
Farář Ulrich Parzany  
 
Ulrich Parzany se narodil 24. března 1941 v Essenu. V Essenu také vyrostl a 
chodil do školy až do maturity v roce 1960. Díky práci s mládeži 
v essenském Weigle-Haus, který tehdy vedl farář a evangelista Wilhelm 
Busch, Parzany v roce 1955 uvěřil v Ježíše a až do roku 1961 působil jako 
dobrovolník misijní práce mezi mládeží.  
 
V letech 1960-1964 Ulrich Parzany studoval teologii ve Wuppertalu, 
Göttingen, Tübingen a Bonnu. Účastnil misijní práce mezi studenty v hnutí 
Studentenmission in Deutschland (Studentská misie v Německu).  
 
Po první teologické zkoušce (podzim 1964) pracoval pro Evangelickou 
luterskou církev v Jordánsku, a to jako vikář německého probošta 
v Jeruzalémě. Vedle činnosti v německém luterském sboru v Jeruzalémě, pracoval také v internátu 
Luterské střední školy v Beit Jala. Po svém návratu do Německa dokončil na podzim 1966 studium 
teologie na kazatelském semináři Rýnské evangelické církve v Essenu. Poté byl do dubna 1967 
synodálním vikářem v bonnské církevním distriktu. V dubnu 1967 složil druhu teologickou zkoušku.  
 
Ulrich Parzany byl ordinován ke službě faráře a od května 1967 do září 1984 pracoval jako farář pro 
mládež a vedoucí Weigle-Hau v Essenu. V této době začala jeho celoněmecká evangelizační práce 
mezi mládeží.  
 
Byl předsedou výboru velkého misijního kongresu mládeže Christival ‘76 v Essenu a Christival ‘88 
v Norimberku. Ovocem jeho evangelizační služby a pravidelné kazatelské činnosti je i celá řádka 
knih. V češtině vyšla v roce 2011 jeho kniha Denně k tobě volám.  
 
Od října 1984 do listopadu 2005 pracoval Ulrich Parzany jako generální sekretář YMCA (Křesťanského 
sdružení mladých lidí) v Německu.  

 
Od října 1991 do října 1993 byl Ulrich Parzany předsedou 
německého výboru evangelizace ProChrist ’93 s Billy 
Grahamem. Byl povolán, aby vedle své práce jako generální 
sekretář YMCA, pokračoval v evangelizačním projektu 
ProChrist jako vedoucí a řečník. Velké akce ProChrist 1995 
(Lipsko), 1997 (Norinberk), 2000 (Brémy), 2003 (Essen), 2006 
(Mnichov) a 2009 (Chemnitz) byly přenášeny satelitem na 
stovky míst v Německu a po celé Evropě. Ulrich Parzany bude 
také hlavním řečníkem ProChrist 2013.  

 
V letech 1994 až 1998 byl Ulrich Parzany předsedou výkonného výboru Lausanského hnutí v Evropě, 
v letech 1987 až 2004 členem výboru Německé evangelické aliance. Byl ředitelem „Pavilónu naděje“, 
křesťanského mládežnického pavilónu, který se stal oficiálním symbolem celosvětové výstavy 
EXPO2000 v Hannoveru. V letech 2002 až 2005 byl předsedou Koalice pro evangelizaci v Nemecku, 
německé pobočky Lausanského hnutí.  
 
20. května 1998 mu německý prezident propůjčil Řád Spolkové republiky Německo za zásluhy.  
 
Ulrich Parzany je od roku 1967 ženatý s manželkou Regine a bydlí v Kasselu. Manželé mají tři děti a 
pět vnoučat.    
 


