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Abstrakt: Duchovný život ev. farára a jeho praxis pietatis 
Príspevok kladie dôraz na potrebu jednoty teológie a spirituality. Mapuje 
diskusiu, ktorá sa týkala duchovného života ev. farárov u nás v 2. polovici 20. 
storočia a prebiehala v teologických časopisoch. Opiera sa aj o výsledky ankety, 
ktorá bola pred niekoľkými rokmi autorom robená medzi našimi farármi 
o praktizovaní ich spirituality a podáva niekoľko podnetov pre praxis pietatis 
dnešných farárov. 
 
Abstract: Spiritual Life of a Lutheran Pastor and his/her Praxis Pietatis 
The paper emphasizes the need for unity of theology and spirituality. It monitors 
the discussion focused   on the spiritual lives of the Lutheran pastors in our 
region in the 2nd half of the 20th century, which took place in the theological 
journals. It is also based on the results of a survey carried out by the author 
among the pastors of the Lutheran Church in Slovakia on their practice of 
spirituality and offers some suggestions for praxis pietatis of the present-day 
pastors. 
 

Pri úvahách o dnešnom obraze evanjelického farára a pri úvahách o rozvíjaní potrebných 

kompetencií sa zdôrazňuje ako veľmi dôležitá skutočnosť spojenie novej jednoty teológie 

a spirituality.1 Zohľadňujúc  historický rozmer tohto spojenia výstižne o tom hovorí aj J. Moltmann: 

"V katolické tradici existuje teologie  řeholního života. K jejímu středu náleží i spiritualita, která se 

obzvlášť jasně a důsažně projevuje v díle Exercitia  Spiritualia (Duchovní cvičení) Ignáce z Loyoly. 

Spiritualitou se nemyslí jen vnitřní život ve zbožnosti a modlitbě  a v odloučenosti od světa, nýbrž i 

způsob života s rozlišováním duchů (srv. 1J 4,1) a s rozhodováním řízeným Duchem svatým. 

Spiritualita zahrnuje celý život, duši a tělo, individuum a společenství, niternost i vnější projevy 

člověka. Ignaciánská spiritualita utvářela způsob života teologů víc, než  dává tušit první pohled do 

jejich teologických děl. Je proto  nezbytné zkoumat a chápat dějiny teologie nejen duchovědně,  nýbrž 

současně také existenciálně. Na lutherské straně objevíme, že písně a katechismy reformace formovaly 

na celé  epochy životní a myšlenkový styl teologů. Zkušenosti víry  křesťanských obcí za třicetileté 

války, vyjádřené klasicky  v písních Pavla Gerhardta, zkušenosti pietistického nástupu  

probuzeneckého hnutí, hnutí mládeže, Vyznávající církve, jak  se projevily v písních, biografiích, 

básních, formách společenství a stavbách, spoluutvářely dějiny, formují - i dnes  - náš život a naše 

myšlení."2 

       Aj na našom území pod vplyvom reformácie sa vytvorila  určitá prax zbožnosti, ktorá 

formovala zbory i farárov. Čerpala z reformačných dôrazov a bola spoluutváraná podmienkami,  ktoré 

                                                 
1 ZIMMERLING, Peter. Plädoyer für eine neue Einheit von Theologie und Spiritualität. In Pastoraltheologie 97 
(2008), s. 130- 143. 
2 MOLTMANN, Jürgen. Mesiášský životní styl. In  KUSCHEL, Karl-Josef . Teologie 20.století. Praha : 
Vyšehrad, 1995, s. 268. 
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sa tu postupne v dejinách objavovali. Túto zbožnosť  veľmi výstižne charakterizuje J. Smolík pri 

recenzovaní Evanjelickej postily z r. 1980: "Všimněme si však v této souvislosti blíže zbožnosti, která 

má tak významné místo v kázání.  Je to zbožnost výrazného biblismu, která se napájí s Lutherova 

Malého katechizmu, který je nejen citován a z náboženských  písní, které se kazateli vybavují do 

nejrůznějších situací  jako slova v nichž prožitek víry nachází svůj přiměřený výraz.  Nechybí ani 

odkazy do náboženské evangelické poesie ( např.  Ivana Kraska ), která je v slovenském prostředí 

mnohem bohatší a významnější, nežli v reformovaném prostředí českém. Lutherská zbožnost, jak ji 

odrážejí  kázání, má také  úzkou spjatost se slovenským lidem, a jeho osudem v dobách  útlaku i jeho 

národními tužbami."3 Teda silná naviazanosť na Bibliu, existenciálne čerpanie z katechizmu, 

spievanie náboženských piesní, otvorenosť pre evanjelickú náboženskú poéziu, spätosť s ťažkým 

každodenným zápasom v sociálnom i národnom zmysle, to boli rozhodujúce prvky, ktoré vytvárali  

charakteristický a výrazný typ zbožnosti u nás. K tomu by sme  chceli ešte pripojiť pevnú zviazanosť 

domácich pobožností  s bohoslužobným životom. Jedna z druhej žili a vzájomne sa  doplňovali, nikdy 

však tu nebol sklon nahradiť sa.    Nemáme tu dostatočný priestor na sledovanie  dôrazov 

jednotlivých typov zbožnosti v historickom vývoji.  Naznačíme len základné rysy a sústredíme sa na 

nedávnu dobu  s dosahom na súčasnosť. Badať tu silnejšiu líniu zdôrazňujúcu  Písmo a slovo Božie 

ako objektívny prameň zbožnosti a čistého  učenia a doplňujúcu líniu s dôrazom na vrúcnejšie 

subjektívne  prežívané svedectvo, živené neustálym kontaktom so slovom Božím. O tej druhej hovorí 

L. Jurkovič v Cirkevných listoch4 v článku s názvom Evanjelizácia so zreteľom na kňaza, jeho  rodinu 

a cirkevný zbor. Evanjelizácia podľa autora sa stane  len vtedy účinnou, keď zasiahne aj kňazov. 

Príkladom je tu  apoštol Pavel: "Jeho práca bola vlastne evanjelizačnou; cez  seba, cez svoje vnútro 

preciedzal každé slovo z neba, svoju  osobu, ktorej kedysi vyvodil "starý človek", zapojil do 

budovania Božieho kráľovstva." Podľa Jurkoviča budeme len vtedy  dobre poznať život a dielo 

apoštola Pavla, keď si budeme "na  čistom s jeho evanjelizátorským postojom". Priekopnícku  a 

prípravnú prácu v tomto smere vykonalo - ako pripomína Jurkovič - Modlitebné bratstvo farárov na 

svojich schôdzkach,  ktoré sa začali v Istebnom v roku 1936. A aké má evanjelizácia dôsledky pre 

duchovný vývoj kňaza? "Evanjelizácia je  v prvom rade próbnym kameňom osobnej viery a osobného 

presvedčenia kňaza; núti a vedie kňaza k revidovaniu jeho vzťahu  ku Trojjedinému Bohu a ku 

hlavným článkom viery a vyznania.  Je ďalej konkretizovaním jeho duchovnopastierskeho pôsobenia,  

vedie ku správnemu zameraniu kázní, náboženskej výchovy dietok, mládeže a práce v cirkevných 

spolkoch; stredom tejto  práce sa stáva so všetkými mravnými dôsledkami živý Kristus... Tak sa kňaz 

ako duchovný pastier zbližuje s údmi svojho zboru, poznáva ich na novom základe a v duchu 

všeobecného  kňazstva si získava prepotrebných spolupracovníkov."5 Jurkovič ďalej pripomína 

potrebu začleniť do evanjelizácie aj  kňazské manželstvá a rodiny. To všetko má byť predmetom 

                                                 
3 SMOLÍK, Josef. Slovenská postila (recensia). In Křesťanská  revue 1983, č. 1, s. 24. 
4 JURKOVIČ, Ladislav. Evanjelizácia so zreteľom na kňazov, jeho rodinu a cirkevný zbor. In Cirkevné listy 
(ďalej CL), 1951, č. 4, s. 55. 
5 Tamtiež, s. 55. 
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vrúcich modlitieb a vážnych úvah celej cirkvi. Tento evanjelizačný a prebudenecký dôraz bol latentne 

vždy prítomný a v nových podmienkach sa výraznejšie prejavil v potrebe duchovnej  obnovy života 

kňazov a ich rodín. Predsa však ako hlavný zostáva ten prvý, ktorý kladie dôraz na objektivitu 

Božieho slova a chráni pred nezdravým subjektivizmom. Predstavujú ho  svojimi príspevkami K. 

Gábriš, J.Madarás, O. Vízner a iní. 

       Teraz si predstavíme duchovný život farára v podtémach:  farár a Biblia, farár a nábožná 

pieseň, farár a modlitba, farár a praxis pietatis dnes. 

 

 a/ Farár a Biblia 

Nejestvuje nejaký zvláštny klerikálny prístup k Biblii . Reformácia vedome dala Bibliu do rúk 

všetkým. Prekladom Biblie do národných jazykov sa to stalo skutočnosťou. Každý sa mohol s jej 

obsahom zoznámiť. No nielen  v sprístupnení Biblie všetkým reformácia radikálne zmenila  vtedajšiu 

situáciu: "Základný reformačný čin Lutherov bol  v odkrytí toho, že nie čiastka Biblie, nie jej 

jednotlivé  slová, ale jej obsah, práve to, čo sa deje, keď zaznieva slovo Božie, totiž to, čo priamo ku 

Kristu privádza - to zachraňuje. A to je svedectvo o Kristu".6 Celé Písmo ukazuje na  Krista. Z tohto 

centra Luther pristupuje slobodne k Písmu,  no súčasne sa mu aj celkom podáva vo vedomí, že spásu 

prináša  Kristus. V Biblii sa človek stretáva so slovom Božím v podobe  zákona a evanjelia. Správne 

ho rozlišovať je veľmi dôležité.  Človek nájde v Písme všetko, čo potrebuje pre svoju spásu.  Bude sa 

vedieť čerpajúc z neho aj správne orientovať v každodennom živote. "Človek, ktorý si svoje spasenie 

vedome oprie  len o Písmo, ten bude slobodný ku tvorivému rozhodovaniu sa  i vo veciach denného 

života." - píše K. Gábriš.7 Písmo sa  však nevysvetľovalo vždy len Písmom. Boli rozličné prístupy  

vysvetľovať Písmo. Zhrňuje to stručne A. Barica vo svojom  článku Peripetie autority Písma v 

protestantizme: "Protestantský výklad biblických kníh prešiel, žiaľbohu, rozličnými  štádiami a 

smermi - raz to bola ortodoxia s ľpením na verbálnej inšpirácii Písma svätého, raz pietizmus, ktorý 

siaha až  ponad Písmo sväté k osobnému zjaveniu a poznaniu. Ťažký úder  zasadil autorite Písma 

racionalizmus, ktorý vyhodil z Písma  sv. všetko "nadprirodzené" a chcel urobiť z Biblie len literárne 

dielo kresťanskou morálkou nadchnutých ľudí.  Potom  idealizmus zase prešiel k symbolickému 

vykladaniu Písma  svätého, ba aj ku panteistickému chápaniu celého diela Kristovho. Proti 

liberalizmu sa postavil Schleiermacherov romantizmus a dnes je tu jednak vysoko vyzdvihované 

dialektické  vysvetľovanie Barthovo, jednak úplné zosmiešnenie Písma  svätého zo strany 

dialektického materializmu. Takto sa naša  jediná a jedinečná autorita stala hračkou tých, ktorí sa cítia 

byť povolaní vykladať Bibliu."8 Aby farár mohol požehnane používať Písmo pre seba i pre ľudí, mal 

by byť o týchto  veciach informovaný a dôjsť k poznaniu, čo je v Písme to najdôležitejšie a ako 

                                                 
6 GÁBRIŠ, Karol. Biblia a reformácia - biblické základy reformácie. In CL 1967, č. 6, s. 81. 
7 Tamtiež, s. 83. 
8 BARICA, Alexander. Peripetie okolo autority Písma v protestantizme. In CL 1991, č. 8, s. 125. 
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správne k nemu pristupovať. Veď kto by  chcel k Biblii pristupovať len ako k ľudskému dielu, 

nestretne sa v nej s Bohom. Biblia je inšpirovaná Duchom Svätým  a Duch Svätý nám ju pomáha aj 

správne chápať. Oň musíme prosiť, aby sme vedeli rozlišovať to podstatné od menej podstatného, 

teda, aby sme neskĺzli zo základu prorockého a apoštolského. A. Barica odporúča čítať Bibliu aj zo 

zorného uhla  J 3, 16 : " V tomto verši obsiahnuté slovo Božie predstavuje  vrcholný výraz Božieho 

priznania sa k človeku. Je to akoby  kľúč, ktorým sa v Biblii všetko otvára, v zmysle reformačnej  

zásady "sriptura scripturae interpres". Tvárou v tvár bohatstvu tejto biblickej pravdy, tvárou v tvár 

nesmiernej Božej  láske, ktorá je v tomto výroku skrytá, sú všetky špekulácie  kedysi vynášaných 

reprezentantov renomovaných teologických  smerov síce atraktívnym pokušením, ale vo svojej 

podstate sú  to len ako to píše ap. Peter vo svojom druhom liste: "pramene  bez vody, oblaky, ktoré 

ženie víchrica, pripravená im je večná tma". Lebo veď naozaj do tmy ženú človeka. Pokora však  a 

uvedomenie si vlastnej ničoty pred veľkolepou realizáciou  dejinného vyjavenia sa Boha vedú k 

uchváteniu človeka k zrodu  viery, lásky a nádeje. Len v takomto uchvátení ducha mohol aj  autor 

119. žalmu napísať: "Prahne mi duša po Tvojej spáse, na  Tvoje slovo očakávam!".9 

       Takto pristupovať k Biblii môže aj pre farára priniesť  veľa ovocia do jeho osobného života 

viery i pre tých, ktorým  má z tohto pokladu čerpať. Takto k tomu aj mnohí, či už farári alebo laici, 

pristupovali a pristupujú dodnes. Dokazuje to  práca R. Koštiala Biblia u nás, kde v úvode po 

konštatovaní,  že v pomenovaní Biblickej spoločnosti v Prešporku z r. 1811  je vyjadrená láska k 

Biblii (Institutum Philo-Biblicum) hovorí, že "je to akiste náš špecifický slovenský evanjelický  

prejav a radi si ho chceme aj teraz a v budúcnosti  zachovať."10 O tejto láske k Biblii svedčí aj ďalšie 

konštatovanie Koštialovo: "Je to až dojemné, že ešte začiatkom 18.  stor. ani naši farári nemali Bibliu, 

ale museli si ju odpisovať."11 A hoci náš slovenský preklad Biblie nestál na začiatku a nebol 

základom spisovnej slovenčiny, ako to bolo v Nemecku s Lutherovým prekladom, významnú úlohu tu 

zohral preklad v blízkej reči Kralickej Biblie. Krásne svedectvo jej vydáva spisovateľ J. Vanovič: 

"Takže v duchu vidím dlhočizný,  nespočítateľný zástup sklonený nad touto kedysi v koži viazanou, 

mosadznými sponkami okovanou a rodinnými údajmi popísanou Veľknihou - ako vzdorne a 

sebavedomo kráča dejinami početná menšina, v národe však duchovná väčšina, ako sa rozohrieva a 

posilňuje tým nezostarnutým a životodarným Slovom.  Ako nielen exulanti českí, ale aj slovenskí, 

uchodiaci pred  duchovným násilím na Dolnú zem, k srbským a chorvátskym bratom, aj do 

maďarských cudzín, berú so sebou aj Bibliu kralickú a Tranovského Kancionál, v ktorých si odnášajú 

aj vzdorovitého ducha. Ten duch odetý do ich jazyka bude strážiť  a ochraňovať ich vnútorný domov, 

slovenské cítenie a povedomie doteraz. Lebo udeje sa paradox jeden zo špeciálne slovenských: 

bibličtina a slovakizovaná čeština budú prebúdzať  a utužovať slovenčinu, čeština bude posilňovať 

                                                 
9 Tamtiež, s. 125. 
10 KOŠTIAL, Rudolf. Biblia u nás. Bratislava : Vydalo Cirkevné  nakladateľstvo pre Tranoscius L. Mikuláš, 
1989, s. 9. 
11 Tamtiež, s. 11. 
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slovenskosť,  lebo jazyk slovenských reformačných pevcov s jazykom kralickým je v neslovenských 

cudzinách a šírinách pociťovaný ako  najrodnejší. Jeho utužujúcou konzervačnou silou zachovajú sa  

tam duchovne, mravne aj nacionálne; tie dve knihy uchovajú  ich vedomie o vlastnej odlišnosti a 

identite. Aj v tomto prípade odohrá sa ono biblické: že litera zabíja, no duch je  ten, ktorý obživuje."12 

      Vďaka Bohu môžeme už teraz vyše 30 rokov čítať Bibliu  v slovenčine. Na jej preklade sa 

nepriamo podieľali aj  viacerí farári. Pred vydaním celej Biblie v r. 1979 sa totiž  prekladateľská 

komisia obrátila na farárov, aby podali svoje  poznámky k prekladu, ktorý obdržali v pracovných 

zošitoch.  Prof. K. Gábriš, ktorý zhromažďoval tieto podklady uviedol,  že práve praktické čítanie 

Biblie farármi a používanie Biblie  pre exegetické využitie v kázni umožnili spresniť nejedno  miesto 

prekladu. Tak je pri preklade zohľadňované aj hľadisko  z praktickej činnosti farárov v zboroch. 

Komisia za túto  činnosť ďakovala a považuje za potrebné aj do budúcnosti pri  prekladoch brať tieto 

skúsenosti a podnety do úvahy. Môžeme  teda slovenský preklad Biblie už používať a to s dôrazmi 

prijímanými na našej fakulte, ktoré - ako o tom hovorí K. Gábriš13  - po druhej svetovej vojne chceli 

prekonať liberálne vyprázdnenie i chceli vyhnúť sa skostnatenému fundamentalizmu.  Došlo k 

oceneniu i pietistických prvkov, významu Starej zmluvy, potreby jednoty oboch zmlúv, dôraz na 

ospravedlnenie  z milosti i na sociálne hodnoty biblickej zvesti. 

       Vo vedomí, že Biblia patrí do rúk všetkým kresťanom, vo  vedomí, že čím viacerí budú 

čítať Bibliu a obohacovať tak  kresťanské spoločenstvo, do ktorého patria a obohacovať  i kňazov, 

ktorí týmto spoločenstvám slúžia Božím slovom ako  riadne povolaní Boží služobníci, chceme sa 

teraz venovať viac  vzťahu farára a Biblie. 

       Staré pravidlo: ani jeden deň bez Písma, by malo platiť  predovšetkým pre farára. 

Pravidelnosť stretávania sa so  slovom Božím v rôznej podobe je u katolíckych teológov zabezpečená 

povinným každodenným čítaním breviára. Zreformovanie  breviára po 2. vatikánskom koncile, kde sa 

väčší priestor dal slovu Božiemu niektorí považujú za najväčší výdobytok tohto  koncilu. I keď sú aj 

na evanjelickej strane pokusy zaviesť  evanjelické breviáre, nerozšírili sa všeobecne a nie sú záväzné. 

Napriek tomu aj evanjelickí kňazi by si mali vytvoriť  určitý pravidelný systém čítania Písma svätého. 

K. Gábriš hovorí, že "vynechanie čítania Biblie neznačí len prerušenie  určitého rytmu, ale je to 

vyňatie človeka z vplyvu Božieho  slova na určitý čas".14 Ideálne pre farára by bolo, keby si  mohol 

Písmo čítať v pôvodných jazykoch, alebo aspoň Novú  zmluvu. V učebných textoch pastorálky z 19. 

storočia sa to  považuje ešte za samozrejmosť. Odporúča sa však spájať čítanie Písma vo svojom 

obľúbenom preklade s čítaním v pôvodnom  jazyku, či aj v ďalších inojazyčných prekladoch. Ide tu 

na  jednej strane o vytvorenie si dôverného až citového vzťahu,  ktorý je spojený na druhej strane s 

nadhľadom na ten istý  text z určitého odstupu a z ďalšieho zorného uhla (Verfremdungsefekt). 

                                                 
12 VANOVIČ, Július. Nad textom a časom. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1993, s. 210. 
13 GÁBRIŠ, Karol. Jubileum, ktoré je výzvou. Bratislava : EBF  UK .1994, s. 38. 
14 GÁBRIŠ, Karol. Biblospyt Novej zmluvy. Bratislava : EBF UK,  1996, s. 16. 
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Jestvujú rôzne odporúčania pre čítanie Biblie.  Rozšírený je spôsob podľa Hesiel Jednoty bratskej, 

rôzne podelenia na každý deň, čí čítanie na spôsob lectio continua.  Dôležité je kombinovať čítanie 

jednotlivých textov a častí so  súvislým čítaním podľa reformačnej zásady, že Písmo sa má  

vysvetľovať Písmom. Svetlo potom dopadá z časti na celok  a z celku na jednotlivé časti.  Dôležité sú 

iste aj rôzne  pomôcky pre čítanie Písma. Pre farára v práci s Písmom hrozí  jeho inštrumentalizácia. 

Môže ho totiž používať iba ako pracovný nástroj. Hovorí o tom W. Jensch takto:  "Duchovný pastier 

číta Bibliu väčšinou s pohľadom na svojich potenciálnych klientov, alebo poslucháčov. Kvôli 

účelnému používaniu  Biblie, dôjde skôr či neskôr ku chradnutiu vlastného čítania  Biblie a tým aj k 

ustrnutiu duchovného života vôbec."15 Karol Gábriš hovorí v tomto súvise o trojakom vnímaní 

určitého  odseku Biblie: "Teológ potrebuje pri čítaní Biblie rozlíšiť  poslanie jednotlivých kníh Biblie, 

ba priamo aj niektorých  častí Biblie. Je praktickým postupom pri čítaní postaviť si  otázku, čo 

znamenalo to - ktoré miesto v Biblii pre dobu,  v ktorej bolo napísané (v tomto ohľade je kresťanstvo 

vždy  viazané na dejiny, uprostred ktorých vzniklo). Druhou fázou  je pokus zistiť,   či môžeme 

vidieť, čo znamená to - ktoré  miesto z Biblie pre cirkev (určite znamená, ale rozoznať to  možno až 

pri uvedomení si potreby dať cirkvi to miesto pri  vlastnom spasení, ktoré má mať). A napokon je 

potrebné rozoznať podstatu toho - ktorého miesta pre samého čitateľa - až  potom má Bibliu naozaj 

otvorenú".16 Dôležitá v tomto smere  je aj ďalšia poznámka K. Gábriša: "Cieľom je, aby čitateľ  dostal 

ucelený obraz o svedectve Biblie v dejinách spásy  a aby sa mohol do nich zaradiť tvorivým 

spôsobom, totiž s plným uplatnením vlastnej viery".17 V súčasnej pastorálno -teologickej literatúre sa 

zdôrazňuje potreba tvorivého spojenia dejín spásy s biografiou farára. Josuttis k tomu poznamenáva: 

"Spojenie dejín spásy s biografiou farára, ktoré nezamieňa nevyhnutné rozlišovanie medzi slovom a 

osobou so základným oddeľovaním jedného od druhého. Toto spojenie sa uplatňuje v tom, že sa farár 

pokúša rekonštruovať svoj individuálny príbeh, ktorý ho priviedol do služby slova. Z akých  dôvodov, 

s akými očakávaniami sa kedysi rozhodol pre štúdium  teológie? Aké zranenia a sklamania zažil 

počas štúdia a v povolaní? A v akých oblastiach potrebuje dodnes, v službe či  v osobnom živote, 

spaseniaplnú, potešujúcu a milostivú silu  tohto slova. Vzťahovanie dejín spásy na vlastný život nemá  

a nebude viesť k tomu, aby sa z farára stal svätec. Ale snáď  sa vytvorí podoba dospelého človeka, 

ktorý nielen v kritickej  reflexii, ale emocionálne a somaticky dovolí vstúpiť do svojho vlastného 

života otcom viery a nevery."18 

       Veľké požehnanie pre duchovný život farára môže priniesť  aj odporúčanie A. Baricu ako 

čítať Bibliu: " 1. Predovšetkým  neberme do ruky Bibliu, aby sme si jej čítaním zaplnili voľný, 

prázdny čas, alebo pre pobavenie. Otvárajme ju s úctou,  vážnosťou a vedomím, že sa nám tu 

prihovára Boh, neviditeľný  a svätý, ale plný lásky a milosti, aby sa nám postupne zjavoval a 

                                                 
15 JENTSCH, Werner. Der Seelsorger, Moers : Brendow - Verlag  1989, s. 35. 
16 GÁBRIŠ, Karol. Biblospyt Novej zmluvy. Bratislava : EBF UK, 1996, s. 13. 
17 Tamtiež, s. 17. 
18 JOSUTTIS, Manfred. Der Pfarrer ist anders. München : Chr.Kaiser, 1982, s. 103. 
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dokazoval svojimi vlastnosťami, pôsobením a múdrosťou.  2. Aby sme mohli takto čítať a chápať 

Bibliu, musíme ju čítať  s modlitbou. Prosme Pána Boha, aby nám pripravil srdcia chápať Jeho 

pravdy, aby nás svojím Duchom vnútorne osvietil,  prenikol nás a dal nám schopnosti pochopiť to, čo 

týmto  Duchom vedení napísali svätí ľudia Boží. 3. Do takto skyprenej pôdy duše padá potom z 

Písma semeno slova o spáse. Evanjelium o Vykupiteľovi - zmluva pokoja uzavretá na kríži - to  je 

vlastne poklad a podstata Biblie. A tak v nej nemáme iné  hľadať, ako večný život, vydobytý nám 

Ježišom Kristom."19  S takýmto zaobchádzaním s Bibliou nebude duchovný život farára upadať, ale 

bude v ňom dosť sily, pokoja a radosti. Veď  meditovanie nad Božím slovom znamená - ako to 

vyjadril R.  Bohren - "premýšľanie toho, kto je ospravedlnený".20 A z takéhoto postoja nemôže dôjsť 

ku formalistickému a zákonníckemu  spôsobu používania Písma, ktoré sa môže stať nie radosťou,  ale 

bremenom pre kazateľa i jeho okolie. V takom prípade sa  síce kazateľ bude na každom kroku oháňať 

Písmom, ale duch  a život tam nebudú. Keď nemecký teológ J. Schniewind rozmýšľa  o potrebe 

duchovného obnovenia kňazského stavu, ktorého 17  téz uverejnil v našej tlači D. Ondrejovič, hovorí 

v 9. téze:  "Opravdivá teologická práca je nie nič iné ako rozvíjanie articulus stantis et cadentis 

ecclesiae".21 A to je nakoniec  aj zmysel čítania Biblie farárom, aby sám farár stál i cirkev  viedol ku 

základu, na ktorom môže stáť a mimo neho padá. 

 

 b/ Farár a nábožná pieseň 

       V Cirkevných listoch môžeme od G. Plavca nájsť aj článok  s názvom Kňaz a nábožná 

pieseň22 I keď my nemáme svoje breviáre - ako poznamenáva autor článku - potrebujeme z vnútornej 

potreby každodenné chvíľky stíšenia, keď vstupujeme "do  svojich izieb a zatvárame za sebou dvere" 

(Iz 26, 20). Ku takýmto chvíľam patrí Biblia, modlitba a nábožná pieseň. Súvis  medzi kňazom a 

nábožnou piesňou vidí G. Plavec aj takto: "Nábožná pieseň, duchovný plod evanjelického kňaza, 

obsahujúca  popri všeobecných pravdách Božích neraz, čo i skryte, jeho  túžby, prácu a boje - veľa 

nám povie; povie nám, že strážca  evanjelického Siona vždy bojoval, lebo diabol vždy mal svoje  

nástroje a rozprestieral svoje siete; povie nám, že strážca  evanjelického Siona vždy víťazil, keď 

bojoval v znamení čistej pravdy Božej, víťazil aj vtedy, keď svet víťazstvo sebe  privlastňoval. 

Nejedna nábožná pieseň popri svojom zdanlive  všeobecnom, alebo aspoň širšom obsahu má úzky, 

veľmi úzky  vzťah k životnej udalosti a k duševnému, vnútornému rozpoloženiu, súvisiacou s tou 

udalosťou svojho pôvodcu - kňaza".23 Štýlom pripomínajúcim slovník liberálnych teológov vyjadril 

G. Plavec dôležitú skutočnosť, že mnohé naše nábožné piesne sú skutočne "duchovným plodom" 

evanjelických  kňazov a že boli nielen výsledkom náboženskej skúsenosti  pôvodcov, ale potom aj 

                                                 
19 BARICA, Alexander. Ako čítať Bibliu. In CL 1980, č. 2, s. 32 – 33. 
20 BOHREN, Rudolf. Predigtlehre. München : Chr.Kaiser Verlag, 1971, s. 357. 
21 ONDREJOVIČ, Dušan. J. Schniewind : Duchovné obnovenie kňazského stavu. In CL 1968, s. 136. 
22 PLAVEC, Gustáv. Kňaz a nábožná pieseň. In CL 1936, č.26, s. 529. 
23 Tamtiež, s. 529. 
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viedli a boli prameňom náboženskej  skúsenosti ďalších generácií kňazov a laikov. Náboženská 

pieseň bola jedným z dôležitých prvkov, ktoré formovali duchovný  život našich farárov. Keď 

uvážime ako dlho a intenzívne vplývali piesne z Tranoscia i Zpěvníka, hneď nás napadne, že obsah i 

duch týchto piesní musel hlboko poznamenať duchovný  profil evanjelických farárov. Preto si 

nemôžeme nevšimnúť  charakter týchto kníh. Š. Krčméry Tranoscius charakterizuje  takto: "Kniha 

táto, Cithara sanctorum, taká je, aký bol jej  osnovateľ: kompaktná, homogénna, tvrdá, neústupná, až  

zanovitá".24 Z takejto knihy sa mohli formovať osobnosti  jasne kontúrované, vnútorne integrované, 

pevné a takými sa  i rodili. Opäť Š. Krčméry píše: "V spevoch Tranovského prežívajú sa nie osobné 

bôle, ale bôle kresťanského kolektívu,  bôle i radosti, vôbec zážitky. Básnik žije nie svojím životom, 

ale životom cirkvi."25 Tento rys zbožnosti spojenej  s chrámom a opakujúcim sa cirkevným rokom, 

vieroučne jasne  artikulovanej, nachádza ozvenu u našich najväčších kňazských  osobností ako 

Krman, Hruškovic, Hurban a ďalší. A duch Zpěvníka? "Je to duch nie taký zronený, ako bol duch 

piesne cirkevnej v ťažkých prvých stoletiach evanjelictva slovenského,  keď pieseň nábožná 

podmaľúvala sa žalobou pozemských nešťastí, tak bolestne už u Eliáša Lániho... Doba, v ktorej 

básnici  (Zpěvníka) rástli, bola doba sebavedomá, možno i prepiata  v jednom - druhom z tejto 

stránky. Skľúčené mysle vyjadrili  sa v nej a prsia boli vypnutejšie."26 Mnohé piesne z Tranoscia so 

svojím ortodoxno-konzervatívnym zameraním, zo Zpěvníka v mierne racionalistickom duchu, piesne 

pred vznikom  Tranoscia so svojím citovým nábojom, piesne z rozličných rukopisných chrámových 

agiend až po tie najnovšie z ekumenického prostredia, veľmi výrazne prispievali k formovaniu 

zbožnosti nielen laikov ale i kňazov. Duchovná pieseň svojím obsahom približuje zvlášť naliehavo 

biblické pravdy, kopíruje  cirkevný rok s jeho spojením s prírodou, približuje učenie  cirkvi, 

umožňuje hĺbku zbožnosti pôsobením na cit človeka,  odovzdáva živé kultúrne dedičstvo, 

zabezpečuje kontinuitu toho - ktorého spoločenstva. Výstižne o tom hovorí umeleckým  spôsobom 

Ivan Kadlečík: "Veď čože ja už len viem o svojom  praprapredkovi v sedemnástom storočí?... Ani 

matrika po ňom  nezostala. Len jedno jediné určite viem. Raz večer ( nepamätám sa už kde to bolo a 

či bol štvrtok), keď sa horúce Slnko  skláňalo k horám ( alebo podľa Galileiho a Koperníka - hory  

stúpali k Slnku až ho zakryli), šero hustlo ako med, alebo  ako úzkosť... teda v ten večer zanôtil 

pradedo tým zabudnutým  a nejestvujúcim hlasom Den uchází můj Jezu (Tranovského kancionál číslo 

741). A ja sa mám odrazu dnes - akým právom?,  z akejsi modernej vedecko-technickej poverčivosti 

zbaviť  tejto azda jedinej vlastnej identifikácie, svojej - aj budúcej - totožnosti! Zahodiť štafetovú 

pochodeň?"27 České protestantské prostredie živené disidentským zápasom, silne vyzdvihuje 

prorockú aktualizáciu Písma cez novú pieseň, o čom sa  môžeme dočítať vo viacerých číslach 

časopisu Protestant, ktorý začali po nežnej revolúcii vydávať v disente pracujúci  českobratskí 

evanjelickí farári. Teda nová pieseň silne reagujúca na trend doby a prinášajúca niečo z prorockého 

                                                 
24 KRČMÉRY, Štefan. Zo slovenskej hymnológie. Liptovský Svätý  Mikuláš : Tranoscius, 1936, s. 11. 
25 Tamtiež, s. 10. 
26 Tamtiež s. 63. 
27 KADLEČÍK, Ivan. Rapsódie a miniatúry. Brno : Atlantis, 1992, s. 36. 
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živého  hlasu i piesne tradované, poukazujúce na šírku i hĺbku zbožnosti našich predkov so svojím 

mnohorakým premostením na každodenný i sviatočný život, ponúka veľa výživy pre duchovných  

pracovníkov. 

       Náš piesňový poklad je rozsiahly. Hľadiac na jeho množstvo J. Petrík sa až pateticky pýta: 

"Ktorá hymnológia sa môže  vyrovnať našej?"28 O obsahovej hodnote dávnych náboženských  piesní 

s porovnaní so súčasnou duchovnou piesňou M. Kraus  vyznáva: "Keď počúvam, či spievam nábožnú 

pieseň, jasne mi  pripomína, že žijem tu na svete uprostred mnohorakosti života. Že mám strechu nad 

hlavou, mám či mal som rodičov, rodinu  i príbuzenstvo, som pred obedom, po jedle, líham si na 

lôžko,  zdravý, chorý, ono sa mi raz stane lôžkom smrti, spomínajú sa  vtáci, kvety, konštatuje sa, že 

bola žatva, bude žatva, že  môže byť úroda i neúroda, ohrozuje nás oheň, že treba pracovať, konať si 

povinnosti, pripomína sa mi chrám a všetko  v ňom, spev, modlitba, slovo Božie...Ale aj o Bohu tu 

počúvam  s mnohými Jeho vlastnosťami, tu prísny, tu láskavý, dopúšťa  i odpúšťa, Stvoriteľ, Darca, 

Sudca, Otec... V tých piesňach  vidím i obraz človeka a tak aj seba, že som slabý, nestály,  že chcem i 

túžim, že prosím i oslavujem, ale často viac prosím než oslavujem, najmä málo ďakujem... Teda 

vidím prostredie, uvedomujem si, že človek spieva z tohoto sveta, obracia  sa k Pánu Bohu. Pieseň 

súčasného trendu mi pripomína skôr  výzvu určitých skupín ľudí, ktoré si vzali do programu 

pokresťančiť svet. Apel je to, ale nie v dosť diferencovanom  prostredí a hodne abstraktnému 

človeku."29 Tieto slová M.  Krausa nám veľa napovedajú o charaktere zbožnosti generácií  

vyrastajúcich na piesňach z Tranoscia i Zpěvníka. Je to zbožnosť hlboko zakotvená v Bohu ako ona 

vyplýva z reformačne  pochopeného Písma, konfesionálne jasne kontúrovaná, nie však  uzavretá, ale 

roztvorená do vzťahov zasahujúcich celé životné  univerzum človeka. Na takejto zbožnosti 

nevyrastajú osobnosti  jednostranne orientované, ale uvedomujúce si šírku i hĺbku  života, nie však 

jeho bezbrehosť. Čo urobí so zbožnosťou  duchovných pracovníkov  náš nový Spevník,  i niektoré 

nové  piesne pomimo neho spievané, nedá sa s určitosťou teraz  povedať.  Treba len vysloviť 

očakávanie i prosbu, aby sa starý piesňový poklad úplne nezahodil, ale bol pre duchovné formovanie 

našich farárov i naďalej využívaný, či už vo forme  štúdia, či príležitostným používaním pri osobnej 

praxis pietatis. Nová pieseň môže potom senzibilizovať kňazov pre vnímanie znamení doby a jej 

potrieb. 

 

 c/ Farár a modlitba 

       Vzťah farár a modlitba začneme hádam pre profil evanjelického farára najpríznačnejšie, 

vzťahom Luther a modlitba,  či modlitba u Luthera. S článkami obidvoch názvov sa môžeme  stretnúť 

v Cirkevných listoch. S Lutherovým návodom na modlitbu pre majstra Petra (1535) "Ako sa modliť", 

                                                 
28 PETRÍK, Ján. Kapitoly z domácich cirkevných dejín.  Bratislava : SEBF, 1969, s. 276. 
29 KRAUS, Milan. Uvážiť a prehodnotiť (Odpovede na otázky  predložené dekanom EBF UK Dr. D. 
Ondrejovičom Milanovi  Krausovi). In CL 1991, č.2, s. 27. 
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sa môžeme  zoznámiť v slovenskom preklade vo Výbere zo spisov  M. Luthera, ktorý naša cirkev 

vydala v r. 1983. Luther v tomto  návode, ktorý sám praktizoval, odporúča: "Preto je najlepšie,  keď 

ráno je modlitba naša najprvšia a večer naša najposlednejšia práca."30 Už táto Lutherova rada môže 

nás základne  zorientovať. Modlitba je tým, čo našu prácu a poslanie nesie  a dáva jej nevyhnutný 

rozmer. Karol Barth vo svojom Úvode do  evanjelickej teológie pripomína: "První a základní akt 

teologické práce, jež se potom ve všech, ktoré budou následovat,  projeví jako základní trvalý tón, je 

však modlitba."31  V modlitbe osvedčujeme závislosť celej svojej práce, svojho  poslania na Bohu. 

sami zo seba by sme to nedokázali, nie je  v nás nič, čo by mohlo zaručiť nevyhnutnú kvalitu našej 

práce. Nemáme ani potrebných síl, aby sme uprostred rôznych skúšok a protivenstiev mohli svoje 

poslanie dlhodobo konať. Dopúšťame sa aj chýb pri jeho plnení a potrebujeme sa kajať, čo  sa opäť 

deje v modlitbe. Modlitbou aj oslavujeme Pána Boha  a ďakujeme Mu, čo nás napĺňa radosťou a 

vďačnosťou, bez ktorých by naše poslanie bolo veľmi ťažkým bremenom. Modlitba je  teda 

nevyhnutným predpokladom našej práce. Čo však keď prídu  chvíle prázdnoty, v ktorých sa 

nedokážeme modliť? Luther to  praktizoval takto: "Keď pocítim, že som cudzími vecami, alebo  

myšlienkami akosi ochladol a stratil som chuť modliť sa - veď  naše telo a diabol sa všelijako 

namáhajú prekážať nám v modlitbe - vezmem si žalmy a odbehnem do izbietky, alebo do kostola, ak 

je vtedy čas pre zhromaždenie. Začnem si najprv potichu hovoriť 10 Božích prikázaní, Všeobecnú 

vieru a ak mám  ešte čas, tak aj niektoré Kristove a Pavlove výpovede, alebo  niektorý žalm. Napokon 

aj deti tak robievajú."32 O ďalších  aspektoch modlitby u Luthera píše M. Hreško a kategorizuje  ich 

na modlitbu srdca, modlitbu viery a modlitbu a cirkev.  Modlitba má pochádzať zo srdca. Nie 

množstvo slov, ale úprimnosť rozhoduje. "Málo slov a mnoho zmyslu je kresťanské, ale  veľa slov a 

málo zmyslu je pohanské."33 Modlitba viery  u Luthera je predstavená ako zápas s Bohom. Luther, ak 

je  presvedčený, že je to v súlade s Božou vôľou, sa chce neustále a naliehavo modliť, akoby chcel 

Boha "prebudiť". Taký je  aj jeho modlitebný zápas za uzdravenie Melanchtona. Pri vzťahu modlitba 

a cirkev si uvedomujeme úzky súvis medzi Lutherovými osobnými modlitbami a cirkvou. O cirkev 

mu vždy šlo.  Veľmi oceňoval aj príhovorné modlitby, lebo nimi sa podieľame  na nesení bremien 

iných. Luther kládol veľký dôraz na modlitbu. Hreško to dokumentuje aj počtom Lutherových 

modlitieb,  ktoré v r. 1976 Friedrich Schulz vydal v počte 773. V porovnaní s množstvom a šírkou 

Lutherovho modlitebného prejavu  Hreško vyslovuje na farárov i neordinovaných pracovníkov  v 

cirkvi apel: "Nie sme za breviár ako modlitebný predpis odriekania určitého počtu modlitieb každý 

deň, ale rozhodne by  nebolo veľa, keby farár i neordinovaný pracovník v cirkvi  dobrovoľne venovali 

jednu hodinu dňa modlitbám v tichej komôrke a keby hľadal aj pravidelné spoločenstvo s ostatnými  

v zbore a cirkvi."34 Na skonkrétnenie tohto apelu môže  pomôcť aj príručka Modlitby kazateľov Slova 

                                                 
30 LUTHER, Martin. Výber zo spisov. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1983, s. 165. 
31 BARTH, Karel. Uvedení do evangelické teologie. Praha : Kalich, 1988, s. 273. 
32 LUTHER, Martin. Výber zo spisov. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1983, s. 165. 
33 HREŠKO, Michal. Modlitba u Luthera. In CL 1990, č. 10, s.  148. 
34 Tamtiež, s. 150. 
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Božieho, ktorú  vydalo Modlitebné spoločenstvo SECAV v r. 1991. Sú to vlastne  preklady v podaní 

A. Baricu z dvoch kníh: "Pfarrgebete" od  Dr. K. B. Rittera, J. Standa - Verlag zu Kasel, 1936, a 

"Pfarrgebete zum Gottesdienst" od biskupa Dr. Christ. Mahrenholza,  EVA Berlin 1951. V úvode je 

citovaný M. M. Hodža: "Kňaz a superintendent bez modlitby každodennej by bol učinená svetská  

potvora".35 V tejto príručke sú modlitby ranné i večerné,  na každý deň i na nedeľu, sprevádzajúc tak 

všetku činnosť farára v zbore. Sú tu uvedené aj modlitby v spoločenstve oltárnych bratov a sestier. 

Nachádzame tu napísaný aj modlitebný  poriadok, ktorý sa môže rozšíriť, alebo skrátiť bez narušenia  

vnútorného súvisu, chce priviesť ku pravidelnosti a ochrániť  pred nesprávnymi spôsobmi. O 

význame modlitby pre kňaza Ch.  Marenholz na záver dodáva: "Modlitba je prameň života a pre  nás, 

kazateľov slova Božieho, ten prameň, z ktorého dostáva  naša každodenná práca posvätenie, silu a 

usmernenie. Nemôžu  byť živé zbory, ak ich služobníci nie sú živými  modlitebníkmi."36 Modlitby pre 

kňaza uverejnil v Cirkevných  listoch ako výťah z knihy "Das Teuere Predigtamt" aj Ondrej  

Prostredník.37 Sú to modlitby spojené s bohoslužobnou činnosťou farára. Obnoveniu nášho modlenia 

ako prameňu duchovného obnovenia kňazského stavu venuje pozornosť J. Schniewind  vo svojej 15. 

a 16. téze: "15. Obnovenie nášho modlenia znamená, že sa vždy znovu obraciame k Otčenášu: ono 

pramení  z Rim 8,26 a 34 ( por. Ef 6,18 ). 16. Odtiaľto dostali konkrétne otázky svoju odpoveď: 1. 

otázka o modlitbe farára osamele ( R 1,9 ); 2. otázka o spoločnej modlitbe a jej formách;  3. otázka o 

spovedi; 4. záležitosť mutua consolatio  fratrum".38 Toto upozornenie Schniewinda je pre farára veľmi 

dôležité. Orientovať svoju modlitbu podľa najväčšej modlitby Otčenáša, pamätať na modlitbu v 

komôrke srdca ako dôležitého centra nášho poslania, prijímať silu zo spoločnej modlitby, spájať 

modlitbu so spoveďou v zmysle, že spovedať sa  znamená modlitbu v dvojici, i spoločenstvo 

modlitby pri  stretnutiach farárov - to všetko môže veľmi prehĺbiť modlitebný i duchovný život 

Božích služobníkov. Významným podnetom  pre modlitebný život našich farárov sa mohla a môže 

stať aj  útla knižočka od D.Bonhoeffera: Kniha modlitieb v Biblii  (Úvod do žalmov, ktorú preložil 

Ondrej Peťkovský a recenzoval v Cirkevných listoch Ľ. Dudáš ).39 Správne sa môžeme  modliť len 

vtedy, keď je pevným základom našej modlitby slovo  Božie: "Našu modlitbu nesmie usmerňovať 

nedostatok nášho srdca, ale bohatstvo Božieho slova".40 Bonhoeffer nám odporúča  v našej 

modlitebnej praxi využívať modlitebné bohatstvo žalmov s tým, že si budeme vedomí, že správne sa 

modliť môžeme  len v Ježišovi a s Ježišom. Aj táto knižočka pravidelne používaná môže byť veľkým 

požehnaním. Veľká sila pramení aj  z toho, aby farár viedol svoj zbor k tomu, aby sa modlil za  

                                                 
35 Modlitby kazateľov slova Božieho, Vydalo Modlitebné  spoločenstvo SECAV 1991 (Z nem. originálu: 
"Pfarrgebete zum  Gottesdienst" od biskupa Dr. Christ. Mahrenholza.  Evang. Verlagsanstalt Berlín 1951 - 
preložil a upravil: Alexander Barica), s. 5. 
36 Tamtiež s. 48 
37 PROSTREDNÍK, Ondrej. Z kňazových modlitieb (Z knihy Das  Teuere Predigtamt). In CL 1968, č. 7 - 8, s. 
129. 
38 ONDREJOVIČ, Dušan. O duchovnom obnovení kňazského stavu  (Tézy z rovnomennej knihy Schniewinda). 
In CL 1968, č.9, s. 136. 
39 DUDÁŠ, Ľudovít. Recenzia Dietrich Bonhoeffer: Kniha modlitieb v Biblii. In CL 1987, č. 7, s. 112. 
40 Tamtiež, s. 112. 
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svojho farára a farár za svoj zbor. Spoločne prosia, aby Duch  Svätý bol tým, ktorý uvádza do všetkej 

pravdy a my tými, ktorí svoje srdcia pre tieto obzory otvárajú. Aj oblak modlitebníkov našej cirkvi v 

minulosti môže tu byť veľkou vzpruhou.  Sú to postavy veľkých modlitebníkov, ktorí zanechali svoje  

diela ďalším generáciám ako D. Pribiš, J. Tranovský, D. S.  Horčička, Š. Pilárik, E. Mlynárov, P. 

Jakobei, K. Kuzmány  a iní. Rudolf Koštial, ktorý podáva prehľad slovenských evanjelických 

modlitebných kníh, považuje modlitebnú tvorbu za  nie menšiu ako v iných oblastiach, "ba v určitom 

ohľade je  bohatšia a možno aj duši slovenského evanjelika  bližšia".41 Je inšpirovaná nemeckou 

duchovnou tvorbou aj  vďaka štúdiu našich farárov v Nemecku. Boli to priame preklady z nemeckého 

jazyka i také, ktoré podľa vzoru nemeckého boli prispôsobované slovenskej povahe. Zvlášť v dobe 

protireformácie sa tlačili mnohé modlitebné knihy v Nemecku. Svojím  zameraním boli väčšinou 

pravoverné, z pietistických to bola  napr. Arndtova Záhradka rajská v preklade M. Bela, v neskoršom 

období mierne racionalisticky ovplyvnené a podľa rozvoja  spoločnosti diferencované. Mnohé sa stali 

pokladom a v obmenenej podobe sa používajú dodnes. Tvoria modlitebný poklad  celej cirkvi, z 

ktorého môže čerpať aj súčasný slovenský  evanjelický farár a pokúšať sa - ako jeho predchodcovia  - 

o ďalšie obohatenie čerpajúc už nielen z Nemecka, ale z celej svetovej ekumény. 

 

 d/  Ev. farár a praxis pietatis dnes 

       Prostriedky pre pestovanie duchovného života sa nezmenili, tie zostávajú stále tie isté. O 

nich sme si hovorili vyššie. Menia sa však vonkajšie podmienky i spôsob praktizovania  duchovného 

života. Aké sú dnes problémy v tejto oblasti? Žiaľ  v odbornej evanjelickej teológii sa tomu nevenuje 

dostatočná  pozornosť. "Z katolíckej strany zostali úvahy a nácvik spirituality časťou teologickej 

výchovy, na anglikánskej strane tiež. V evanjelickej oblasti nemeckého jazyka sa pojem teologickej 

vedy orientoval inak. Otázka zbožnosti farára získala  nálepku triviality. "Boh na fare" nie je 

predmetom teologického bádania."42 Akoby zbožnosť a duchovný život farárov  mal byť len 

súkromnou záležitosťou farárov, praktizovanou  podľa povahy, záľuby, tradície, rodinných zvyklostí. 

Záujem  hovoriť o tejto téme medzi farármi však vzrastá a bude tu istý tlak na teológiu, aby si viac 

všímala náboženskú skúsenosť  u farárov i laikov a ju viac usmerňovala a prehlbovala. V roku 1985 

objavila sa v Nemecku kniha, ktorá bola zostavená na  základe oslovenia viacerých nemeckých 

farárov strednej generácie, čo pre nich znamená Ježiš. Pri charakterizovaní zbožnosti podľa týchto 

príspevkov sa konštatuje,43 že veľkú váhu majú náboženské zážitky v ranom detstve, ktoré sú spojené  

väčšinou s matkou, starou matkou, alebo s učiteľkou náboženstva. Vzniká teda dojem, že tieto prvé 

stretnutia s Ježišom sú  materského charakteru, zatiaľ čo Boh stelesňuje mužskú prísnosť. V živote 

evanjelického farára hrá veľkú rolu pre  duchovný život hudba, ktorá preklenuje typický protestantský  

                                                 
41 KOŠTIAL, Rudolf. Slovenské evanjelické modlitebníky. In CL  1971, č. 10, s. 155. 
42 VOLL, Dieter. Das ev. Pfarrhaus und die Praxis geistlichen Lebens. In RIESS, Richard (Hrsg.) Haus in der 
Zeit.  München : Kaiser, 1979, s. 252. 
43 WEBER, Hartmut. Was sagen die Leute, wer ich sei?  Stuttgart : Kreuz Verlag, 1985, s. 10 – 12. 
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dualizmus, rozdelenie myslenia a cítenia. Zarážajúce je konštatovanie, že teologické štúdium 

prispieva veľmi málo k osobnému vzťahu k Ježišovi. Je zamerané viac racionálne. Z mnohých 

príspevkov cítiť hlbokú zbožnosť, nie však úzko pietisticky profilovanú. Viacerí nadpísali svoj 

príspevok v tom  zmysle, že Ježiš má mnoho podôb. Tieto podoby vyžarujú dôveru  a istotu, ale 

vychádza z nich kritický tón voči cirkvi  i vlastnému spôsobu života. Ako veľmi silný prúd sa dá 

konštatovať zbožnosť, ktorá je hlboko - až detinsky odovzdane  - prežívaná a súčasne podivuhodne 

otvorená do šírky so záujmom o okolitý svet. 

       Nám teraz pôjde o to, ako vyzerajú podmienky pre praktizovanie takejto hlbokej zbožnosti, 

ktorá je spojená so službou človeku a svetu a aké sú pokusy vytvárať takéto podmienky. Pri 

formovaní takejto zbožnosti sa opäť objavuje význam  dvojitého prikázania lásky v jeho prvej časti.44 

Nanovo sa  objavuje rozdiel medzi konkretizáciou a konzekvenciou. Láska  k blížnym nie je 

konkretizáciou lásky k Bohu. Oddávna konkretizáciou Božej lásky je: meditatio, oratio, tentatio 

(Luther). Láska  k blížnym je dôsledkom lásky k Bohu. Na evanjelickej fare sa  od začiatku 

praktizovala domáca pobožnosť spojená s prejavmi  dobročinnosti a dôrazom na vzdelanie: 

"Ťažiskami kresťanského  životného štýlu na fare boli domáce pobožnosti, farou a na  fare 

praktizovaná láska k blížnym a starostlivosť o všeobecné  vzdelanie".45 Silný dôraz na pravidelný 

kontakt s Bibliou,  na modlitbu i spievanie piesní kládol pietizmus. Odtiaľ pietizmus očakával 

duchovné prebudenie farárov a potom aj celej  cirkvi. Dobré impulzy z tohto obdobia by sa mali 

zachovať.  Farár, podobne ako aj ostatní ľudia, je dnes ohrozovaný sekularizačným tlakom a 

nedostatkom času. Predsa však charakterom  svojho povolania, kde na rozdiel od iných povolaní je 

zachovaná stredoveká štruktúra spojenia pracoviska s bydliskom, má  k dispozícii viac času 

rozmýšľať o Božích veciach. Je za to  platený a zbor očakáva, že to - skoro zástupne - bude aj robiť. 

Tak sa farár môže stať viditeľným jadrom duchovného života zboru. Aby farár mohol plniť svoje 

poslanie, potrebuje  určité pravidlá, poriadok pre duchovný život. Z času, ktorý  má, musí si vedieť 

ušporiť čas pre vnútorné obnovenie, posilnenie. Mal by to byť taký malý sabbat v priebehu dňa. Z 

tejto  chvíľky potom bude získavať duchovný profil, lebo nebude určovaný tým, čo sa na neho kopí, 

ale čerpajúc posilu zo sústredeného počúvania Božieho slova i modlitby, dokáže sa stretávať s ľuďmi 

v pokoji a slobode od rôznych negatívnych predznamenaní. Milan Horínek očakáva od našich farárov 

to, čo napísal Luther v predhovore k Veľkému katechizmu: "Pritom by  mali ráno, napoludnie, a večer 

prečítať aspoň stranu - dve  z Katechizmu, modlitebnej knihy, z Novej zmluvy, alebo čokoľvek z 

Biblie a pomodliť sa Otčenáš za seba a za svojich  cirkevníkov."46 V súvise so spomenutým 

Katechizmom uvádza  Eduard Lohse vo svojej Malej evanjelickej pastorálnej etike  poznámku, prečo 

by aj evanjelická cirkev nemala využívať to,  čo je jej zvláštne dedičstvo: "Jeden katolícky teológ dal  

                                                 
44 VOLL, Dieter. Das ev. Pfarrhaus und die Praxis geistlichen Lebens. In RIESS, Richard (Hrsg.) Haus in der 
Zeit.  München : Kaiser, 1979, s. 253. 
45 Tamtiež, s. 254 
46 HORÍNEK, Milan. Úrad a poslanie farára podľa Luthera. In CL  1990, č.10, s.154. 
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v jednom rozhovore na zváženie, prečo by evanjelická cirkev  nemala vo väčšom rozsahu, ako sa to 

deje teraz, využívať Malý  katechizmus a spevník pre obohatenie spirituality."47 Iste  podnetná 

myšlienka aj pre nás. Skôr však ju musíme chápať ako  ďalšie povzbudenie, veď v histórii našej cirkvi 

mali nábožné  piesne i Lutherov Malý katechizmus nezastupiteľnú úlohu. Ba  v súvise s Lutherovým 

Malým i Veľkým katechizmom a zbožnosťou  J. Michalko poznamenáva: "Katechizmy nepodávajú 

len náuku,  ale môžu byť použité aj ako modlitebné knižky, ako sprievodca  na ceste ľudského 

života".48 

       Ku formovaniu duchovného života farára môžu prispieť aj  duchovné cvičenia. Táto forma 

sa už v iných ev. cirkvách  praktizovala skôr, u nás až po nežnej revolúcii. Z iniciatívy  ZED-u 

viackrát duchovné cvičenia pre farárov viedli prepošt  švédskej cirkvi Bengt Pleijel a Gotfried Wolff, 

správca "Domu  ticha" v Möser pri Magdeburgu. Túto ich službu veľmi oceňuje  Ľudmila Veselá a 

vyslovuje očakávanie, že "sa takéto podujatia budú aj v budúcnosti konať a že sa zvýši záujem o túto  

jedinečnú službu najmä u mladých bratov a sestár  farárov".49 

Duchovný život farára a jeho praxis pietatis úzko súvisí aj s jeho kazateľskou, liturgickou, 

pastorálnou i katechetickou činnosťou. Theissen napríklad v súvislosti s kazateľskou činnosťou farára 

uvádza, že „miesto a čas prípravy kázne sú v živote protestanského teológa centrom jeho 

spirituality“.50 Výrazne to platí napríklad pri modeli prípravy kázne počas týždňa. Kázňový text nás 

celý týždeň sprevádza a stále hlbšie a hlbšie sa do neho ponárame osobnou meditáciou, exegetickým 

i systematicko-teologickým spracovaním a homiletickou meditáciou. Podobne by sme sa duchovne 

mohli obohacovať aj prípravou na ďalšie činnosti v kňazskej  službe. 

       Duchovný život farára je krehká kvetinka a potrebuje pravidelné polievanie, starostlivosť a 

podporu z mnohých strán.  Potrebuje komôrku srdca, potrebuje podporu v rodine, potrebuje vzájomný 

rozhovor a vzájomné potešovanie medzi bratmi  (mutuum coloqvium et consolatio fratrum), potrebuje 

kontakt  a vzájomné modlitby živého kresťanského spoločenstva. Na podporu posledného chceme 

uviesť článok Bettiny Opitz - Chena  pod názvom Spiritualita nie je tovarom na dovážanie, kde sa  

referuje o skúsenostiach farárov z tretieho sveta, ktorí  prichádzajú do Európy: "Ak pri svojich 

európskych kolegoch  nenachádzajú ohlas, zakrnieva ich spiritualita, lebo je vo  svojej podstate 

živená spoločenstvom, ktoré ju nesie. Nie je  individuálnou spiritualitou na demonštrovanie a 

exportovanie,  ale iba na zdieľanie v novom spoločenstve tu v Európe."51 

       Spiritualitu farára dnes ohrozuje aj tzv. syndróm ustarostenej Marty, depresia z 

vyčerpanosti. Farár sa nechce ani  na chvíľu zastaviť, veď práce je tak veľa. Katolícky psychoterapeut 

Jörg Müller na adresu jedného ich kňaza poznamenáva:  "Dnes mám tak veľa práce, že sa nedostanem 
                                                 
47 LOHSE, Eduard. Kleine evangelische Pastoralethik. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht 1985, s.26. 
48 MICHALKO, Ján. 450. výročie Lutherových katechizmov. In CL 1979, č. 8, s. 123. 
49 VESELÁ, Ľudmila. Duchovné cvičenia farárov. In CL 1991, č.  6, s. 95. 
50 THEISSEN, Gerd. Zeichensprache des Glaubens. Gütersloh : Kaiser/Gütersloher Verlagshaus, 1994, s. 10. 
51 OPITZ-CHEN, Bettina. Spiritualität ist keine  Importware. In Lutherische Monatshefte 1991, č.10, s. 449. 
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k breviáru,  povedal mi jeden farár. Citoval som mu Luthera: Dnes mám toľko práce, že najskôr sa 

musím dve hodiny modliť."52 

       Potrebu modliť sa a bdieť chce ako výzvu doby charakterizovať kňaza ostatných rokov 

Jens Hermann Hörcher.53 

       Konštatovaním, že farár si pre svoj duchovný život musí  nachádzať čas, by sme túto stať 

mohli skončiť tým, že spôsoby  uplatňovania zbožnosti môžu zostať rozličné. 

       Venujme ešte na chvíľu pozornosť odpovediam z Dotazníka,  ktoré sa týkali duchovného 

života našich farárov a bol uskutočnený pre niekoľkými rokmi autorom tohto príspevku. Získané 

odpovede svedčia o tom, že v tejto oblasti panuje rôznorodosť,  skôr spontánnosť ako pevný rytmus. 

Duchovné stíšenie sa praktizuje ráno i večer, podľa plánu a pomôcok ako sú Heslá, čítanie na každý 

deň, slobodným výberom i čítaním Písma spôsobom lectio continua. Väčšinou osamote, ale i s 

manželkou  ( manželom ) a rodinou, niektorí i so spolupracovníkmi v zbore. Problémom je čas a tak 

pobožnosť s celou rodinou je príležitostná a veľmi krátka. Aj pre vlastnú pobožnosť je rozhodujúce 

vnútorné rozpoloženie, nie pevná štruktúra. Zavedenie  evanjelického breviára by bolo niektorými 

privítané, obava je  však pred sformalizovaním zbožnosti. Takýto breviár by mohol  obsahovať citáty 

z Písma, modlitby, piesne, citáty z cirkevných otcov a teológov a návrh na praktický čin pre príslušný  

deň, ktorý by svedčil o duchovnom profile farára. Potreba  spoločných duchovných cvičení sa 

pociťuje jednoznačnejšie.  Stretnutia pri výročiach ordinácie ako prameň posilnenia  a obnovy 

duchovného poslania sa konajú vo väčšine prípadov  a sú pozitívne hodnotené. Sú však ročníky, kde 

sa to nerobí,  čo sa s poľutovaním konštatuje. Pre duchovný život sa v poslednej dobe v pastorálnej 

literatúre veľmi odporúča mať osobného spovedníka, blízkeho priateľa, ktorému môžeme plne 

dôverovať a o všetkom s ním hovoriť. Odpovede na túto otázku sú  väčšinou negatívne. Sú buď také, 

že už nie, lebo ten človek  už nie je medzi živými, alebo vôbec nie. Túžba po tom je však  

artikulovaná. Pre formovanie duchovného života spĺňajú seniorálne pastorálne konferencie len 

čiastočne svoju funkciu. Zamerané sú totiž viac na úradné záležitosti, je na nich málo  času, duchovné 

zameranie farárov je ťažšie zladiteľné. Bude potrebné uvažovať do budúcnosti ako to zlepšiť. 

 

e/ Zhrnutie 

       Pre farára nie je dôležité len teologicky a všeobecne sa vzdelávať, ale praktizovať 

duchovný život, pravidelne čerpať silu z evanjelia Kristovho. Zbožnosť a teologické myslenie vždy 

boli úzko spojené a vzájomne sa ovplyvňovali. Biblia, pieseň a modlitba boli, sú a budú vždy tými 

prostriedkami, ktorými sa môže duchovný život formovať a prehlbovať. Bibliu farár nemá používať 

                                                 
52 MÜLLER, Jörg. Die menschliche Dimension des pastoralen Dienstes. In Amt und Dienst – Umbruch als 
Chance. Würzburg : Echter, 1996. ISBN 3-429-01756-4, s. 63. 
53 HÖRCHER, Jens – Hermann. Pfarrersein in den neunziger  Jahren, Lutherische Kirche in der Welt. In 
Jahrbuch des Martin  Luther - Bundes 40. 1993. Erlangen : Martin - Luther Verlag,  1993, s. 35. 
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len ako inšpiračný zdroj pre odovzdávanie posolstva iným, ale aj sám má z nej ustavične čerpať a žiť 

z centrálnej zvesti evanjelia. Nábožná pieseň ho spája s predošlými generáciami v oslavovaní Boha 

i so spoločenstvom Božieho ľudu dnes. Modlitba mu umožňuje teologicky a duchovne žiť a správne 

pristupovať k  Pánu Bohu. 

       Ani dnešný hektický a rozptyľujúci spôsob života by farárovi nemal znemožňovať  

nachádzať si pre seba pravidelné chvíľky stíšenia sa pred Bohom a  to v samote, spolu so svojou 

rodinou i v spoločenstve ordinovaných bratov a sestier (na pastorálnych konferenciách i na 

duchovných cvičeniach) na načerpanie potrebnej sily pri plnení kňazského poslania. Pre praktizovanie 

zbožnosti sa pre evanjelických farárov nedajú vypracovať presné návody na spôsob katolíckeho 

breviára, ale každý by si mal uvedomovať, že pri všetkej rozmanitosti je potrebná určitá pravidelnosť 

v praktizovaní osobnej zbožnosti, z čoho by mal potom úžitok a duchovné obohatenie nielen zbor, ale 

i on sám a jeho blízke okolie.  
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