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1915 - 1989
/stručná charakteristika/

Misijný farár Sliezskej evanjelickej cirkvi a.v., ktorého vplyv presiahol hranice domácej krajiny. Svoj život zasvätil službe šírenia evanjelia Pána Ježiša Krista a k oživeniu cirkvi. Ľudí v spoločenstve cirkvi viedol k osobnej viere, k prijatiu Pána Ježiša Krista za svojho osobného spasiteľa a sprievodcu celého svojho života. Viedol ich k pravidelnému čítaniu Božieho Slova, modlitbe a k angažovaniu sa v misijnej službe. Ako jeden z prvých farárov zavádzal v cirkvi nové formy blízke dnešnému modernému človeku. V zboroch, v ktorých pôsobil, organizoval okrem bohoslužieb aj neformálne biblické hodiny, povzbudzoval vznik a činnosť spevokolov, hudobných súborov a hudobných skupín ako aj ďalšie misijné aktivity. Svojou autoritou, ktorú získal vďaka ovociu duchovnej práce, vplýval aj na ďalšie zbory Sliezska pre osvojenie si podobných princípov a foriem v cirkvi. Jeho najvýznamnejšie pôsobenie bolo v zboroch Třanovice (pri Českom Těšíne), kde tiež a odkiaľ tiež vychoval a ovplyvnil veľké množstvo aktívnych misijných pracovníkov, z ktorých sa mnohí stali piliermi misijnej práce, či neskoršie aj čelní predstavitelia cirkvi a tiež v Ostrave, kde napriek prekážkam zo strany socialistického štátu, či tradičného vedenia vtedajšej cirkvi organizoval dlhé roky veľké misijné stretnutia na Veľkonočný pondelok, kde boli v programe zapojené ďalšie zbory Sliezska ako aj hostia z iných krajín. K významným hosťom týchto Veľkonočných stretnutí patril generálny biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. Dr. Ján Michalko s manželkou.
Jeho vplyv ďaleko presiahol hranice Sliezska, pozitívne ovplyvnil mnohých misijných pracovníkov, či farárov z okolitých krajín, najmä na Slovensku, z ktorých je možné spomenúť napr. br. Pavla Roháčka, Ľudovíta Dudáša, Jozefa Kováča, Bohdana Hroboňa, bratov Mišinovcov, Pavla Kopanicu, Jána Janču, Violku Fronkovú a ďalších. Veľmi rád so svojimi domácimi spolupracovníkmi uvažoval o výhľade budúcich formálnych zmien v cirkvi, pre jej lepšiu prijateľnosť, či akceptovanie novými, misijne získanými ľuďmi v novodobých moderných podmienkach.
text: súrodenci Budajovci

O živote a práci Vladislava Santaria je možné sa viac dozvedieť v knihách:

"Pane, Ty jsi povolal ...Vladislav Santarius - Boží dílo skrze jeho život a službu"
vydané: Český Těšín, Slezská církev evangelická augsburského vyznání 2001

"Služebníci Slova Božího v krajine pod horami"
vydané: Křesťanské společenství - Sp. Chr. Český Těšín 2005

