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Abstrakt: Evangelische Pfarrerbilder in der praktisch-theologischen 
Diskussion des 21. Jahrhunderts 
Dieser Beitrag will die praktisch-theologische Diskussion über die evangelischen 
Pfarrerbilder  in den letzten zehn Jahren nahebringen. Es werden einige Ansätze 
dargestellt, die signifikanten Charakter haben. Ihre Akzente sollen zur Diskussion 
über Pfarrerbilder in unserem Kontext beitragen. 
  
Hauptbegriffe: Pfarrerbild, Spiritualität, Gesellschaft, Kirche, theologische 
Ausbildung, ästhetisches Paradigma 
 

 

 

Úvod 

V tomto príspevku chceme nadviazať na úvahy o obraze evanjelického farára, ktorý túto 

diskusiu mapoval do konca minulého storočia a ktorý bol uverejnený v časopise Slovo.1 Pôjde nám 

o názory na túto tému z ostatných desiatich až pätnástich rokov od autorov, ktorí určujú hlavný prúd  

tejto diskusie. 

 

Obraz farára ako duchovného vodcu 

Z predchádzajúceho obdobia však stále silne rezonujú myšlienky Manfreda Josuttisa, ktorého 

prvé publikácie k tejto téme sa objavili už v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Preto mu 

budeme aj naďalej venovať pozornosť a to z perspektívy, ako je stále recipovaný a ním aj začneme. 

Josuttis vzbudil pozornosť svojimi pastorálno-teologickými úvahami k obrazu farára, ktorých 

zameranie sa objavilo aj v názve jeho knihy z roku 1982, že farár je inakší.2 Je to reakcia na 

predchádzajúce obrazy farára, v ktorých ich autori  sa príliš prispôsobovali očakávaniam  vtedajšej 

spoločnosti. 

Odlišnosť farára , ako ho predstavuje Josuttis, sa dá podľa Klesmanna3 opísať a zdôvodniť 

sociologicky, psychologicky a teologicky. 

                                                           

1 BENKA, Jozef. Obraz evanjelického farára v dnešnej praktickoteologickej diskusii.  In Slovo : Journal of the 
Slavic Heritage Institute. 2001, Nr. 4, s. 1 – 8. 
2 JOSUTTIS , Manfred. Der Pfarrer ist anders : Aspekte einer zeitgenossischen Pastoraltheologie. München : 
Chr. Kaiser, 1987. ISBN 3459014377. 
3 KLESMANN, Michael. Das Pfarramt, s. 159. 
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Zo sociologického pohľadu sú farári akademici a úradníci, pri ktorých sa náboženstvo 

a povolanie prekrýva a tým aj povolanie a voľný čas, povolanie a súkromný život. Na ich osobu sa 

upierajú mnohé očakávania a v prípade zlyhania sa im dostáva aj veľa kritiky. Vzťah k nim je 

poznačený napätím medzi blízkosťou a odstupom. 

Z psychologického hľadiska sú farári reprezentanti náboženstva, kde dochádza 

k psychologickému mechanizmu prenosu sympatie, lásky, idealizovania, ale aj odmietania, hnevu 

a nenávisti, ktoré nepatria ich osobe, ale roly, ktorú predstavujú. Z tejto roly získavajú aj vplyv, moc 

a uznanie, ktoré posilňujú ich narcistické sklony. 

Z teologického pohľadu má odlišnosť farára svoje jadro v tom, že zastupujú odlišnosť Boha, 

ktorý je celkom Iný. 

Nový impulz pre uvažovanie o obraze farára dodala v roku 1996 ďalšia kniha Josuttisa.4 Táto 

kniha vzbudila veľkú pozornosť, avšak aj silnú kritiku. Farára tu Josuttis predstavuje ako duchovného 

vodcu do skrytej a zakázanej zóny svätého. Kniha vznikla v čase, keď sa dá badať nový záujem 

o náboženstvo a spiritualitu. Josuttis v tejto súvislosti konštatuje. „Farár a farárka pracujú v silovom 

poli svätého... Preto ku praxi v tomto povolaní nevyhnutne patrí repertoár oných foriem činností, ktoré 

v súčasnosti zhrňujeme pod heslo spiritualita“.5 

Josuttisovi ide o rozvíjanie spirituálnej kompetencie farára na základe Biblie. Bibliu Josuttis 

považuje za  mapu na putovanie do iného sveta .Kladie dôraz na silu a moc evanjelia (R 1, 16). 

Niektorí mu vyčítajú sklon k magickému mysleniu a teologickú neujasnenosť. Na druhej strane iní 

vyzdvihujú jeho  poukaz na dynamiku, ktorá plynie so stretania sa so svätým Bohom. 

 

Obraz farára ako profesionála  

Ako konštatuje Herbert Pachmann,6 začiatkom 21. storočia sa diskusia o obraze farára vedie 

v inej tónine i keď Josutissov vplyv je stále badateľný. Na farára sa hľadí už nie ako na niekoho 

odlišného od ostatných, neakcentujú sa jeho zvláštnosti, pocity a krízy, ale  sa upiera pozornosť na 

vecné otázky jeho povolania. Je to predovšetkým Isolde Karle so svojou knihou „Der Pfarrerberuf als 

Profession“,7 ktorá diskusiu týmto smerom naštartovala. V tejto línii pokračuje aj Christian Grethlein 

a Ulrike Wagner-Rau. 

Isolde Karle reaguje na krízu identity, ktorá je vyvolaná individualizáciou a pluralizáciou 

dnešnej spoločnosti. Pri kreslení obrazu farára sa  nechce orientovať podľa subjektívnych pocitov 

nositeľov kňazského úradu. Svoj zámer formuluje takto: „Predkladaná štúdia láme tradíciu doterajšej 

                                                           

4 JOSUTTIS, Manfred. Die Einführung in das Leben : Pastoraltheologie zwischen Phänomenologie und 
Spiritualität. Gütersloh : Chr. Kaiser/ Güterrloher Verlagshaus, 1996. ISBN 3579020846. 
5 JOSUTTIS, Manfred, Die Einführung in das Leben, s. 9. 
6 PACHMANN, Herbert. Pfarrer sein,, s. 122. 
7 KARLE , Isolde. Der Pfarrberuf als Profession : eine Berufstheorie im Kontext der modernen Gesellschaft. 
Gütersloh : Güterloher Verlagshaus, 2001. ISBN 3-579-03483-9. 
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pastorálnej teológie, nakoľko sa neorientuje na subjekt alebo osobnosť farára respektívne farárky, ale 

od začiatku  vychádza zo sociálnej situácie kňazského povolania v kontexte modernej spoločnosti.“8 

Inšpiruje sa sociológom Niklasom Luhmanom a jeho systémovou teóriu a a teóriou o profesiách od 

Rudolfa Stihweha. 

Karle povolanie farára zaradzuje ku klasickým profesiám ako sú lekári a právnici, z ktorých 

každá je charakteristická určitou vecnou tematikou. O akú vecnú tematiku ide podľa Karle pri 

farárskom povolaní?: „Pre všetky profesie je charakteristické, že majú do činenia s centrálnymi 

aspektmi a problémami ľudského života. Reflektujú vzťah človeka k jeho telu (medicína), k iným 

ľuďom ( právo) a k Bohu (teológia). V evanjelickom kontexte to konkrétne znamená, že slovo Božie 

stojí v centre pastorálnej služby. V katolíckom kontexte je skôr potrebné myslieť na sakramentálne 

sprostredkovanie spásy.“9  Evanjelický farár z hľadiska vecnej tematiky, ktorá charakterizuje jeho 

povolanie, je viazaný ordinačným sľubom na Písmo a Symbolické knihy a to ho chráni pred 

prehnaným zdôrazňovaním dôležitosti vlastnej osoby. 

Okrem akcentovania vecnej tematiky Karle upozorňuje aj na veľký význam spôsobu 

komunikácie pri zvestovaní evanjelia, kde je zvlášť dôležitá dôvera v zmysle profesionálnej etiky. 

„Interakcia ako komunikácia medzi prítomnými a sprostredkovanie vecnej tematiky teda tvoria obidve 

podstatné vzťahové veličiny profesie“.10 Tak ako lekár dopomáha ku zdraviu na základe vytváranej 

dôvery, aj farár má dopomáhať ku viere na základe dôvery, ktorú svojím pôsobením získava medzi 

ľuďmi. Ide tu o vzájomné prepojenie osoby farára a jeho úradu, ktoré je veľmi dôležité a ktoré si 

uvedomuje aj Karle. Farár si dôveru získava iste aj spôsobom komunikácie, ale – a na to Karle kladie 

dôraz - predovšetkým vecnou tematikou, ktorú má sprostredkovať. Je dôležité, aby pri svojom konaní 

a komunikovaní sa neobmedzoval na rolu viac alebo menej sympatického súčasníka so svojimi 

subjektívnymi preferenciami a mravnými ponaučeniami a na to potrebuje cibriť svoju teologickú 

kompetenciu. Karle neúnavne upozorňuje svojím dôrazom na vecnú tematiku, na to „vlastné“, ktoré 

majú farári plniť. Farár je teda zodpovedný za spoľahlivé a vecne správne zvestovanie evanjelia, na 

ktoré sa zbor môže spoľahnúť. „Kňazský úrad je potrebný, aby sa zabezpečila očakávateľnosť 

(predvídateľnosť) a vecná správnosť pri vykonávaní kazateľského úradu.“11 

 

Obraz farára ako teológa 

Pre Grethleina je povolanie farára predovšetkým teologickým povolaním. Farár by mal byť 

podľa Grethleina okrem iného aj dobrým teológom. Tieto dôrazy prezentuje vo svojej knihe z roku 

2009 s príznačným názvom: Farár – teologické povolanie. Za nebezpečný vývoj považuje slabnúci 

                                                           

8 KARLE, Isolde. Der Pfarrberuf als Profession, s, 21n. 
9 KARLE, Isolde. Der Pfarrberuf als Profession, s. 169. 
10 KARLE, Isolde. Der Pfarrberuf als Profession, s. 41. 
11 KARLE, Isolde. Der Pfarrberuf als Profession, s.162. 
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dôraz na význam teológie pre povolanie farára. Viac v súčasnosti je žiadané rozvíjanie komunikačnej 

kompetencie a spirituálne vzdelávanie. Vinu na tom má aj samotné teologické vzdelávanie, ktoré je 

viac historicky zamerané a jednotlivé teologické disciplíny sa príliš špecializujú len na svoju oblasť 

a tým vzniká odstup akademickej  teológie od života cirkvi a hlboká priepasť medzi pestovaním 

teológie ako vedy a zbožnosťou. V tejto situácii Grethlein žiada nové zhodnotenie významu teológie 

pre povolanie farára a to v novej, zreformovanej podobe.12  Vedecká teológia by mala byť viac ako 

dosiaľ spojená jednak so spirituálnym vzdelávaním a jednak s rozvíjaním komunikačných 

kompetencií. Rozvíjanie samostatného teologického úsudku u budúceho farára však  zostáva ako 

dôležitá úloha. Farár dnes totiž pôsobí v prostredí , ktoré sa stále viac individualizuje a diferencuje 

a kvalitné teologické vzdelanie mu pomáha v takomto pluralitnom prostredí sa primerane veci, ktorú 

reprezentuje, orientovať a plniť svoje vlastné poslanie. Podobne ako dobrý lekár, ak chce ľuďom 

pomôcť práve v tom, kvôli čomu za ním prichádzajú, musí sa vo svojom odbore vzdelávať, aj farár má 

sa vzdelávať predovšetkým v tom, čo od neho ľudia očakávajú, v intepretovaní a komunikovaní 

evanjelia. V tom Grethlein nadväzuje na myšlienky Albrechta Grözingera: „Ľudia postmoderny 

hľadajú pri farárovi nie veľkého komunikátora, ale interpreta biblicko-kresťanskej tradície do vždy 

určitého životného kontextu. Úrad farára nezískava svoj význam z komunikácie, ale zo zvláštneho 

profilu tradície, ktorú zastáva. Farári a farárky nemusia byť lepší alebo horší moderátori, lepší alebo 

horší manažéri, lepší alebo horší šoumeni, ale musia sa zaručovať za určitú tradíciu“.13  Grethlein ešte 

zdôrazňuje, že kvôli tomu, aby svoju teologickú kompetenciu mohli farári aj ďalej rozvíjať, je 

potrebné ich odbremeňovať od organizačnej a administratívnej zaťaženosti, aby mali dostatok času na 

štúdium, meditáciu a modlitbu. 

 

Obraz farára ako portiera 

Pomenovanie „farár ako portier“ používa Pachmann14 pre koncepciu Ulriky Wagner-Rau, ktorá 

svoj pohľad na činnosť dnešného farára približuje na základe metafory prahu (Auf der Schwelle) i keď 

ona sama tento pojem nepoužila. Miesto na prahu  a do zóny okolo prahu sa síce nehodia na trvalý 

pobyt, ale odtiaľ dnes môžu prúdiť dôležité impulzy pre sebapochopenie dnešného farára a určenie 

potrebných úloh, ktoré majú byť odpoveďou podľa Wagner-Rau na dnešnú meniacu sa podobu cirkvi 

i spoločnosti. 

Priblížme si teraz trochu bližšie práve tieto impulzy, ktoré z metafory prahu Wagner-Rau 

ponúka pre inšpiráciu dnešným farárom pre vykonávanie ich povolania.  

Pozícia na prahu umožňuje vnútornú a vonkajšiu perspektívu a predpokladá schopnosť 

rozlišovať, ktorá perspektíva je ktorej situácii primeraná. „Farári sú na prahu tí, ktorí dávajú pozor na 

                                                           

12 GRETHLEIN, Christian. Pfarrer – ein theologischer Beruf,, s. 6. 
13 GRÖZINGER, Albrecht. Die Kirche, ist sie  noch zu retten?, s. 135. 
14 PACHMANN, Herbert. Pfarrer sein, s. 137. 
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to, aby dvere neboli zatvorené.“15 Náboženská komunikácia vo vnútri zboru musí byť teda otvorená 

pre potreby, ktoré prichádzajú zvonku, aby mohol prebiehať dialóg medzi vnútornou a vonkajšou 

perspektívou. 

Prah je ďalej miesto, kde dochádza ku vzájomnému stretávaniu posolstva biblických textov 

a prežívaných príbehov ľudského života, ktoré sú si navzájom výzvou. „Kompetentní teológovia poť. 

tlmočníci medzi biblickými textami a prežívaným životom sa dajú spoznať tam, kde cez perspektívu 

textov dochádza pre život k podporujúcemu spôsobu čítania skutočnosti a obrátene cez perspektívu 

skutočnosti dochádza k poučnému spôsobu čítania textov a kde tieto rozličné súvislosti takejto praxe 

sú presvedčivým a oslovujúcim spôsobom komunikované. Sami (kazatelia) musia prechádzať sem 

i tam cez prah, tu i tam musia intenzívne vnímať a reflektovať, aby sa ich vlastným pohľadom 

vzájomne spojila skutočnosť tradície a fenomén prežívanej skutočnosti a navzájom sa odkrývali. 

K tomu je potrebná odborná, školená radosť v práci s textami tradície, aby sme vystihli, aké chápanie 

života nám darujú a od nás vyžadujú. A rovnako sa vyžaduje teoreticky vzdelaná a kontúrovaná, no 

zároveň pre prekvapenia otvorená schopnosť vnímania v pohľade na skúsenosti každodenného života 

a jeho kultúry.“16 

Prah je aj miesto, kde sa radi zdržiavajú mnohí nerozhodní, zvedaví, hľadajúci a od farára sa 

dnes očakáva, že bude mať porozumenie aj pre túto skupinu ľudí a bude pripravený im v ich situácii 

hľadania pomôcť. Veľa takýchto stretnutí sa uskutočňuje dnes práve pri vykonávaní kazuálií, ktoré sa 

stávajú dôležitým dotykovým miestom medzi cirkvou a súčasnou spoločnosťou. 

Nakoniec Wagner-Rau charakterizuje prah ako miesto strácania istoty, ako miesto, ktoré môže 

zneisťovať, ale môže sa stať pri rozvíjaní vlastnej spirituality aj dôležitým miestom. Pre spiritualitu 

majú veľký význam pravidelne sa opakujúce formy, no na druhej strane ich miznutie sa môže stať 

štartujúcim impulzom pre nové hľadanie i uvedomenie si fragmentárnosti života i potreby utvárania 

jeho celistvosti z iných zdrojov, ako sú naše vlastné sily. 

 

Trojdimenzionálny obraz farára ako autentického perfomera náboženských symbolizácií 

Problematike obrazu dnešného farára sa venoval vo svojej nástupnej prednáške v Berne 

švajčiarsky  reformovaný praktický teológ David Plüss.17 Najskôr podáva historický prehľad 

a konštatuje , že premenlivosť a zreteľ na súčasnosť patria k profilu protestantského farára.18 Preto 

považuje za úlohu teologických fakúlt i cirkvi vždy nanovo kriticky hodnotiť vzťah k súčasnosti  

a uvažovať o úlohách, ktoré by farár v danej dobe mal plniť. 

                                                           

15 WAGNER-RAU, Ulrike. Auf der Schwelle, s. 122. 
16 WAGNER-RAU, Ulrike. Auf der Schwelle, s. 122n. 
17 PLÜSS, David. Der Pfarrberuf zwischen Zeitgeist und Zeitgenossenschaft : Ein pastoraltheologischer 
Kommentar. In THZ. 2012, Jhrg. 68, Nr. 3.4. ISSN 0040-570 1, s. 268- 289. 
18 PLÜSS, David. Der Pfarrberuf zwischen Zeitgeist und Zeitgenossenschaft, s. 282. 
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Ak si toto uvedomujeme, musíme sa pýtať, aký obraz farára by dnes mohol  byť  zodpovedajúci 

dnešnej dobe. Podľa Plüssa  aktuálnu relevantnosť majú dnes zvlášť tri dimenzie, na ktoré by sa mal 

klásť dôraz. Je to dimenzia teologická, osobnostná a dimenzia schopnosti stvárňovať náboženské 

procesy.19 

Plüss hovorí na prvom mieste o teologickom i náboženskom vzdelávaní preto, lebo musíme čeliť 

razantnej strate kultúrnej pamäte v náboženskom i historickom ohľade, ale aj banalizovaniu a falošne 

pochopenej popularizácii kresťanskej nádeje. 

Teologické a náboženské vzdelávanie sa však nedá oddeliť od osoby učiaceho sa. Otázky, ktoré 

tu vznikajú i nachádzané odpovede, formujú a menia osobnosť človeka. Farár teda podľa Plüssa by 

nemal svojím teologickým vzdelávaním absolvovať len školu myslenia, ale školu života. Malo by tu 

ísť o formovanie autentickej osobnosti, schopnej reflektovať úlohy, ktoré sa jej otvárajú z úradu a ich 

aj uskutočňovať. 

Povolanie farára sa však nevyčerpáva len v teologickom uvažovaní či formovaní vlastnej 

osobnosti, ale sa osvedčuje v konkrétnej cirkevnej i spoločenskej praxi, teda až kompetenciou 

stvárňovania náboženských procesov. 

Evanjelická cirkev je síce cirkvou Slova, ale sa neobmedzuje na verbalitu, ale sa realizuje ako 

udalosť, ktorá sa ľudí dotýka a mení ich.  Plüss v tejto súvislosti zdôrazňuje: „Kázeň je viac ako jej 

napísaný koncept. Živým hlasom evanjelia (viva vox evangelii) sa môže stať len ako inšpirujúca reč 

osoby telesne prítomnej k určitému zboru v rámci kultického rituálu. Aj pastorálna činnosť je viac ako 

iba interpretácia zmyslu. Je ritualizovaným stretnutím a náboženskou interakciou medzi telesne 

prítomnými osobami. A náboženská pedagogika správne chápaná je viac ako iba sprostredkovaním 

vedomostí. Je vždy aj mimetickým učením sa a telesno-praktickým nacvičovaním foriem a vzorcov 

viery“20 

Z týchto troch dimenzií pastorálnej identity farára, ktoré treba vždy vidieť v ich vzájomnej 

súvislosti, vyplýva podľa Plüssa  trojdimenzionálny obraz farára ako autentického performera 

náboženských symbolizácií, ktoré si potom žiadajú bližšie konkretizácie, čo je už úlohou teologických 

fakúlt s ich príslušnými  disciplínami i jednotlivých cirkví a farárskych spolkov. 

 

Obraz farára z pohľadu empirického výskumu 

Najnovšie číslo časopisu Praktische Theologie21  je takmer celé venované povolaniu 

evanjelického farára. Prináša výsledky diskusie o „pastorovi na Severe“ (Nemecka) a prináša impulzy 

z empirického výskumu, ktorý sa konal v roku 2010 v severnej časti Nemecka na území bývalého 

                                                           

19 PLÜSS, David. Der Pfarrberuf zwischen Zeitgeist und Zeitgenossenschaft, s. 284. 
20 PLÜSS, David. Der Pfarrberuf zwischen Zeitgeist und Zeitgenossenschaft, s. 287. 
21 POHL-PATALONG, Uta, VETTER, Martin (Hrsg.) Der Pfarrberuf  – Impluse einer Befragung. In Praktische 
Theologie. 2013, Heft 03. ISSN: 0946-3518, s. 131 – 168. 
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Východného i Západného Nemecka. Cieľom výskumu bolo priblížiť každodenný život farárov, ich 

názory a predstavy o svojom povolaní a otvoriť tak diskusiu o šanciach a výzvach farárskeho 

povolania do budúcnosti. Pokúsime sa tu stručne uviesť niektoré dôležité závery z tejto diskusie. 

Aby sa zistilo, aké majú farári obrazy o svojom povolaní, predložili im 21 možných obrazov 

a na päťstupňovej škále sa malý rozhodnúť, či takýto obraz zodpovedá predstave ich farárskeho 

povolania alebo nezodpovedá. Viaceré obrazy  z tých 21 sa k sebe približovali, takže by sa tých 21 

obrazov dalo usporiadať do piatich skupín: skupina s orientáciou na interpretáciu (interpret kresťanskej 

tradície, teologický profesionál, reprezentant cirkvi), skupina orientovaná na utváranie vzťahov 

a prepojení (komunikátor, vytváranie tímu spolupracovníkov, reformátor), skupina orientovaná na 

zdôrazňovanie nasledovania (misionár, pastier, farár ako vzor), skupina orientovaná na pomoc 

(pastorizátor, sprievodca životnými cestami,  advokát slabých), skupina orientovaná na rituály (liturg, 

spirituálny sprievodca). 

S ktorými predloženými obrazmi sa najviac stotožňovali? Na najvyšších priečkach sa objavili 

obrazy farára ako pastorizátora, kazateľa, sprievodcu životnými cestami, interpreta kresťanskej tradície 

a najmenej  obrazy pastiera, farára ako príkladu, misionára a reformátora. Ako vyplynulo z diskusie, 

prekvapením bolo nízke percento stotožnenia sa s obrazom farára ako príkladu pre ostatných a obrazu 

farára ako reformátora, keďže evanjelická cirkev sa má ustavične podľa reformačnej zásady 

obnovovať, reformovať. A čo sa týka obrazu farára ako vzoru pre iných, nízke umiestnenie prekvapuje 

o to viac, že v prieskumoch pri členoch cirkvi, sa práve toto od farára veľmi očakáva. 

Z výskumu ďalej vyplynulo, že nech sa stotožnili s akýmkoľvek obrazom, so svojím povolaním 

prejavovali v celku spokojnosť, čo trochu paradoxne vyznievalo so sťažovaním sa na stále väčšiu  

pracovnú vyťaženosť a zvyšujúci sa stres. Ako príčina stresu sa uvádzali konflikty v zbore, 

nepredvídateľnosť mnohých úloh a starostlivosť o hospodárske záležitosti. Menej spokojní boli 

s podporou vedenia, o to viac oceňovali podporu od svojich blízkych, od zboru a vedenia na nižšej 

úrovni. Veľmi citlivo reagovali na skutočné alebo domnelé obmedzovanie individuálnej slobody 

a autenticity pri vykonávaní svojho povolania. Očakávaný je skôr pastorálny prístup zo strany vedenia 

cirkvi a programy, ktoré majú spirituálny charakter. Zo strany vedenia by skôr očakávali podporu 

a rozvíjanie  vnútornej motivácie, ktorá sa nedá nariadiť nejakými predpismi a rozkazmi.  

 

 

 

Záver 

Každý z vyššie stručne predstavených obrazov farára dnes vystihuje len určitý aspekt tohto 

povolania. Josuttis kladie dôraz na moc evanjelia a spirituálny rozmer, Karle na spoločenský charakter 

povolania,  Wagner –Rau na potrebu otvorenosti pri komunikovaní evanjelia, Grethlein na teologickú 

odbornosť a Pluess si všíma dopad estetickej paradigmy na pôsobenie dnešného farára. Jednotlivé 



OBRAZ EVANJELICKÉHO FARÁRA V PRAKTICKO-TEOLOGICKEJ DISKUSII  V 21. STOROČÍ 

 

 181 

obrazy sú reakciou na diferencujúcu sa situáciu v dnešnej spoločnosti i cirkvi. Chcú byť podnetom na 

uvažovanie o takom vykonávaní kňazského povolania dnes, ktoré by zohľadňovalo potrebu 

komunikácie evanjelia spôsobom, ktorý nezrádza vlastné posolstvo evanjelia a pritom to robí 

s empatiou na potreby a situáciu dnešného človeka. 
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