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Anotace 
Má práce se zabývá rozborem písní, které se vztahují k svátosti Večeře Páně. 
Rozebírám písně z Evangelického zpěvníku a jeho Dodatku ČCE a dále písně 
ze zpěvníků: Evangelický kancionál Slezské církve evangelické a. v., Bratrský 
zpěvník Jednoty bratrské, Zpívejme Hospodinu Církve adventistů  
s. d. a Kancionál Římskokatolické církve. Podrobnou analýzu písní provádím 
v Evangelickém zpěvníku a Dodatku, k tomu jsem použila vlastní metodu 
analýzy písní. Při sestavování této metody jsem se nechala inspirovat třemi 
metodami různých autorů (od Andrease Martiho, Hans-Jürgen Stefana, Martina 
Rösslera), které podrobněji uvádím v 1. kapitole. Stěžejním bodem mé analýzy 
je teologický rozbor písní. U čtyř dalších zpěvníků a jejich písní popisuji 
především hlavní teologická témata pojící se k večeři Páně. Písně a jejich 
teologická témata a pojetí večeře Páně na závěr shrnuji a porovnávám. 
Docházím tak ke specifikům, přednostem i nedostatkům jednotlivých 
zpěvníků, přičemž tyto závěry využívám, abych navrhla, jak doplnit a změnit 
písně k večeři Páně v současném Evangelickém zpěvníku a jeho Dodatku. 
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Summary 
Analysis of songs related to The Lord’s Supper is the main subject of the 
presented thesis. Songs from the following songbooks are analysed: 
Evangelical Songbook (Evangeliský zpěvník) and Supplement to the 
Evangelical Songbook (Dodatek k Evangelickému zpěvníku) of the 
Evangelical Church of Czech Brethren, Evangelical Hymnbook (Evangelický 
kancionál) of the Silesian Evangelical Church of Augsburg Confession, 
Brethren Songbook (Bratrský zpěvník) of the Moravian Church, Let us Sing to 
the LORD (Zpívejme Hospodinu) songbook of the Seventh-day Adventist 
Church, Hymnbook (Kancionál) of the Catholic Church. Detailed analysis is 
conducted on the songs from the Evangelical Songbook and Supplement to the 
Evangelical Songbook—using a special method inspired by three different 
methods developed by Andreas Marti, Hans-Jürgen Stefan, and Martin Rössler. 
The method is described in Chapter 1. Crucial point of the analysis is 



 

theological examination of the songs. With the four remaining songbooks, 
main theological themes relating to The Lord’s Supper are noted. Songs, their 
theological themes and the conceptions of The Lord’s Supper are then 
summarised and compared, arriving thus at the strong and weak points of the 
individual songbooks and at their particularity. On the basis of these 
conclusions, suggestions are made on amending the Lord’s Supper songs in the 
Evangelical Songbook and Supplement to the Evangelical Songbook. 
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Úvod 
 
Téma Rozbor písní k Večeři Páně jsem si vybrala, protože svátost VP mě 
zajímá a oslovuje nejen ze svého teologického hlediska a pojetí. Je to také 
svátost, která mě provází v církevním prostředí a životě církve. Při jejím 
slavení se potýkám s mnohými otázkami, jako je například samo pojetí této 
svátosti. Domnívám se, že právě má práce mi mnohá pojetí a aspekty VP 
v rozebíraných písních odhalí. 

Cílem mé práce je analýza písní, a to konkrétně písní, které se  vztahují 
k tématu večeře Páně v Evangelickém zpěvníku Českobratrské církve 
evangelické a jeho Dodatku a rozbor písní ve zpěvnících různých církví. Po 
představení oboru hymnologie a jejích hlavních témat, uvedu metody, jak 
analyzovat píseň podle tří autorů (Andrease Martiho, Hans-Jürgen Stefana, 
Martina Rösslera). Rozbor písní v EZ a Dodatku provedu podle vlastní 
navržené metody, která bude vycházet z metod předchozích. Tento rozbor se 
zaměří především na teologickou analýzu písní. Rozbor písní v ostatních 
zpěvnících již nebudu provádět tak podrobně, půjde mi především o zachycení 
hlavních teologických témat k VP v těchto písních. Písně v EZ a Dodatku 
s písněmi v ostatních zpěvnících v závěru porovnám a zhodnotím. Nakonec 
bych tedy měla dostat přehled toho, jakými teologickými tématy se zabývají 
písně k VP v EZ a Dodatku, jejich hodnocení i srovnání s jinými zpěvníky  
a závěrečné shrnutí a hodnocení, v čem jsou písně v EZ specifické, ale i jaké 
písně a teologická témata ve srovnání s jinými zpěvníky zde chybí a mohly by 
být doplněny. Ráda bych došla k závěru, zda písně v EZ a Dodatku odráží 
témata k VP, která jsou oslovující, aktuální a dostačující i pro dnešní církev  
a její potřeby, popřípadě navrhla, kde jinde hledat inspiraci pro doplnění témat 
v EZ. Ostatní zpěvníky jiných církví vyberu tak, aby vhodně doplnily písně  
a tradici ČCE, což jsou zpěvníky: Evangelický kancionál Slezské církve 
evangelické a. v. a Bratrský zpěvník Jednoty bratrské, nebo naopak, aby 
poukázaly na odlišnost teologických témat, a sice ve zpěvnících Zpívejme 
Hospodinu Církve adventistů s. d. a Kancionálu Římskokatolické církve. 
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1. Představení oboru hymnologie a metody 
analýzy písní 
 
V této kapitole představuji obor hymnologie, obor který se zabývá také 
analýzou písně. Pro utvoření celého kontextu problematiky rozboru písně 
v hymnologii uvádím v základních pojmech: Co je zpěv? Co je píseň? Co je 
duchovní píseň? Duchovní písní se zaobírám obšírněji, neboť je vlastně 
v určitém smyslu náplní celé mé práce. Dále představuji 3 metody, jak lze 
analyzovat píseň u 3 různých autorů. Každá představená metoda analýzy má 
svá specifika a přednosti, z nichž si vyberu a závěrem představím svou vlastní 
metodu rozboru písně. Tuto vlastní metodu použiji především ve 2. kapitole, 
která se zaobírá analýzou písní v EZ. 

 

1.1. Obor hymnologie 

 
Věda, která se zabývá duchovní písní a zpěvem se nazývá hymnologie. Tato 
věda se neobejde bez pomoci neteologických disciplín. Hymnologie si všímá 
mnoha aspektů duchovní písně,  například jejího obsahu, křesťanské výpovědi, 
uměleckého zpracování, kulturního a historického pozadí, její zbožnosti atd. 
Hymnologii jde o jakousi teologickou zodpovědnost, slovy J. Henkyse cituji: 
„V Božím pozemském světě zpívá společenství Ježíše Krista tvořené Duchem 
Svatým, že věří a co věří.“1 

Hymnologie je podle J. Blocka velmi mladá prakticko-teologická disciplína, 
která je stále ve stádiu utváření se.2 Počátky hymnologie jako vědeckého oboru 
by se daly hledat v 19. století, a to v souvislosti s tříděním a sbíráním lidových 
písní. Nutno také podotknout, že v centru hymnologického zájmu stály  
i Lutherovy písně.3 Právě v reformovaném prostředí se přikládá písni veliká 
důležitost, a to jak v liturgii tak i ve zbožnosti. Evangelická hymnologie 
vznikala v sepětí s historicko – kritickou metodou, hymnologové se zaměřovali 
především na historické a formální otázky: Kdy a jak píseň vznikla a kdy byla 
poprvé zveřejněna? Kdo píseň složil a kdo  napsal text písně? Jaké mohla mít 
píseň předlohy? Jaké teologické a biblické motivy píseň obsahuje? Jak lze 
píseň zařadit?4  

Sepětí hymnologie s historicko-kritickou metodou brzy přineslo nebezpečí, 
že se tento obor zaměří pouze na dílčí aspekty a tím se ztratí ze zřetele celek. 

                                                 
1 Srov. HENKYS, J., Singender und gesungener Glaube. s. 41. 
2 Srov. BLOCK, J., Verstehen duch Musik: Das gesungene Wort in der Theologie, s. 3. 
3 Jeden z prvních znalců a sběratelů Lutherových písní byl August Jakob Rambach. Srov. 
BLOCK, J., Verstehen durch Musik: Das gesungene Wort in der Theologie, s. 3. 
4 Srov. BLOCK, J., Verstehen duch Musik: Das gesungene Wort in der Theologie, s. 4. 
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Proto K. Amaln v rámci své systematiky a metodologie hymnologie navrhl tzv. 
„teologii duchovní písně“ jako jeden ze základních prvků podstaty duchovní 
písně.5 V této linii, kdy teologie stojí v centru zájmu hymnologie, uvádí i své 
práce teoložka a církevní hudebnice Christa Reich. „Slovo i tón“ chápe jako 
základ a jako tajemství pro hudbu a evangelium zároveň. Vědomě tak opouští 
zažité koleje historicko-kritického bádání a vychází z tajemství, které je ukryto 
ve slově, ve víře i v hudbě, a toto tajemství pak vzbuzuje údiv „Staunen“. 
Podle jejích slov: „Wer nicht staunen kann, weiss nichts vom Evangelium. Wer 
nicht staunen kann, weiss nichts von Musik.“6 

 

1.2 Co je zpěv? 

 
Zpěv je podle naší kulturní tradice specifický druh řeči, ve které zpívající, či 
podle této definice mluvící, použije svůj hlas jako vlastní nástroj zpěvu  
a vytvoří tak melodický znějící zvuk. Tato definice zpěvu zdůrazňuje lidský 
hlas jako jakýsi hudební nástroj a zároveň zdůrazňuje nejen složku zpěvu, ale  
i mluvenou část projevu. Obě složky pak tvoří celek.7 

1.3 Co je píseň?  

 
Píseň obecně by se dala nazvat jako útvar, který se skládá z poetického  
a hudebního prvku. F. Klausmeier popisuje, že zpěv na rozdíl od mluveného 
slova v sobě obsahuje extatickou formu vyjádření, předpokládá určité 
společenství, které píseň přijímá.8 

Píseň není vše, co se zpívá, píseň je do sebe tématicky uzavřený celek, 
složený většinou z několika slok. Je to textově-hudební svérázný útvar, který se 
zakládá na tom, že se v něm opakují určité prvky, nejvíce nápadné je 
opakování slok, stejná stále znovu se opakující melodie nese pokaždé novou 
sloku. Viděno z textového hlediska: nové je zachyceno stejně se opakující 
formou melodie a viděno z melodického hlediska. Stále se opakující forma 
melodická je pokaždé nově naplněna novým obsahem textovým. Tento prvek 
variability s neměnností tvoří vnitřní napětí, který je velmi funkční a díky 
němuž se písně mohou ústně tradovat.9 
 

                                                 
5 Srov. BLOCK, J., Verstehen duch Musik: Das gesungene Wort in der Theologie, s. 5. 
6 BLOCK, J., Verstehen duch Musik: Das gesungene Wort in der Theologie, s. 10. 
7 Srov. HENKYS, J., Singender und gesungener Glaube,  s. 32.  
8 KLAUSMEIER, F., in Werkheft zum Gesangbuch 2, s. 50. 
9 Srov. HENKYS, J., Singender und gesungener Glaube, s. 33. 
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1.4 Co je duchovní píseň? 

 
Křesťanský zpěv má své kořeny již v Izraeli a dalo by se říci, že je tak starý 

jako církev sama. Eusebius z Césareje uvádí, že v křesťanských shromážděních 
se na začátek zpívaly žalmy a písně. Křesťanská píseň se tradičně uvádí i ve 
spojitosti s poznámkou v evangeliích (Mt 26, 30; Mk 14, 26)  o chvalozpěvu na 
závěr poslední večeře.  

Při definici toho, co je duchovní píseň, autor J. Henkys nejprve definuje  
a činí rozdíl mezí kostelním zpěvem a kostelní písní. Kostelní zpěv má své 
místo v křesťanské bohoslužbě, a přitom je jedno, kdo je původce tohoto 
zpěvu, zda celé shromáždění, sbor, liturg či kněz.10 Církevní či kostelní píseň je 
vlastně zahrnuta v pojmu církevního nebo kostelního zpěvu. Její stylistické  
i jazykové kořeny pochází ze středověku. Je to  určitá forma se strofickou  
i metrickou skladbou lidové písně, původně je určena pro celé shromáždění. 
Všem těmto pojmům bych nadřadila pojem duchovní píseň.11  

Podle slov M. Rösslera, píseň je mostem mezi slovem a tónem, mezi 
rovinou racionální a emocionální a mezi kázáním a liturgií při bohoslužbě.12 
Duchovní píseň podle téhož autora je nazvána jako umělecko-náboženský 
útvar. Útvar, který v sobě obsahuje duchovní i duševní prvek.13 Ten kdo zpívá 
píseň, navazuje s touto písní kontakt. Každá píseň má svůj začátek a konec  
a většinou hned první větou chce zpěváka zaujmout a vtáhnout ho jak po 
jazykové tak i po hudební stránce do svého centra. Zmíněný autor dále uvádí, 
že píseň nechce jen něco oznámit, ale chce být i hodnocena, či ceněna. Píseň 
není izolovanou výpovědí, ale i ona má své kořeny, vychází z určitého 
kontextu i kontrastu.14 A proto je tak důležité písně nějak uvést a představit je, 
pro jejich lepší porozumění, přijetí nebo naopak odmítnutí.  

Duchovní píseň má několik svých specifik, mezi nimiž pokládám tato za 
důležitá:15 

1. Duchovní píseň je zakotvena v určitém společenství, ve kterém je 
zpívána a tradována. 

2. Duchovní píseň je zpívána Bohu a před lidmi, proto si nese své určité 
formy, jako například aklamační, adorační, proklamační.  

3. Duchovní píseň bývá radostná. 
4. V duchovní písni může být výzva a prosba pomoci Boží a Boží 

spoluúčasti. 
5. Duchovní píseň může zprostředkovat Boží spásonosnou činnost. 

                                                 
10 Srov. HENKYS, J., Singender und gesungener Glaube, s. 33. 
11 Srov. HENKYS, J., Singender und gesungener Glaube, s.33. 
12 Srov. RÖSSLER, M., in MÖLLER, CH., Ich singe Dir mit Herz und Mund, s. 15. 
13 Srov. RÖSSLER, M., in MÖLLER, CH., Ich singe Dir mit Herz und Mund, s. 18. 
14 Srov. RÖSSLER, M., in MÖLLER, CH., Ich singe Dir mit Herz und Mund, s. 16. 
15 Srov. HENKYS, J., Singender und gesungener Glaube, s. 33-36. 
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6. Duchovní píseň je i vyznáním. 
7. Píseň jako vyznání je možná v případě, že se nejen zpívá o věcech 

Božích jako o obsahu písně, ale stávají se zároveň jejím pramenem. 
Své místo „Sitzt im Leben“ má duchovní píseň v bohoslužebném dění 

církve, to je pro ni i prubířským místem její kvality. Je to jedna ze základních 
forem, ve které shromážděné společenství bohoslužebně jedná. Zpívané slovo 
má v sobě velikou dynamiku, která se projevuje jak na straně lidu, tak i na 
straně liturga, který zastupuje církev. Společenství se prostřednictvím hudby 
schází k bohoslužbě, hudba je rituálním prvkem bohoslužby.16 Zpěv dopomáhá 
k formě společného mluvení i vzájemné komunikaci. Zpívané slovo liturga, 
v českém prostředí většinou faráře, představuje oficiální slovo a vyjádření 
církve. 

Píseň sama v sobě má dynamiku, která pramení z její rozporuplnosti, na 
jednu stranu může zachycovat nějaké teologické či dogmatické tvrzení, na 
stranu druhou má i emocionální prvek, píseň tak  touží být zpívána hlavou  
i srdcem.17 Z toho vychází i rozbor písně, který obsahuje racionální výklad, což 
znamená: fakta, informace, dějinný kontext, teologické a dogmatické pozadí. 
Souhrnně by se dalo říci, že je to jakási nutná průprava pro představení písně. 
Pro celostní představení písně by se ale nemělo zapomínat i na její meditativní 
složku, která ponouká k vcítění se a osobní zbožnosti.  

Píseň v sobě podle W. Wiesliho obsahuje ještě jinou dynamiku a to  „Wort-
Antwort-Dynamik“ přeloženo: dynamiku slova a odpovědi na toto slovo. 
S tímto koresponduje i výpověď M. Luthera z roku 1544, podle něj se 
v bohoslužbě má dít: „...denn dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch 
sein hl. Wort und wir wiederum mit jm reden durch Gebet und Lobgesang.“18 
Velmi podobnou formulaci předkládají i dokumenty II. vatikánského koncilu, 
podle nich v liturgii Bůh promlouvá ke svému lidu, ve kterém Kristus zvěstuje 
svou radostnou zvěst. Jeho národ mu pak odpovídá zpěvem a modlitbou.19 
V této dynamice se klade velký důraz na společenství, neboť právě 
společenství, které se schází ke společnému slavení bohoslužeb, je živé díky 
vzájemné komunikaci. Zpívající společenství zakouší při své odpovědi na Boží 
slovo zvláštní celistvost.20 

Duchovní píseň již ve svých začátcích nese ekumenické kořeny, již od 
počátku byla křesťanská víra spojena se zpěvem, tak jak se k tomu od počátku 
církev hlásila. A se zpětným pohledem na reformaci jako na 

                                                 
16 Srov. BLOCK, J., Verstehen duch Musik: Das gesungene Wort in der Theologie, s. 205. 
17 Srov. RÖSSLER, M., in MÖLLER, CH., Ich singe Dir mit Herz und Mund, s. 17. 
18 WIESLI, W., in Werkheft zum Gesangbuch 2, s. 51. 
19 WIESLI, W., in Werkheft zum Gesangbuch 2, s. 55.  
20 Srov. WIESLI, W., in Werkheft zum Gesangbuch 2, s. 51-52. 
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„Singbewegung,“21 se dochází stále více na to, že právě hymnologické bádání 
odkrývá svůj ekumenický rozměr.22 

První výklady písní, či lépe kázání na písně, přinesla reformace a sice 
luterství. Tento fakt souvisí s celkovým vyzvednutím a oceněním písně, 
s oceněním písně jako legitimním hlasem evangelia i s ústním vyjádřením 
věřících, u kterých bylo připomenuto jejich všeobecné kněžství.23 Reformace 
zdůraznila vnitřní spojitost mezi evangeliem a teologií, teologie je pěstována 
právě zpěvem a zpěvem dochází k svému porozumění. Kolem roku 1700 se 
objevil nový přístup k písni, byla odhalena její historická stránka. Tím začal 
být řešen původ a vznik písně, její autor a celkové pozadí a zařazení. K slovu 
přišly i dějiny působení dané písně, jak se vtiskla do církevního života  
a zbožnosti věřících. Zájem o píseň a její výklad opadnul v době kolem 
Bachovy smrti roku 1750. Obnovení pietisté se svým entusiasmem pokládali 
tuto formu za příliš zkostnatělou a chladnou, proto vznikly jejich vlastní 
výklady písní.24 Píseň se pak do církevního zájmu dostala až v posledních  
20 letech. Zájem o píseň v církevním prostředí probíhá na několika rovinách, 
především při vzniku nových zpěvníků, ale i při bohoslužbách, v hodinách 
náboženství či v pěveckých sborech.  

V poslední době je aktuální tzv. hermeneutická hymnologie. Podle J. Blocka 
úkol hermeneutiky v hymnologii spočívá v tom, že se snaží vysledovat moc 
působení zpívaného slova.25 Podle tohoto autora je stěžejním problémem 
hermeneutický potenciál tzv. vox musicae. Nestačí pouze analyzovat texty, ale 
je nutné ptát se po samotném porozumění Slova, které se odhaluje ve zpěvu. 
Stěžejní je, aby korespondoval smysl obsahu s formou.26 

 

1.5 Metoda analýzy písní 

 
Uvádím zde tři metody rozboru písní od tří autorů, každá metoda má svá 
specifika, ale v mnohém se i kryjí. Metodu, kterou pak dále použiji ve své 
práci, je vlastně jakýsi kompilát těchto tří následujících metod. Tento postup se 

                                                 
21 Překlad „Hnutí zpěvu“ BLOCK, J., Verstehen duch Musik: Das gesungene Wort in der 
Theologie, s. 13.  
Jedna jezuitská poznámka tvrdí, že M. Luther převedl na svou víru více lidí svým zpěvem, 
než svými řečmi a spisy. 
22 Srov. BLOCK, J., Verstehen duch Musik: Das gesungene Wort in der Theologie, s. 13. 
23 Srov. RÖSSLER, M., in MÖLLER, CH., Ich singe Dir mit Herz und Mund,  
s. 19. Nejstarší dochované kázání na píseň má název „Ein Kindlein so löbelich.“. 
Srov. RÖSSLER, M., in MÖLLER, CH., Ich singe Dir mit Herz und Mund, s. 25. Vznikly 
například tzv. hallské a herrnhutské „hodiny zpěvu.“ 
25 Srov. BLOCK, J., Verstehen duch Musik: Das gesungene Wort in der Theologie, s. 215. 
26 Srov. BLOCK, J., Verstehen duch Musik: Das gesungene Wort in der Theologie, s. 215. 
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mi zdá jako nejvhodnější, mohu si tak vytvořit a upravit metodu rozboru písní, 
která se hodí přesně na vybrané písně. 

 
1.5.1 Metoda výkladu písně podle Andrease Martiho27 
 
Jako první metodu uvádím metodu podle Martiho, který tímto představuje  
i systém hymnologie. Marti uvádí svou metodu výkladu písně v rámci 
konference "Didaktik der Hymnologie", který se konal v srpnu 2002. Autor 
uvádí strukturu oboru hymnologie, která se dá také použít jako metoda výkladu 
písně. Tento rozbor je velmi podrobný, přehledný a jasný. Hymnologii lze 
rozdělit do čtyř disciplín:  

1. Fenomenologie 
2. Recepce 
3. Dějiny 
4. Prameny 

 
Ad 1. Fenomenologie se zabývá rozborem jazyka, melodií a formou písně. 

Jazyková stránka lze hodnotit z jazykovědného a literárního hlediska. Analýza 
melodie obsahuje rozbor melodie, notový záznam a provedení, dále vztah mezi 
melodií a textem a význam melodické stránky písně. Forma se zabývá 
rozborem veršů, rýmů, akcentu a strofickou formou písně. 

Ad 2. Recepce, jinak přijetí písně, obsahuje šest bodů, kterými se zabývá:  
1. Rozšíření a zpřístupnění písně a utváření kánonu, píseň může být 

zpřístupněna pomocí několika médií jako například zpěvníku, na papíře 
nebo projekcí. Při sestavování zpěvníků nebo sbírek písní je důležitých 
několik kritérií, například kritérium přijetí nebo kritérium použití  
a praxe. 

2. Funkce dané písně, která může být liturgická nebo mimoliturgická, se 
sociálním zaměřením, například se zaměřením na určité skupiny, dále 
píseň určená pro osobní zbožnost a nebo píseň hodící se k pastoraci  
a dalším aktivitám jako například k pohybovému vyjádření. 

3. Hermeneutika, která se zaměřuje na výklad písně buď s odstupem  
a nebo naopak identifikací dané problematiky, dále se zabývá úlohou 
osobní biografie (například autora písně). 

4. Ideologická kritika se zajímá o individuální religiozitu, jak byla píseň 
propagována, jak se v ní odráží národní identita nebo určitá instituce, 
především církevní, dále se zabývá tím, jak píseň souvisí s danou 
církví, kde vznikla. 

                                                 
27 Srov.  MARTI, A., Systematik der Theologie, (30. 6. 2009). URL: 
http://www.iah.unibe.ch/index.html 



 

14 

5. Změny s písní, zde patří například výběr či omezení slok, notového 
záznamu, překladu a přebásnění do jiného jazyka. 

6. Působení a dopad písně například na osobní zbožnost, teologii, na 
literaturu, film či jiná média, popřípadě na jiné písně a výtvarné umění. 

Ad 3. Dějiny, a to především dějiny záznamu dané písně (zpěvníky popř. 
jiné formy záznamu), použitá forma záznamu písně a její autor. Marti dále 
uvádí jednotlivé epochy, významné pro dějiny hymnologie. 

Ad 4. Prameny, ze kterých lze písně čerpat a sice zpěvníky, jejich svéráz, 
použitelnost a dostupnost, v jaké edici byly vydané, popř. jejich přílohy  
a aparát. Dále lze čerpat ze sekundární literatury, jako například interpretace 
písní.  

 
1.5.2 Metoda výkladu písní podle Hans-Jürgen Stefana 
 
Dále uvádím velmi přehlednou a stručnou metodu rozboru písní jak ji 
představuje Stefan.28 

1. Forma písně: její zařazení, strofická forma, rým, forma textu u nějž si 
lze povšimnout například nápadných nepravidelností nebo těžkostí při 
porozumění textu. Forma melodie jako celku, ve svých částech, rytmus, 
vztah slova a tónu, paralelní texty k té samé melodii. 

2. Jádro písně: jazykový a teologický obsah. Téma: O čem text 
pojednává? (klíčová slova, jazyková pole, obrazná přirovnání) Role: 
Kdo ke komu mluví a o čem? Teologický obsah: Z čeho text vychází? 
Je v něm patrná nějaká tradice nebo tendence, teologický nebo 
pastorační důraz? 

3. Bible: biblické předlohy, citáty, klíčová slova, narážky, náznaky, 
kontext, doplnění nebo protiklad. 

4. Původ: autorky/autora textu a melodie. 
5. Historický kontext: biografické, časové a dějinně-církevní vztahy, 

zbožnost, tradice. 
6. Působení: zkušenosti s písní,  dějiny působení ve zpěvníku  

a bohoslužebné praxi, v dějinách církevní hudby, v literatuře, v teologii. 
7. Aktuálnost: asociace a zkušenosti s písní dnes, vztahy k aktuálním 

událostem, obrazy z dnešního světa, jejich kontrasty. 
8. Funkce: V jaké rubrice je píseň zařazena, k jaké události. Kdy, kde  

a s kým je píseň spjata? Kde může najít své pevné místo? Jako příklad 
je uveden při zpěvu dospělých s dětmi, při veřejném vystoupení, při 
slavnosti nebo k určité příležitosti, při vyučování či katechezi, doma 
nebo při osobní pobožnosti, těchto příkladů může být uvedena celá 
řada.  

                                                 
28 Srov. STEFAN, H. J., in Werkheft zum Gesangbuch 2., s. 39-40. 
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9. Praxe: Zde je uvedeno hudební ztvárnění písně, doprovod, pro pěvecký 
sbor, různé hudební formy hraní, píseň vhodná ke katechezi obsahující 
například obraz, modlitbu, povídku, profánní text. 

 
1.5.3 Metoda výkladu písně podle Martina Rösslera 
 
Tuto metodu uvádím v jejím širším zasazení a vysvětlení, doplňuje dvě metody 
předchozí. Rössler analyzuje píseň v pěti bodech:  

1. její poetický a hudební rámec 
2. jako pozadí písně události doby  
3. jako základ biblické souvislosti 
4. jako nadstavbu konfesijní či ekumenické prvky 
5. a do popředí staví, jak je píseň užívána v praxi 

 
Ad 1. Rozbor poetiky písně zahrnuje například její metrickou a rytmickou 

stránku, popis veršů a slok, rozbor rýmu, myšlenková struktura podle veršů. 
Dále se píseň rozebírá hudebně a melodicky: hlavní opakující se hudební 
motiv, rytmické figury, melodické figury, vztah mezi slovem a tónem, atd.29 

Jak dalece jsou hudebně poetické rozbory písní nutné, záleží podle autora na 
zvážení i dané situaci. Ale jsou chvíle, kdy i tento rozbor může být velikou 
pomocí, například při uvedení nové písně. 

Ad 2. Události doby a osobní osud jako pozadí, tak nazývá Rössler další 
velkou oblast, která náleží k rozboru písně. Podle něj je píseň doslova slovem  
i tónem dítětem své doby, to co bylo kdysi přijímáno jako vyznání víry  
a teologická these, dnes již nemusí platit. Je zapotřebí odstup a reflexe, která 
bude platit pro dnešek. To ale znamená, že ten kdo se chce zabývat rozborem 
písně určité doby, musí tuto dobu také znát, její světové, církevní i kulturní 
pozadí, umět zařadit píseň ve zpěvníku a znát i jiné paralelní příklady. Je třeba 
si uvědomit, že daná píseň byla ve své době aktuálním příspěvkem do určité 
situace. Píseň má svou autorku či autora a to sebou nese i jeho osobnost. 
Dostáváme tak zcela konkrétní faktické otázky: Jaká byla pohnutka k sepsání 
písně, okolnosti prvního užití, adresáti, formy zvěstování písně nebo pastorace, 
která se k ní vázala. Autor upřednostňuje před biografickou studií autora písně, 
spíše důležité momenty, které se mohou písně týkat. Chce autora zažít v jeho 
životní situaci a podle toho nahlížet i na danou píseň, chce vstoupit do dialogu 
jeho osobního vyznání a zbožnosti. Tímto se připravuje i podklad pro 
existenciální zpřítomnění písně, pro její přirozené navázání i přenesení do 
současnosti.30  

                                                 
29 Neuvádím zde všechny příklady, které Rössler uvádí, ale pouze některé pro názornost, 
neboť hudebně poetickým rozborem se tato práce dále nezaobírá. Srov. M. RÖSSLER, M., 
in MÖLLER, CH., Ich singe Dir mit Herz und Mund, s. 27 
30 Srov. RÖSSLER, M., in MÖLLER, CH., Ich singe Dir mit Herz und Mund, s. 27-28. 
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Ad 3. Bible jako základ, tento nadpis sám o sobě svědčí o důležitosti, kterou 
autor v rozboru písně biblické zvěsti přikládá. Mezi Biblí a písní je vzájemný 
vztah, Bible doslova provokuje a vybízí ke zpěvu, a píseň zase má stejný podíl 
na tom samém Slovu a Duchu obsaženém v evangeliu.31 Píseň určitým 
způsobem Bibli propaguje a dosvědčuje, rozšiřuje její dosah do mnoha míst od 
školních lavic až do koncertních sálů. Neboť biblické poselství prostřednictvím 
umělecké podoby, oživlé osobitým a emocionálním zpracováním, bývá často 
přijímáno lépe než ve své původní formě. Při rozboru písně je zapotřebí číst 
píseň i Bibli zároveň, dobrou pomůckou při tomto čtení jsou konkordance, 
které mohou mnohé věci zviditelnit. Poté lze v písní odkrýt mnohé biblické 
obrazy, metafory a symboly, asociace. Píseň se tak otevře zevnitř, a právě o to 
nám při rozboru písně má jít.32 

Ad 4. Konfesijní a ekumenické prvky jako nadstavba, tato část výkladu 
písně chce poukázat na to, že i duchovní píseň je tendenční, má nějaký cíl, je 
angažovaným uměním. Nese v sobě nějaké poselství, výpověď, vyznání, může 
usilovat o zvěstování nějakého poselství, či mít misionářské poslání. Proto se 
při rozboru písní bere jako důležitý prvek její církevně dogmatický podklad. 
Přesto Rössler poukazuje na to, jak je překvapivé, že právě písně jsou velmi 
otevřené a nové písně přinášejí i nová témata a horizonty, které se aktuálně 
vztahují k lidskému životu a životu víry. Nové rozbory písní a bádání odhalují 
fakt, že písně mají ekumenickou dimenzi, že patří k všeobecnému dědictví 
křesťanské víry, nikoli konfesí. Již staletí se mezi církvemi uskutečňuje právě 
v církevních písních ekumena, která často dalece přesahuje praxi a směle 
překračuje hranice tam, kde se to jinak zdá nemožné.33  

Ad 5. Praxe v popředí, písni v praxi přikládá Rössler nepřehlédnutelnou 
důležitost, neboť s písní se setkáváme především v bohoslužebném 
shromáždění. Autor také doporučuje, že by se výklad písně neměl omezovat 
pouze na jednu metodu, ale výklad upravit podle potřeby písně a situace. 
Výklad písně je zapotřebí například při uvedení nové písně při bohoslužbách 
nebo při jiné příležitosti. Rössler uvádí hned několik možností, jak to lze 
realizovat.34 Autor také připomíná, jak veliký potenciál společný zpěv sebou 
nese a umožňuje skutečné partnerství mezi nositeli úřadu a laiky, kteří právě 
zpěvem odhalují základ své liturgické kompetence. Ve společném zpěvu  
a zaobíráním se písní lze nacházet pluralitu, vedoucí k sjednocení či 
společenství zakotvené v rozmanitosti.35 

 

                                                 
31 Srov. RÖSSLER, M., in MÖLLER, CH., Ich singe Dir mit Herz und Mund, s. 28. 
32 Srov. RÖSSLER, M., in MÖLLER, CH., Ich singe Dir mit Herz und Mund, s. 28-29. 
33 Srov. RÖSSLER, M., in MÖLLER, CH., Ich singe Dir mit Herz und Mund, s. 29-30. 
34 Srov. RÖSSLER, M., in MÖLLER, CH., Ich singe Dir mit Herz und Mund, s. 31. 
35 Srov. RÖSSLER, M., in MÖLLER, CH., Ich singe Dir mit Herz und Mund, s. 32. 
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1.5.4 Vlastní metoda rozboru písně 
 
Z výše uvedených metod jsem vytvořila vlastní metodu výkladu písně, metodu 
jsem uzpůsobila cíli této práce, a proto jsem úplně vynechala melodický  
a hudební rozbor písně a rozbor jazykovědný uvádím pouze okrajově. Naopak 
se více zaměřuji na obsah textu písně, ze kterého lze vyčíst jeho biblické  
a teologické poselství. Dále mě v této souvislosti zajímá historický kontext 
písně, její autor a prameny, ze kterých píseň pochází. Má práce se zabývá nejen 
analýzou písně, ale i srovnáním a hodnocením jednotlivých písní a především 
zpěvníků, proto do rozboru zahrnuji i aktuálnost písně. 

Metodu, se kterou pracuji, shrnuji do šesti bodů: 
1. Funkce písně, k jaké události se píseň váže. 
2. Forma písně, její nápadnosti, nesrozumitelné pasáže, paralelní texty k té 

samé melodii. 
3. Historický kontext písně, v tomto bodu se zaměřuji především na autora 

textu, jeho zbožnost a tradici, ze které pochází, historický kontext písně 
vzhledem ke zpěvníku, ve kterém se nachází a hledání pramene, kde se 
píseň poprvé objevila. 

4. Jazykový a teologický rozbor, hledání klíčových slov a obrazů, 
jazykově nesrozumitelná či nápadná slovní spojení, v jaké osobě je 
píseň zpívána, nápadná oslovení Božího jména, toto vše zahrnuje 
jazykový rozbor. Jazykový rozbor úzce souvisí s rozborem 
teologickým, teologický z jazykového vychází, proto oba rozbory 
shrnuji do jednoho bodu. Teologický rozbor klade na vystižení hlavních 
teologických témat pomocí klíčových slov a obrazů. V teologickém 
obsahu textu hledám, z čeho text může vycházet, zda je v něm patrná 
nějaká teologická tradice, tendence či důraz. 

5. Biblická předloha písně, narážky na biblické citáty, kontexty 
6. Aktuálnost písně pro dnešní dobu, hledání kontrastů, posouzení písně  

z jejího teologického a jazykového hlediska a navržení, zda píseň má, či 
nemá být zpívána i nadále. 

 

1.6 Závěr 

 
V této kapitole jsem představila obor hymnologii, základní pojmy související  
s tímto oborem a metody rozboru písně, které pak vedly k vytvoření mé vlastní 
metody analýzy písně. 

Obor hymnologie je základní prakticko-teologická disciplína, která se 
zabývá duchovním zpěvem a písní. Z tohoto oboru mě zajímá především 
rozbor písně, píseň v něm nese několik aspektů, jako je například její obsah, 
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teologická výpověď, umělecké zpracování či historické pozadí a zbožnost, 
která se v písni odráží. Všechny tyto aspekty písně má práce dále zohledňuje. 
Tyto pohledy na píseň by se daly shrnout do citátu podle Henkyse, duchovní 
píseň podle něj vypovídá: „... že věří a co věří.“36 Zajímavé a inspirující 
příspěvky do oboru hymnologie přináší také autorka Christa Reich. Tvrdí, že 
ten kdo chce proniknout do poselství písně a jejího tajemství, musí se naučit 
údivu „Staunen.“  

Dále jsem se zabývala tím, co je zpěv, co je píseň a co je duchovní píseň. 
Duchovní píseň představuji i s jejím historickým pozadím, její specifika, proč 
je nutné ji analyzovat a kde tato analýza nachází své místo. Kořeny duchovní 
písně sahají až do Izraele a prvotní církve, která při svém shromáždění zpívala 
žalmy a písně. Píseň jako taková vznikla až ve středověku, vyznačuje se svou 
strofickou a metrickou skladbou podle lidové písně. Rössler připodobňuje 
píseň k mostu, je to most mezi slovem a tónem, mezi kázáním a liturgií 
bohoslužeb. Za důležité pokládám, uvědomit si, že duchovní píseň má svá 
specifika, není to píseň určená pouze ke zpěvu pro lidi, ale je určena i Bohu, 
proto může být i vyjádřením vyznání, adorací či prosbou. Duchovní píseň má 
své poselství a specifickou funkci a sice bohoslužebnou, proto se u výkladu 
písně klade důraz na její meditativní aspekt, na to, že může vzbuzovat osobní 
zbožnost a vcítění. Výklad duchovní písně nachází své místo v církvi, 
například při uvedení nové písně, či při sestavování nového zpěvníku. 

Pro analýzu písní jsem uvedla 3 metody. Každou metodu jsem představila  
a uvedla její základní body. Metoda podle Martiho je zároveň i systémem 
hymnologie. Výhodou metody je, že je podrobná, systematická a přehledná. 
Píseň hodnotí skutečně v širokém kontextu, od jejího hudebního zachycení  
a posouzení, přes její jazykovědný rozbor, historické pozadí a prameny, ze 
kterých píseň vychází, až po přijetí, konkrétní zpřístupnění a představení médií, 
kde je píseň uvedena. Metoda pro rozbor písně, kterou navrhuje Stefan, je 
velmi přehledná a stručná, zachycená v devíti bodech. Pokládám ji za velmi 
praktickou pro seznámení se s písní, ale přesto poskytuje i prostor 
k podrobnějšímu bádání a nalezení jádra písně. Rösslerova metoda analýzy 
písní obsahuje 5 bodů, tyto body autor rozvádí do podrobných detailů  
a souvislostí. Rössler velmi zdůrazňuje pozadí písně, jejího autora a jeho 
důležité životní momenty, které by se mohly písně týkat, jeho osobní zbožnost 
a také biblickou zvěst, kterou píseň nese. K porozumění písně je důležité píseň 
otevřít a porozumět jí zevnitř. Tato metoda upozorňuje na fakt, že téměř 
všechny písně by se daly pokládat za ekumenické, protože v sobě nesou 
dědictví křesťanské víry. 

Vlastní metodu rozboru písně jsem si přizpůsobila k potřebě své práce, 
nechala jsem se inspirovat výše uvedenými metodami. V základních bodech  

                                                 
36 Srov. HENKYS, J., Singender und gesungener Glaube, s. 41.  
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v podstatě vycházím z metody podle Stefana, kterou pokládám pro svoji 
přehlednost a jednoduchost za velmi efektivní. Svou metodu shrnuji do 6 bodů. 
Od Martiho přebírám kritérium použití a praxe, uvedené v aktuálnosti písně. 
Marti si také všímá  změny s písní, například překladu, výběru slok a dějinného 
záznamu písně, čemuž se ve svém rozboru budu také věnovat, tyto prvky mám 
zohledněny v bodě Historický kontext písně. U Rösslerovy metody oceňuji 
autorovu snahu proniknout do písně zevnitř, o což bych se ráda pokusila  
u teologického rozboru písně. 
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2. Analýza písní k Večeři Páně v Evangelickém 
zpěvníku a Dodatku 
 
K analýze písní k VP v Evangelickém zpěvníku a jeho Dodatku používám 
vlastní metody, kterou představuji v 1. kapitole. Tato metoda uvádí píseň 
v šesti bodech. Jako první bod je Funkce písně, v tomto bodě se všechny 
uvedené písně shodují, neboť jsou to písně zařazené v oddílu Písně k večeři 
Páně. Dále si budu u písně všímat její formální stránky, jejího historického 
kontextu, což znamená od jakého autora píseň pochází, ale i například pramene 
kde byla píseň poprvé uvedena. Podrobněji bych se ráda zabývala jazykovým  
a teologickým rozborem písně, jazyková analýza a představení jednotlivých 
slok by měly upozornit například na klíčové pojmy a souvislosti, kterými se 
dále zabývá teologický rozbor. Teologický rozbor písně by měl poukázat na 
hlavní teologická témata, jejich zasazení do kontextu určité zbožnosti, 
popřípadě doplnění tématu o současnou teologickou diskuzi. U písně si 
všímám také jejího biblického pozadí. Jako poslední bod rozboru uvedu  
i aktuálnost písně, v tomto bodě se soustředím na to, zda píseň je aktuální  
a oslovující i pro současnost. 

Na závěr kapitoly zhodnotím a shrnu písně celkově, soustředím se 
především na utříbení jejich teologických témat, budu se snažit poukázat na 
jejich přednosti, například i v porovnání se současným teologickým pohledem. 
Tato analýza písní mi pak poskytne poznatky pro 3. kapitolu této práce, ve 
které budu srovnávat písně a jejich teologické důrazy při VP z Evangelického 
zpěvníku s jinými zpěvníky různých církví. 
 

2.1 Rozbor písní 

  
2.1.1 Ježíši, tvá jest památka EZ 460 
 
Funkce písně: Píseň je zařazena v oddílu Písně k večeři Páně. Celý zpěvník je 
uspořádán na základě vyznání víry a písně určené k VP se vztahují k vyznání 
církve. Pro všechny následující písně platí totéž, proto tento bod u dalších písní 
již neuvádím. 

Forma písně: Jedná se o dlouhou píseň, má 16 slok. Píseň je sice jazykově 
upravena tak, aby byla přístupná i dnešnímu čtenáři,37 ale přesto obsahuje 
několik pojmů, které působí nesrozumitelně.  

Historický kontext písně: Předlohou této písně je píseň Jesu dulcis 
memoria, autorství  se přisuzuje M. Jakoubkovi ze Stříbra. Melodie písně byla 

                                                 
37 Poslední úprava písně proběhla před vydáním zpěvníku 1970. 
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jako první uvedena roku 1450 v Třeboňském rukopise, dále 1505 ve Franusově 
kancionálu a 1541 v Rohově kancionálu. Text písně byl poprvé uveden  
v Miřínského kancionálu s celým názvem Kněze Václava Miřínského písně 
staré gruntovní a velmi útěšné, byl vydán roku 1522, nenotován a obsahoval  
i bratrské písně.38 Text písně byl dále uveden v Rohově kancionálu  
a v Amsterdamském kancionálu. Tato píseň je uvedena i v předcházejícím 
zpěvníku ČCE ve Zpěvníku Českobratrské církve evangelické39 z roku 1923, 
jazykově je do nynějšího zpěvníku trochu upravena, obsahově zůstává stejná  
o 16 slokách. 

Rohův kancionál také nazýván Pražský bratrský kancionál z roku 1541, byl 
již v pořadí pátým zpěvníkem Jednoty bratrské. Jeho plný název je vskutku 
vyčerpávající, zní: Písně chval Božských. Písně duchovní evangelistské, znovu 
přehlédnuté, spravené a shromážděné i také mnohé složené, gruntu i základu 
Písem svatých. Ke cti a chvále samého jediného věčného Boha v Trojici 
blažené. Také ku pomoci i k službě i k potěšení v pravém křesťanském 
náboženství všech věrných milujících i národ i jazyk český. Bylo zachováno  
i jeho první vydání z roku 1501, obsahoval 89 nenotovaných písní a vydal jej 
ve své tiskárně Pavel Severýn. Páté vydání redigoval biskup Jednoty bratrské 
Jan Roh, do zpěvníku zařadil 483 písní s 314 nápěvy, zařadil do něj i nové 
autory jako např. Jana Augustu, M. Michalce či Adama Šturma. Tento 
kancionál je důležitým pramenem bratrských písní a jako jeden z prvních 
bratrských zpěvníků se může chlubit svou výzdobou dřevoryty.40 

Amsterdamský kancionál plným názvem: Kancionálek, to jest kniha žalmů 
a písní duchovních, byl vydán roku 1659 v Amsterdamu Kryštofem Kunrádem. 
Komenský na tomto zpěvníku pracoval dlouhá léta, nově jej rozvrhl, kriticky 
upravil text a notaci pečlivě zpracoval pro jednohlas. Jako první zařadil všech 
150 žalmů ve Strejcově zpracování s ženevskými nápěvy, ze starších zpěvníků 
převzal 338 písní, 6 písní českých, 31 vlastních, 36 přeložil z němčiny  
a 19 z polštiny. Komenského kancionál přetvořil Jan Th. Elsner roku 1753 
v Berlíně, více jak polovinu písní nahradil novými, převážně pietistickými 
písněmi.41 

Předpokládaný autor této písně M. Jakoubek ze Stříbra patřil mezi stěžejní 
a vůdčí osobnosti husitského hnutí. Jeho autorství by mohla dosvědčovat  
i témata písně, která se v ní vyskytují, VP jako památka a účast na Kristově 
smrti, i celkově pokorné ladění písně. Chelčický nazval Jakoubka jako „muže 
veliké tichosti a povahy posvátné.“42 I když není tak znám jako M. Jan Hus, 
přesto jeho myšlenky a především kališnická praxe z něj učinila 

                                                 
38 Evangelický zpěvník, s. 887-888. 
39 Zpěvník Českobratrské církve evangelické, 1923. 
40 Srov. ŠIMEK J. B., O žalmech, chvalozpěvech a písničkách , s. 162-163. 
41 Srov. ŠIMEK J. B., O žalmech, chvalozpěvech a písničkách., s. 157-158. 
42 BARTOŠ F. M., Světci a kacíři, s. 105. 
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nepřehlédnutelnou postavu. Spolu s Husem studoval v Praze a dosáhnul 
hodnosti mistra, to mu dále umožnilo působit na fakultě jako přednášející, dal 
se také na církevní dráhu a byl vysvěcen na kněze. Jeho teologické myšlení 
určily silně dvě osobnosti, a sice Matěj z Janova a John Viklef. S Matějem 
z Janova sdílel jeho skromnost a požadavek chudoby církve, který podle něj 
teprve otvírá život Bibli a Kristu. Život vnímal jako odvěké bojiště, jako 
tragické místo plné utrpení43, z toho snad lze odvodit jeho zapálení, ale  
i pokoru a útěchu, která se odráží v textu písně.  

Jakoubkovým vlastně celoživotním tématem bylo učení o VP. Díky 
Viklefovi přišel k poznání, že dogma o transsubstanciaci pochází teprve  
z 11. století, a jako dogma bylo přijato až Lateránským koncilem roku 1215. 
V tomto duchu také Jakoubek dochází poznání, že přijímání pod jednou není 
biblického původu, ale praxe církve zavedená ani ne před 200 lety. Přijímání 
pod obojí podle Jakoubka má své pevné biblické oprávnění a požaduje kalich 
jako řád zavedený samotným Kristem.44 Jakoubek toto argumentuje slovy 
z Janova evangelia, podle nichž ten, kdo jí tělo Syna člověka a pije jeho krev, 
bude mít v sobě život věčný(Jn 6, 53-54). Toto místo pak nevykládá duchovně, 
jak učinila tehdejší církev, ale svátostně, a z toho aplikuje požadavek přijímání 
pod obojí. Svou teorii pak uvádí i v praxi45 a tím podává husitství duchovní 
naplnění a poselství.46 VP se tak stala revolučním a revolucionizujícím prvkem 
husitů a kalich jejich znakem. Při účasti na VP očekávaly lidové masy výzbroj 
božích bojovníků.47 

Jakoubkovo poselství i jeho celoživotní boj se odráží v písni tématem smrti, 
na které jsou věřící spolu s Kristem účastni. Jeho nadějí bylo ujištění, že díky 
Kristu mohou věřící překonat všechny smutky a zarmoucení i samotnou smrt. 
Oproti transsubstanciačnímu dogmatu, proti kterému Jakoubek vystoupil, může 
svědčit pojetí VP jako památka.  

Jazykový a teologický rozbor: Píseň má 16 slok, které bych tématicky 
rozdělila na 4 částí,  1. až 4. sloka pojednává o tématu Kristovy památky, která 
je vyjádřena jazykově poněkud nesrozumitelně: „Ježíši, tvá jest památka sladší 
nad střed všeho světa i tvá účastnost rozkošná.“48 Kristova památka je spojena 
s jeho účastí ve VP, ale i Boží láskou k člověku, která vedla až na kříž. 
Památka je tak neodlučně spjata s Kristovou smrtí, o tom pojednává 5. sloka: 
„Toto svaté hodování je v tvé smrti účastenství, nevinné krve vylití, z něhož 
duše nasycení berou vždy bez umenšení, rozkošné mají živení.“49 Věřící mají 

                                                 
43 BARTOŠ F. M., Světci a kacíři, s. 86. 
44 Srov. BARTOŠ F. M., Světci a kacíři, s. 99. 
45 První přijímání z kalicha i pro laiky podával v říjnu 1414 v kostele sv. Martina ve zdi. 
46 Srov. BORECKÝ, Fr., Mistr Jakoubek ze Stříbra, s. 22. 
47 Srov. FILIPI, P., Hostina chudých, s. 62.  
48 EZ 460, 1. 
49 EZ 460, 5. 
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účast na Kristově smrti. Další část 6. až 12. sloka rozvíjí účinek VP pro ty, 
kteří se jí účastní, mají účast na duchovním hodování, nemají již více hlad  
a došli tak již nebe, VP je také veliká útěcha pro všechny hladové, ztrápené, 
plačící, zarmoucené. Ti, kteří obdrží Kristovu milost překonají i samotnou 
smrt. Celá píseň je završena 16. slokou a eschatologickou nadějí: „Prosme my 
jeho milosti, ať nás tam ráčí dovésti, do té své věčné radosti,“50 Tato sloka 
začíná slovesem v rozkazovacím způsobu 1. os. pl.  Prosme, jako naléhavé 
prosby i vystupňované zvolání, toto sloveso je totiž užito i v 8. sloce, ale 
v méně naléhavém vyjádření Ó prosme. Celá píseň je laděna jako promluva 
k Ježíši, který je oslovován v 2. os. sg., je tak zdůrazněn osobní vztah mezi 
Kristem a věřícím, to dokresluje i oslovení Krista hned v 1. a pak v 11. sloce 
Ježíši nebo dále v 4. sloce Ó hojný milosti dárce. V tomto posledním oslovení 
je patrné další slovo milost, které se vyskytuje 5x a upozorňuje tak na další 
téma typické nejen u Jakoubka, ale pro celou reformaci. 

Za hlavní teologické téma této písně pokládám pojetí VP jako účast na 
Kristově smrti, to se odráží především v 5. a 6. sloce. VP je dále vnímána jako 
památka, a to především památka Kristovy smrti, nad kterou má věřící 
rozjímat. VP je jako duchovní hodování, které přináší posilnění a dar milosti. 
V poslední sloce však zaznívá i eschatologická naděje do budoucna, která byla 
pro husitskou dobu typická. 

VP jako účast na Kristově smrti vychází z novozákonní tradice od Pavla, že 
VP zvěstujeme smrt Páně a to dokud Pán opět nepřijde. Tímto se Pavel chtěl 
varovat různých entuziastických proudů, které pokládaly již na zemi Kristovu 
přítomnost za definitivní a úplnou. Oproti tomu přichází Pavel se střízlivým 
napomenutím, že Ježíš Nazaretský je i Pánem, který byl tupený, který trpěl  
a zemřel ponižující smrtí ukřižováním. Tímto Pavel připomíná i sociální 
rozměr VP, dar ve VP byl draze vykoupen životem Syna Božího, a proto by 
měl obstát ve zkoušce služby bližním.51 Zároveň je však i Kristova smrt 
nerozlučně spojena se zvěstí, že Kristova smrt přinesla lidem spasení a 
osvobození od tíhy hříchu. Kristův kříž jako nástroj jeho umučení a smrti se tak 
stává znamením jeho triumfu.52 Kristova smrt je zvěstována dokud opět 
nepřijde, podle Welkera je touto větou zároveň i zdůrazněna moc hříchu nad 
světem, a to že svět je stále odkázán na Boží záchranu a pomoc.53  

U Pavla i u Lukáše se v NZ opakuje pokyn, aby byla VP slavena na 
Kristovu památku, což je jedno z hlavních pojetí VP i u Jakoubka.  

Pro doplnění uvádím pojetí památky u dvou současných autorů, u Filipiho  
a Hřebíka. Tento příkaz „Na mou památku“ vychází ze SZ, a to z ustanovení 

                                                 
50 EZ 460, 16. 
51 Srov. FILIPI, P., Hostina chudých, s. 37. 
52 Srov. WELKER M., Was geht vor beim Abendmahl, s. 106. 
53 Srov. WELKER M., Was geht vor beim Abendmahl, s. 118. 
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slavení paschy.54 Symbolické jednání při hodu beránka není pouze vysloveno 
slovy, ale je i materializováno konkrétními úkony a pokrmem. Tak je minulá 
událost vyvedení z Egypta, a tomu předcházející hod beránka, aktualizována  
a konkretizována, slavící mohou minulou událost prožívat jako přítomnost  
a společně znovu slavit. Toto slavení je však možné pouze díky Hospodinově 
zaslíbení a rozpomenutí, což je důležité i u slavení VP. VP připomíná, že 
proměna, kterou Bůh učinil, je stále platná a to i pro účastníky hodu  
a přítomnou chvíli slavení. Podle Filipiho pro účastníky slavení platí: „jsou 
zahrnuti do prostoru, který tato událost vytvořila a přisvojují si její důsledky; 
jsou svobodni před Bohem. Proto je obojí hod slavností hluboce radostnou.“55 
Památka či hebrejsky zikkaron je odvozen od slova zachar, to znamená 
pamatovat, vzpomínat, rozpomenout se. Hřebík připomíná, že prvním, kdo 
pamatuje na člověka je Hospodin, který se nepřestává o člověka starat, že ani 
na okamžik na své věrné nezapomíná a je pro ně stále blízkou pomocí. A právě 
slavení VP, která přímo navazuje na slavení paschy stojí v souvislosti, že není 
pouze lidskou připomínkou minulosti, ale že je skutečným zpřítomněním  
a aktuálním vědomím Boží lásky.56 

V odkazu slavení VP je třeba zdůraznit slovíčko mou. Tak je poukázáno na 
rozhodující fakt, že středem slavení i důvod k slavení je Kristus sám. Na mou 
památku znamená pro věřící, že při slavení mají účast na Kristově poslání, na 
jeho odkazu, jeho smrti i vzkříšení. Jako by Ježíš nad chlebem říkal: „To jsem 
já, já se vším, co jsem řekl a vykonal, co říkám a konám, co řeknu a vykonám. 
A vy, když tento chléb přijímáte, máte na tom všem podíl, vstupujete do 
nejužšího společenství se mnou.“57 Prolití Kristovy krve zase znamená zmaření 
života, tímto se VP stává stálou připomínkou Krista samého a jeho smrti. 
V tomto bodě se střetávají obě témata a pojetí VP jako památky i jako účasti na 
Kristově smrti. 

Biblická předloha písně: VP jako památka: VP jako čin na památku, se 
objevuje ve dvou textech ze čtyř při ustanovení VP (Lk 22, 19 a 1Kor 11, 23b-
25). 

VP jako účast na Kristově smrti: Pavel píše Korinťanům, že večeří Páně 
zvěstují smrt Páně, dokud nepřijde (1 Kor 11, 26).  

Aktuálnost písně: Píseň pochází z české reformace, na několika místech je 
jazykově těžko srozumitelná, svým obsahem a teologickými důrazy Kristovy 

                                                 
54 Slavení VP jako památky vychází z židovské tradice při slavení paschy, zhruba takto zní 
formule berachy, kterou přednášel nad třetím kalichem vína otec shromážděné rodiny na 
památku vyjití z Egypta. Srov. HŘEBÍK, J., Starozákonní východiska k eucharistii,  
s. 17-18. 
54 FILIPI, P., Hostina chudých, s. 21-22 
55 FILIPI, P., Hostina chudých, s. 21. 
56 Srov. HŘEBÍK, J., Starozákonní východiska k eucharistii, s. 17.-18. 
57 FILIPI, P., Hostina chudých, s. 21-22. 
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památky, účasti na jeho smrti i zaslíbení jeho milosti je oslovující i pro 
současnost. Tato témata bych shrnula jako lidská touha po útěše a spočinutí 
v Kristu,  i ve věcech posledních.  

Po jazykové úpravě bych píseň doporučila k jejímu dalšímu užívání. 
 

2.1.2 O věrní srdcem, povstaňme EZ 461 
 
Forma písně: Je to opět stará bratrská píseň, což se odráží v jazyku, nebo 
například v neobvyklém pojmenováni Krista jako biskupa zkušeného. Píseň má 
9 slok. Původní nápěv této písně je převzat z písně Radujme se vždy společně.  

Historický kontext písně: Melodie písně byla poprvé uvedena  
v Miřínského kancionálu 1531. Za autora textu je uveden B. Lukáš Pražský, 
text byl poprvé uveden v Rohově kancionálu a dále pak v Šamotulském 
kancionálu. Píseň není uvedena v předchozím Zpěvníku ČCE. 

Šamotulský kancionál má své významné a nezastupitelné místo, proto jej 
uvádím trochu obšírněji. Kancionál nese název podle místa, kde byl vydán 
roku 1561, byl to hlavní kancionál Jednoty bratrské, na jehož přípravě se 
podíleli Jan Černý, Adam Šturm a především Jan Blahoslav. Sám do 
kancionálu přispěl 60 písněmi a 8 nápěvy, zařadil i ostatní bratrské autory, 
jinak byla jeho celková práce na kancionálu poměrně kritická. Kancionál byl 
vytištěn v Šamotulech v Polsku na zámku hraběte Lukáše z Górky, bratří v té 
době totiž nesměli tisknout a Blahoslavova tajná tiskárna v Ivančicích byla 
zřízena až později. Kancionál obsahuje 744 písní, z nichž převzal z kancionálu 
z roku 1541 (Rohův kancionál) 469 písní a 310 melodií. Kancionál byl ještě 
několikrát znovu tištěn a nese pokaždé název podle místa, kde byl tištěn. Z let 
1564, 1572 a 1576 nese název Ivančický kancionál, z let 1577, 1581, 1583, 
1587 Kralický kancionál, v menším formátu bez ozdob byl pak ještě vydán 
v letech 1594 a 1598. Velmi ceněné hudebně i literárně je především jeho  
2. vydání z roku 1564, opět redigované Janem Blahoslavem.58 

Autor písně Lukáš Pražský byl bratrský teolog a řadu let stál i v čele 
Jednoty bratrské. Na studiích se setkal se spisy od Chelčického, ty jej zaujaly  
a díky nim se dále dostal k Jednotě bratrské. Osobní seznámení, nejspíš 
litoměřického sboru, jej vedlo ke vstupu do této církve. Postupně začal mít 
v Jednotě stále větší vliv, takže za jeho působení se tato doba nazývá 
Lukášovou. Lukáš bývá označován jako teolog Jednoty, své vzdělání využil 
k tomu, že převáděl věci teologické a biblické do konkrétních řádů církve. 
V duchu Jednoty usiloval o navrácení se k prvotní apoštolské církvi a prameni 
Bible jako vzoru.59   

                                                 
58 Srov. ŠIMEK J. B., O žalmech, chvalozpěvech a písničkách, s. 164-165. 
59 Srov. ŘÍČAN, R., Dějiny Jednoty bratrské, Praha: Kalich, 1957, s. 78-80. 
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Lukáš již od svého mládí skládal písně, je známo jeho téměř 250 písní. 
S jeho jménem je  spojován i první bratrský kancionál z roku 1501, další jeho 
zpěvníky pak byly vydány roku 1505 a 1519. V písních navazoval na husitskou 
tradici a podle jejich vzoru přebíral i starocírkevní latinské písně, které 
překládal. Jeho písně jsou písně církevní vyznávající, dosvědčující i poučující, 
což lze tvrdit i o písni  O věrní srdcem, povstaňme.60 

Učení o VP přejali a přepracovali bratří z husitské tradice. Obsahem VP je 
jim celý Kristus a jeho spasitelné dílo s nadějí, že toto dílo bude dovršeno na 
konci časů. Svátost je podmíněna přítomností Ducha svatého a vírou, kterou 
daruje Duch svatý. Lukáš tvrdí stejně jako Jakoubek ze Stříbra, že Kristus je ve 
svátosti přítomen svátostně, jeho přítomnost je též duchovní, tímto se chtěli 
vymezit proti katolickému učení o transsubstanciaci. Ve VP je také zdůrazněna 
složka shromáždění a sboru, její členové mají uskutečňovat kázeň a službu 
bližním.61 Tento předpoklad se odráží v písni a jejím tématem o hodnosti 
stolování.  

Jazykový a teologický rozbor: Za klíčová slova textu, která souvisí i s jeho 
teologickým obsahem jsou: VP jako duchovní sycení a posilnění, toto téma se 
pak objevuje v několika souvislostech. VP je duchovním sycením pro Kristovy 
věrné, kteří pilně pracují až do umdlení. Kristus má se svými věrnými účast na 
jejich trápení a nemocech, a proto jim poskytuje pokrm k posilnění, tedy své 
tělo a svou krev. Je zde i jasně řečeno, že ten kdo není účasten na Kristově 
životě, není ani hoden jeho stolu. Celá tato část, 1. až 7. sloka, je jakýmsi 
popisem, co je VP a jaký má účinek. Tato část je uvedena rozkazem 1. os. pl., 
který má být apelem a jasnou výzvou Ó věrní srdcem povstaňme, zbývající 
sloky v této části, 2.-7. sloka, jsou ve 3. os. sg., tyto sloky popisují úmysl 
ustanovení VP a jeho následný účinek. Celý ráz písně se mění v 8. sloce, Bůh 
je zde osloven v 2. os. sg., na toto oslovení pak jako dvojitý důraz navazují  
i slovesa v rozkazovacím způsobu 2. os. sg. „Ó ty, jež znáš naše srdce, Bože, 
spravedlivý soudce, nevcházej v soud spravedlnosti, ale popřej své milosti.“ 
Tato sloka obsahově navazuje na sloku předešlou, ve které je zmínka  
o hodnosti stolování pro ty, kteří jsou účastni na Kristu. Sloka 8. jako by chtěla 
vyjádřit, že i když je Bůh spravedlivý soudce, přesto mají šanci všichni, neboť 
je nejen Bohem spravedlivým, ale především Bohem milosti. V poslední sloce 
je Bůh opět osloven rozkazovacím způsobem 2. os. sg., rozkazovací způsob 
vyjadřuje  prosbu o Boží přítomnost a požehnání. Kristus je v 5. sloce nazván 
jako biskup zkušený, což může být narážka na epištolu Židům (Žd 4, 15), ve 
které Kristus a jeho velekněžský úřad hraje ústřední roli. Kristus stejně jako 
velekněz je vybrán jako zástupce před Bohem, má účast s těmi, kdo jsou 
nemocní a trápí se, má nad lidmi a jejich slabostmi soucit a vydává sám sebe 

                                                 
60 Srov. ŘÍČAN, R., Dějiny Jednoty bratrské, s. 115. 
61 Srov. ŘÍČAN, R.. Dějiny Jednoty bratrské, s. 439-440. 
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jako oběť za jejich hříchy. Kristus však panuje na trůnu milosti, u něj hříšníci 
dochází milosrdenství a pomoci, což se odráží i v 8. sloce. V písni se 
pravidelně opakují slova na konci verše, jde o tzv. sdružený rým. 

Lukáš Pražský zdůrazňuje, že hoden stolování je ten, kdo má pravdu 
podstatnou, to znamená je účasten duchovního těla Kristova: „Byt a účastnost 
duchovní, přijímání duchovní má míti věřící před posvátným, jinak přijímá 
nehodně.“62 Duchovní přijímání rozumí Lukáš jako určitý vnitřní duševní stav, 
kdy má věřící živou víru, naději a lásku. Dříve než věřící přistoupí k přijímání 
posvátnému, to je ke stolu Páně, měl by se zpytovat, zda přijímá hodně, zda ve 
svědomí nenajde nějaký hřích či nedostatek. Pokud ano, měl by dříve, než 
přistoupí k VP, podstoupit pokání a zpověď. Protože Lukáš tvrdí: „Eucharistie 
nebyla ustanovena k tomu, aby dávala účastnost těm, kdož jí nemají.“63 

Hodnost stolování u VP je zde kladena do souvislosti účasti na Kristově 
životě.64 To se dá také přenést ve smyslu, kdo není účasten na životě 
společenství, kdo nestojí v živém vztahu s Kristem, jeho lásce k bližním a řádu 
služby, který svým celým životem odkázal a ukázal, ten není ani hoden stolu 
Páně. Velmi obrazně tento fakt služby bližnímu zachytil evangelista Jan, když 
na místo poslední večeře uvádí příběh o umývání nohou. Jasně tak prokázal 
svým učedníkům lásku a dal slavnosti hodu Beránka naplnění a zvěst, 
zvěstoval svou smrt, která vyvěrá z lásky k bližnímu a vede až na kříž. Sloužící 
Kristus a jeho učedníci právě při hodování dávají VP nový rozměr – řád služby 
a tento řád Kristus odkazuje i budoucím hodovníkům a vyznavačům.65   

Biblická předloha písně: Žd 4,15 Kristus jako velekněz a zástupce, který 
má soucit s lidskými slabostmi. Ve verši je výzva, abychom předstupovali před 
trůn milosti, u Krista pak nalezneme milosrdenství a milost. 

Aktuálnost písně: Píseň svou melodií i obsahem zní archaicky. Přesto její 
melodie je v písni Radujme se vždy společně velmi oblíbená v mnoha sborech 
ČCE u příležitosti slavení VP. Což stojí za úvahu, proč právě píseň Radujme se 
vždy společně je tak oblíbená, i když se přímo nevztahuje k VP. Mohlo by to 

                                                 
62 VERNIŠ, R., Bratra Lukáše Pražského názory o eucharistii, s. 61. 
63 VERNIŠ, R., Bratra Lukáše Pražského názory o eucharistii, s. 62. 
64 Werner Elert, evangelický teolog z 2. poloviny 20. století, se k hodnosti přijímání staví 
poněkud jinak, zpochybňuje pojem hodnosti stolování, podle něj tělo Kristovo a krev 
Kristovu přijímají i lidé nehodní, a přesto nelze popřít, že by i oni přijali reálného Krista. 
Elert se tak staví proti tvrzení, že reálná přítomnost Kristova je přítomna díky předpokladu 
víry. Na svou obhajobu uvádí, že přeci i Slovo Boží, i přesto že proniká do nitra nevěřících 
zůstává stále Slovem Božím. Hodnost či nehodnost stolování při VP je pak viděna z jiné 
perspektivy a již tolik není kladen důraz na to, kdo přijímat smí  a kdo ne, neboť Boží náruč 
je mnohdy širší a obsáhlejší než lidské domněnky a příkazy. Již kdybychom se zabývali 
otázkou prvních hodovníků s Kristem, pak otázka hodnosti stolování je velmi zpochybněna. 
Víme, že s Kristem u poslední večeře hodoval Jidáš a vlastně i všichni učedníci, kteří Krista 
zradili, a nebyl to právě Ježíš, který hodoval s hříšníky a nevěstkami, jak mu bylo 
vytýkáno? 
65 Srov. FILIPI, P., Hostina chudých,  s. 36-38. 
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být například její tématikou společné radosti a společenství, která  v písni  
O věrní srdcem, povstaňme není tak patrná. Píseň spíše působí jako poučení, 
proč a pro koho Kristus ustanovil VP a rozvíjí jeho obraz jako biskupa 
zkušeného i jako spravedlivého soudce, u kterého však hříšník dochází milosti. 
Domnívám se, že i když má tato píseň teologicky a biblicky velmi zajímavé 
poselství, tak pokud má být používána i nadále, měla by být jazykově  
i obsahově přepracována tak, aby byla současnému věřícímu více přístupná.66 

 
2.1.3 Ej nuž lační, žízniví EZ 462 
 
Forma písně:  Je to velmi dlouhá píseň o 20 slokách, má opět bratrský původ, 
a i když byla 1970 jazykově upravena, stále působí svými výrazy i obraty 
nesrozumitelně. 

Historický kontext písně: Autorem písně Ej nuž lační, žízniví je B. Jan 
Augusta, nápěv i text byly poprvé uveřejněny 1541 v Rohově kancionále, píseň 
pak byla dále přejata do Šamotulského kancionálu a do Amsterdamského 
kancionálu, konečnou úpravou do dnešní podoby píseň prošla roku 1970.  
O všech třech kancionálech pojednávám u předchozích písní. Píseň byla 
zahrnuta již v předcházejícím zpěvníku ČCE a jazykově byla trochu upravena, 
není zde však uvedeno všech 20 slok jako ve zpěvníku nynějším. Vynechána je 
10. sloka „Oběť k pokrmu dáváš v svátosti, již očím předkládáš, kterou náš 
duch vírou požívá, síly, moci nabývá.“ Domnívám se, že tato sloka mohla být 
vypuštěna, protože evokuje katolickou zbožnost a adoraci před svátostí oltářní. 
Dále byla z předchozího zpěvníku vypuštěna 12. sloka, kde je zmínka  
o ohavném hadu. Zůstává otázkou, proč právě tato sloka byla do EZ přidána, 
neboť celkově zní nesrozumitelně. Snad pro svoji druhou část, kde je Kristus 
označen jako zastánce. Dále byly vynechány 17. a 18. sloka, kde hlavním 
tématem je Kristova krev jako znamení odpuštění hříchů. Naopak současný 
Evangelický zpěvník vypustil jednu sloku z předchozího zpěvníku a sice  
„Ó nápoji rozkošný, v němž se kochá člověk nábožný, jež je Bůh 
v nedostatcích snáší, tomuť se tebou těší.“67 

Autor textu písně Jan Augusta se narodil podle jeho vzpomínek zbožným 
rodičům podobojí. Vstoupil jako duchovní do Jednoty bratrské, ale celý jeho 
život byla patrná náklonnost k církvi podobojí a jeho snaha o sjednocení a její 
napravení. Byl to také právě Augusta, který dokázal docenit Luthera a jeho 
učení zavedl i do Jednoty, především jeho poznatek, že evangelium dává celou 
jistotu spasení. Tím však neodmítal starší bratrskou tradici, dávající důraz na 
dobré skutky a tvrdící, že víra bez skutků je mrtvá. V počátcích vedení církve 
Augustou prožívala církev období klidu, kdy se mohla i soustředit na styky se 

                                                 
66 EZ 462, 10. 
67 Zpěvník Českobratrské církve evangelické, 153, 16. 
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zahraničím a výchovu vlastní mládeže, mnozí mladí budoucí duchovní byli 
posíláni na studium do zahraničí68.  

Těžké období nastalo Jednotě i jeho biskupovi Augustovi v době 
pronásledování po vydání Jakubského mandátu, Augusta byl 16 let vězněn na 
hradě Křivoklátě. Po vydání mandátu Jednota utrpěla citelné ztráty, mnohé 
sbory zanikly a mnozí také emigrovali z českých zemí. Během věznění byl 
Augusta literárně činný a snažil se být s Jednotou aspoň v písemném spojení. 
Zde napsal také mnoho písní, tyto písně i starší pak byly uvedeny roku 1561  
v Šamotulském kancionále, k Augustově nelibosti však byly značně formálně 
upraveny. Na těchto úpravách se podílel především B. Blahoslav. Poté co se 
Augusta vrátil z vězení zpět do Jednoty, nenabyl již zpět svého postavení  
a i zápis v Knize úmrtí odkazuje na jeho problematickou situaci a povahu: 
„Předivných silných a neustálých myslí člověk, a přenesnadný pustit to, což on 
usoudil a míti chtěl, skoč zhůru neb dolů.“69 

Jazykový a teologický rozbor: Píseň by se dala tématicky rozdělit na  
4 oddíly, 1.-6. sloka je pozváním ke stolu Páně, ke kterému zve sám Kristus, 
pozváni jsou ti, kteří stojí v Kristově řádu a jeho poslušnosti a žijí v obecenství 
církve. Tento hod by měl být projevem vzájemné lásky a svornosti. V 1.-5. 
sloce je pozvání formulováno jako rozkaz ve 2. os. pl., to se mění až v 6. sloce, 
která mění v rozkaze osobu na 1. pl. Takto zní výzva důrazněji a naléhavěji. 
Tématem 7.-10. sloky je Kristova oběť a její význam a podoby. Mění se i ráz 
písně a ve všech ostatních slokách je Kristus oslovován ve 2. os. sg. například 
hned v 7. sloce je Kristus osloven oběti předůstojná. Sloky 11.-15. se zabývají 
Kristovým tělem, které je nazváno jako pokrm žádaný, který má moc uzdravit 
nemoci a slouží k posilnění. Sloka 15. pojednává o smlouvě s Otcem  
o odpuštění hříchů. Sloky 16.-19. navazují na předchozí téma a zabývají se 
Kristovou krví, která je vylita za nás, takto je zdůrazněn osobní charakter 
Kristovy oběti, krev podle Kristova zaslíbení slouží na odpuštění hříchů, ale  
i pro upokojení smutného svědomí a obveselení ducha. Poslední sloka 
vyjadřuje Kristovi  vděčnost v oběti díků. Klíčové slovo této písně je oběť, 
opakuje se v různých podobách osmkrát, a to například v těchto souvislostech: 
oběť a milost, oběť Beránka Krista, oběť na odpuštění hříchů, zápalná oběť, 
oběť k pokrmu, oběť vděčnosti. Ze jmenovaného je patrné, že oběť je 
centrálním tématem této písně. Kristus je nazýván a oslovován například jako 
slavný Král, Beránek, oběť předůstojná, oběť zápalná, zastánce. Na několika 
místech je píseň jazykově, ale i obsahově nesrozumitelná, jako např. ve 2. sloce 
je VP označena jako „oběť předůstojná“, nebo 11. sloka začíná slovy: „Pro 
tvoje svaté tělo, které za nás na kříži pnělo,,,“70 Nesrozumitelná je i 12. sloka: 

                                                 
68 Srov. ŘÍČAN, R., Dějiny Jednoty bratrské, s. 136-144. 
69 Srov. ŘÍČAN, R., Dějiny Jednoty bratrské, s. 235.  
70 EZ 462, 11. 
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„…od hada ohavného, k nám by neměl práva žádného.“71 Za zmínku stojí  
i poslední sloka, zda je srozumitelné vyjádření: „vděčnost srdečnou 
obětujem.“72 V písni se opakuje pravidelně sdružený rým. 

Spojení VP a myšlenka oběti je známa v křesťanské tradici zhruba od  
2. století, ze začátku myšlenka oběti neměla své teologické zatížení, jaké mu 
přisuzujeme dnes. Do eucharistické terminologie se slovo oběť dostalo 
z řečtiny, neboť slovo označující přinášení se shoduje se slovem obětovat. 
Pojem oběti již dobře známe ze SZ a výrok „Chci milosrdenství nikoli oběti.“ 
(Oz 6,6; Mt 9, 13) mohla být v prvotní církvi vyložena dvojím způsobem. Buď 
jako fakt, že rituální oběti nejsou zapotřebí a pozornost se má soustředit na 
službu lásky a milosrdenství, nebo tak, že skutky milosrdenství oběť nahrazují. 
Tato myšlenka se pak dále rozvinula do kalkulací zásluh a kupčení s dobrými 
skutky.73 Křesťanští autoři také navázali na starou tradici obsaženou již ve SZ 
(např. Ž 50), a to oběti duchovní. Podle tohoto pojetí oběť nespočívá 
v předmětech, ale na vnitřním duchovním postoji a obrácení, které se vyjadřují 
modlitbami a vzdávání díků (eucharistiai), které dovršují činy lásky a služby. 
Kristus jde v této linii ještě dál, obětoval sám sebe, odtud i pochází myšlenka, 
že i křesťané sami sebe-svá těla mají přinášet jako oběť (Řím 12, 1).74 

Teologické učení o oběti prošlo složitým vývojem a je to stále palčivá 
otázka, která zaměstnává mnohé ekumenické diskuze. Myšlenka oběti totiž 
postupem času na sebe nabrala mnohá zatížení a další významy, a právě 
v reformaci to byl jeden ze sporných bodů, které si museli ujasnit jak 
protestantská, tak i katolická strana. Hlavní kritika protestantské strany byla 
praxe katolické církve, která v té době chápala mši jako opakující se akt 
Kristovy oběti, která se děje skrze kněze. Lid přináší chléb a víno k proměně  
a kněz jej proměňuje v tělo a krev Kristovu, a tak vlastně opět onu oběť 
vykonává. Proti tomuto tvrzení se sice katolická strana ohradila a v podstatě se 
obě konfese shodly na tom, že Kristova oběť byla vykonána jednou provždy  
a není možné ji opakovat. Téma VP v souvislosti s obětí rozvíjí v reformaci 
především Melanchton, rozlišuje dva typy oběti, a sice oběť smírčí, která 
působí odpuštění hříchů a oběť vděčnosti. Oběť smírčí vykonal Kristus na kříži 
a byl tak obětí jedinou. Oběť vděčnosti nepůsobí odpuštění hříchů ani smíření 
s Bohem, tuto oběť přinášejí ti, kteří již oboje obdrželi a vědomi si toho, 
předkládají Bohu akt vděčnosti.75   

                                                 
71 EZ 462, 12. 
72 EZ 462, 20. 
73 Srov. FILIPI, P., Hostina chudých,  s. 91. 
74 Srov. FILIPI, P., Hostina chudých,  s. 91-92. 
75 Srov. FILIPI, P., Hostina chudých,  s. 74-77. 
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Uvádím významy oběti v křesťanské praxi ve spojitosti s VP, jak ji 
předkládá Filipi a shrnuje do čtyř bodů.76 Toto pojetí se v prvních třech bodech 
i velmi výstižně hodí k rozebírané písni. 

1. „Křesťané přinášejí oběť chvály, díků a vyznání.“77 V praxi se tato oběť 
projevuje jako modlitba, toto pojetí známe jak v NZ tak i ve SZ. Tato 
myšlenka se odráží v poslední sloce písně: „Tobě, Kriste, děkujem, 
vděčnost srdečnou obětujem. Ó ráčiž ji od nás přijmouti, dej s tebou 
v nebi býti.“78 

2. „Křesťané přinášejí v oběť svou oddanost Kristu, závazek poslušnosti 
ve světě.“79 I toto pojetí lze najít v NZ. I tato myšlenka oběti se odráží 
v písni ve 4. sloce: „Pojďte, jezte a pijte vy, kdo v jeho řádu stojíte, 
v poslušenství víry žijete,…“80 

3. „Křesťané přinášejí oběť bratrské vzájemnosti a služby.“81 Tato praxe 
je zastoupena v NZ na dvou místech (Žid 13; Fp 4), ve SZ je známa 
mnohem více, pochází z prorocké kritiky na vyprázdněný kult, který 
požadovali nahradit skutky milosrdenství a obnovením spravedlnosti. 
Tato praxe pak byla hned od počátku i spojena s VP v prvotní církvi. 
Při této příležitosti se například shromažďovaly dary pro chudé  
a potřebné. V pozdější církvi se toto zachovalo v římské tradici jako 
tzv. offertorium a v luterské tradici jako kolekta. Filipi připomíná, že 
tato tři pojetí oběti lze dobře legitimovat biblickou zvěstí, ale za 
předpokladu, že termín oběť je použit ve smyslu specifickém nikoli ve 
smyslu náboženském, kde při obětování jde o získání Boží přízně. 
Kdežto v opačném případě si je věřící vědom svého obdarování. 
V jistém smyslu by se dalo toto pojetí přenést na 5. sloku písně, kde 
Kristova oběť působí ve společenství přijímajících vzájemnou lásku  
a svornost. 

4. „Křesťané obětují Krista, obětují tělo a krev Páně.“82 Historicky 
vzniklo toto pojetí nejspíše ze dvou příčin, aby bylo vytyčeno  
a zdůrazněno výsadní postavení biskupa a dále to byla snaha  
o zdůraznění živlů při VP, docházelo u nich k jejich zvěcnění. Z tradice 
přinášení darů se mohl  vyvinout u lidí pocit, že na oltář přináší chleba 
a víno, které budou proměněny, jakoby sami přinášeli Krista k oběti, 
kterého pak obětuje kněz. Filipi díky tomuto dochází k závěru, že 

                                                 
76 Srov. FILIPI, P., Hostina chudých,  s. 92-93. 
77 FILIPI, P., Hostina chudých, s. 92. 
78 EZ 462, 20.  
79 FILIPI, P., Hostina chudých,  s. 92. 
80 EZ 462, 4. 
81 FILIPI, P., Hostina chudých,  s. 92. 
82 FILIPI, P., Hostina chudých,  s. 93.  
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teprve až s učením o transsubstanciaci vznikla myšlenka oběti ve VP.83 
Tato myšlenka je v přímém rozporu s novozákonní zvěstí, která naopak 
tvrdí, že Kristus obětoval sám sebe, že to jeho Otec jej vydal jako svého 
vlastního Syna. Toto pojetí uvádím pouze na dokreslení celé 
problematiky, v rozebírané písni se nevyskytuje. 

Biblická předloha písně: Pojem oběti se na mnoha místech vyskytuje ve 
SZ, tuto terminologii pak přebírá v NZ epištola Židům, jinak se pojem oběti 
v NZ vyskytuje jen na několika místech (Ef 5, 2; 1Kor 5, 7; 1 Pt 1, 19). Ježíš 
sám kritizuje obětní praxi kultu Mt 9, 13; 12,7.  

Křesťanské pojetí oběti vychází ze SZ a jeho obětní praxe, Ježíšova smrt 
však de facto toto pojetí úplně přeznačuje. Kristus obětuje sám sebe, tak ve 
starozákonním vnímání kněz obětuje sám sebe a k tomu všemu iniciátorem 
není člověk, ale sám Bůh. Otec totiž obětuje svého Syna.  Podle epištoly Židům 
lze vyvodit, že Kristus vlastně došel až do krajnosti a tím tuto kategorii 
vyprázdnil.84 Důležitá je ve SZ myšlenka zástupnosti, která se skrývá v mnoha 
odkazech například „za (za nás, za naše hříchy)“, „pro“. Za tímto stojí 
typologická postava trpícího služebníka (Iz 53).85    

Aktuálnost písně: Teologické téma oběti a její významy, jak se v písni 
vyskytují, by mohly být pro současnost velmi inspirující a cenným dědictvím 
z doby české reformace. Jazykově  i mnohými slovními spojeními je píseň 
nesrozumitelná, proto pokud by se píseň měla používat dále, měla by být 
přepracována. 

 
2.1.4 Všichni hříšní k vodám pojďte EZ 463 
 
Forma písně: Píseň je poměrně krátká, svou tématikou jasná, jazykově však 
působí nesrozumitelně. 

Historický kontext písně: Melodie písně se poprvé objevuje ve Weisseho 
kancionálu, tento kancionál je zajímavý tím, že je to první bratrský německý 
kancionál a dále jako zachovaný první notovaný bratrský kancionál.86 Dále je 
tato melodie uvedena v Šamotulském kancionálu.87 Píseň je obsažena  
i v předchozím Zpěvníku ČCE, jazykově je v nynějším zpěvníku upravena 
nepatrně a je zde i přidána jedna sloka, ve které se ponouká k následování 
Kristově cestě, k přijetí jeho ducha a poslouchání Slova, tak se má přistupovat 
ke Kristově trůnu a hledat milost.88 Je možné, že tato sloka byla v původním 

                                                 
83 Srov. FILIPI, P., Hostina chudých,  s. 93. 
84 Srov. FILIPI, P., Hostina chudých,  s. 90. 
85 Srov. FILIPI, P., Hostina chudých,  s. 90. 
86 Srov. EZ, s. 888. 
87 Viz. rozbor písně O věrní srdcem, povstaňme. 
88 Srov. EZ 463,3. 
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zpěvníku vynechána, protože vlastně opakuje a dále rozvíjí sloku předchozí, 
která také napomíná ke Kristově následování. 

Autorem textu je opět jako v předchozí písni B. Jan Augusta, o jeho postavě 
pojednávám v předchozí písni Ej nuž lační, žízniví. Text písně se poprvé uvádí 
v Šamotulském kancionálu a pak v Kralickém kancionálu, konečnou úpravou 
píseň prošla roku 1970.  

Kralický kancionál pochází z roku 1615 a je to vlastně přepracovaný 
bratrský kancionál z roku 1561. Redaktory byli Jan Lanecius, Matouš 
Konečný, Matěj Cyrus a Jiřík Erastus, na zpěvníku provedli mnohé textové 
změny, písně zkracovali, 150 písní vypustili a nahradili je 50 novými. Tento 
zpěvník byl vytištěn ve velkém formátu, má také jiné rozdělení a to na  
4 oddíly, poprvé jsou ve čtvrtém oddílu uvedeny i Strejcovy žalmy se 
ženevskými melodiemi. Novým prvkem jsou i biblické odkazy u některých 
písní a velmi pečlivé rejstříky. Při úpravě byly vynechány písně pohřební, které 
pak byly zvlášť vydány samostatně roku 1616. Tento kancionál byl vytištěn 
ještě jednou roku 1618 v menším formátu, bylo to vlastně poslední vydání 
bratrského zpěvníku v českých zemích.89 

Jazykový a teologický rozbor: Sloka 1. je pozváním k připojení se ke 
Kristu, který je přirovnán k vodám mající očistný účinek, je to zároveň  
i pozváním k VP, který slouží k opravdovému nasycení a je zdarma. 2.-3. sloka 
je výzvou k následování Krista, každý má vzít na sebe svůj kříž a poslušně jej 
následovat, přijímat Kristova ducha, v Krista se obléci a poslouchat jeho Slovo, 
které působí jako oživení. Tak Kristus vstoupí s věřícími v novou smlouvu  
a oni před jeho trůnem dojdou milosti.  V 1.-3. sloce jsou slovesa uvedeny 
v rozkazovacím způsobu 2. os. pl., to vytváří dojem ponaučení a ponouknutí.  
4. sloka je adresována přímo Kristu, Kristus je oslovován ve 2. os. sg. a slovesa 
jsou uvedena v rozkazovacím způsobu 2. os. sg. Je to prosba, aby Kristus 
k sobě přijal obrácené a učinil ve věřících obnovení, plnil své sliby a vyslyšel 
prosby, tak se mohou v Kristu společně těšit  a jej chválit. VP v písni není 
přímo zmíněna, je zde na ni pouze narážka v 1. sloce pokrm, nápoj k nasycení. 
V písni se opakují verše se sdruženým rýmem. 

Jak již svědčí sám název písně, je to píseň vyzývající k očištění a obnově, 
která následně vede k poslušnosti a následování Krista. Kristus je zde 
přirovnán k vodám, které očišťují. Hlavními tématy této písně tedy jsou: očista 
v Kristu jako ve vodě, poslušnost Kristu, odevzdání se Kristu a biblický obrat 
vyjadřující sjednocení s Kristem obléknutí se v Krista. Dalo by se shrnout, že 
píseň pojednává o účinku svátosti VP. 

                                                 
89 Srov. ŠIMEK J. B., O žalmech, chvalozpěvech a písničkách, s. 160-161. 
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O účincích svátostí pojednává v bratrské teologii Lukáš Pražský,90 jmenuje 
pět účinků svátostí všeobecně, což by se dalo vztáhnout i přímo na svátost VP 
v této Augustově písni, především: 

1. svátosti předpokládají víru a k víře také mají vést, církev je podle 
Lukáše: „posazena za stůl víry k obcování účastnosti.“91 Tento 
předpoklad se odráží hned v 1. sloce písně: „…věrou přijímali, pokrm, 
nápoj k nasycení.“92 

2. Svátosti uvádějí člověka do svatých věcí, které nabízí církev, tak jsou 
věřící uváděni do vzájemného obecenství, a tím tvoří jedno tělo. V písni 
v 1. sloce je pobídka, ať se věřící připojují ke Kristu, tedy k jeho tělu  
a církvi. 

3. „Svátosti jsou pomůcky, které slouží lidské smyslové podmíněnosti.“93 
Jinak by se dalo i říci, že věci viditelné podle reformace verbum visibile 
vedou k věcem neviditelným. Tento předpoklad v písni není zmíněn. 

4. Svátosti mají doplňovat a dokreslovat zvěstované Slovo, svátosti jsou 
takto jakousi pomocí pro čtení Písma. O Slovu, které se má poslouchat, 
a které působí obživení je hned dvojí zmínka, a to ve 2. a 3. sloce. 

5. Svátosti jsou také jakýmsi ujištěním se pro věřící v jejich víře a pravdě, 
věřící tak i plní vůči Bohu svou účastností na svátostech svou 
povinnost.94 Tento aspekt svátosti by se mohl odrážet v bratrské 
teologii v požadavku poslušnosti, o ní je zmínka ve 2. sloce, naopak 
Boží ujištění pro věřící přichází v nové smlouvě, kterou Kristus ve VP 
uzavírá. 

Dalším tématem, které se objevuje ve 2. sloce je téma smlouvy, která přímo 
souvisí s VP, především prolitím Kristovy krve. Při VP věřící vstupuje 
s Kristem do Boží smlouvy, která je definitivní a nezrušitelná, v této smlouvě 
se Kristus zavázal, že člověka nikdy neopustí. Smlouva opět vychází 
z židovské tradice (hebrejsky berit), v NZ je pojem smlouva zastoupena 
především v pavlovsko-lukášovské tradici (Lk 22, 20; 1 Kor 11, 25). I tato 
tradice odkazuje na stěžejní událost ve SZ, a sice uzavření sinajské smlouvy.95 
Hřebík definuje smlouvu jako „…dohodu mezi dvěma stranami, z nichž každá 
na sebe bere závazek, že bude plnit podmínky, které jsou předmětem této 
společné dohody a které se týkají jejich vzájemného soužití.“96 Smlouva je ve 

                                                 
90 Jelikož jsem nenašla žádnou literaturu, která by popisovala pojetí účinku svátostí  
u J. Augusty, uvádím z bratrské teologie Lukáše Pražského, z něhož Augusta mohl čerpat. 
91 MOLNÁR, A., Bratr Lukáš bohoslovec Jednoty, s. 88. 
92 EZ 463, 1. 
93 MOLNÁR, A., Bratr Lukáš bohoslovec Jednoty, s. 89. 
94 Srov. MOLNÁR, A., Bratr Lukáš bohoslovec Jednoty, 88-89. 
95 Zajímavý odkaz je též pojem smlouvy s trpícím služebníkem u Izajáše. Trpícího 
služebníka, který „trpěl za nás“ (Iz 53, 4-9) a nesl hřích mnohých“ (Iz 53, 12) je sám na 
dvou místech nazván smlouvou, nikoli prostředníkem, ale samotnou smlouvou. 95 
96 HŘEBÍK, J., Starozákonní východiska k eucharistii. in Eucharistie mysterium fidei, s. 21. 
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SZ uzavírána na několika místech, všechny tyto smlouvy pak převyšuje  
a překračuje Kristova smlouva při VP. Bůh uzavírá smlouvu v krvi svého 
vlastního Syna s celým světem, který reprezentuje dvanáct apoštolů jako 
zástupců nového Izraele. Označení smlouvy jako nové naráží na Jeremiášovu 
předpověď: „Hle přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem 
izraelským i s domem judským novou smlouvu…“ ( Jer 31, 31). Věrnost, 
kterou sinajská smlouva vyžadovala, došla svého naplnění až v poslušnosti 
Ježíše Krista, který daroval sám sebe, a který má požadavek od svých věrných, 
a to přikázání lásky.97 S tímto také přímo souvisí téma dané písně, která dává 
smlouvu do spojení s poslušností a následováním Krista. 

Biblická předloha písně: Iz 55, 1 1. sloka je parafrází tohoto verše. Při 
srovnání autor upravil či vynechal pouze drobnosti, například: „Pojďte, kupujte 
a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko.“ Augusta však 
významově posunul onen pokrm na VP, proto je logické, že vynechal zmínku  
o víně a mléku. 

Aktuálnost písně: Píseň je tématikou i obrazem Krista jako vody k očištění 
a jeho následnými účinky aktuální, může být použita jako jakési ponaučení  
o VP a přiblížení bratrské zbožnosti. Také u této písně bych doporučila 
jazykové přepracování pro lepší srozumitelnost.  

 
2.1.5 Biskupe věčný, Ježíši EZ 464 
 
Forma písně: Tato krátká i jednoduchá píseň má sice bratrský původ, ale 
dočkala se svého přepracování, aby se dostala do současného zpěvníku ČCE. 
Píseň je jazykově i obsahově srozumitelná. 

Historický kontext písně: Podle EZ je melodie původní incipit Ty z potřeby 
lidu svého, poprvé byla uvedena v Šamotulském kancionálu.98 Text písně do 
dnešní podoby upravil R. M. Šimsa 1970, text se vyskytoval v Kralickém 
kancionálu 1615 a v Amsterdamském kancionálu 1659, o všech uvedených 
kancionálech jsem pojednávala již výše. Píseň není uvedena v předchozím 
Zpěvníku ČCE. 

R. M. Šimsa autor posledního přepracování písně byl kazatelem v ČCE, 
narodil se ve Štýrském Hradci 1912, jeho posledním působištěm bylo Znojmo, 
kde také 1993 zemřel. 

Jazykový a teologický rozbor: Píseň má 4 sloky, v 1.sloce hned na úvod 
zaujme oslovení Krista v 2. os. sg. „Biskupe věčný, Ježíši,,,“ Toto oslovení 
může být opět narážka na epištolu Židům a Kristův kněžský (biskupský) úřad. 
Další sloky vlastně volně parafrázují ustanovení VP, pojednávají o těle a krvi 

                                                 
97 Srov. HŘEBÍK, J., Starozákonní východiska k eucharistii. in Eucharistie mysterium fidei, 
s. 20-22. 
98 Srov. EZ, s. 640. 
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Kristově, které následně působí obecenství s Kristem. Kristovo tělo zemřelo za 
lidi, aby oni získali život, Kristova krev je zase v souvislosti s odpuštěním 
hříchů. Kristus je ten, kdo nabízí své tělo a krev, a tím se věřící s ním dostávají 
do obecenství. Celá píseň je adresována Kristu, jako jakási promluva, Kristus 
je oslovován v 2. os. sg. Věřící či zpívající jsou uvedeni v 1. os. pl. Tak píseň 
zdůrazňuje osobní vztah s Kristem, to co Kristus učinil bylo „za nás“,99 „z nás 
byla vina sňata“.100 Píseň je ve všech slokách nápadná svým sdruženým rýmem 
např. tělo – mřelo – mělo. Hlavními tématy této písně jsou tedy: tělo a krev 
Kristova a obecenství s Kristem.  

Chléb se stává svatým tělem a víno krví, jak se uvádí v písni, pozemské 
živly dostávají novou dimenzi a význam. Jako by pozemskost došla svého 
uznání a posvěcení, obyčejný chléb a víno, které jsou základem lidské obživy 
nebo aspoň v Ježíšově době byly, jsou přeznačeny na tělo a krev Krista, 
Božský záměr s lidmi se realizuje v naprosto obyčejných a lidských měřítkách. 

Právě reformace přinesla či obnovila význam VP jako společenství 
s Kristem, reformovaná tradice tvrdí, že stejně jako jsme účastni na těle a krvi 
Kristově, tak jsme účastni i na jeho životě, a to působením Ducha svatého. 
Luther k tomu ještě připojuje individuální stránku při přijímání, při slovech 
ustanovení „toto je mé tělo“ se svátost člověku specificky nabízí pro něj 
osobně, pro jeho spásu a pro jeho obecenství a setkání s Kristem. V luterské 
tradici jde tedy o osobní předání a přijetí, o osobní setkání s Kristem, o tom 
svědčí i to, že dodnes se v luterských církvích podává chléb a kalich se slovy: 
„Tělo Kristovo za tebe vydané. Krev Kristova za tebe prolitá.“101 Luterská 
tradice též zdůrazňuje pozemskost živlů chleba a vína, které si Kristus zvolil 
pro své poslání ve VP, stejně jako inkarnovaný Bůh tak i proměněné živly 
berou pozemskost vážně, přijímají její surovost a hříšnost, zdůrazňují  
a přijímají hmotu světa i naše tělo jako něco, co je zahrnuto do Božího plánu  
a Boží lásky. Jako by inkarnovaný Kristus těšil svou pozemskostí všechny, 
kteří si s ní neví rady či trpí.102 

Biblická předloha písně: Mt 26, 26-28; Mk 14, 22-24; Lk 22, 19n všechny 
tři texty pocházející od synoptiků a jsou to texty k ustanovení VP. V porovnání 
s textem písně, který doplňuje, že tělo Kristovo daruje život a krev Kristova je 
na odpuštění hříchů, text naopak vypouští téma krve jako znamení nové 
smlouvy. 

Aktuálnost písně: Díky svému biblickému podkladu i obsahové 
jednoznačnosti je píseň aktuální i pro dnešní věřící. Biblicky věrněji však 
zachycuje ustanovení VP píseň 466, předností písně Biskupe věčný, Ježíši 

                                                 
99 EZ 464, 3. 
100 EZ 464, 4. 
101 FILIPI, P., Hostina chudých,  s. 84. 
102 Srov. FILIPI, P., Hostina chudých,  s. 88. 
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naopak je, že zmiňuje i prvek obecenství s Kristem a má více osobní charakter. 
Píseň je možné po obsahové i jazykové stránce zachovat. 

 
 
2.1.6 Krev smlouvy své EZ 465 
 
Forma písně: Píseň má 9 slok, jazykově i terminologicky je těžko 
srozumitelná.  

Historický kontext písně: Nápěv se poprvé uvádí 1628 v Cantionale 
Germanicum v Gochsheim.103 Autorem textu písně je německý autor Simon 
Dach, text se dále nachází v Lipském kancionále 1737, celý název tohoto 
kancionálu zní Cithara sanctorum aneb Žalmy a písně duchovní staré i nové, 
kancionál uspořádal Jiří Sargánek, většina písní jsou překlady, zpěvník se pak 
dočkal ještě dvakrát vydání.104 Píseň je uvedena i v Kašparově kancionálu 
1877, od L. B. Kašpara je také píseň upravena. L. B. Kašpar sestavil tento 
zpěvník na potřeby církve, celý název zní Evanjelický kancionál to jest: 
zpěvník žalmů a písní duchovních pro chrám, školu a dům. Vyčerpávající 
název prozrazuje autorův záměr zpěvníku, první část zpěvníku tvoří celý žaltář 
ve druhé části jsou sesbírány písně reformační, předreformační i mnohé 
překlady.105 Píseň není uvedena v předchozím Zpěvníku ČCE. 

Jelikož Ludvík Bohumil Kašpar byl významnou osobností v písňové tvorbě 
evangelické církve uvádím i jeho životopisné údaje. L. B. Kašpar se narodil 
1837 v Lečicích a zemřel 1901 v Praze, byl evangelickým farářem i básníkem, 
studoval bohosloví v Basileji, Ženevě a Vídni. Dlouhou dobu působil jako farář 
v Hradišti, dále v Praze na Vinohradech, založil a vedl společnost Spolek 
Komenského a redigoval i několik časopisů jako například: Evanjelické listy, 
Přítel dítek, či Českou rodinu. Zasloužil se také o vydání mnoha knih jako 
například dvě vydání Nového zákona nebo Konkordance biblické. Ve své době 
byl uznávaným básníkem, napsal řadu písní a mnohé také přeložil, jako 
výborný znalec hudby byl dobrým pořadatelem a vydavatelem zpěvníků. 
Známy jsou především dvoudílný zpěvník Písně cestou života a již zmíněný 
Evanjelický kancionál.106 

Autor písně Simon Dach se narodil 1605 v Memel a zemřel 1659 
v Königsbergu, pocházel z poměrně nuzných poměrů, jeho příbuzní mu 
umožnili studium, nejprve se věnoval studiu teologie, brzy ale změnil své 
zaměření na studium rétoriky a poezie. Nejprve se živil jako domácí učitel, ale 
po krátké době, hned jak mu to bylo umožněno, se vrátil na univerzitu, kde se 
stal profesorem poezie i několikanásobným rektorem. Ve své době byl 

                                                 
103 Srov. EZ, s. 891. 
104 Srov. EZ, s. 894. 
105 Srov. EZ, s. 896. 
106 Srov. ŠIMEK J. B., O žalmech, chvalozpěvech a písničkách, s. 116-117.  
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oblíbeným básníkem, básně skládal latinsky i německy, v jeho verších se 
odrážel jeho osobní prožitek. Díky přátelství s Heinrichem Albertem byly jeho 
mnohé básně zhudebněny a  došly širšího publika. I přes své postavení jako 
dvorní básník místního knížete, musel se Dach starat o své finanční zajištění,  
a to především kvůli své ženě a pěti dětem.107 

Jazykový a teologický rozbor: Píseň obsahuje několik témat a tématických 
částí, v 1.-3. sloce je hlavním tématem Kristova krev, vyskytující se celkem 3x, 
která souvisí s jeho utrpením a umučením, to dosvědčují i například slova 
umučení, rány, oběť. Ve 4. sloce je Kristus osloven „vinný kmeni“ a věřící 
jako živé ratolesti, je to narážka např. na Jn 15. Podřízenost Kristu je vyjádřena 
v 5. sloce, poněkud zastaralými výrazy: „Tys svatý Pán, já bídný man,…“108 
Dalším tématickým okruhem v 6.-8. sloce je Kristova smrt, ale i smrt věřícího. 
Kristova smrt zahladila smrt všech ostatních v jeho zmrtvýchvstání. Věřící se 
dovolává Kristovy přítomnosti i v okamžiku smrti, a to velmi sugestivními 
slovy: „…Buď se mnou až i v hrobě, ať tvůj milý slyším hlas, vstanu, půjdu 
k tobě.“109 Poslední sloka je zakončena eschatologickou nadějí o věčném ráji, 
kde vládne Boží sláva. Kristus je v písni oslovován v 2. os. sg. Od 3. až do  
9. sloky je píseň uvedena v 1.os sg., je tak zdůrazněna individualita zpívajícího. 
V písni převládá sdružený rým (rmoutí-spočinouti). Hlavní téma písně je 
Kristova krev, její účinek, dále Kristovo utrpení a jeho oběť, v závěru písně se 
objevuje téma vlastní smrti.  

Do písně Krev smlouvy své se velmi silně vtiskla doba a především 
zbožnost 17. století, ve které píseň vznikala. Již ve středověku se začíná klást 
důraz na Kristovo utrpení a umučení a začíná tak vznikat zbožnost, která se 
zaměřuje na trpícího Krista jako člověka. Šlo o to konfrontovat se a osobně 
setkat s trpícím Kristem, spolu s ním trpět – compassio, umět si představit, co 
Kristus prožíval.110 Proto jsou tak barvité popisy Kristova umučení, a proto 
Kristova krev má zásadní roli. Člověk se má Kristu přiblížit i emočně a snažit 
se ho následovat, jde zde především o osobní zbožnost a přijetí Kristova vzoru. 
Spolutrpící s Kristem si tak lépe uvědomí, co pro něj vlastně Kristus učinil.111 
Osobní zbožnost prožívající s Kristem utrpení a umučení vede až k mystickým 
proudům v pašijové zbožnosti, přičemž je položen hlavní důraz na vnitřní  
a duchovní utrpení Krista, neboť jen ten, kdo trpí spolu s Kristem, bude s ním  
i spasen.112 Téma spoluutrpení se v rozebírané písni dobře odráží ve 3. sloce: 
„Ó skrop mne jí, mé spasení, ať když mne hříchy rmoutí, v tvých ranách mohu 

                                                 
107 Srov. DBE-Deutsche Biographische Enzyklopädie, s. 423-424. 
108 EZ 465, 5. 
109 EZ 465, 8. 
110 Srov. LUZ, U., EEK. Das Evangelium nach Matthäus, s. 18. 
111 Srov. LUZ, U., EEK. Das Evangelium nach Matthäus, s. 19.-20. 
112 Srov. LUZ, U., EEK. Das Evangelium nach Matthäus, s. 21. 
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spočinouti.“113 V této sloce zaznívá i důležitý moment tehdejší zbožnosti, kdy 
právě uvědomění si vlastního hříchu a smrtelnosti má přivádět před trpícího 
Krista, který nabízí útěchu. Člověk je konfrontován s tím, že Kristovo utrpení 
to vše předčí a překoná. Kristova krvavá oběť promění klatbu hříchu 
v požehnání a milost, o tom svědčí 5. sloka: „…však klatbu v požehnání obrátil 
jsi v milost v svém za mne dání.“114 Kristova oběť je vázána na Kristovu smrt, 
která je však překonána jen ve vzkříšení a právě to je útěcha i pro člověka  
a jeho smrtelnost, viz 6. sloka „Z té oběti buď sláva ti, a čest až do skonání, že 
svou smrtí shladils mou v slavném zmrtvýchvstání,“115 Doba pietismu velmi 
živě obnovila zbožnost a symboliku Kristových ran a krve, což je například 
velmi dobře patrné v pašijové písni EZ 320 od P. Gerhardta. V této době se 
spojuje středověká zbožnost vnitřního prožitku s reformačním pojetím „propter 
me.“116 Tento moment se v písni odráží především vyjádřením 1. os. sg. např. 
ve 3. sloce: „Ó skrop mne jí, mé spasení,…“117   

Kristova krev je velmi častým a oblíbeným tématem písní, které se vztahují 
k VP, proto toto téma uvádím do širšího kontextu. Ve SZ stejně jako 
v tehdejším celém antickém světě a kulturách měla krev výjimečný význam, 
byla posvátná. Krev znamenala život, neboť lidé vypozorovali, že člověk stejně 
jako zvíře může vykrvácet a zemřít. Duše přebývala podle tehdejšího mínění 
právě v krvi (Gen 9, 4; Lev 17, 11. 14; Dtn 12, 23). Svým významem byla 
podobně pojímána i voda, obě tekutiny měly význam kultického očištění. 
Prolitá lidská krev volá až do nebe po pomstě (Gen 4, 10). Naopak 
znečišťovala krev oběti, která ulpěla na rukou vraha (Iz 59, 3), stejně jako na 
zemi (Gen 4, 11n; Num 35, 33n; Ez 7, 23). Znečišťovala také krev menstruující 
ženy (Lev 15, 19-33; 18. 19; Iz 64, 5; Ez, 16, 9), rodičky i ženy v šestinedělí, 
přičemž při narození dívky se žena poté očišťuje dvakrát tak déle (Lev 12, 2-8). 
Krev také měla ochrannou funkci, krev obětovaného beránka při slavení 
paschy měla ochránit před démonem smrti (Ex 12, 13. 23), významnou úlohu 
měla také krev při smírčích obřadech, kdy v den smíření byl poražen býček  
a kozel a jejich krev sloužila zástupně za očištění vin a nečistot Izraele při 
smírčích obřadech (Lev 16, 15-19). Po zboření chrámu však již nejsou tyto 
praktiky možné, proto byla při rituálech krev nahrazena vínem. Smírčí účinek 
také měla krev mučedníků (Mak 6, 29; 17, 22), která nahrazovala i obřízku či 
obřad proselytů. V apokalyptické literatuře je krev synonymem pro smrt, na 
konci časů se měsíc zastře krví ( Jl 3, 4) a stromy budou ronit krev.118 

                                                 
113 EZ 465, 3. 
114 EZ 465, 5. 
115 EZ 465, 6. 
116 LUZ, U., EEK. Das Evangelium nach Matthäus, s. 24. 
117 EZ 465, 3. 
118 Srov. Theologische Realenencyklopädie, s. 727-733.  
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V pojetí a účinku krve zůstává NZ zcela v tradici židovské, i zde má krev 
posvátnou funkci a je označena jako nositelka života a duše. Význam Kristovy 
krvi pak zcela přebírá očistnou funkci, je obětována za odpuštění hříchu  
(Žid 9, 13. 22; 10, 29; 1 Jn 1, 7), stejně má očistný účinek i krev mučedníků. Je 
jasné, že očistný účinek krve Kristovy od hříchů vychází z tradice  
a předpokladu očistného a smírčího účinku krve obětovaných zvířat v židovské 
tradici (Žid 9, 7. 13) a z ochranného účinku krve beránkovy při slavení paschy 
(Žid 11, 28). Ritus paschy je v NZ jmenován pouze v listu Židům 11, 28, na 
jiných místech však najdeme označení Krista jako Beránka (Jn 1, 29. 36,  
Sk 8, 32; 1 Pt 1, 19), podle Jana 19, 36 je označení beránka Krista 
identifikováno s beránkem při slavení paschy (srov. Ex 12, 46). Smrt Ježíše 
Krista označuje NZ jako krvavou oběť. Ježíš je paschální beránek a snad  
i obětované zvíře při smírčích obřadech, kozel na něhož jsou přeneseny 
všechny hříchy (srov. Lev 16, 20-22), jeho krev má moc vymazat hříchy  
a očistit (Žid 9, 14). Očistná funkce všech krvavých ritů vrcholí v novozákonní 
zvěsti o krvi Kristově, krev na očištění býčka i beránka je převýšena  
a překonána krví Kristovou. A stejně jako je ve SZ uzavřena Mojžíšova 
smlouva, tak i v NZ je uzavřena nová smlouva zpečetěná krví Kristovou (1 Kor 
10, 16; Žid 9, 15-22;, 13, 20). Na kříži Kristus díky své krvi ustavil spásu 
celého kosmu (Kol 1, 20). Ve VP realizuje a zpřítomňuje křesťanské 
společenství smlouvu krve se svým vyvýšeným Pánem.119  

Tělo a krev představují člověka v jeho tělesnosti, jejich součástí je  
i ohrožení stále přítomné smrti, značí i své omezení a propadnutí hříchu (Mt 
16, 17; 1Kor 50, 50; Gal 1, 16; Jn 1, 13).  Kristus se mohl stát Spasitelem 
člověka jen přijetím těla a krve, lidské slabosti, což rozebíraná píseň dobře 
dokresluje.120 

I v NZ je úzce spjata symbolika vody a krve, obě látky se pojí ke svátostem 
křtu a VP. Obě tekutiny přítomné při Ježíšově smrti (Jn 19, 24) zakládají obě 
svátosti v oběti Ježíše Krista, a tím nesou očistnou a životodárnou moc. 
Velikého významu pak nabývá symbolika vína při obřadu slavení VP. Podle 
slov ustanovení Ježíše Krista představuje a realizuje víno novou smlouvu krve, 
která byla vylita při Kristově smrti. (Mk 14, 24n; 1 Kor 11, 25). Ojedinělým 
způsobem se ve VP spojují prvky židovské tradice krvavé oběti s tradicí 
antického kultu posvátného hodování s křesťanským učením o ospravedlnění  
a darované milosti díky smírčí smrti Ježíše Krista.121   

Biblická předloha písně: J 6, 55b:V tomto verši je krev Kristova označena 
jako pravý nápoj. 

Aktuálnost písně: V písni se velmi zřetelně odráží pietistická zbožnost, 
hlavním tématem je Kristova krvavá oběť, jeho umučení a smrt. Jazykově je 

                                                 
119 Srov. Theologische Realenencyklopädie, s. 733-735. 
120 Srov. Theologische Realenencyklopädie, s. 735. 
121 Srov. Theologische Realenencyklopädie, s. 736. 
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píseň na mnoha místech těžko srozumitelná. Domnívám se, že díky hlavnímu 
tématu písně, je píseň pro současného věřícího nesrozumitelná, a proto by 
píseň neměla být nadále používána, popřípadě nahrazena jinou. 

 
2.1.7 V tu noc, kdy milý Spasitel EZ 466 
 
Forma písně: Píseň je poměrně jednoduchá o 5. slokách, svým obsahem 
parafrázuje biblický text ustanovení VP. 

Historický kontext písně: Melodii písně složil Edward Miller, text pochází 
od anglického autora Johna Morisona 1781. Pro české prostředí ji upravil  
a přeložil L. B. Kašpar 1873, o kterém se zmiňuji v předcházející písni. Píseň 
byla obsažena již v minulém zpěvníku ČCE, Do Evangelického zpěvníku byla 
celá převzata bez dalších textových úprav. 

Jazykový a teologický rozbor: Píseň má 5 slok, je to v podstatě 
převyprávěný příběh o ustanovení VP, proto jsou slovesa ve 3. os. minulého 
času, vyprávění je proloženo přímou řečí, kterou Ježíš promlouvá ke svým 
učedníkům. Píseň působí jako přebásněné vyprávění hlavně díky pravidelně se 
opakujícímu sdruženému rýmu. 

Píseň zachycuje stěžejní pasáže ustanovení VP. V noc, kdy byl Ježíš Kristus 
zrazen, hodoval se svými učedníky, vzdal nad chlebem díky, lámal jej  
a rozdával svým učedníkům, chléb podával co své tělo. Kristovo tělo má 
nasytit duše, je zde i zdůraznění, že bylo lámáno na kříži, stejně jako předtím 
Ježíš lámal chleba pro učedníky. Poté vzal kalich, vzdal nad ním díky a podal 
jej svým učedníkům jako útěšné zaslíbení, víno podává jako svou krev, která je 
znamením nové smlouvy. Poslední sloka připomíná, že takto mají učedníci 
jednat na Kristovu památku,  opakování jako by mělo zdůraznit, že při každé 
VP je právě Kristovo sebedarování přítomné. V poslední sloce je uvedena  
i zmínka, že takto je zvěstována smrt Páně až do jeho nového příchodu. 
Samotný text nejvíce vychází z Pavlovy epištoly 1Kor 11, 23-26.  

O VP pojednává Pavel v 11. kapitole, z ní pochází i text ustanovení VP, 
kapitola se věnuje řadě praktických problémů, které se vyskytly v korintské 
obci. Ustanovení VP Pavel uvádí slovy: „Od Pána jsem totiž přejal to, co jsem 
vám také odevzdal.“ Pavel tak interpretuje tradici, která byla žitá a zavedena 
v prvotní církvi. Korintské církvi tuto tradici nejspíše předal sám Pavel, tím že 
ji opět cituje, chce společenství  tradici ustanovit jako normu pro slavení VP.122 
V  textu jsou pronesena Ježíšem slova nad chlebem a vínem a shodují i se 
synoptiky. Pavel ale přikládá svůj vlastní komentář: „Kdykoli totiž jíte ten 
chléb a pijete ten kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde.“  Připojuje, 
že i tím, co činí církev, odkazuje na Kristovu smrt a odhaluje tak její smysl. 
Dovětek „dokud nepřijde“ je zdůraznění, že Kristus nezůstal ve smrti, ale že je 

                                                 
122 Srov. WOLFF, CH., Der erste Brief des Paulu an die Korinther, s. 83. 
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živý, je to zároveň i zvěst o jeho zmrtvýchvstání. Víme, že očekávání druhého 
příchodu Kristova bylo v korintské církvi velmi živé a zvolání na příchod Pána 
„Maranatha“ bylo vztaženo právě na slavení VP.123    

Večeře se stala výjimečnou, jak dokazují samy biblické odkazy, není to 
pouze akt  nasycení a není to pouze večeře pro konkrétní shromážděné 
společenství, tedy jen pro učedníky kolem Ježíše. Není to ani pouhým 
opakováním večeře, kterou slavil Kristus se svými učedníky, je to spíše podle 
novozákonního poselství živý svědek velikonočních událostí, hostina která je 
slavena v jakémsi mezičase. Je to příležitost pro setkání spoluhodovníků 
s živým Pánem. VP má eschatologickou orientaci a společenství, které se 
schází je společenství v očekávání.124 

Biblická předloha písně: 1Kor 11, 23-26 text písně vynechává Pavlovo 
uvedení, že  ustanovení VP přejal od Pána, autor písně k biblickému textu 
dodává, že tělo slouží pro nasycení duší, a že  bylo lámáno na kříži, to by 
mohlo odkazovat na zmínku, že i chléb byl lámán, ale tentokráte samotným 
Kristem. V ustanovení těla Kristova je vynechána věta: „To čiňte na mou 
památku.“ Při ustanovení krve Kristovy autor písně dodává, že Ježíš podává 
svým učedníkům kalich s „útěšným zalíbením“125 a také nakonec dodává, že 
tak mají učedníci činit na památku pro utěšení svého zármutku. Obě místa 
připomínají, že Kristus při VP poskytnul svým učedníkům také útěchu, to by 
mohla být narážka na místo z Janova evangelia 14, 1+27, kdy Ježíš pronáší 
slova na rozloučenou určená jeho učedníkům. Evangelista Jan nahradil místo 
ustanovení VP perikopou o umývání nohou učedníkům (13 kap.) a po ní 
následují tato slova. Ježíš chce dát svým učedníkům útěchu, protože ví, co jej 
čeká.  Útěcha je spojena se zaslíbením, že opět přijde, ale i s pobídkou pro 
učedníky, aby zvěstovali Kristovu smrt.  

Aktuálnost písně: Píseň díky svému biblickému obsahu neztrácí na 
aktuálnosti, i když její překlad je již starší.  
 
2.1.8 Dnes k svému stolu zve nás Pán EZ Dodatek 682 
 
Forma písně: Píseň má pět slok, působí přehledně a srozumitelně s jasným 
poselstvím, je psána v současné češtině. 

Historický kontext písně: Melodie písně pochází z roku 1659  
z Komenského Amsterdamského kancionálu. Text napsal žijící autor Daniel 
Henych.  

Daniel Henych se narodil roku 1931 v Praze, ale své mládí strávil  
v Hořicích v Podkrkonoší, kde působil jeho otec jako evangelický farář  

                                                 
123 Srov. WOLFF, CH., Der erste Brief des Paulu an die Korinther, s. 82-92. 
124 Srov. KÜHN, U., Sakramente, s. 170. 
125 EZ 466, 3. 
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(po J. B. Součkovi a J. B. Jeschkem). D. Henych vystudoval Komenského 
evangelickou fakultu a roku 1954 nastoupil jako vikář v Hradci Králové, coby 
farář pak působil 12 let v Jičíně a 20 let v Praze Dejvicích. Svou básnickou 
tvorbu započal již v Jičíně, kdy spolu s L. Rejchrtem psali pro Synodní radu 
ČCE vánoční pásma, k nim D. Henych připojoval své nové píseň, mnoho let se 
také podílel na přípravách materiálů pro nedělní školu. Výrazně  přispíval do 
časopisu Kostnické jiskry, nyní se  časopis jmenuje Evangelický týdeník KJ. 
Především za redaktorů D.Čapka a Z. Škrabala existovala v časopise dětská 
příloha, kam právě přispíval i D. Henych a napsal do něj přes 30 seriálů pro 
děti. Tomuto autorovi vyšlo i několik knih pro děti, a to v ostravském 
nakladatelství A-Alef např. Napůlpohádky, O Hliněném Adámkovi,  
O Vrkálkovi a Sivěnce. Mnoho autorových písní zhudebnila kapela s názvem 
Ztracená kapela, například v CD Zpíváme si písničku I.-V. nebo Hosana 3. 
Přímo o vzniku písně Dnes k svému stolu zve nás Pán autor uvádí, že se k ní 
dostal oklikou. Při vzniku Dodatku vyzvala Synodní rada ČCE členy sborů, 
aby posílali hymnologickému odboru názvy starších písní, které měli rádi, 
které ale nejsou uvedeny v Evangelickém zpěvníku. Mezi těmito písněni byla i 
píseň Rok nový k nám zase přišel, text této novoroční písně působil již 
zastarale, proto se D. Henych pokusil o její přepracování, je to píseň v Dodatku 
696 s názvem Dnes začíná zas nový rok. U této příležitosti autor napsal na tu 
samou melodii i píseň k VP v Dodatku 683 Dnes k svému stolu zve nás Pán. 
Autor uvádí, že píseň k VP napsal ze dvou důvodů, písně v Evangelickém 
zpěvníku k slavení VP mu připadaly, jak sám D. Henych píše „jednak 
archaické, jednak moc smutné“, proto se snažil vložit do textu „radostnější tón 
eschatologické hostiny“, i když se nechtěl vyhnout ani myšlence pokání ve  
3. sloce. 126 

Jazykový a teologický rozbor: Píseň obsahuje 5 slok. Sloka 1. je pozváním 
ke společnému hodování a slavení VP, pozván je i hříšník. Sloky 2. a 3. 
vyjadřují pokání a vyznání vin, věřící přichází se svými bolestmi a trápeními, 
vzápětí jsou ujištění o sejmutí jejich vin z ramenou a vzájemné radosti, která 
z VP pramení. Sloka 4. popisuje význam VP, a to především její 
eschatologický rozměr, při jejím slavení začíná již nový věk. Sloka 5. začíná 
oslovením Krista ve 2. os. sg. „ Ty, Kriste,..“127 a dále pokračuje prosbou  
o Ducha svatého. Píseň je zpívána v 1 os. pl., působí tak osobněji a opakuje se 
v ní pravidelný sdružený rým, čímž působí rytmicky. 

Píseň je napsána současným autorem, o čemž svědčí i  témata vztahující se 
k VP a jazykově moderní úprava písně. V písni se rozvíjí několik témat, 
nejprve je to pozvání ke stolu Páně, dále je to neutuchající radost z VP, význam 
VP a sice jako znamení nového věku a prosba o posilnění Duchem Svatým. Za 

                                                 
126 Všechny uvedené údaje o Danielu Henychovi i citace pochází z dopisu ze dne 29. 
června 2009, který mi poslal na mou prosbu. 
127 Evangelický zpěvník /dodatek/, 682, 5. 
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každou slokou se opakuje refrén: „Jak vzácné je, když stoluje dárce spásy 
s námi.“128 Tato věta však může mít i zavádějící význam, když se zamyslíme 
nad tím, kdo koho vlastně zve ke společnému stolování? 

Píseň je celkově laděna jako výsledek tehdejšího bádání a exegeze 
zabývající se VP, především ve válečné a poválečné době minulého století. To 
se odráží v několika tématech, jako radost z VP a VP co znamení nového věku. 
Těmito studiemi se zabývá Smolík ve svých skriptech Kapitoly z liturgiky.129 
Smolík vychází z předpokladu, že VP je vykládána na pozadí v souvislosti 
židovského svátku paschy, z čehož vychází i závěr, že VP je večeří radosti, a 
ne obětním aktem nebo pouze symbolickým jednáním. Z toho vyplývají i další 
závěry, a sice že je u VP zdůrazněno obecenství, které se ke slavení schází  
a myšlenka smíření. Díky exegetickému bádání je překonáno soustředění se na 
pouhé živly ve VP a podle Smolíka: „Celý akt má zjevovatelskou povahu  
a musí být pochopen z Ducha Svatého. Tím nabývá večeře Páně povahy 
novozákonního zázraku.“130 U chleba a vína se pomíjí význam oběti a krve,  
a více se zdůrazňuje jako znamení eschatologické radosti, kterou mohou věřící 
u stolu Páně prožívat. Středem večeře je pak zvěst o Kristově vzkříšení, 
přítomnost Kristova jako definitivního vítěze.131  

Eschatologický rozměr slavení VP podle Součka vychází ze slavení 
židovské paschy.  Svátek paschy má neodmyslitelně eschatologické zaměření. 
Jeho hodovníci se ujišťují o budoucím zaslíbení dovršení vysvobození Izraele  
a také se ujišťují sami o svém vykoupení. Naplnění paschy je  zaměřeno až 
v budoucím věku, stejně tak toto zaměření platí i o VP, jak dokládají všechny 
čtyři biblické texty. A právě u Pavla 1 Kor 11, 26 se  eschatologický rozměr 
scvrkává na větu „dokud nepřijde“, je tím tak vyjádřena víra, že věci dojdou 
ještě svého úplného dovršení, bude odhaleno to, co je zatím přístupné pouze 
víře. Podle Součka: „Církev tedy nečeká nikoho jiného než toho, kdo je jí už 
přítomen, ale čeká jeho plné odhalení a prosazení jeho vlády a slávy.“132 
Církev tak žije ve zvláštním mezičase, ve zvláštním vztahu k věcem časovým, 
což se projevuje právě tím, že je stále znova ustanovována právě při slavení 
VP. Stává se: „…hod, jímž se udílí podíl na plné skutečnosti budoucího 
věku.“133 

Jak zdůrazňuje poslední sloka písně, věřící prosí o dar Ducha Svatého na 
posilnění. Je zřejmé, že jednota mezi věřícími a Kristem je již po staletí 
nastolena právě skrze Ducha, který v sobě nese i eschatologickou předjímku 
radosti. Pneumatologický prvek ve VP zaslibuje i budoucí hodování 

                                                 
128 EZ /dodatek/. 682. 
129 SMOLÍK, J., Kapitoly z liturgiky. 
130 SMOLÍK, J. Kapitoly z liturgiky. s. 54. 
131 Srov. SMOLÍK, J. Kapitoly z liturgiky. s. 53-54. 
132 SOUČEK, J. B. Utrpení Páně podle evangelií. Praha: Kalich, 1951. s. 56. 
133 SOUČEK, J. B. Utrpení Páně podle evangelií. s. 58.  
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eschatologického pokrmu, tak chleba a víno dostávají nový rozměr, stávají se 
nebeskou manou. Při slavení VP jako by církev již vstupovala a zakoušela Boží 
království.134  

Aktuálnost písně: Píseň je tématicky bohatá a rozvíjí témata, která  
v předchozích písních nebyla uvedena, proto ji pokládám za aktuální  
a vhodnou k dalšímu užívání. Textově bych píseň označila za velmi zdařilou. 
  
2.1.9 Spolu lámejme chléb na kolenou EZ Dodatek 683 
 
Forma písně: Píseň je uvedena jako spirituál, proto je velmi zpěvná, má pouze 
3 sloky a každá sloka rozvíjí jedno téma, po něm se vždy opakuje refrén.  

Historický kontext písně:  Píseň je spirituál, který je velmi oblíben  
v mládežnických kruzích a uveden v mnoha mládežnických zpěvnících 
různých církví, například také ve zpěvníku Svítá, či v mládežnickém zpěvníku 
CB, zde je jako autor uveden Miroslav Gallus.  

Miroslav Gallus je současně žijící autor, kterého jsem se přímo na tuto píseň 
ptala. Sám M. Gallus se však za autora nepokládá, i on píseň pouze převzal  
a upravil 3. sloku. Z jakého zdroje ji čerpal, již bohužel nevěděl. Podle  
M. Galluse píseň začala být známa a zpívána právě v jeho mládežnickém 
okruhu, takže díky zásluze M. Galluse, který tuto píseň v podstatě objevil, 
začala být oblíbená  a pomalu se začala šířit i dále, nejprve v různých 
samizdatových zpěvníčcích, ale též například v oficiálním zpěvníku ČCE Nová 
píseň, po Sametové revoluci v již v mnoha dalších oficiálních zpěvnících.  

Jazykový a teologický rozbor: Píseň je psána jasně a srozumitelně, 
jazykově zřetelně, obsahuje 3. sloky. V 1. sloce se zpívá o vybídnutí ke 
společnému lámání chleba, jsou zde zdůrazněny tři věci: l. vzájemné 
společenství, čemuž lze rozumět, že jde o společenství jak mezi věřícími 
navzájem, tak mezi věřícími a Bohem, 2. lámání chleba jako odkaz na první 
ustanovení VP, kdy i Ježíš lámal chleba a rozdával svým učedníkům  
3. pokorné ladění celého hodování, které se děje na kolenou. Podobně jsou 
formulovány i ostatní dvě sloky, ve 2. sloce je vybídka ke společnému pití vína 
a ve 3. sloce vzájemnému odpouštění. Píseň má naléhavý charakter, který je 
zdůrazněn díky rozkazovacímu způsobu 1. os. pl. u sloves: „lámejme“, „pijme“ 
„odpouštějme.“ Refrén je laděn celkově radostně i pokorně zároveň, to 
vyjadřuje například hned první věta: „Když já na kolenou zřím, jak slunce 
vychází, ó smiluj se Pane nade mnou.“135 V refrénu se opakuje  věta hned 2x, 
je zpívána v 1. os. sg., tím získává osobní rovinu. Přicházející ráno přináší 
novou naději, přichází nový den s novým začátkem, ale je to naděje vložená do 
Božích rukou a Boží vůle. Znamená to, že se mohou stát věci nečekané  

                                                 
134 Srov. WELKER M. Was geht vor beim Abendmahl? 123-124. 
135 EZ /dodatek/, 683. 
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i bolestivé, které přesto vedou k prozření. Stejně jako pro Petra po zapření 
Ježíše začal nový den s kohoutím zakokrháním a uvědoměním si vlastní zrady, 
kdy mu nezbylo nic jiného než prosit o Boží milost, tak i věřící se odevzdává 
s důvěrou a prosbou o smilování. Nové ráno a pokorná prosba o smilování 
přináší i věci nečekané a skutečné obrácení a změnu, vždyť i Petr po svém 
zapření opět potkává vzkříšeného Krista.  

Společenství je hlavním tématem písně, „Spolu lámejme…, spolu pijme  
a spolu odpouštějme.“ vše se má dít ve společenství, vše se děje při slavení VP. 
Již apoštol Pavel uvádí společenství církve jako jedno tělo, které se společně 
podílí na lámání chleba (1Kor 10, 16-17). Již Pavel ale uvádí (1Kor 10, 17): 
„Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl 
na jednom chlebu.“ Církev  tvoří jedno tělo, ale v mnohosti, „koinoia“ či 
„communio“ je v této souvislosti vykládáno jako spoluúčastenství.136 

VP a společenství jsou neoddělitelné veličiny, společenství se schází ke 
slavení VP a VP vyzývá ke společnému slavení a tvoření společenství. Přesto 
nelze říci, že VP je pouze hod, který vyjadřuje lidskou vzájemnost a bratrství, 
je to společenství, které se schází u hodu, který je znamením Kristovy milující 
přítomnosti a jeho oběti pro nás. Je to společenství bratří a sester, kteří tvoří 
jedno tělo, a to tělo Kristovo, tělo v jednom Duchu.137 Tělo, které tvoří 
jednotlivé součásti, tělo které žije ve vzájemnosti a žije nejen pro sebe samo, 
ale pro druhé, což je přímým poselstvím a následováním Krista. Nelze zbožně 
přijímat Krista při lámání chleba a podávání kalicha a přitom být lhostejný vůči 
okolí, svým nejbližším a svým bližním. VP v sobě nesla stálý apel lásky  
a nastavovala člověku zrcadlo s nesmlouvavým pohledem na sama sebe a na 
vztahy, ve kterých člověk žije jak se svými bližními, tak s Bohem.  

Při VP se obnovuje vzájemný vztah věřících k Bohu, lidé Bohu děkují  
a chválí ho, ale stejně tak se obnovují  i vzájemné vztahy mezi lidmi, neboť se 
jedná o slavnost, kterou slaví společenství. VP jako by nastolovala vzájemné 
přijetí a spravedlnost, proto jsou někteří i z tohoto společenství vyloučeni. VP 
přímo podmiňuje usmíření s Bohem i usmíření lidí navzájem, Ježíš dokonce 
zachází tak daleko, že požaduje lásku k nepřátelům. Toto dvojité usmíření 
pravdivě ukazuje pravé poselství a následování samotného Krista.138 

Biblická předloha písně: Sk 2, 42  Verš, který pochází z perikopy Vznik 
církve, by mohl být základem písně. Popisuje, že lidé, kteří uvěřili apoštolům, 
se nechali pokřtít, byli spolu a společně také lámali chléb, pili víno a modlili 
se, což se tématicky přesně odráží i v písni.  

Mal 3, 20: Mohla by to být narážka na refrén, je zde zmínka o vycházejícím 
slunci, před kterým budou Izraelci poskakovat.  

                                                 
136 Srov. KÜHN, U., Sakramente, s. 141.  
137 SCHNEIDER, T., Zeichen der Nähe Gottes, s. 165.  
138 Srov. WELKER M., Was geht vor beim Abendmahl? s. 91. 
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Ef 4, 32  verš vyzývá k vzájemnému odpuštění a laskavosti, což se odráží ve 
3. sloce. 

Aktuálnost písně: Píseň je z mé vlastní zkušenosti oblíbená a aktuální, 
především mezi mládeží, ale její oblíbenost pomalu proniká i do širších vrstev. 
Tématicky odráží hlavní momenty slavení VP, jazykově je srozumitelná. 
 

2.2 Shrnutí teologických obsahů písní 

 
EZ 460, Ježíši, tvá jest památka: Tato píseň jako by měla věřícím 
zprostředkovat pokoru a útěchu, která pramení z Kristovy památky a jeho 
smrti. VP jako účast na Kristově smrti připomíná i vlastní smrt, která je však 
překonána smrtí a hlavně vzkříšením Kristovým. Památka ve VP je u M. 
Jakoubka ze Stříbra spjata s Kristovou účastí a jeho láskou, která se právě 
projevila skrze jeho smrt. Píseň jako útěcha ústí na závěr do eschatologické 
naděje. Pro doplnění tématu památky uvádím autory Filipiho a Hřebíka, oba 
současně kladou důraz na zpřítomnění a aktuálnost památky i pro současné 
účastníky hodu VP. Oba přitom vycházejí z pojetí památky, a sice z ustanovení 
slavení paschy. 

EZ 461, O věrní srdcem povstaňme: Tématem písně je duchovní sycení ve 
VP jako posilnění pro Kristovy věrné. Velmi zajímavý a výmluvný je obraz 
Krista jako „biskupa zkušeného“, který svou zástupnou smrtí přinesl lidem 
spásu. Je zde rozvinuta teologická myšlenka z epištoly Židům (4, 14; 5, 10), 
Kristus velekněz má soucit s lidmi a jejich slabostmi, to vyjadřuje obraz, že 
panuje na trůně milosti. Píseň dokonce zdůrazňuje, že Kristus v člověku 
přebývá a proměňuje ho ke svému obrazu. Tomu jako by protiřečí obraz Boha 
co spravedlivého soudce, ale i u něj člověk nakonec nalézá milost nikoli 
zavržení. Tématicky nese píseň poselství Boží milosti, téma typické pro dobu 
reformace, téma slavení svátosti VP i celkové poučení o tom, co je VP. Přes 
nadějné ladění písně nelze přehlédnout narážku Lukáše Pražského o hodnosti 
stolování. 

EZ 462, Ej nuž lační, žízniví: Dlouhá bratrská píseň rozvíjí mnohá témata, 
přesto jsem vybrala jako ústřední téma Kristovu oběť, oběť je klíčovým 
pojmem této písně. Při teologickém objasněním tohoto tématu se držím 
především Filipiho, který uvádí význam oběti: 1. jako oběť chvály a díků  
2. v oběť je Kristu přinášena oddanost a poslušnost 3. jako oběť je předkládána 
bratrská vzájemnost a služba. Všechny tyto 3 významy jsou v písni obsaženy. 

EZ 463, Všichni hříšní k vodám pojďte: V písni je patrná snaha  
o ponaučení o účincích VP. K VP věřící přichází s vírou, VP je stmelovacím 
prvkem pro věřící, působí vzájemné obecenství a připojení se ke Kristovu tělu. 
Svátost VP by také měla vést k naslouchání Slova. Jako ujištění o Boží přízni  
a přijetí člověka Kristus uzavírá s věřícími ve VP novou smlouvu, která má  
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u věřících vzbuzovat poslušnost a ponoukat je k následování Krista. Píseň 
uvádí stěžejní body o účincích VP v bratrské teologii, jak ji shrnul Lukáš 
Pražský. 

EZ 464, Biskupe věčný, Ježíši: Píseň s bratrským původem, o čemž může 
svědčit hned její název a označení Krista za biskupa, popisuje ustanovení VP. 
Chléb je Kristovo svaté tělo a víno jeho svatá krev. Je zde zdůrazněna  
i Kristova oběť, která působí odpuštění hříchů a přináší život. Hodování 
s Kristem ve VP znamená i společné obecenství s ním, což je jeden z důrazů, 
které přináší reformace. Pro doplnění uvádím i pojetí přijímání VP u Luthera, 
který zdůrazňuje i individuální stránku přijímání jako osobní setkání s Kristem. 

EZ 465, Krev smlouvy své: V písni je v souvislosti s VP zdůrazněno několik 
momentů, které odráží pietistickou zbožnost 17. století, tedy doby kdy píseň 
vznikla. Zpívající se má osobně setkat s trpícím Kristem v jeho ranách  
a umučení, má si při tomto setkání uvědomit svou hříšnost i jediné východisko 
z ní, což je osobní přijetí Krista, jeho smrti a vzkříšení. Je zdůrazněn prvek 
Kristovy krvavé oběti a krve vůbec, který má přivádět k intenzivnějšímu  
a barvitějšímu vnitřnímu prožitku, má věřícího přivádět k osobnímu setkání 
s Kristem. V této písni je zdůrazněn jeden z aspektů Kristovy oběti a významu 
jeho krve ve VP, pro doplnění celé problematiky přikládám i jiné aspekty krve 
ve SZ a NZ a především Kristovy krve. V NZ převládá očistná funkce Kristovy 
krve na odpuštění hříchů jako konečné a definitivní krvavé oběti vůbec. Píseň 
zcela opomíjí funkci Kristovy krve ve VP jako životodárné moci, s čímž 
souvisí ustanovení nové smlouvy. 

EZ 466, V tu noc, kdy milý Spasitel: Píseň parafrázuje ustanovení VP 
v 1Kor 11, 23-26. Kristus při večeři se svými učedníky vzal chleba a podával 
jej jako své tělo pro nasycení duší. Poté vzal kalich a víno podával jako svou 
krev na znamení nové smlouvy. Nechybí ani zmínka o Kristově památce  
a zaslíbení jeho nového příchodu. V písni je obsažena biblická narážka 
z Janova evangelia, kdy Kristova řeč při VP má být pro učedníky zároveň  
i útěchou. 

EZ Dodatek 682, Dnes k svému stolu zve nás Pán: Píseň obsahuje několik 
důrazů při slavení VP. VP je celkově pojímána jako radostná hostina, přitom 
vycházím ze Smolíka, který uvádí, že toto pojetí pochází z exegetického 
nálezu, kdy je VP vykládána na pozadí slavení paschy. To se také odráží na 
zdůraznění obecenství a myšlence smíření, oba důrazy jsou v písni obsaženy. 
Dalším tématem písně je eschatologický rozměr VP, v pozadí výkladu slavení 
podle Součka opět stojí svátek slavení paschy. VP odhaluje věci zaslíbené, 
které teprve mají dojít svého naplnění. Na závěr je zdůrazněn  
i pneumatologický rozměr VP, a to při prosbě o Ducha svatého na posilnění.  
V prosbě se tak spojují i předchozí témata, Duch svatý v sobě nese 
eschatologické zaslíbení společné radosti.  
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EZ Dodatek 683, Spolu lámejme chléb na kolenou: Píseň je zpívána 
radostně, evokuje také pokoru a prosí o milost. Hlavní téma písně je 
společenství, a to jak společenství mezi věřícími, tak i společenství s Bohem. 
V tomto společenství se děje lámání chleba, pití vína a vzájemné odpouštění si. 
VP je jako stálý apel lásky, který nastavuje čistotu ve vztazích, VP je jako 
šance pro vzájemné obnovení vztahů. Refrén ponouká k hlubšímu zamyšlení se 
nad textem a nese v sobě hned několik biblických narážek. Vycházející slunce 
a prosba o smilování může odkazovat na Petrovo zapření, s přicházejícím 
ránem v pokorné prosbě o smilování přichází naděje vzkříšení. 

 

2.3 Závěr 

 
Analyzovala jsem 9 písní, 7 v EZ a 2 v Dodatku. Všechny písně v EZ jsou 
písně starší, pocházející z 16.-18. století, z toho 6 písní pochází z české 
reformace a 4 z nich jsou písně od bratrských autorů. Zbylé 2 písně v EZ 
pocházejí od zahraničních autorů. Jedna píseň v Dodatku pochází od 
současného českého autora D. Henycha, druhá píseň je spirituál, svého užití 
došla také díky současnému českému autoru M. Gallusovi. Toto historické 
pozadí písní mě dovedlo k otázce, proč EZ obsahuje tolik písní z české 
reformace? Myslím, že odpověď na tuto otázku odhaluje teologický rozbor 
písní. Jednak je v těchto písních obsaženo teologické dědictví a důrazy, které 
jsou spojeny s českým prostředím. Dále jsem při rozborech zjistila, že písně 
obsahují teologická témata, která mohou velmi dobře a aktuálně oslovit  
i dnešní věřící. Problematické jsou tyto písně však po jazykové stránce, často 
působí nesrozumitelně a zkostnatěle. Proto mi při rozboru písní vytanula 
otázka, jak hodnotit písně, které obsahují teologicky velmi zajímavá témata,  
a o které by zpěvník neměl být ochuzen, ale přesto jsou to písně, které jsou po 
jazykové a pojmové stránce těžko přístupné. Řešení nacházím v přepracování 
těchto písní, v jejich pojmovém a jazykovém překladu a přebásnění, v jejich 
adaptaci pro současnost a pro potřeby dnešní zpívající církve. Návrh se týká 
především písní pocházejících z české reformace EZ 460-464. Píseň EZ 465 
navrhuji dále neužívat a zbylé 3 písně EZ 466 a EZ Dodatek 682; 683 
shledávám jazykově neproblematické a teologicky přínosné. 

Teologická témata písní odrážejí svou dobu, ve které vznikaly a autorovo 
teologické myšlení. Platí to hned o první písni EZ 460 Ježíši tvá jest památka 
od M. Jakoubka ze Stříbra, hlavním tématem písně jsou Kristova památka  
a téma Kristovy smrti, které se odráží i ve slavení VP. U písní bratrských 
autorů je nápadné téma poslušnosti a následování Krista (písně EZ 461, 462, 
463), dále téma hodnosti stolování (EZ 461, 7; 462, 4). U dvou z těchto písní se 
objevuje označení Krista jako biskupa (EZ 461, 5; 464, 1), který odkazuje na 
jeho zástupnou smrt a na biblický odkaz Žd 4, 15. Píseň EZ 462 Ej nuž lační, 
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žízniví pokládám za teologicky velmi zajímavou, ústředním tématem písně je 
Kristova oběť. V písni EZ 463 Všichni hříšní k vodám pojďte se odráží bratrská 
teologie o účinku svátosti VP. Písně EZ 464 a EZ 466 parafrázují ustanovení 
VP, píseň EZ 464 Biskupe věčný Ježíši je mnohem volnější parafrází, objevuje 
se v ní oslovení Krista jako biskupa a zdůrazňuje u VP obecenství s Kristem. 
Píseň EZ 466 V tu noc, kdy milý Spasitel se věrněji drží biblického textu 1Kor 
11, 23-26, objevuje se v ní i jiná biblická narážka z Janova evangelia, kde je 
promluva u VP pro učedníky pro jejich útěchu. Píseň EZ 465 Krev smlouvy své 
je velmi ovlivněna pietistickou zbožností s tématy jako je Kristova krvavá oběť 
a Kristova krev a umučení. Kristova krev měla vést k intenzivnějšímu prožitku 
Kristova umučení. Písně v Dodatku dobře doplňují chybějící témata z EZ. Obě 
písně zdůrazňují při slavení VP prvek společenství a kající prvek přinášející 
vzájemné odpuštění. Píseň EZ Dodatek 682 Dnes k svému stolu zve nás Pán 
představuje VP jako radostnou hostinu s eschatologickým zaměřením. Jako 
v jediné písni se tu objevuje prosba o Ducha svatého. Píseň EZ Dodatek 683 
Spolu lámejme chléb na kolenou je spirituál, to se odráží v jeho jednoduchosti  
a zpěvnosti, píseň obsahuje mnoho biblických narážek a teologických důrazů. 
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3. Analýza písní k Večeři Páně ve zpěvnících 
různých církví 
 
V této kapitole představím zpěvníky a v nich písně, které se vztahují k VP. 
Jsou to zpěvníky: Evangelický kancionál, který vydala Slezská církev  
a. v. (2005); Bratrský zpěvník Jednoty bratrské (1954); Zpívejme Hospodinu 
od Církve adventistů s. d. (1996); Kancionál společný zpěvník českých  
a moravských diecézí Římskokatolické církve a Evangelický zpěvník (1979)  
a jeho Dodatek (2000). 

Nejprve podám stručný popis zpěvníku, jeho rozdělení, uvedení v jaké části 
se nachází písně k VP, popřípadě, zda se ve zpěvníku nějak pojednává o VP. 
Dále uvedu vybrané písně k VP, u nich se zaměřím na jejich stručný popis, 
nápadností, klíčové pojmy a oslovení, ale především jejich hlavní témata, která 
by se nějak mohla vztahovat k VP. V této kapitole písně již podrobněji 
neanalyzuji podle své vytvořené metody, jako v kapitole předchozí. Půjde mi  
o to, písně představit a vybrat z nich hlavní témata k VP. Evangelický zpěvník 
a Dodatek pouze představuji a uvádím základní rozdělení, jejich písně  
a následná analýza je uvedena ve 2. kapitole. V závěru vždy zhodnocuji 
zpěvník s jeho písněmi a tématy v nich obsaženými. Poukazuji na jejich 
přednosti, nezvyklosti či nedostatky. Uvádím tak ucelený přehled vybraných 
zpěvníků a jejich písní, který dále použiji ke konečnému srovnání s písněmi 
z EZ. 
 

3.1. Rozbor písní ve zpěvnících různých církví 

 
3.1.1 Evangelický kancionál 

 
Evangelický kancionál vydala Slezská církev evangelická a. v. ve spolupráci 
s Luterskou evangelickou církví a. v. roku 2005. Zpěvník by se dal rozdělit na 
dvě hlavní části: na část písňovou, která je dále rozdělena na tři hlavní části, 
což jsou Církevní rok, Bohoslužba, v ní jsou i jmenovitě vybrané písně hodící 
se k VP, a poslední písňový oddíl je nazván Víra, naděje, láska. Druhá část 
zpěvníku se věnuje liturgii slova, mezi nimi je např. liturgie nedělních 
bohoslužeb a svátků, nebo právě liturgie svátostí Křtu a Večeře Páně.139  

Zpěvník přikládá písním při bohoslužbách v duchu reformace vedle Božího 
slova a svátostí velikou vážnost, v písních věřící odpovídá na Boží spasitelné 
činy.140 Autoři zpěvníku se odvolávají na odkaz Jiřího Třanovského, který 

                                                 
139 Srov. Evangelický kancionál. 
140 Srov. EK, s. 5. 



 

52 

působil na Těšínském Slezsku. Od tohoto autora je i několik písní k VP. 
K tématu VP je hned v úvodu zpěvníku věnováno několik odstavců, VP je 
touto církví pojímána: „Večeře Páně je slavnost, kterou křesťané slaví na 
znamení svého smíření s Bohem a mezi sebou navzájem. Hostitelem je Ježíš  
a pozváni jsou všichni, kteří litují svých hříchů a touží po ujištění, že jim Bůh 
odpouští.“141 Chléb a víno jsou hmatatelným znamením, které má 
zprostředkovat ujištění o skutečnosti Božího odpuštění. VP tato církev i silně 
spojuje s vyznáním a následným odpuštěním hříchů a s přijetím milosti Boží. 
Stejně tak je i akcentován prvek společenství ve VP: „Přemoženi Kristovou 
láskou odpouštíme těm, kteří nám ublížili a přijímáme je za své bratry a sestry, 
protože žijí v téže Boží milosti jako my.“142 VP pokládaná za svátost má být  
i znamením naděje na budoucí společenství s Kristem. Celý akt VP je dílem 
Kristovy lásky a přítomností Ducha svatého.143  

 
Písně 
Uvádím písně, které jsou ve zpěvníku uvedeny v oddílu písně k příležitosti 
slavení VP. 

Hned první píseň uvedená v oddílu písní k VP je od Jiřího Třanovského 
s názvem  EK 314 Děkování vzdejme. Hlavním tématem této písně je společné 
slavení VP jako vzdání díků. Píseň je psána v první osobě v plurálu, což jí 
dodává určité naléhavosti a sounáležitosti všech, kdo jí zpívají. Věřící má  
o sobě smýšlet pokorně a má být vždy připraven sloužit Bohu, na závěr písně 
je společná prosba o království věčné.  Píseň je zaměřena na osobu Ježíše 
Krista, hlavním tématem je poděkování za Kristův spasitelný čin ve VP, 
z čehož plyne pro věřící jejich pokorné a poslušné jednání. 

Další píseň EK 315 Dnes jdu k Tobě, Pane můj, je chvalozpěv, jeho 
naléhavost je vyjádřena především stálým opakováním jednoho tématu: chvály 
a oslavy Ježíše Krista, to je zároveň i hlavním tématem písně. Není zde uveden 
autor textu ani nápěvu, píseň vychází a inspiruje se biblickým textem z NZ Mt 
11, 28-30. 

Píseň EK 316 Jak obilná zrna je zaměřena především na společenství 
věřících, kteří jsou shromážděni u společného slavení VP. Hlavním tématem je 
obraz: jako obilná zrna, která jsou rozseta v poli a z nichž je udělán chleba, 
který věřící společně jí, tak i všichni lidé mají dojít sblížení v Bohu. 
Společenství církve je označeno biblickým obrazem jako sůl země, jemuž Bůh 
dává eschatologické zaslíbení hojnosti u stolu na věčnosti. Píseň je bohatá svou 
symbolikou a obrazností, věřící díky jednoduchým symbolům přichází 
k základním aspektům VP,  např. obilná zrna jako obraz společného stolování, 

                                                 
141 EK, s. 14-15.  
142 EK, s. 15.  
143 EK, s. 15. 
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ale i společného sblížení a společenství, stejně jako budoucího zaslíbení 
věčného stolu. Text a hudbu písně složil Marty Haugen. 

Píseň EK 317 Kéž tvůj Duch je stále s námi již z názvu nasvědčuje, že jde  
o píseň prosící za Ducha svatého uprostřed věřících, kteří slaví svátost VP. 
Autor klade dva hlavní důrazy vztahující se k VP, a to přítomnost Ducha 
svatého a společenství. Církev se po vzoru prvních učedníků schází ke slavení 
svátosti, v písni jsou obsaženy prosby za dar Ducha, za spojení společenství 
láskou, opakuje se zde i prosba biblického obrazu, ať se věřící stávají pro zemi 
solí. Naplnění Duchem je zde chápáno jako požehnání, které pak umožňuje 
službu ostatním v dávání. Autor této písně do třech slok zasadil několik 
teologických témat a důrazů, hlavní je shromážděné společenství, které žádá  
o přítomnost Ducha ve svátosti, která pak přináší požehnání a uschopňuje ke 
službě bližním. Autorem textu písně je Percy Dearmer, hudbu složil Herold 
Friedell. 

Píseň EK 318 Krev smlouvy své pochází z proudu pietistické zbožnosti ze 
17. století, což se odráží i v jejím pojetí a postoji k VP. Objevují se tu například 
obraty: „hořké umučení“, „přesvatá krev drahá“, „v ranách tvých vždy mohu 
spočinouti“, „Tys svatý Pán já bídný man“.144 Tématicky píseň pojednává  
o Kristově krvi, která má člověka dovádět více k uvědomění si Kristova 
mučení a smrti. Kristova krvavá oběť byla učiněna pro spasení člověka. Dále 
píseň obsahuje témata Kristova umučení, jeho ran, lidské viny, lidské smrti  
a poslušnosti až do hrobu. Text napsal Simon Dach a k tomu byl použit dobový 
nápěv z roku 1628 (Chrst. Cathol. Gesangbuch). Píseň je uvedena i v EZ 465  
a podrobně ji analyzuji ve 2. kapitole. 

EK 319 Ó Jezu, dárce života je píseň, která má jako své hlavní téma jistotu 
člověka o jeho spasení, a to díky Kristově oběti a jeho daru života a lásky. 
Chléb a kalich je požehnáním, které uděluje vzkříšený Pán. Píseň je zpívána 
v první osobě jednotného čísla, což působí více naléhavě a osobně. Tématicky 
je spojena VP se vzkříšeným Kristem, to odkazuje i na eschatologický rozměr 
společného hodování při VP. Autor textu ani nápěvu  není uveden. 

Píseň EK 320 Ó, Jezu můj je sice tématicky zařazena mezi písně vztahující 
se k VP, ale o VP ani pojmech pojící se s ní zde není zmínky. Hlavním 
tématem písně je odevzdání lidského života Kristu a v refrénu se opakující 
téma Božího vedení až do konce. Text vyznívá celkově jako osobní vyznání, 
formulované v první osobě jednotného čísla. Kromě tématu odpuštění je zde  
i téma lidského hříchu a následného ubezpečení o jeho odpuštění, Ježíš je zde 
označen jako přítel, který dlí v srdci. Autorkou textu písně je Marie Rafajová, 
hudbu zkomponoval C. Austin Miles. 

EK 321 Ozdobiž se duše milá je starší poměrně dlouhá píseň ze začátku  
18. stol., o čemž svědčí i její tématika. V několika slokách se opakuje téma 

                                                 
144 EK, s.318, 5. 
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lidského hříchu, konkrétně v souvislosti s VP. Kdo chce přistoupit ke stolu 
Páně k hodování s ostatními, musí odložit všechny hříchy. Podmínka k přijetí 
do společenství VP je nejprve pokání, až pak může následovat sjednocení 
s Bohem. Na jednu stranu je nabídka ke společnému hodování ujištěním o Boží 
lásce a vykoupení, ale na druhou stranu je zde  připomenuto, že ten, kdo požívá 
chléb a víno nehodně a nekaje se, činí tak ke svému zatracení. Ježíš je nazýván 
například jako chléb pravdivý, slunce života či přítel pravdivý, všechna tato 
Ježíšova označení i celá tématika písně  vystihují zbožnost doby, ve které byla 
píseň napsána. Text napsal Johann W. Franck a hudbu složil Johann Grüger. 

Píseň z 19. století EK 322 Pán Ježíš závěť zůstavil působí svým textem  
a slohem těžkopádně. Hlavní téma je uvedeno již v nadpisu: Pán Ježíš uzavřel 
s člověkem novou smlouvu, ve které se zavazuje, že s ním vždy zůstane. 
Dalším tématem je, že díky přijímání VP je možná očista duší, konec písně je 
završen prosbou o Ducha svatého. Text napsal Jiří Opočenský a hudbu Philipp 
Nicolai. 

Píseň, EK 323 Pán obětoval sebe, je výmluvná hned svým názvem, hlavním 
tématem je zde oběť Pána Ježíše Krista na kříži, aby smířil Boží hněv. Oběť je 
míněna i jako oběť díkuvzdání a pro současnost již poněkud cize znějící téma 
usmíření Božího hněvu je vyváženo tvrzením, že Bůh se ve VP sklání 
k člověku a má v něm zalíbení. Autor textu zde není uveden, hudba pochází 
z 19. století od Samuele Sebastiana Wesleyho. 

Krátká ale vystižná píseň EK 324 Prosíme tě, dej nám Pane sílu, má za své 
hlavní téma prosbu, aby měl člověk dostatek síly žít podle Slova Božího, to 
souvisí s budoucí nadějí, že nastane mír a společné stolování. VP je zde jako 
obraz budoucí eschatologické naděje. Hudbu k této novější písni složil Andrew 
Lloyd Webber. 

Název další písně je EK 325 To jedno mějme stále na paměti. Píseň 
zdůrazňuje společenství, které se u VP schází. Je to společenství, které vyznává 
jednoho Otce, ke kterému se také modlí Otče náš, dále je to společenství, které 
prokazuje sobě navzájem i světu službu lásky a díky této službě může svět 
uvěřit. Objevuje se i novozákonní obraz společenství jako těla, jehož hlavou je 
Kristus. Společenství se schází u společného stolu, kde má věřící možnost 
pocítit, co zažívali první učedníci při stolování s Kristem. Ze zmíněného dění 
pak čerpají věřící sílu pro skutky a touhu být sjednoceni s Pánem. Celá píseň 
končí prosbou o lásku, která pronikne i duši. Ježíš je označen za pastýře a rádce 
a společenství kolem něj jako stádo. Téma  písně se stále točí kolem pojetí 
společenství u VP s jejími různými aspekty. Text napsal Gustav Adolf Molnár, 
hudba pochází ze začátku 17. století. Píseň je uvedena i v EZ 483. 

Píseň EK 326 Spolu lámejme chléb na kolenou je spirituál. Obraz, že 
společné lámání chleba, pití vína a odpouštění se děje na kolenou, je již sám  
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o sobě výstižný. S tímto postojem145 souvisí i pokání a prosba o smilování 
uvedená v refrénu. Hlavním tématem je společenství u VP a vzájemné 
odpouštění. Píseň podrobně analyzuji ve 2. kapitole, je totiž uvedena i v EZ 
Dodatek 683. 

Hlavními tématy v písni EK 327 Ty sytíš lačné srdce mé jsou chléb  
a společenství u stolu Páně a příklad Ježíše Krista. Chléb při VP je označen 
jako chléb života, jím je  sám Ježíš Kristus. Společenství u stolu Páně je jako 
stádo, které jde za hlasem, který zná. Příklad Ježíše Krista, který přijímá  
a hoduje s hříšníky a hříšnicemi, slouží jako příklad pro ostatní, kteří ho 
následují. V  písni je užito několik výrazů z Nového zákona z Janova evangelia 
– chléb života, společenství jako stádo, které jde za hlasem pastýře. Opakující 
se refrén dodává písni naléhavost, je vlastně úpěnlivou prosbou o chléb života, 
o přítomnost Ježíše Krista v nejniternější touze člověka po nasycení a naplnění 
smyslu, a to v jeho srdci. Text i hudbu složili soudobí autoři, text Otmer 
Westendorf a hudbu Robert E. Kreutz.  

Píseň EK 328 V tu noc, kdy milý Spasitel je vlastně parafrází biblického 
textu 1Kor 11, 23-26 o ustanovení VP.146 Píseň pochází z 18. století, text 
přepracoval Ludvik Bohumil Kašpar a hudbu složil William Batchelder 
Bradbury. Text písně se shoduje s textem z EZ 466, viz 2. kapitola. 

EK 329 U stolu církev tvá, témata této písně jsou: vyzdvižení Krista jako 
Spasitele, jeho oběti a díky jeho smrti na kříži, smíření lidí s Bohem Otcem. 
Chléb je označen jako nebeská mana. Na závěr je uvedena eschatologická 
naděje na věčné setkání. Píseň je poměrně dlouhá, tématicky nejednotná, 
osobní ráz ji dodává oslovení Ježíše Krista ve 2. osobě. Bůh je tu označen 
Otcem a zvláštní je též označení chleba při VP jako nebeské many. Text napsal 
Alois Adolf a hudba byla převzata od Josepha M. Haydna.  

 
Shrnutí 
V úvodu zpěvníku je VP představena v několika jejích důležitých momentech, 
které se pak odrážejí tématicky v písních. VP je jako slavnost, hostitelem je 
sám Ježíš. Je to slavnost, ke které jsou pozváni všichni, kteří upřímně litují 
svých hříchů a touží po Božím odpuštění a přijetí. Kající prvek ve VP je 
jedním z velmi častých témat, které se v písních objevuje. Dalším častým 
tématem ve zpěvníku je společenství, jež se ke stolu Páně schází, a to jak 
společenství věřících mezi sebou, tak společenství s Bohem. U VP je důležitý  
i její eschatologický rozměr. 

U VP je kladen důraz na akt vzdání díků, to vede následně k pokoře  
a poslušnosti. Téma zachycuje píseň od Třanovského EK 314 Děkování 
vzdejme. O díkuvzdání ve VP se zpívá i v písni Pán obětoval sebe. 

                                                 
145 či spíše poklekem. 
146 Srov.  1 Kor 11, 23b- 25, Mt 26, 26-29. 
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Téma společenství jako hlavní téma písně se objevuje ve čtyřech písních: 
EK 316 Jak obilná zrna, EK 317 Kéž Tvůj Duch je stále s námi, EK 325 To 
jedno mějme stále na paměti, EK 326 Spolu lámejme chléb na kolenou, první 
tři písně jsou od současných autorů, třetí píseň je spirituál. Za tématicky velmi 
zajímavou píseň pokládám píseň Jak obilná zrna, společenství u VP je 
přirovnáno k obilným zrnům v chlebu, který je lámán při společném hodování, 
církev je označena za sůl země, VP nese také eschatologické zaslíbení. Jak 
nasvědčuje sám název písně Kéž Tvůj Duch je stále s námi, je společenství  
u VP stmelováno Duchem svatým, to pak věřící uschopňuje ke společenství 
lásky a službě bližnímu. U písně To jedno mějme stále na paměti je 
společenství vnímáno jako tělo Kristovo a jako společenství, ve kterém se děje 
vzájemná služba lásky. Ve spirituálu Spolu lámejme chléb na kolenou je do 
souvislosti společenství postaveno i vzájemné odpouštění.  

Prosba o Ducha svatého u slavení VP je objevuje ve dvou písních, a to již ve 
výše zmíněné písni EK 317 Kéž Tvůj Duch je stále s námi a v písni  
EK 322 Pán Ježíš závěť zůstavil. 

V mnoha písních se objevuje téma pokání a odpuštění, hlavním tématem je 
u písně EK 321 Ozdobiž se duše milá, je to píseň z 18. století. Nejprve si věřící 
musí uvědomit tíži svého hříchu, pak následuje pokání ,což vede ke spojení 
s Bohem a možnému společenství u stolu Páně. V písni je také zmínka  
o zaslouženosti stolování. V písni EK 320 Ó, Jezu milý se odráží i téma 
odpuštění, píseň je zajímavá tím, že je formulována jako osobní vyznání, Ježíš 
je v ní označen jako Přítel. 

Eschatologický rozměr ve VP je výslovně zdůrazněn ve třech písních, v již 
uvedené písni EK 316 Jak obilná zrna, dále v písních EK 319 Ó Jezu, dárce 
života a EK 324 Prosíme tě, dej nám Pane sílu, v této písni se opakuje 
zaslíbení VP jako společné eschatologické hostiny v refrénu. 

Téma oběti se objevuje ve dvou písních, obě jsou to starší písně. V písni EK 
323 Pán obětoval sebe je zmínka o oběti díkuvzdání a dále o Kristově oběti pro 
usmíření Božího hněvu. V písni EK 329 U stolu tvého církev tvá je hlavním 
tématem Kristova oběť na kříži pro usmíření lidí s Bohem. VP je zde označena 
jako nebeská mana. 

V písních se často zjevuje motiv Kristovy krve, jednak v souvislosti 
s ustanovením VP a Kristovou nabídkou nové smlouvy, například v písni EK 
322 Pán Ježíš závěť zůstavil, či v písni EK 328 V tu noc, kdy milý Spasitel, 
která docela věrně parafrázuje biblický text 1Kor 11, 23-26. Hlavní téma 
Kristovy krve se objevuje v písni EK 318 Krev smlouvy své, zde je uvedena do 
souvislosti Kristova umučení a smrti. Je to píseň vycházející z pietistické 
zbožnosti. Téma chleba uvádí píseň EK 327 Ty sytíš, lačné srdce mé, chléb je 
biblicky nazván jako chléb života, píseň prosí o naplnění smyslu života. 

Do souvislosti slavení VP je uvedena také píseň EK 315 Dnes jdu k tobě, 
Pane můj, tato píseň čerpá z biblického textu Mt 11, 28-30. U Ježíše nachází 
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odpočinutí všichni, kdo nesou těžká břemena. Píseň je uvedena jako 
chvalozpěv. 

 
3.1.2 Bratrský zpěvník 

 
Bratrský zpěvník vydala Jednota bratrská roku 1954 k pětistému výročí jejího 
založení. JB se odvolává v tomto zpěvníku na důležitost duchovní písně 
v životě církve i na své historické kořeny a osobnosti, které v ní působily, či ji 
ovlivnily. Mezi autory písní patří například M. Jan Hus, B. Jan Blahoslav, Jiří 
Třanovský či Jan Amos Komenský. Jako pramen a inspirace posloužily tomuto 
zpěvníku první kancionál JB (1501), Rohův kancionál (1541), Šamotulský 
kancionál (1561), Třanovského Cithara Sancthorum a Komenského 
Amsterodamský kancionál. Díky tomu, že je to zpěvník vydaný k pětistému 
výročí vzniku JB, je  pamatováno především na bratrské autory písní. 

První část zpěvníku tvoří žalmy, dále chvalozpěvy a nakonec písně 
duchovní. Písně jsou dále řazeny podle toho, zda jednají o věcech podstatných, 
věcech služebných a případných, přidána je část o věcech posledních. Písně 
k VP jsou zařazeny do oddílu o věcech služebních. Na závěr je zpěvník 
doplněn Rejstříkem autorů písní a textů a Společnými církevními 
modlitbami.147  
 
Písně 
BZ 205 V tu noc, kdy milý Spasitel je píseň, která parafrázuje slova ustanovení 
VP podle biblického textu 1Kor 11, 23-26. Podrobná analýza této písně se 
nachází ve 2. kapitole, tato píseň se nachází také v EZ 466, oba zpěvníky 
přejaly úpravu písně od L. B. Kašpara. 

BZ 206 Když loučil ses je píseň pocházející od J. J. Rambacha z přelomu  
17. a 18. století.  Píseň o 8. slokách rozvíjí hned několik témat vztahujících se  
k VP například Kristova oběť, spoluutrpení s Kristem na kříži, VP jako 
památka, nová pečeť smlouvy ve VP, chléb a víno při přijímání jako posilnění, 
které uschopňuje ke službě a pomáhá k vzájemnému společenství. Součástí je  
i zmínka o DS a na závěr zaslíbení věčného života. V jedné písni jsou tak 
obsaženy téměř všechny důležité aspekty VP. 

Píseň BZ 207 Ej nuž, lační, žízniví pochází od bratrského autora  
J. Augusty a melodie ze Šamotulského kancionálu. Píseň rozebírám ve  
2. kapitole, je obsažena i v EZ. Hlavním tématem písně je Kristova oběť a její 
významy. BZ však oproti EZ vypouští více jak polovinu slok, píseň má 9. slok, 
tím je i tématicky pozměněna, stále zůstávají témata Kristovy oběti, dále 
pozvání ke stolu Páně pro ty, kdo stojí v Kristově řádu a také účinek VP. BZ 
vypouští především sloky, které by mohly být hůře srozumitelné, nebo které 

                                                 
147 Srov. Bratrský zpěvník. 
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uvádí, či rozvádí sloky další. EZ navíc uvádí sloky 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 
18, 19, celá píseň je též jazykově upravena. 

 Další píseň je opět od J. Augusty ze Šamotulského kancionálu s názvem  
BZ 208 Všichni hříšní k vodám pojďte. Též ona je uvedena v EZ, v BZ je 
vypuštěna 3. sloka, jinak jsou písně jazykově téměř shodné. Tématicky píseň 
pojednává o účincích svátosti VP. 

Píseň BZ 209 Ježíš Kristus, Božská moudrost je stará píseň pocházející od 
Jana Husa, jazykově je těžko srozumitelná. VP je zde nazváno jako tajemství  
a posilnění, které má za následek sjednocení s Kristem. Téměř v každé sloce 
jsou uvedeny pojmy chléb a víno, popřípadě tělo a krev, je tak kladen důraz na 
to, že svátost je obojí chléb i víno. Ježíš je nazván jako Božská moudrost  
a chléb označen jako chléb nebeský a pokrm andělský. 

BZ 210 Pojďtež, kdo jste údy Páně je píseň z 18. století od Mik.  
L. Zinzendorfa, je to poměrně krátká píseň, má 4 sloky. Hlavním tématem 
písně je pozvání ke stolu Páně,  pozvání je adresováno jak věřícím, kteří jsou 
označeni jako údy Páně, tak  je zván i samotný Kristus. VP je označena jako 
nejsladší hodování. 

BZ 211 Beránku náš milý je opět píseň od Mik. L. Zinzendorfa. Píseň má 
3 sloky a je adresována přímo Kristu, který je nazván Beránek náš milý, věřící 
prosí o Kristova Ducha, který má být na věřící seslán v podobě plamene. 
Jedním z témat je Kristovo mučení, rány a Kristova krev, která má očistnou 
funkci, jsou to témata, která čerpají z pietistické zbožnosti. 

U písně BZ 212 Kéž poslední vzhled není uveden autor, je zde pouze 
označení bratrská. Podle témat písně lze usuzovat, že jde o píseň pocházející 
z období pietismu. Typická témata tohoto období jsou: Kristovo umučení  
a krev, která se má vrýt do duše věřícímu a usmířit Boží hněv, Kristova smrt na 
kříži za lidský hřích a vyjádření vděčnosti za Kristovu lásku. Píseň se snaží 
emocionálně zapůsobit, jako příklad uvádím 3. sloku: „Pán za mne umřel, moje 
hříchy jej v muka kříže poutají a jeho lásky zvěstování mne živou vodou 
napájí.“148 

Píseň BZ 219 Můj Jezu drahý, viz, jak plane je píseň od Mik.  
L. Zinzendorfa, je to jakési osobní vyznání lásky Kristovi, dalo by se říci až 
milostné, např. hned v 1. sloce obraz: „Až složím hlavu na tvém klínu, pak 
teprve si odpočinu.“149  Autor si je vědom, že původcem této lásky je sám 
Kristus: „Ty sám jsi zdroj, ó lásko svatá,…“150  

BZ 214 Pán se hříšných ujímá je krátká píseň z 18. století od K . Gregora. 
V písni je užito obrazů, Kristus je pastýř svého stáda a věřící jsou jeho ovečky, 
jako pastýř vede své ovečky na pastvu a k vodám, tak činí i Kristus, který jako 

                                                 
148 BZ, 212, 3. 
149 BZ, 213, 1. 
150 BZ, 213, 4. 
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zdroj daruje sám sebe. Plného nasycení věřící dojdou až na věčnosti. 
Symbolika písně odkazuje na biblické obrazy především z Janova evangelia. 

BZ 215 Ježíše se nespustím je název písně, u které není uveden autor ani 
doba vzniku. Po každé sloce se opakuje „Ježíše se nespustím“ a pokaždé je 
uveden důvod, proč. Ježíš totiž poskytuje uzdravení, očištění mysli, přijetím 
jeho těla a krve se mění srdce člověka, jeho sebedarování snímá tíhu hříchu, 
věřící jej nalézá i ve své vlastní smrti a spolu s ním je vzkříšen. O účinku přijetí 
VP vlastně pojednává jen 3. sloka, přijetím VP se mění srdce a vlévá naděje. 

Píseň BZ 216 Budiž chvála Bohu Otci  pochází od Lukáše Pražského. 
Tématicky je to jednoduchá píseň, či spíše chvalozpěv, chválen má být Bůh 
Otec jako Stvořitel, jeho Syn jako Spasitel a Duch jako Světitel. V poslední 
sloce je zmínka o VP, jako o milosti, která vede k věčné radosti. Tématicky je 
to trojiční chvalozpěv s eschatologickým zaslíbením. Po jazykové stránce je 
píseň těžko srozumitelná. 

BZ 217 Ježíši, tvá jest památka, píseň pochází od husitského autora 
Jakoubka ze Stříbra a její melodie ze Šamotulského kancionálu. Píseň je  
i v EZ, ve 2. sloce je uvedena její podrobná analýza. EZ obsahuje navíc sloky 
4, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16. BZ naopak tyto sloky vypouští a přidává zcela nové 
a sice sloky 9, 10, 11, 12. Obsahově zůstaly oběma zpěvníkům za hlavní 
témata Kristova památka ve VP a účast na Kristově smrti. Sloky navíc, které 
jsou uvedeny v BZ mají témata: očištění a uzdravení v Kristu a Kristův kalich 
jako dar útěchy. V těchto slokách je zdůrazněno Kristovo umučení a jeho kříž. 
Ježíš je nazván jako krása andělská. 

BZ 218 Shromážděni jsouce v Páně jménu je kratičká píseň o jedné sloce 
od K. R. Zinzendorfa. Hlavním tématem je společné shromáždění a společné 
utvrzení věrnosti Kristu, nakonec věřící prosí o seslání pokoje.  

BZ 219 Ó Jezu milý je píseň od F. Fleminga a Ch. Gregora z konce  
18. století. Píseň se snaží zapůsobit tak, aby si věřící uvědomil vlastní 
nedostatečnost a hříšnost. Hned v 1. sloce se zpívá o Kristově krvi ve spojení 
s lidskou vinou. Pouze v Kristu lze najít plnost lásky, věřící a Bůh jsou 
přirovnání k obrazu dítěte a otce. 

 
Shrnutí 
V BZ jsou zastoupeny písně od doby husitství až po písně z 18. století. 
Převážná část písní pochází od bratrských autorů. Dobové zařazení písní se 
odráží v jejich tématech. Kristova oběť je zmíněna v několika písních 
především v BZ 206 a BZ 207 Ej nuž lační žízniví, kde je uvedeno hned 
několik aspektů Kristovy oběti. Dalším častým tématem písní je účinek VP, 
což obsahuje například píseň BZ Všichni hříšní k vodám pojďte nebo píseň BZ 
215 Ježíše se nepustím. V této písni má VP za následek proměnu srdce  
a nalezení naděje. Další okruh písní tvoří písně pocházející z pietistické doby 
nebo písně, které obsahují stejná témata, jsou to čtyři bratrské písně, dvě z nich 
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od M. L. Zinzendorfa (BZ 211; 212; 213; 219). Písně obsahují jako svá hlavní 
témata Kristovo umučení a krev, jeho smrt na kříži. Věřící si při poznání 
Kristovy oběti má uvědomit svou vlastní hříšnost a nutnost Kristova spasení. 
Zajímavá je píseň BZ 213 Můj Jezu drahý, věř, jak plane, která je formulována 
jako osobní vyznání lásky Kristovi. Dále jsou zde dvě písně pocházející z doby 
husitské. V písni BZ 209 Ježíš Kristus, Božská moudrost od Jana Husa je VP 
označena jako památka. Autor zdůrazňuje hned v několika slokách, že svátost 
VP zahrnuje chleba i víno či tělo a krev. Druhá píseň pochází od Jakoubka ze 
Stříbra BZ 217 Ježíši, tvá jest památka, v ní hlavními jsou tématy Kristova 
památka ve VP a účast na Kristově smrti. Dvě písně se inspirují a parafrázují 
biblický text. Píseň BZ 205 V tu noc, kdy milý Spasitel popisuje ustanovení VP 
a píseň BZ 214 Pán se hříšných ujímá užívá obrazu Krista jako pastýře  
a věřících jako jeho ovcí, které ho poslouchají a jdou za ním a on své ovce tak 
miluje, že sám sebe pro ně vydává na smrt. Píseň BZ 210 Pojďte, kdo jste údy 
Páně je zajímavá tím, že je formulována jako pozvání ke stolu Páně a to nejen 
pozvání pro věřící, ale i pro samotného Krista. Další píseň je formulována jako 
chvalozpěv BZ 216 Budiž chvála Bohu Otci, oslovovány jsou všechny tři 
osoby Boží. VP je pokládána za milost, která vede až k životu věčnému. Píseň 
BZ 218 Shromážděni jsouce v Páně jménu by se dala použít na závěr slavení 
VP, píseň nabádá k věrnosti Kristu a prosí o seslání pokoje. 

O všech písních by se dalo říci, že jsou jazykově pro dnešního čtenáře 
těžko srozumitelné, často se objevují neznámá slova nebo teologické výrazy či 
srovnání, které potřebují dalšího výkladu pro jejich porozumění. 

 
3.1.3 Zpívejme Hospodinu 

 
Zpívejme Hospodinu je zpěvník jehož celý název je: Sbírka duchovních písní 
pro společná shromáždění i soukromé oslavování Boha.  Zpěvník vydala 
Církev adventistů s. d. v roce 1996 jako své druhé vydání. Je to menší zpěvník 
obsahující 400 písní. Zpěvník vzniknul během 90. let a navazoval na předchozí 
zpěvník Písně Sionské, ze kterého převzal téměř 250 písní, dalších 150 písní 
bylo přejato především ze zahraničních zpěvníků tak, aby vyhovovaly 
současným požadavkům církve.151 Kromě úvodu obsahuje zpěvník Rejstřík 
autorů a Abecední seznam písní či Tématický seznam, v němž jsou uvedeny 
různé události a okolnosti a k nim se hodící písně.152 Zde najdeme i písně 
k příležitosti slavení VP. 
 
 
 

                                                 
151 Srov. Zpívejme Hospodinu, s. 4-5.  
152 Srov. ZH, s. 477-495.  
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Písně 
Píseň ZH 322 Tak velmi Bůh svět miloval pochází z 19 stol. a sám název již 
odhaluje hlavní téma písně: Boží lásku, Bůh tak velmi miloval svět, že dal 
svého jediného Syna v oběť, aby byl spasen člověk. Tato myšlenka rozvíjí 
biblický verš. Poslední sloka vykresluje eschatologickou naději setkání 
s Kristem. Píseň je zpívána v 1. osobě jednotného čísla např. „můj hřích“153. 
Autorem textu písně je Theodor Kübler.  

Píseň z 19. stol. ZH 323 Já pro tebe jsem mřel má za hlavní téma lidskou 
hříšnost a především vděčnost za to, co pro člověka učinil Kristus svou obětí. 
Kristus se pro záchranu člověka zřekl nebeských radostí a stal se chudým. Celá 
píseň působí velmi emotivně, neboť je vyprávěna z pozice Krista, který se ptá 
člověka: „ …zda jsi to pochopil? Teď pověz, co dát mi chceš, co v oběť 
přineseš? Dal jsem za tebe život svůj, co dáš mi, uvažuj?“154 Text napsala 
Frances R. Havergalová a hudbu složil James E. White. 

V písni ZH 324 Můj Pane, prolil jsi krev se zpívá o Kristově krvi, kterou 
prolil za člověka, jinak se zde téma VP přímo neuvádí. Tato píseň by se dala 
nazvat jako jakési vyznání a vědomé odevzdání se Kristově lásce, jeho příkladu 
a službě, dále se zde prosí o svatý život a stále větší podobnost Ježíši. Píseň se 
zpívá v 1. osobě jednotného čísla, pochází z 19. stol. a jejími autory jsou: text 
Sylvanus D. Phelps a hudbu Robert Lowry. 

Další píseň ZH 325 Kdo roven tobě, Ježíši opět se přímo nedotýká svou 
tématikou VP. Celá píseň je promluva k Ježíši Kristu a vyznání, že Ježíš je 
moudrost, láska nejvyšší, je to vlastně vyznání jeho božství. Hlavním tématem 
tedy je, že Ježíš je příklad a učitel, který vede k Otci. Je příkladem služby  
a lásky, a to svým slovem i životem. Text pochází ze začátku 18. století od  
J. J. Rambach a hudba od Henri F. Hemy. 

Píseň ZH 326 V tu noc, kdy Pán a Spasitel je přepracováním biblického 
textu155 popisujícím ustanovení VP s prvními učedníky, jak se dochovalo 
v tradici prvotní církve. Je to stará píseň z přelomu 17. a 18. století, text napsal 
Isaac Watts a hudbu zkomponoval Carl P. E. Bach. 

 
Další písně se většinou přímo netýkají VP, ale díky své tématice se také užívají 
při jejím slavení a jsou uvedeny ve zpěvníku, že se mohou užít ke slavení VP. 

Hlavním tématem písně ZH 49 Ty lásko vzácná je biblická myšlenka, že 
láska je Bůh. Milující Bůh dává člověku život ve svém Synu, který se taky 
stává člověkem, pro člověka musel Kristus vytrpět mnohá soužení a trápení. Je 
zde zmíněna i Boží Trojice: „Náš Otec v nebi, Syn i Duch, je Tvůrce, Smírce, 
Láska – Bůh.“ Píseň je zpívána v 1. osobě množného čísla, často je 
zdůrazněno, co všechno učinil Kristus „pro nás“, jakási kolegialita, která má 

                                                 
153 ZH, 322, 2. 
154 ZH, 323, 3. 
155 Srov. 1 Kor 11, 23b- 25. 
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zpívajícího více zapojit. Text pochází od Tomáše Kempenského a hudba od 
Jamese Binghama. 

Píseň ZH 53 Ó hlavo plná trýzně je celkově velmi kajícná a pokorná píseň, 
to vyjadřuje již její název. K celkovému kajícnému dojmu a sugestivitě 
přispívá i 1. osoba jednotného čísla. Zkroušený hříšník vyznává svou vinu  
a uvědomuje si Kristovu trýzeň, kterou musel pro člověka vytrpět. Jediné své 
útočiště a pokoj nachází v odevzdání se a následování Kristova příkladu. Text 
pochází od Bernarda z Clairvaux až z 12. století a hudba od Hanse L. Hasslera. 

Hlavním tématem písně ZH 54 Tam na Golgoty výšinách je lidský hřích, 
pro nějž šel Kristus dobrovolně až na Golgotu. Je zde také téma Kristovy oběti, 
Kristus se musel obětovat, aby splatil dluh za hříšný svět, jen jeho krev uvádí 
do nebes.Text pochází od Ernsta Gebharta a hudba od Georga C. Stebbinse  
a Johanna Crügera. 

Název písně ZH 55 Na Golgotu za mne šel již shrnuje hlavní téma, 
Kristovu oběť za člověka, který má postoj vyznávajícího se před Kristem  
a uznávajícho svou hříšnost. Píseň působí velmi sugestivně: „…trpěl za mne, 
za můj hřích, položil za mne svůj život.“ Hudbu napsal Johann Crüger.  

Píseň ZH 56 Je noc a nikde žádná zář je sice zařazena mezi písně hodící se 
k slavení VP, ale tématem je to spíše velikonoční píseň. Hlavní téma je zde 
Kristův zápas v Getsemane, který upadá pod tíhou lidských vin, přesto však 
poslední sloka vyzdvihuje Kristovo vítězství a vzkříšení. Text napsal William 
B.  Tappan a hudbu William B. Bradbury. 

V písni ZH 57 Sláva Tobě Spasiteli se zpívá o Kristově krvi v této 
souvislosti: „…až jsem prožil živou víru: spasení je v krvi tvé.“156 Kristus je 
zde oslovován „Ty, můj Bůh, můj Pán.“157 Hlavní důraz je kladen na živou 
aktivní víru a to i v souvislosti s Kristovým spasením. Píseň byla napsána  
v 19. století Ernstem Gebhardtem. 

V písni ZH 60 Pohleď, jen pohleď je hlavním tématem Kristovo utrpení, je 
zde jeho barvitý popis, Kristus musel trpět pro lidskou vinu. Tímto tématem se 
i tato píseň řadí spíše k písním velikonočním. Píseň působí sugestivně  
a dramaticky. Text i hudbu složila Kristina Royová. 

ZH 119 Na tvoje pozvání je píseň, která má za hlavní téma Kristovu krev, 
jež přináší spasení a očištění z hříchu, a to vše se odehrálo díky jeho oběti na 
kříži. Kristus je osloven jako Beránek. Text napsal Ernst Gebdardt a hudbu  
L. Hartsough. 

Píseň ZH 123 Můj Pán mne volá je tématicky velmi podobná písni 
předchozí, hlavními tématy zde jsou Kristova krev, která shladila lidský hřích. 
Text napsala Elvina M. Hallová a hudbu John T. Grape. 

                                                 
156 ZH, 57, 2. 
157 ZH, 57, 3 
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ZH 124 Skálo spásy je píseň, která má za ústřední téma Kristovu spásu, 
která zbavuje člověka všech hříchů, lidské snažení se o očištění je marné: 
„Žádná snaha, žádný čin, nezbaví mne hříchů, vin.“158 Opět se opakuje téma 
Kristovy krvi, která očišťuje. Text napsal A. M. Toplady a hudbu Thomas 
Hastings. 

ZH 136 Já k tobě, Pane, zřím je kajícná píseň, kajícník prosí o spasení  
a napravení. Zajímavé je zde Kristovo oslovení, ve kterém se odráží Trojice: 
„Vždyť jsi můj Stvořitel, laskavý Spasitel, v soužení Těšitel, vždyť jsi můj 
Pán.“159 Píseň pochází z 19. století, text napsal Ray Palmer a hudbu Lowel 
Mason. 

Píseň ZH 137 Přijď, Jezu drahý je velmi osobní. Kristus je oslovován ve  
2. osobě, kající hříšník se vyznává svému Bohu a prosí o osobní přístup  
a příklad životem. Hlavním tématem je osobní následování Krista a prosba  
o zbožný život. Hudbu složil M. O. Hoffman. 

Další píseň ZH 138 Ó vezmi ruku moji je podobná předchozí, hlavním 
tématem je osobní zbožnost, odevzdání se a vedení Kristovým příkladem. 
Kristus je zde nazván jako Přítel a věřící jako dítě. Text pochází z 19. století od 
Julie von Hausmann a hudba od Friedricha Silchera. 

ZH 165 Tak bídný jsem je píseň velmi pokorná, hlavním tématem je 
Kristovo bezpodmínečné přijetí i přes lidskou hříšnost a bídu. Kristus je 
oslovován janovsky Beránek Boží. Text napsala Ch. Elliotová a hudbu William 
B. Bradbury. 

Píseň ZH 173 Oslavujeme Krista krále je sice zařazena mezi písně hodící se 
k VP, ale svým pojetím je opět spíše velikonoční, oslavující Kristovo vzkříšení 
a lidské spasení. Hlavní téma písně tedy je oslava Kristova vzkříšení a lidské 
záchrany. Text písně pochází z 19. stol. od Friedricha G. Klopstocka, hudbu 
složil Friedrich Silcher. 

Kajícná píseň ZH 174 Můj Pane milý je vyznáním, že jen Kristova krev má 
moc očistit lidský hřích a vinu, jen v Kristu je odpočinutí a jen Kristova krev 
přináší spásu. Tématicky se opět objevuje jako v předchozích písních téma 
Kristovy krve a jeho účinku. Text vzniknul v 18. století od Christiana Gregora 
a hudba pochází od Friedricha F. Flemminga. 

ZH 185 Na vrch vzdálený zřím je pašijová píseň, hlavními tématy je Kristův 
kříž, jeho utrpení a opět se objevuje téma Kristovy krvi „přesvaté“. Text  
i hudbu napsal George Bennard. 

V písni ZH 188 Proud vzácné vody života je Ježíš Kristus přirovnáván 
k spásnému prameni, který dává život. Je zde užita metafora, že Kristova krev 
ničí hřích a léčí všechny rány. Píseň je plná metafor,  o to se mi zdá být 
výstižnější např. v refrénu: „Proud vzácné vody života pod křížem 

                                                 
158 ZH, 124, 2. 
159 ZH, 136, 4. 
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pramení…;Ten spásný pramen z Golgoty je Kristus Ježíš sám…“160 Text 
pochází z 18. století od William Cowper a hudba je použita na starou 
americkou melodii. 

V písni ZH 253 Spasiteli, Pane můj je Kristus označen jako pramen života, 
který dává pít vodu živou. Kajícník prosí v písni o útočiště a přijetí u Krista, 
Kristus je jediný na koho lze spolehnout. Hlavní téma je útěcha a útočiště 
v Kristu. Je to opět starší píseň z 18. století od Charles Wesleyho a hudba od  
S. B. Marsche. 

Hlavní téma písně ZH 460 Svou lásku ti dávám je Kristus jako Spasitel, 
který přináší zaslíbení věčného života. Text složil William R. Feastherstone  
a hudbu J. Gordon Adoniram. 

 
Shrnutí 
V tomto zpěvníku je uvedeno 25 písní, které se vztahují k VP. Téměř všechny 
písně pocházejí z 19. popřípadě z 20. století od zahraničních autorů 
z anglosaského prostředí, zbylé písně jsou většinou od ještě starších autorů. 
Historické pozadí písní se odráží i v jejich tématech, písně jsou poměrně 
monotématické, daly by se roztřídit na tři skupiny. První skupina jsou písně, ve 
kterých se objevuje téma Kristovy krve a to je převážná část písní, další okruh 
jsou písně kající, které by měly připravit věřící na VP a třetí okruh jsou písně, 
které vyzývají k zbožnému životu a Kristovu příkladu. Jsou zde uvedeny  
i písně, které se jednoho z uvedených okruhů jen dotýkají, popřípadě nesou 
téma jiné, o nichž se zmíním níže. Písně se často snaží osobněji zapůsobit na 
zpívající, buď svým tématem nebo i formou, jak jsou napsány: časté oslovení 
Boha v 2. os. sg.: Ty, Příteli, Beránku a podobně, písně jako vyznání  
v 1. osobě. 

Kristova krev je nejčastěji uvedena ve spojitosti s lidským hříchem a vinou, 
kterou mohla smazat a překonat právě jen ona (ZH 324, 57, 119, 123, 174, 185, 
188). Věřící si při setkání s Kristovou krvavou obětí a jeho utrpením má 
uvědomit svoji vlastní hříšnost a vinu, z níž vede jediná cesta, a to je Kristův 
osobní příklad, přijetí Kristovy smrti a jeho následného spasení pro osobní 
spásu člověka. Kristova oběť za lidský hřích je další okruh rozvíjející téma 
Kristovy krve, to je obsaženo v pěti písních (ZH 323, 54, 55, 119, 124). Další 
téma pojící se s Kristovou krví je Kristovo utrpení, jeho umučení a smrt, 
objevuje  se v ZH 53, 60, 185. Písně, kde se uvádí Kristovo utrpení, popřípadě 
Kristův kříž a jeho smrt jsou většinou i písněmi pašijovými, jsou to například 
písně ZH 53 Ó, hlavo plná trýzně, ZH 54 Tam na Golgoty výšinách, ZH 55 Na 
Golgotu za mne šel. Píseň ZH 56 Je noc a nikde žádná zář popisuje Kristův 
zápas v Getsemanech a nakonec vítězství Kristova vzkříšení. 

                                                 
160 ZH, 188. 
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Další tématicky široký okruh obsahuje písně, ve kterých je kajícný prvek, 
jsou to například písně ZH 136 Já k tobě, Pane, zřím; v  písni ZH 137 Přijď, 
Jezu drahý následuje po vyzvání vin prosba o osobní příklad a Kristovo 
následování; ZH 138 Ó vezmi ruku moji, píseň obsahuje kající prvek, 
vyzdvihuje osobní příklad a zbožnost; ZH 253 Spasiteli, Pane můj, píseň opět 
vyzývá k pokání a prosí o Kristovo přijetí. 

V několika písních je zmíněna prosba o Kristův příklad a následování  
a o zbožný způsob života, jsou to například písně ZH 57, 137, 138. 

Některé písně jsou formulovány jako určité vyznání. Je to například píseň 
ZH 325 Kdo roven tobě, Ježíši, píseň vyznává, že Kristus je moudrost a láska, 
Ježíš je příkladem pro věřící; ZH 49 Ty lásko vzácná, píseň tématicky podobná 
předchozí vyjadřuje poslání, že Bůh je láska; ZH 460 Svou lásku ti dávám, 
Kristus je zde označen jako Spasitel, píseň obsahuje zaslíbení věčného života. 
K písním, které rozvíjí téma Boží lásky by se dala zařadit i píseň ZH 322 Tak 
velmi Bůh svět miloval, tématem písně je Boží láska, která vedla až k tomu, že 
Bůh obětoval svého Syna, objevuje se zde i eschatologické zaslíbení 
v budoucím setkání s Kristem. 

Píseň ZH 326 V tu noc, kdy Pán a Spasitel je parafrází ustanovení VP. 
 

3.1.4 Kancionál 
 
Kancionál společný zpěvník českých a moravských diecézí, je to zpěvník 
Římskokatolické církve, byl vydán v Praze Katolickým týdeníkem roku 2004 
jako své již 30. vydání. Zpěvník byl schválen ke svému vydání roku 2003 
předsedou České biskupské konference arcibiskupem Janem Graubnerem. 
Zpěvník byl poprvé vydán roku 1973, a to na potřebu církve, která vzešla  
z II. vatikánského koncilu.  Koncil se snažil obnovit mešní liturgii a žádal 
úpravu lidového zpěvu tak, aby byla zařazena do mešní liturgie. Byla nutná 
úprava textová i hudební. O další písně (modlitební část kancionálu a Denní 
modlitbu Církve) bylo doplněno 11. vydání, které se dál nezměnilo až  
k  30. vydání.161 

Kancionál je rozdělen na dvě části, na liturgickou, která se věnuje 
především modlitbě a svátostem a na část písňovou, kde jsou jak písně 
k různým příležitostem, tak zpěvy ke mši a mešní písně, či odpovědi k žalmům. 
Celý zpěvník je doplněn Přehledem autorů a pramenů.  Hlavní části prvního 
oddílu jsou Život z víry, Hlavní společné modlitby, Osobní modlitba, Svátosti, 
K pobožnostem a Denní modlitba Církve. V písňovém oddílu jsou Adventní 
písně, Vánoční písně, Postní písně, Velikonoční písně, Zpěvy ke mši a obecné 
mešní písně, Odpovědi k žalmům, Písně k Pánu Ježíši, Písně o Panně Marii, 
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andělech a svatých a Příležitostné písně.162 Písně, které se týkají teologického 
pojetí VP v této církvi, najdeme především v oddílu Písně k Pánu Ježíši. 

V oddílu osobní modlitba najdeme i modlitby u příležitosti svátosti 
Eucharistie, příprava na tuto svátost, oddíly z Bible a modlitba po svátosti.  
I tyto modlitby vypovídají o pojetí VP. Tělo a krev jsou nazvány pokrmem  
a lékem, jsou to vzácné dary, které nezbývá člověku než je přijmout a žít 
z nich. Věřící se mají stát Kristovými učedníky a živými svatostánky ve světě, 
tomu však předchází opravdová proměna srdce a duše. Eucharistický chléb je 
oslavený Ježíš Kristus, tímto nabývá i kosmického významu a celá modlitba 
končí novozákonním vyznáním „Pán můj a Bůh můj.“ Eucharistie je nabídnuta 
jako dar, k jeho přijetí je však zapotřebí vnitřní proměny a obnovy, tomu pak  
následuje i vnější odhodlání a závazek Kristova učednictví. Důležité je  
i teologické vyjádření, že chléb proměněný Kristem v Krista  je oslavený, 
nikoli jeho pozemská existence. Kristus je přítomen ve svátosti jako Bůh  
i člověk. Příprava na přijímání je v kajícném duchu a prosbě o očistu. Po přijetí 
svátosti eucharistie se věřícím doporučuje, aby byli spíše tiší k naslouchání, 
aby mohli lépe vnímat Kristovu přítomnost.163  

V části Svátosti se pojednává i o eucharistii, je  nazvána vrcholem 
bohopocty, lidé se klaní Otci skrze Krista, Syna Božího.  Připomíná se, že Pán 
Ježíš uzavřel při slavení VP s učedníky smlouvu novou a věčnou, a sice: 
„smlouvu, že církev připojuje k sobě, tak jako sňatkem spojuje ženich svůj 
život s nevěstou; smlouvu o tom, že ti, kdo budou mít spoluúčast na jeho oběti, 
budou mít i spoluúčast na jeho vzkříšení, na jeho životě s Otcem.“164 Podle 
Kancionálu katolické církve je slavení eucharistie zároveň: 1. Díkuvzdání 
Bohu, za jeho lásku; 2. oběťí: slavení je zpřítomněním Kristova odevzdání se 
Otci, a tuto oběť církev Otci nabízí; 3. zpřítomnění smlouvy, jak ji ustanovil 
Kristus a která znamená spojení Krista a církve na způsob manželství.165 
Eucharistická slavnost se odehrává jako slavnost kolem stolu Božího slova  
a stolu Páně, tedy kolem stolu, na němž je Kristova krev a tělo. Slavení  
a přijímání Kristova těla a krve je i osobním setkáním s oslaveným Kristem, je 
to jakási předjímka budoucího setkání s ním na věčnosti. VP je svátostí jednoty 
podle slov Kancionálu: „Prostřednictvím Krista jsme mocí Ducha Svatého 
sjednoceni s Otcem i se všemi účastníky večeře Beránkovy.“166  

Kancionál katolické církve vychází v částech o modlitbách i v pojednání  
o eucharistii z dobře propracované teologie této církve. Najdeme zde na 
několika stranách mnoho teologických odkazů i obrazů vycházející z bohaté 
tradice a zázemí k danému tématu. Chtěla bych však poukázat na fakt, že 
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teologické zázemí nemusí korespondovat s lidovou zbožností, ze které vychází 
mnohé písně k našemu tématu. Přesto pokládám za důležité uvést všechny části 
i zmínky z Kancionálu týkající se VP, lépe pak můžeme pochopit a dokreslit si 
celé teologické zázemí  zpěvníku. Ve zpěvníku jsou uvedeny pro věřící  
i naprosto praktické rady týkající se svátosti Eucharistie.167 

 
Písně 
Píseň K 701 Andělský chlebe pochází ze 17. stol. Ježíš je zde nazýván jako 
andělský chléb, dobrý a nejmilejší Ježíš, láska nejvyšší, skrytý Bůh. Tato 
pojmenování již sama odkazují na mnohé teologické důrazy, píseň odráží 
lidovou zbožnost a snahu se nějak přiblížit tajemství Eucharistie. Kristus je ten, 
který daruje život a odpověď člověka na tuto Boží lásku je jeho služba. 

Krátká píseň K 703 Buď slaven, mocný Králi je chvalozpěv, Kristus je ten, 
který přebývá v oltářní svátosti, jako Vykupitel si zaslouží být ctěn  
a oslavován. Hlavním tématem je Kristova přítomnost ve svátosti, která si 
zaslouží ctít pro Kristovo vykupitelské dílo. Text i nápěv pochází z počátku 20. 
století, text napsal J. Pavelka a nápěv J. Bádal. 

Stará píseň, hymnus Pange, Lingea, pocházející od T. Akvinského  
K 704  Chvalte ústa, má za hlavní téma chválu Kristova těla i krve, jež dal 
člověku z milosrdenství. V písni se popisuje první VP s učedníky, Ježíš sám 
sebe vydává za pokrm, proměna chleba a vína v tělo a krev je tajemstvím, které 
je skryto smyslům a které mohou odhalit pouze víra s láskou. Je to zajímavý 
teologický důraz pojetí VP právě u T. Akvinského, který vypracoval 
teologickou tezi transsubstanciace.    

K 706 Jezu Kriste, štědrý kněže je jedna z nejstarších duchovních českých 
písní pocházející ze 13. století, v Kancionálu je přepracována do současné 
češtiny, nápěv k ní pochází z Jistebnického kancionálu 1420. Píseň též 
pojednává o Kristově vykupitelském díle, pro spásu člověka prolil svou krev, 
za jeho hříchy. Jinak je zde v několika slokách zdůrazněna Trojice například: 
„Jezu Kriste, štědrý kněže, s Otcem, Duchem jeden Bože…“168 V této písni 
jsou oslovovány všechny tři osoby Boží, stejně jako i Marie matka Ježíšova.  

Píseň K 707 Ježíši, Králi se dotýká tématu VP nebo spíše svátosti 
Eucharistie jen v první sloce. Je to chvalozpěv, Kristus je zahalen ve svátosti  
a díky víře lze spatřit jako oslavený Kristus. Kristus je též nazván Králem, 
který je ve svatostánku, kde je mu vzdávána chvála na kolenou. Píseň svou 

                                                 
167 Mezi těmito radami jsou například pokyny, kde uchovávat eucharistický chléb a pro 
jakou potřebu. O tom, že před přijetím těla Kristova je zapotřebí zachovat jednu hodinu 
půst a také se připomíná, že je zapotřebí se předtím účastnit svátosti smíření v případě 
těžkého prohřešku. Také se vysvětluje, že z praktických důvodů se při bohoslužbě podává 
pouze eucharistický chléb, neboť Kristus je dokonale přítomen jak ve chlebu, tak ve víně. 
Srov. K, s. 50. 
168 K, 706, 1. 
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tématikou a pojmy odráží praxi při katolické bohoslužbě, hlavním tématem je 
zbožnost a úcta před touto svátostí a s tím  též celkové pojetí osoby Krista. 

Píseň K 708 Ježíši, tebe hledám se dotýká našeho tématu jen okrajově, 
přesto v zajímavé souvislosti. Ježíš se dává ve svátosti a stává se pro věřící 
pokrmem, Kristova přítomnost v tomto pokrmu zaručuje zachování života. 
Kristus je nazván: „…můj chlebe, moje posilo, již Božské srdce zrodilo.“169 
Obsahem písně, či přesněji řečeno této sloky je Kristova přítomnost ve svátosti, 
která zachovává život, svátost je dávána do souvislosti s Božským srdcem,  
o němž se zpívá i v další sloce. Téma Božského srdce Ježíšova je jedním 
z oblíbených témat lidové zbožnosti, která se odráží v písních. Text i nápěv 
zpracoval L. Holain. 

Také píseň K 709 K nebesům se orla vzletem se věnuje tématu o Srdci 
Ježíšově, které je personifikováno na celého Ježíše a jeho spasitelného činu na 
kříži, kde prolilo za lidi svou krev, doslova podle písně: „…krev na kříži 
vycedilo, za všech lidí spasení.“170 V souvislosti se srdcem Ježíšovým je 
uvedena nejsvětější svátost, myslí se tím Eucharistie. Text napsal na počátku 
20. stol. Vl. Šťastný a hudbu M. Smolka. 

Starý hymnus, pocházející od T. Akvinského Sacris solemniis a přeložený 
do češtiny, K 710 K svátku tajemnému popisuje průběh první Večeře Páně. 
Kristus rozdával své tělo litujícím k posílení a svou krev pro občerstvení. Píseň 
vyzývá před přijímáním k pokání. Chléb při VP je nazván andělským chlebem, 
který se stává chlebem pro lidi a podle Tomášovy teologie zde i vysvětluje 
podstatu tohoto chleba: „…pod způsobou jeho skutečnost je pravá.“171 Píseň 
zachycuje hlavní momenty katolické teologie týkající se svátosti Eucharistie  
a to pokání, které má svátosti předcházet, a pravou přítomnost těla Kristova 
v proměněném chlebě a víně. 

Další píseň týkající se tématu VP opět pochází od T. Akvinského s názvem 
K 712 Klaním se ti vroucně původně Adoro te devote. Tento hymnus obsahuje 
několik zajímavých motivů, v první sloce je hlavní téma klanění se neboli 
adorace svátosti na oltáři. Kristus je nazván jako Chléb života a dobrý Pelikán, 
který dal jedinou krůpěj krve k tomu, aby byl spasen celý svět. Obraz Pelikána 
je symbolickým vyjádřením sebeoběti pro druhé, pelikán je znázorňován, jak si 
rve své  vlastní maso z hrudi, aby nakrmil svá mláďata. Nápěv k této staré písní 
pochází z 17.-18. století z Francie. 

Kratičká píseň K 713 Na kolena padejme má za své hlavní téma úctu  
a klanění se svátosti Eucharistie a prosbu za budoucí povolání k hostině na 
věčnosti. Text pochází z konce 18. století. 

V písni K 714 O pokrme pocestných je svátost Eucharistie dále nazývána 
jako chléb nebeských duchů, andělská mana a lahoda božská, či přetajemná 
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svátost. Tělo i krev Kristova mají účinek očištění a posvěcení, přináší milost  
a přivádí do nebe. Domnívám se, že neobvyklé pojmenování eucharistie odráží 
barokní zbožnost. Píseň pochází ze 17. století. 

Píseň K 716 Pojďte uctít poklonou je přímo píseň určená ke zbožnosti.  
Z názvu je patrné, že píseň vyzývá k adoraci svátosti Eucharistie .Věřící se 
mají poklonit „svátosti Těla,“ aby jejich duše k svátosti přilnuly.Píseň je  
i vyznáním, že Ježíš je ve svátosti skutečně přítomen. Svátost se má stávat 
posilou, na závěr je zmíněna i Trojice. Píseň pochází z konce 18. století. 

K 717 Sióne, chval Spasitele je stará píseň z 15. století, celá píseň se věnuje 
tématu VP. Nejprve je popsáno ustavení VP Ježíšem v kruhu apoštolů, svátost 
Eucharistie je nazvána jako živý chléb, který poskytuje stálý zdroj žití. Toto 
slavení nepřineslo jenom novou smlouvu, ale nový věk, církev má na Kristovu 
památku a z jeho příkazu znova  a znova slavit  hostinu VP a proměňovat chléb 
a víno. Je zde zdůrazněna skutečná přítomnost těla a krve Kristovy, a to na 
základě víry. Píseň se snaží také poučit, popisuje se v ní, že jak ve chlebě, tak 
ve víně je Kristus cele přítomen. Kristus, i když je požíváno jeho tělo a krev, 
vždy zůstává celý a neubývá. Obsahuje i poučení, že ne pro všechny, kdo 
přijímají, má eucharistie stejný účinek: „dobrým“ přináší užitek a život, „zlým“ 
prokletí a smrt. Téma písně úzce souvisí s praxí svátosti v této církvi, proto se 
nejprve zmiňuje ustavení VP, skutečná přítomnost Krista ve způsobu chleba  
a vína, celistvost svátosti VP i její užitek. Tato píseň by mohla být vnímána 
jako určité pastorační poučení pro věřící. Nápěv pochází ze sborníku 
Vyšehradské kapituly z poloviny 15. století. 

Jak název písně sám odhaluje K 718 Skrytý Bože, je téma písně Boží 
skrytost ve svátosti, důraz je kladen na Boží svatost. Kristovo tělo se má stát 
pokrmem. Text k písni složil Holain.   

V písni K 722 Vítej, vítej, tělo přezázračné je oslavováno Kristovo tělo, 
které je nazváno tajemnou stravou pro duši, manou z nebe a Kristova krev, 
která má být občerstvením pro duše. Píseň obsahuje myšlenku, že Kristus 
kraluje díky svátosti Eucharistie a v ní. Stejně  je oslavováno a zdraveno Srdce 
Ježíšovo a jeho Božství. Píseň působí velmi zbožně a někdy svými výrazy až 
nesrozumitelně, například: „…nebešťanů věkověčná spáso,…a svou láskou 
zaněť naši hruď.“172 Kristovo tělo i krev je opět dáváno do spojitosti s jeho 
srdcem. Píseň předkládá novou myšlenku, že Kristus vládne ve svátosti 
Eucharistie. Píseň pochází z konce 19. století od Holaina.  

K 724 Zde nebeská je mana je píseň určená k určité příležitosti, tělo 
Kristovo je nazváno  nebeskou manou, darem, který se stává spásou. 
Eucharistie má být pokrmem pro boj ve světě, ve svátosti se setkávají dějiny 
s věčností. Píseň se může použít při vystavování svátosti Eucharistie. Pochází 
ze 17. století, text i nápěv napsal Šteyer. 
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K 725 Zdráv buď, chlebe je také píseň, která se může použít u příležitosti 
vystavování svátosti Eucharistie. Netypické oslovení přímo chleba, odkazuje 
na zbožnost a zbožštění svátosti Eucharistie, do chleba je personifikován celý 
Kristus a jeho spásné dílo. Chléb, o kterém se zpívá, sestoupil z nebe, odkazuje 
na nadpozemský původ svátosti. Chléb věřící chrání, sytí, vykupuje, jemu se  
i věřící klaní. Domnívám se, že  píseň zachycuje lidovou zbožnost své doby, 
tedy 17. století. Text i nápěv pochází od Michny. 

Píseň K 726 Hledám, kde bydlíš, Pane je píseň od novodobého autora. 
Hlavním tématem je touha a hledání Boha, s tím souvisí i touha po stolování 
s Kristem, tedy odkaz k VP. V písni se objevují i novozákonní odkazy, které 
celý text doplňují a tvoří tak ucelený celek. Text pochází od J. Hrdličky  
a hudbu složil K. Bříza. 

V písni K 728 Ó Srdce Páně nejsvětější je pouze jeden odkaz vztahující se 
k VP, a sice myšlenka, že Kristus je vtělená láska, která přebývá s námi ve 
svatostánku. Kristus je ten, který živí a uvádí do nebes. Text napsal Fr. Žák  
a nápěv Fr. Pivoda. 

 
Shrnutí 
Písní vztahujících se k tématu VP v tomto zpěvníku je 19, jsou historicky 
široce zastoupeny, od písní z Jistebnického kancionálu ze 13. století, dále  
3 písně původem od Tomáše Akvinského, 5 písní vzniklých a prostoupených 
barokní zbožností až po písně současných autorů, jako je například J. Hrdlička, 
zbylé písně pochází většinou z 19.-20. století. Písně jsou zastoupeny široce  
i svými tématy, najdeme zde jak písně popisující průběh a význam VP, tak  
i písně zachycující lidovou zbožnost například k srdci Ježíšově nebo písně 
určené k adoraci před vystavenou svátostí. 

Velmi častým tématem, které se odráží v mnoha písních, je Kristova 
přítomnost ve svátosti, toto téma se objevuje v pěti písních. V písni K 703 Buď 
slaven, mocný Králi je Kristova přítomnost jako zpřítomnění jeho 
vykupitelského díla,  proto si zaslouží být ctěn a oslavován. S tím souvisí  
i svatost a tím pádem skrytost této svátosti, což se odráží například v písni 
K 701 Andělský chlebe nebo K 718 Skrytý Bože. T. Akvinský v písni  
K 704 Chvalte ústa označuje proměnu chleba a vína jako tajemství. Před touto 
svátostí se má člověk poklonit a pokleknout, svátost si zaslouží zbožnost  
a úctu. Ve zpěvníku jsou také písně přímo určeny k adoraci svátosti eucharistie. 
Je to šest písní, například: K 713 Na kolena padejme; K 716 Pojďte uctít 
poklonou; K 724 Zde nebeská je mana; K 725 Zdráv buď, chlebe, tato píseň je 
zajímavá tím, že do chleba je personifikován celý Kristus a jeho spásonosné 
dílo.  Tři písně pocházející od T. Akvinského předkládají většinou určitá 
teologická tvrzení. V písni K 704 Chvalte ústa se popisuje první VP 
s učedníky, dále se zpívá o proměně chleba a vína jako tajemství, které mohou 
odhalit pouze víra s láskou.  
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Vykupitelské dílo Kristovo je uváděno i ve spojitosti s Boží Trojicí  
a matkou Kristovou Marií, například v písni K 706 Jezu Kriste, štědrý kněže, 
v písni se objevuje i téma spasitelného účinku Kristovy krve. Tato svátost, 
v níž je Kristus přítomen, zachovává život, což zachycuje píseň K 708 Ježíši, 
tebe hledám. Svátosti má předcházet pokání, k němuž například vyzývá píseň 
K 710 K svátku tajemnému od T. Akvinského. V písni K 714 O pokrme 
pocestných se zpívá, že účinek svátosti pak přináší očištění a posvěcení.  
I v tomto kancionálu se najdou starší písně, které obsahují téma užitku svátosti, 
jež však není pro všechny stejný, to je uvedeno například v písni K 717 Sióne 
chval Spasitele. Píseň K 722 Vítej, vítej, tělo přezázračné tvrdí, že Kristus díky 
této svátosti vládne, je pokrmem na posilnění v boji ve světě, viz adorační 
píseň Zde nebeská je mana. 

Jak jsem již uvedla, v písních najdeme také tématiku Boží Trojice, či 
dokonce zmínku o Panně Marii. Přesto lze říci, že všechny tyto písně jsou 
christocentrické. Kristus je pojmenován různými jmény vyjadřujícími  úctu  
k němu, ale i lidskou touhu se mu přiblížit. Zajímavé je například pojmenování 
Krista  Pelikánem, který pro záchranu svých mláďat rve své maso z hrudi 
(téma písně K 712 Klaním se ti vroucně). Jinak je Kristus jmenován například 
jako Beránek, Přítel, Utěšitel atd. Zcela nové téma, které se zde uvádí, je Srdce 
Ježíšovo. Jeho vlastnosti jsou personifikovány na celého Krista a jeho 
vykupitelské dílo na kříži.  Dané téma najdeme ve třech písních: K 708 Ježíši, 
tebe hledám; K 709 K nebesům se orla vzletem; K 722 Vítej, vítej tělo 
přezázračné, jsou to vše písně čerpající z lidové zbožnosti z 19.-20. století.  

Několik písní také popisuje průběh slavení první VP,  například píseň  
K 710 K svátku tajemnému. Jiná píseň s touto tématikou K 717 Sióne, chval 
Spasitele připomíná, že ustanovení VP přináší jak novou smlouvu, tak  
i nastolení nového věku. 
 
3.1.5 Evangelický zpěvník a Dodatek 
 
Evangelický zpěvník vydala Synodní rada Českobratrské církve evangelické 
roku 1979. Roku 1951 jmenovala Synodní rada ČCE hymnologický odbor, 
který měl tento zpěvník sestavit. Práce na něm trvala téměř 30 let, než byl 
vydán, svého vydání se dočkal roku 1979 za pomocí Bádenské evangelické 
zemské církve a jejího vydavatelského odboru v Karlsruhe. Při práci 
hymnologického odboru se brzy ukázala nutnost, aby vznikly dvě skupiny: 
jedna, která by pracovala na zpracování žalmů a druhá na ostatních písních.173  

První zpěvník ČCE vznikl roku 1923, měl sloužit nově sjednocené církvi  
a plnit potřeby sborů. Vznikl v podstatě spojením zpěvníků obou sloučených 

                                                 
173 Srov. Evangelický zpěvník, s. 9. 
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církví, k němu byly připojeny též nové písně.174 Bylo učiněno několik pokusů 
zpěvník nahradit, což se zdařilo až vydáním nynějšího zpěvníku v roce 1979. 

Osnova zpěvníku je rozdělena na čtyři části. První část obsahuje všech  
150 žalmů. Druhá část obsahuje písně a řídí se Krédem 1. oddíl Věřím,  
2. Věřím v Boha Otce, 3. Věřím v Ježíše Krista, 4. Věřím v Ducha svatého,  
5. svatou církev obecnou, zde jsou zařazeny písně k VP 6. hříchů odpuštění,  
7. život věčný. Třetí část nese písně s názvem V proměnách života, konkrétněji 
1. Starý a Nový rok, 2. Dětství a mládí, 3. Rodina, 4. Práce, 5. Utrpení,  
6. Lidské společenství. Poslední čtvrtá písňová část je inspirována Otčenášem. 
Dále zpěvník obsahuje liturgickou část bohoslužeb ČCE s názvem Služby 
Boží, Modlitby a přípravy, Modlitba Páně a Apoštolské vyznání víry. Celý 
zpěvník je také obstarán rejstříkem autorů textů a nápěvů, chronologickým 
přehledem pramenů textů a nápěvů a abecedním seznamem písní. 

Písněmi s jejich podrobnou analýzou i závěrečným shrnutím se zabývá  
2. kapitola této práce. 
 

3.2 Závěr 

 
U vybraných zpěvníků po rozboru jejich písní docházím k těmto závěrům: Ve 
zpěvníku EK Slezské církve evangelické a. v. je vybráno k VP na 16 písní, 
tématicky jsou široce zastoupeny a  zdůrazněny mnohé aspekty VP. Písně 
zastupují různá časová období od doby reformace až po písně současných 
autorů. Zpěvník a písně v něm, které se vztahují k VP hodnotím jako velmi 
zdařilý, písně jsou tématicky bohatě zastoupeny, takže zachycují hlavní 
momenty a důrazy této svátosti,  například: téma VP jako díkuvzdání, 
zdůraznění pokání a kajícího přístupu při VP, společenství ve VP, osobní 
setkání s Kristem a s tím sepjetí eschatologického rozměru VP, prosba  
o přítomnost DS při hodu VP, téma Kristovy krve a jeho oběti, nová smlouva 
ve VP a její ustanovení. Tématická rozmanitost písní se odráží i v jejich výběru 
z různých časových období a autorů písní jak domácích tak zahraničních. Čtyři 
písně v tomto zpěvníku jsou shodné i s EZ a Dodatkem, tři z nich jsou také 
uvedeny ke slavení VP: EZ 465 Krev smlouvy své, EZ 466 V tu noc, kdy milý 
Spasitel, EZ Dodatek 683 Spolu lámejme chléb na kolenou, čtvrtou píseň řadí 
EZ do oddílu Bratrská láska EZ 483 To jedno mějme stále na paměti. 

BZ Jednoty bratrské je zpěvník starý více než 55 let, což se odráží jak 
v jazykovém zpracování písní, tak i v tématech. Zpěvník uvádí 16 písní 
k příležitosti slavení VP, z nich jsou dvě písně z doby husitské a devět písní od 
bratrských autorů, nejmladší píseň z výše uvedených je ze začátku 19. století. 
Specifické jsou písně od M. L. Zinzendorfa, odráží se v nich pietistická 
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zbožnost. |Jsou to písně, které mají na věřící citově zapůsobit. Díky tomuto 
zastoupení bratrských autorů je zpěvník skutečně specifický, to byl i záměr při 
vzniku BZ, jak je uvedeno v jeho úvodu. Zpěvník se tak ale omezuje pouze na 
jeden okruh autorů, a tím pádem i na jeden okruh teologických témat. Nutno 
však podotknout, že okruh těchto témat je skutečně rozmanitý, např.: Kristova 
oběť a její aspekty, památka ve VP a připomenutí účasti na Kristově smrti, 
účinek VP, což je především věrnost a poslušnost Kristu, dále Kristova krev  
a jeho umučení, Kristova smrt a lidský hřích, pozvání ke stolu Páně a hodnost 
stolování, VP jako útěcha a posilnění, prosba o DS a eschatologické zaslíbení 
při tomto hodování.  BZ již nesplňuje všechny potřeby současných věřících  
a sami členové JB k tomuto zpěvníku užívají zpěvníky další, jako je například 
Dodatek EZ nebo zpěvník Svítá.175 BZ má čtyři písně shodné s EZ,  
EZ 466 V tu noc, kdy milý Spasitel, dvě písně od J. Augusty EZ 462 Ej nuž 
lační, žízniví; EZ 463Všichni hříšní k vodám pojďte a jednu píseň husitskou EZ 
460 Ježíši, tvá jest památka. Při rozboru písní v tomto zpěvníku jsem si 
uvědomila, proč autoři EZ vybrali z husitské a bratrské tradice právě výše 
zmíněné písně, a sice pro jejich teologickou rozmanitost a bohatost. Za 
zajímavé písně pokládám i písně BZ 206 Když loučil ses a BZ 209 Ježíš Kristus 
Božská moudrost od Jana Husa. 

Výběr písní ve zpěvníku ZH  Církve adventistů s. d. k příležitosti VP je 
tématicky velmi zúžen na několik  aspektů VP  a sice na Kristovu krvavou 
oběť a s tím spojený lidský hřích, a nutnost pokání. Dalším tématem písní je 
prosba o Kristův příklad a zbožný život. Toto mé tvrzení, sice nevyčerpává 
všechna uvedená témata písní, ale podává zjednodušený pohled na celou 
problematiku. Tématická monotónnost je dána výběrem písní z jednoho 
časového období i prostředí, písně  poukazují na odkaz a kořeny, ze kterých 
tato církev pochází. Zajímavý je i fakt, že mnoho písní, které jsou doporučeny 
k VP jsou spíše písněmi pašijovými a velikonočními, což vyplývá z jejich 
tématiky Kristovy krve a utrpení. Jako příklad mohu uvést píseň EZ 320  
Ó, hlavo plná trýzně, tuto píseň obsahuje i EZ, ale právě v oddíle Pašijové 
písně. 

V úvodní části Kancionálu Římskokatolické církve je předložena teologie  
a hlavní důrazy při slavení VP, její význam a účinek v této církvi. Tyto 
teologické prvky se však vyskytují jen v několika písních, dalo by se shrnout, 
že jsou to písně buď od T. Akvinského nebo písně současných autorů. Ve 
zbylých písních se odráží především lidová zbožnost z různých časových 
období. Velmi patrná je například barokní zbožnost nebo zbožnost 
k nejsvětějšímu Srdci Ježíšově. Nelze se proto divit, že mnoho písní vlastně 
tématicky popisuje již proměněnou svátost Eucharistie, její úctu a zbožštění. 
Proto pokládám písně v tomto zpěvníku ke svátosti VP za velmi zajímavé, 
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nicméně za tématicky velmi odlišné od písní ze zpěvníků z protestantského 
prostředí. Jsou zde například témata a pojmy: Kristus je označen jako andělský 
chléb, svátost Eucharistie jako tělo přezázračné, krev a tělo jsou tajemstvími. 
Častým tématem je Kristova přítomnost ve svátosti, která si zaslouží úctu  
a adoraci. S tím je spojeno Kristovo přebývání ve svatostánku, odkud i vládne. 
Kristus je personifikován do Srdce nejsvětějšího nebo do chleba, zajímavý je  
i obraz Krista jako pelikána. Témata shodná také pro zpěvníky 
z protestantského prostředí jsou například: Kristova krev a její spásonosný 
účinek, téma pokání před přijetím svátosti, první ustanovení VP a zaslíbení 
nové smlouvy i eschatologický rozměr ve VP. Zcela opomenuty jsou například 
témata společenství věřících u stolu Páně, prosba o přítomnost DS při VP nebo 
třeba pozvání k samotné svátosti, či pojetí svátosti jako díkuvzdání.  
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4. Závěr 
 
Domnívám se, že cíl mé práce se naplnil, po rozboru mnoha písní různých 
zpěvníků, které se vztahovaly k VP, jsem dostala skutečně široký tématický 
okruh a pojetí této svátosti. Písně zastupují různá časová období, různé autory, 
různé tradice i církve. Z toho všeho jsem se snažila zachytit podstatné 
momenty a aspekty a shrnout je a porovnat tak, aby se hodily do mé práce. 

V 1. kapitole jsem nejprve navrhla vlastní metodu rozboru písní, kterou 
jsem poté aplikovala v 2. kapitole na písně v EZ a Dodatku. Metoda se mi 
zdála přehledná a vhodná pro cíl mé práce, přesto jsem ji musela v průběhu 
samotného rozboru písní upravit. Zcela jsem vypustila jeden z navržených 
bodů, ekumenický posudek písně. Zjistila jsem, že tento bod v mé práci nemá 
žádný další podstatný význam. Potýkala jsem se také s hodnocením písně v její 
aktuálnosti. Ukázalo se mi, že jsem zvolila příliš subjektivní kritérium 
hodnocení, proto jsem tento bod ještě jednou přehodnotila a určila jasnější 
kritérium pro jeho posouzení. Osvědčila se mi jazyková a teologická analýza 
písně, což je těžištěm celého rozboru v mé práci. Spojení jazykového  
a teologického rozboru spolu v písních úzce souvisí. Teologický rozbor 
vychází z jazykového. Provedla jsem pouze částečný jazykový rozbor, který mi 
pak dále pomohl k teologickému hodnocení písně, například v jejích klíčových 
pojmech a obratech, nápadnostech. Fakt, že jsem tyto dva rozbory zařadila do 
jednoho bodu pro hodnocení písně, bylo dobrým a vhodným řešením. 

Při teologickém hodnocení písně jsem docházela k zajímavým závěrům, 
které pak ovlivnily i můj názor na aktuálnost písně. Například v písni od 
Jakoubka ze Stříbra nebo písních od bratrských autorů jsem odkryla témata, 
která při podrobnějším rozboru ukázala, jak jsou tyto písně teologicky 
hodnotné a mohou být stále obohacující. Zároveň mě tyto písně upozornily na 
svou jazykovou a pojmovou nesrozumitelnost. Proto u mnoha písní v EZ 
navrhuji jazykové přepracování a nové přebásnění textů.  

U písní jsem došla k těmto teologickým závěrům a pojetím VP: Píseň EZ 
460 Ježíši, tvá jest památka představuje VP jako útěchu, která pramení 
z Kristovy smrti a odkazu jeho památky. Ve VP jsou zahrnuty aspekty, jak 
účasti na Kristově smrti, tak i eschatologické naděje v jeho vzkříšení. Ve dvou 
písních je Kristus označen jako biskup (EZ 461, 464), který svou zástupnou 
smrtí přinesl lidem spásu, pojetí Krista jako velekněze pochází z epištoly 
Židům 4, 14. V písni EZ 461 O věrni srdcem, povstaňme má VP sloužit jako 
duchovní sycení pro útěchu věrných. Píseň EZ 462 Ej nuž lační, žízniví je 
nápadná svým častým pojmem oběť, při jeho objasnění jsem došla 
k zajímavým významům, které tomuto pojmu dávají nový rozměr. Mezi tyto 
významy patří například: Věřící přináší Kristu 1. oběť chvály a díků, 2. svou 
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oddanost a poslušnost, 3. bratrskou vzájemnost a službu.176Píseň 463 Všichni 
hříšní k vodám pojďte se snaží poučit o účincích svátosti, v pojetí této písně by 
VP měla být stmelovacím prvkem pro věřící, měla by působit vzájemné 
obecenství a připojení se ke Kristu. Obecenství následně vede k poslušnosti  
a následování Kristova příkladu. V písni EZ 465 Krev smlouvy své je 
zdůrazněn pietistický prvek zbožnosti, Kristova krvavá oběť, která má vést 
k osobnímu setkání s Kristem a uvědomění si své hříšnosti. O ustanovení VP 
pojednávají dvě písně EZ 464 a 466, obě písně dopňují biblický text. Píseň 
z Dodatku 682 Dnes k svému stolu zve nás Pán představuje VP jako radostnou 
hostinu, která odhaluje věci zaslíbené, které mají teprve dojít svého napnění. 
VP jako společenství, které je spojováno při společném stolování i odpouštění 
si, je hlavním tématem písně 683 Spolu lámejme chléb na kolenou. Dalo by se 
shrnout, že v písních je zdůrazněn prvek památky, Kristovy oběti a jeho smrti, 
společenství s Kristem. VP má poskytovat útěchu a duchovní sycení. Nová 
témata přináší písně z Dodatku, a sice VP jako radostná hostina, zdůrazňující 
vzájemné odpuštění a společenství.  

Témata, která písně neobsahují, popřípadě která obsahují, ale skrytě či po 
výkladu, jsou: Pojetí VP jako díkuvzdání a radostného obecenství. Dále pouze 
jedna píseň jasně formuluje VP jako eschatologickou hostinu. Domnívám se, 
že tomuto pojetí by mělo být věnováno více pozornosti. Chybí i píseň, která by 
obsahovala pozvání ke svátosti. Tématicky bych zpěvník také obohatila 
písněmi, které by zdůrazňovaly vzájemné společenství a svátost by 
představovaly jako možnost osobního setkání s Kristem. Pozornost si zaslouží  
i téma víry, se kterou věřící ke svátosti přistupují a přesah svátosti jako 
tajemství.  Další chybějící téma je například prosba o přítomnost DS při slavení 
VP. 

Zpěvníky, které jsem vybrala k porovnání s EZ a Dodatkem, hodnotím jako 
dobře zvolené. EK by mohl sloužit co inspirace a předloha pro doplnění 
chybějících témat v písních z EZ a Dodatku. BZ dokresluje bratrskou tradici  
a bratrské autory, kteří jsou zastoupeni i v EZ. Zpěvník ZH zase ukazuje na 
nedostatek, pokud zpěvník zastupuje pouze některá témata pojící se k VP. 
Kancionál zachycuje odlišnou tradici i zbožnost, témata v písních k VP 
poukazují především na rozdílnosti mezi katolickou a protestantskou tradicí. 

EK hodnotím jako velmi zdařilý zpěvník, byl vydán roku 2005, písně v něm 
jsou tématicky bohatě zastoupeny, zastupují autory od doby reformace až po 
současnost. Písně, které by mohly obohatit a doplnit stávající písně z EZ  
a Dodatku jsou například: EK 316 Jak obilná zrna, píseň klade důraz na 
společenství, obsahuje bohatou symboliku a biblické obrazy; EK 317 Kéž tvůj 
Duch je stále s námi, i zde je hlavním tématem společenství a prosba o DS; EK 
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327 Ty sytíš lačné srdce mé, tato píseň obsahuje bohatou biblickou symboliku  
a témata. 

BZ Jednoty bratrské jsem vybrala pro dokreslení celkového obrazu  
o bratrských autorech.  Zpěvník je starý 55 let, byl vydán k pětistému výročí 
založení JB, a proto je v něm pamatováno především na autory bratrské. Písně, 
které obsahuje i EZ (BZ 207 Ej nuž, lační, žízniví; BZ 208 Všichni hříšní 
k vodám pojďte; BZ 217 Ježíši, tvá jest památka) jsou teologicky hodnotné  
a z uvedených písní v BZ dobře vybrány. Při rozboru písní v tomto zpěvníku se 
jasně ukázalo, jak bohatá a inspirující je tradice bratrských a husitských autorů, 
ale pro dnešní dobu je ta tradice nedostačující.  

Při rozboru písní zpěvníku ZH jsem došla k závěru, že zpěvník, který 
zachycuje převážně písně jednoho časového období a jeden okruh autorů, je 
tématicky velmi omezen. Písně v tomto zpěvníku tak představují pouze některé 
z aspektů VP, čímž se společenství, které zpěvník používá o mnohé další 
témata ochuzuje. Písně v ZH, které jsou uvedeny ke slavení VP se tématicky 
kryjí s písněmi pašijovými. 

Kancionál Římskokatolické církve se svými tématy liší od zpěvníků 
předešlých. Písně, v nichž se odráží lidová zbožnost, zachycují úplně nové  
a odlišné pojetí a aspekty VP. Pro tuto odlišnost pokládám tento zpěvník za 
velmi zajímavý. Ráda bych upozornila na pár písní, které by mohly být 
inspirativní aspoň v některých svých tématech, jsou to například: od  
T. Akvinského K 704 Chvalte ústa, VP je tajemství, které mohou odhalit jen 
víra s láskou; K 710 K svátku tajemnému, píseň popisuje první průběh VP  
a přípravu na tuto svátost; od J. Hrdličky K 726 Hledám, kde bydlíš Pane, 
píseň vyjadřuje lidskou touhu po hledání Boha, je také určitým poselstvím, čím 
se mají křesťané ve světě stávat.  

EZ je specifický svým odkazem k české reformaci, písně od bratrských 
autorů i od Jakoubka ze Stříbra jsou dobře zvoleny a tématicky obohacující  
a hodnotné, doporučuji tyto písně jazykově přepracovat a přebásnit. Vypustila 
bych píseň EZ 465 Krev smlouvy své, kterou pokládám pro současnost za těžko 
srozumitelnou a přístupnou. Písně z Dodatku pokládám za velmi zdařilé  
a vhodně doplňující písně z EZ. Přesto je mnoho dalších písní s tématy, které 
by mohly být v EZ doplněny, které by to konkrétně mohly být, uvádím výše  
a v závěru 3. kapitoly. 

 Pro inspiraci a doplnění písní EZ a Dodatku jsem již uvedla výše zmíněný 
EK, ale k doporučení stojí i zpěvník Křesťanský kancionál Církve bratrské. 
Tento zpěvník byl vydán roku 2007 a snaží se aktuálně reagovat na měnící se 
společnost i církev, přitom neopomíjí ani autory bratrské, husitské či ze 
světové reformace.177 Ze 13 písní uvádí 8 písní novodobých autorů, a to 

                                                 
177 Zpěvník Křesťanský kancionál obsahuje písně: Od Lukáše Pražského KK 396 O věrni 
srdcem povstaňme; Jakoubka ze Stříbra KK 401 Ježíši, tvá jest památka; Martina Luthera 
KK 406 Pán vězněm smrti stal se. Srov. Křesťanský kancionál. 
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převážně českých. Ze zahraničních zpěvníků lze doporučit pro doplnění 
švýcarský zpěvník Evangelické reformované církve.178 Zpěvník je zpracován 
velmi podrobně a vyčerpávajícím způsobem. Nejprve je celá část o VP 
uvedena biblickými texty, dále následují písně, které liturgicky uvádějí svátost 
VP a nakonec písně, týkající se VP od různých autorů i časových období. 

Při pátrání po aktuálnosti písní a jejich tématech k VP jsem si uvědomila 
problematičnost tohoto bádání. S tím souvisí i vhodný výběr písní, které by 
mohly doplnit a obohatit EZ. Dnešní doba je typická svou pluralitou  
a prolínáním různých kultur, tradic i hudebních stylů a vyjadřování osobní 
zbožnosti. Jak v této době zachovat a neztratit bohatství, které nám bylo 
darováno v předchozích generacích, a přesto se snažit oslovit potřeby 
současných věřících? Společná píseň při slavení VP by měla sloužit 
k vyjádření mnoha rovin této svátosti. Rozbor písní v EZ mi odhalil mnohá 
pojetí VP, která odráží život a slavení svátosti v církvi, čerpájící především 
z bohatství a odkazu české reformace. Přesto bych tento zpěvník doplnila  
o další písně a stávající písně nechala přepracovat, aby více sloužil dnešnímu 
prožívání svátosti a aktuálněji oslovoval a představoval svátost i v jiných 
pohledech. 
 

                                                 
178 Evangelisch-reformiertes Gesangbuch, Basel: Friedrich Reinhardt Verlag, Zürich: 
Theologischer Verlag, 1998, s. 1131. 



 

79 

Seznam literatury 
 

BARTOŠ F. M., Světci a kacíři, Praha: Husova československá evangelická 
fakulta bohoslovecká, 1949, s. 334. 

 
Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: český ekumenický překlad,  

6. vydání, 1995. ISBN 80-85810-08-5. 
 
BLOCK, J., Verstehen duch Musik: Das gesungene Wort in der Theologie. 

Tübingen und Basel: Verlag A. Francke, 2002, s. 244, ISBN 3-7720-2916-
7. 

 
BORECKÝ, Fr., Mistr Jakoubek ze Stříbra, Praha: Kalich, 1. vydání, 1945,  

s. 84. 
 
Bratrský zpěvník, Praha: Vydala Jednota bratrská v Ústředním církevním 

nakladatelství, 1. vyd. 1954, s. 773. 
 
DBE-Deutsche Biographische Enzyklopädie, Band 2., Vydal Walter Killy, 

München: K. G. Saur, 1999, s. 681. 423-424. ISBN 3-598-23186-5. 
 
Evangelický kancionál, Český Těšín: Nakl. Infiniti art pro Slezskou církev 

evangelickou a. v. a Luterskou evangelickou církev, 2005. s. 1231. ISBN 
80-903530-2-9. 

 
Evangelický zpěvník. Karlsruhe: Synodní rada ČCE, s pomocí Bádenské 

evangelické církve a jejího vydavatelského odboru. 1. vyd. 1979. s. 915. 
 
Evangelický zpěvník /dodatek/, Nakladatelství UNI Plzeň: Synodní rada ČCE, 

1. vyd. 2000, s. 120. ISBN 80-902017-4-1. 
 
Evangelisch-reformiertes Gesangbuch, Basel: Friedrich Reinhardt Verlag, 

Zürich: Theologischre Verlag, 1998, s. 1131. 
 
FILIPI, P., Hostina chudých, Praha: Kalich, 1. vyd. 1991. s. 158. ISBN  

80-7017-336-X. 
 
HENKYS, J., Singender und gesungener Glauber. Hymnologische Beiträge in 

neuer Folge. Göttingen: Vanderhoeck and Ruprecht, 1999, s. 300, ISBN  
3-525-57202-6. 

 
HŘEBÍK, J., Starozákonní východiska k eucharistii in Eucharistie mysterium 

fidei, Svitavy: Trinitas, 1. vyd, 2002, s. 12-26. ISBN 80-86036-67-7. 
 
Kancionál společný zpěvník českých a moravských diecézí. Praha: Katolický 

týdeník. 30. vyd. 2004. S. 595. ISBN 80-86615-03-0. 



 

80 

 
KLAUSMEIER, F., in Werkheft zum Gesangbuch 2. Wege zum Lied, Gossau: 

Verlag Cavelti AG, Basel: Verlag Friedrich Reinhardt, Zürich: 
Theologischer Verlag, 1999, s. 158. ISBN 3-85603-018-2. 

 
Křesťanský kancionál, 13. revidované vydání, Praha: Rada církve bratrské, 

2007, s. 931. 
 
KÜHN, U., Sakramente, 2. vydání, Gütersloh : Gerd Mohn, 1990, s. 332. 
 
LUZ, U., EEK. Das Evangelium nach Matthäus. 4. Teilband, Düsseldorf; 

Zürich; Benziger; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 2002, s. 486. 
 
MOLNÁR, A., Bratr Lukáš bohoslovec Jednoty, Praha: Husova 

československá evangelická fakulta bohoslovecká, 1948, s. 146. 
 
RÖSSLER, M., in MÖLLER, CH., Ich singe Dir mit Herz und Mund. 

Liedauslegungen Liedmeditationen Liedpredigten. Ein Arbeitsbuch zum 
Evangelischen Gesangbuch, Stuttgart: Calver Verl., 1997, s. 348. 

 
ŘÍČAN, R., Dějiny Jednoty bratrské, Praha: Kalich, 1957, s. 518. 
 
SCHNEIDER, T., Zeichen der Nähe Gottes. Grundriss der 

Sakramententheologie, Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 6. vyd, 1992, 
s. 348. ISBN 3-7867-0767-7. 

 
SMOLÍK, J., Kapitoly z liturgiky, Praha: Komenského evangelická 

bohoslovecká fakulta, 1. vyd, 1960, s. 91. 
 
SOUČEK, J. B. Utrpení Páně podle evangelií. Praha: Kalich, 1951. s. 283. 
 
ŠIMEK J. B., O žalmech, chvalozpěvech a písničkách, Praha, 1948. 
 
STEFAN, H. J., in Werkheft zum Gesangbuch 2. Wege zum Lied, Gossau: 
Verlag Cavelti AG, Basel: Verlag Friedrich Reinhardt, Zürich: Theologischer 
Verlag, 1999, s. 158. ISBN 3-85603-018-2. 
 
Theologische Realenencyklopädie, Band 6, 1. vyd., Berlin, New York: Walter 

de Gruyter, 1980, s. 805. ISBN 3-11-008115-6. 
 
VERNIŠ, R., Bratra Lukáše Pražského názory o eucharistii, 1921, s. 196. 
 
WELKER M., Was geht vor beim Abendmahl, Gütersloh: Gütersloher 

Verlangshaus GmbH, 2. vyd., 2004, s. 208. ISBN 3-579-06406-1. 
 



 

81 

WIESLI, W., in in Werkheft zum Gesangbuch 2. Wege zum Lied, Gossau: 
Verlag Cavelti AG, Basel: Verlag Friedrich Reinhardt, Zürich: 
Theologischer Verlag, 1999, s. 158. ISBN 3-85603-018-2. 

 
WOLFF, CH., Der erste Brief des Paulus an die Korinther. Zweiter Teil 7/II. 

Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament, Berlin: 
Evangelische Verlangsanstalt GmbH, 2. vyd., 1982, s. 230. 

 
Zpěvník Českobratrské církve evangelické, Praha: Vydal Synodní výbor 

Českobratrské církve evangelické, 1923. s. 481. 
 
Zpívejme Hospodinu. Sbírka duchovních písní pro společná shromáždění  

i soukromé oslavování Boha, 2. vyd, Církev adventistů s. d. Praha – 
Lhotka: Advent – Orion s. d. 1996, s. 495. ISBN 80-7172-157-3. 

 
Elektronický zdroj: 
 
MARTI, A., Systematik der Theologie, (30. 6. 2009). URL: 

http://www.iah.unibe.ch/index.html 
 



 

82 
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BZ – Bratrský zpěvník 
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EZ – Evangelický zpěvník 
K – Kancionál 
NZ – Nový zákon 
SZ – Starý zákon 
VP – Večeře Páně 
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