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práce Vladimíra Volrába přichází s velice aktuálním tématem eucharistie u raných
Aktuálním proto, že právě odkazy na svátostnou praxi raného křesťanství měly
zásadní yliv na řadu ekumenických dokumentů (např. Lima apod.). Již v úvodu práce je vidět,
že si Volráb tuto skutečnost uvědomuje. První kapitola je věnována VP v novozákonních
spisech. Pozornost je soustředěna zejména na novozákonní ustanovení VP, za tímto účelem
přebírá a doplňuje srovnávací tabulku základních biblických textů z knihy P. Filipiho Hostina
chudých. Na základě srovnání textů potom přichází s několika hypotézami místa a podoby VP
v rané církvi. Druhá kapitola zůstává ještě na stránkách Bible, ale věnuje hlavní pozornost
Pavlově textu v jeho prvním. Listu Korintským. Svou pozornost zaměřuje mimo jiné na
zajímavou hypotézu o možnosti tradice pití kalicha na počátku VP v rané církvi.
Třetí kapitola se táže po významu výrazu "lámání chleba", jenž je přítomen ve všech čtyřech
biblických textech ustanovení a frekventován zejména na stranách Skutků apoštolských nebo i
v apokryfních knihách. Čtvrtá kapitola je věnována knize Didaché, která obsahuje nejstarší
známá mimobiblická pravidla pro slavení VP, jež ovšem zároveň umožňují hned několik
interpretací. Pátá kapitola je věnována dalšímu důležitému svědectví o eucharistii u raných
křesťanů, Justinově Apologii. Justin představuje jednu z podob rané tradice, ve srovnání z
předchozím pramenem se tak zde plasticky ukazuje variabilita podob eucharistického dění v
tomto období. Poslední kapitola se zabývá otázkou možnosti slavení eucharistie bez použití
vína.
Práce je zajímavá a řekl bych i čtivá. Líbí se mi, že Volráb dokáže uvést do smysluplné
diskuze badatelské interpretace různých biblických a raně křesťanských textů a přitom se
soustředit na specifické téma VP. I když je vidět, že k některým hypotézám má zjevně blíž,
jeho závěry se pohybují v rovině - pravděpodobnější a méně pravděpodobné. V práci je
ovšem také určité množství překlepů a chyb. Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou
práci, navrhuji známku výborně.
křesťanů.

