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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 

PEČEŇA, Rastislav: Rozdíly v pojetí a praxi Večeře Páně mezi římskokatolickou církví 
a církvemi protestantskými. Bakalářská práce. Studijní obor: Evangelická teologie. 
Katedra praktické teologie. Univerzita Karlova v Praze – Evangelická teologická 
fakulta. Praha 2014. 66 s. 
 
Autor se ve své práci zabývá charakteristikami pojetí večeře Páně v jednotlivých církvích, 
konkrétně v římskokatolické církvi (2. kapitola) a ve dvou typech církví protestantských, 
augsburského a helvetského vyznání (3. kapitola). Tyto dvě, resp. v podstatě tři, kapitoly jsou 
ústřední částí práce. Následuje pokus o shrnutí jednotlivých rozdílů (4. kapitola) a reflexe 
tématu večeře Páně ve dvou ekumenických dokumentech (Leuenberg, Lima). Příloha 
obsahuje stručný přehled ekumenického hnutí a „nejčastěji citované texty z Bible týkající se 
Večeře Páně“ (s. 63, pozn. 260). 
 
Zvolené téma považuji za velmi zajímavé a z předložené práce je zřejmé osobní zaujetí 
autora. Večeře Páně je ústředním tématem ekumenického dialogu, bylo o něm napsáno velmi 
mnoho a zvolený způsob zpracování předpokládá dobrou znalost pramenů a praxe 
jednotlivých církví. Autor práce se s náročným úkolem vypořádal se střídavými úspěchy. Je 
škoda, že nejprve nevěnoval větší pozornost literatuře, která se zvoleným tématem zabývá. 
Přestože česká produkce není tak bohatá jako zahraniční, máme k dispozici dosud 
nepřekonanou práci prof. Filipiho Hostina chudých z roku 1991.1 Autor tuto práci sice 
zmiňuje ve dvou poznámkách, ale ke své škodě jí např. nevyužil při závěrečné úvaze o 
různém pojetí večeře Páně jako oběti (s. 45). Možná by text autora nepůsobil tak rozpačitě, 
kdyby se inspiroval pokusem prof. Filipiho o utřídění různých výpovědí o oběti (Filipi, s. 92-
93). To ostatně platí o dalších tématech shrnující 4. kapitoly, kde bych osobně čekal jádro celé 
práce a místo toho nacházím příliš strohé a nepřesné formulace. Např. tvrzení, že se katolická 
liturgie slaví po celém světě „stejným způsobem“ nebo že „kázání a zvěst slova Božího hraje 
méně významnou roli“ (s. 47) nepovažuji za přesná. Rovněž stručná zmínka na téma „kdo smí 
přijímat“ (s. 46) by zasloužila větší pozornost. Tvrzení, že „katolická církev... vnímá 
protestanty... jako křesťany alespoň částečně“ a proto jim neumožňuje účast na slavení 
eucharistie, není správné. Dekret o ekumenismu sice mluví o „nemalých překážkách“, které 
stojí v cestě plnému církevnímu společenství s nekatolickými křesťany, ale o tom, že jsou 
křesťany, nepochybuje: „Nicméně však jsou vírou ve křtu ospravedlněni a přivtěleni ke 
Kristu, proto jim právem náleží čestné označení křesťanů a synové katolické církve je 
oprávněně uznávají za bratry v Pánu.“ (UR, 3) Problémem tedy není „křesťanskost“ 
nekatolíků, ale chybějící plné společenství, které je tradičně charakterizováno třemi pouty 
(autor se o něm zmiňuje v pozn. 88 na s. 23). Schází mi alespoň zmínka o možnostech, kdy 
mohou nekatoličtí křesťané za určitých podmínek přijmout eucharistii v katolické církvi, což 
je upraveno směrnicí České biskupské konference z roku 2002. 
 
Volba primárních pramenů je chvályhodná, ale přece jen by nebylo na škodu seznámit se 
nejprve s některými sekundárními zpracováními tématu (minimálně rozsáhlejšími 
encyklopedickými hesly), které mohly pomoci s lepším utříděním zdrojů. Leckdy mi není 
jasné, proč autor zvolil vybraný citát (z kodexu, z katechismu, z vyznavačských spisů) a jiný 
opomněl. Seznámení s nějakou kvalitní katolickou liturgikou by bylo ku prospěchu. Autor 
např. inklinuje k magickému pojetí katolické eucharistie, které sice u mnoha věřících 
přetrvává, ale v literatuře je oprávněně kritizováno. Není dost dobře možné tvrdit, že „kněz (či 
                                                 
1 K novějším přehledovým dílům patří Chadima, Martin. Fenomén eucharistie : od Starého zákona po 
současnost. Praha, Ritas, 2013. 
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biskup) jménem Krista obětuje chléb, víno a vodu“, aniž by se nezdůraznilo, že se tak děje 
mocí Ducha svatého (viz KKC 1353). Podobně používání termínu „proměňuje“ je dnes častěji  
nahrazováno přesnějším termínem „zpřítomňuje“ a více než „okamžik proměnění“ se 
v pokoncilní literatuře zdůrazňuje role epikleze a eucharistické modlitby jako celku. Tvrzení, 
že „v katolické církvi je k pravému proměnění darů potřeba vyřčení dvou slov“ (s. 18) je 
z pohledu dnešní katolické teologie problematické a příliš magické. 
 
Z formálních nedostatků mě zaujal systém zkratek, některé autor používá podle standardního 
způsobu (např. CA pro augsburské vyznání, KKC pro Katechismus katolické církve), jiné si 
zřejmě sám vytvořil (např. DEK pro Limské dokumenty nebo zvlášť zavádějící ŘM pro 
Všeobecné pokyny k Římskému misálu). Je jasné, že časté používání různých zkratek zvyšuje 
možnost omylu. Např. v pozn. 123 na s. 31 má být CA 14 a nikoliv MK 14. Hned v několika 
poznámkách na s. 29-31 je citována Kniha svornosti místo Formule svornosti. V pozn. 141 na 
s. 35 jsou spojeny v jeden dva různé dokumenty, správně mělo být uvedeno: Řád správy 
církve SCEAV §21, 1 a Zásady SCEAV, s. 11. 
 
Kromě již zmíněných obsahuje práce několik dalších drobných nepřesností nebo formulací, 
které by si zasloužily doplnit. Např. vznik adorace souvisí s poměrně výraznou proměnou 
vnímání přítomnosti Krista v eucharistii (s. 15), během eucharistické modlitby se většinou 
stojí nikoliv klečí (s. 19), eucharistii lze podle kodexu přijímat maximálně dvakrát nikoliv jen 
jednou denně (s. 22), pochopitelný důraz na tematiku přítomnosti Krista v Leuenberské 
konkordii je nepochybně ovlivněn tím, že tento bod byl předmětem sporu mezi různými 
reformačními tradicemi (s. 49) atd. 
 
Přes uvedené nedostatky práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, proto jí 
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou C – dobře. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 4. června 2014       Mgr. Martin Vaňáč 
 


