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Anotace 
Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikami Večeře Páně 

u jednotlivých církví. Jde konkrétně o církev římskokatolickou a dále dva 
druhy protestantských církví – církve augsburského vyznání a církve 
helvetského vyznání. Za úkol si bere vyzdvižení a srovnání nejvíce 
diskutovaných prvků a souvislostí týkajících se Večeře Páně, a to jak 
z teoretického pohledu vyznání každé církve, tak z pohledu její praxe – tedy 
jak vysluhování Večeře Páně probíhá a co je k tomu potřeba, jak se s ní má 
zacházet, kdo ji může vysluhovat a kdo přijímat a podobně. Opírá se hlavně 
o primární literaturu, která je v církvích užívána (katechismy, zákoníky, 
agendy…). K uvedení do souvislostí využívá však také literaturu sekundární. 

Na závěr jsou zmíněny dva dokumenty ekumenických dohod z druhé 
poloviny minulého století – zejména pak jejich pohledy na Večeři Páně – které 
mají poukázat na naději jednoty církve, která doposud není plně možná, ale ke 
které církev, jak se zdá, směřuje. K tomu je také v přílohách popsána velmi 
stručná historie ekumeny, která sleduje její vývoj od samého počátku církve až 
do současnosti. Další přílohou je výběr nejčastěji citovaných biblických textů, 
které se týkají Večeře Páně. 
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Summary 
The Differences in Interpretation and Practice of the Lord’s Supper between 

Roman Catholic Church and Protestant Churches 
 
This Bachelor’s thesis deals with characteristics of the Lord’s Supper in 

particular churches. These are Roman Catholic Church and two types of 
protestant churches – the churches of Augsburg Confession and the churches of 
Helvetic Confession. The task of this thesis is to point out and to compare the 
most discussed elements and nexuses related to the Lord’s Supper from the 
theoretical view of confession of each church as well as from the view of its 
practice – concretely how administration of the Lord’s Supper takes place and 
what is necessary for it, how can be dealt with it, who can be the administrator 
and who can accept and the like. Mostly, it is used the primary literature, which 
particular churches use (catechisms, codes, agendas…). On the other hand, it is 
used the secondary literature to put in nexuses as well. 

There are two documents of ecumenical agreements from the second half of 
the last century mentioned in conclusion – especially their views of the Lord’s 
Supper. These should point out the hope of unity of church, which is not fully 
possible yet, but which church apparently aims to. In supplements, there is 
described a very short history of oecumene. It follows the development of 
oecumene from the very origin of the church up to the present. Next 
supplement is the selection of the most cited biblical texts, which refer to the 
Lord’s Supper. 

 

Keywords 

Lord’s Supper, Eucharist, oecumene, church, sacrament 
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Úvod 
Večeře Páně je v dnešní době na ekumenické půdě mezi denominacemi 

silně diskutované téma, neboť právě u ní dochází k jedněm z hlavních rozporů 
na katolicko1-protestantské půdě. Je tomu tak také proto, že mnoho církví ji 
považuje za jeden z hlavních prvků bohoslužeb a vůbec veškerého církevního 
slavení. Původcem tohoto rozporu snad je, že se u Večeře Páně neprosadila 
tolik víra, že Boží působení je důležitější než církevní prostřednictví, jako 
u křtu svatého.2

Celá tato práce se zabývá tematikou církví a zejména pak jejich pojetím 
Večeře Páně či eucharistie, jak je zvykem označovat tuto svátost 
v římskokatolickém prostředí.

  

3 V této práci bude však převážně používáno 
spojení Večeře Páně jednak proto, že autor pochází z protestantského prostředí, 
a jednak kvůli přehlednosti a jednotnosti. Pojem eucharistie pak bude používán 
zejména v kapitole zabývající se římskokatolickým pojetím.4

Teoretické části (rozdělené do dvou sekcí – svátost a vyznání) budou vždy 
vycházet v první řadě z katechismů a vyznavačských spisů dané církve, občas 
se pak budou odkazovat na další dokumenty a díla pro upřesnění či vyjasnění 

  
Hned v první kapitole bude stručně projednáno, čeho je dobré si při 

zkoumání Večeře Páně všimnout, na co si dát pozor, jakým způsobem je 
možné přemítat o některých jejích aspektech a jak se o nich přemítalo 
v minulosti. 

Další dvě kapitoly se už zabývají přímo Večeří Páně v jednotlivých církvích 
a jsou hlavním pojednáním této práce, neboť vyzdvihují rozdílné prvky 
v chápání a praxi církví a čerpají zejména z primární literatury. První z těchto 
dvou kapitol popisuje vnímání a pohled na Večeři Páně u církve 
římskokatolické, druhá pak u církví protestantských. Ze všech protestantských 
církví jsou v této práci popisovány pouze dva druhy: církve augsburského 
vyznání a církve helvetského vyznání. Kapitola či podkapitola u každé z těchto 
církví je rozdělena na tři základní části, přičemž první dvě tvoří teoretický 
pohled dané církve na Večeři Páně a třetí popisuje její praxi. 

                                                 
1 Kdykoli se bude mluvit o katolících či o katolické církvi, budou v této práci vždy myšleni 
výhradně římští katolíci a římskokatolická církev. 
2 Srov. Neuner, Ekumenická, s. 192. 
3 Ačkoli nejen tam. Označení Večeře Páně je mnoho, často se liší církev od církve 
a i v rámci jedné církve se pro ni mnohdy užívá více pojmů. 
4 Ačkoli i římští katolíci ji označují jako Večeři Páně či jinak. Viz KKC 1328n. 
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některých nejasností. Bude v nich popsáno zejména, jak vnímá daná církev 
obětní charakter Večeře Páně, jak vnímá přítomnost Ježíše Krista při jejím 
vysluhování a přijímání, kdo ji smí vysluhovat a kdo smí přijímat, jak je 
vnímáno přijímání pod obojí způsobou a jaký důraz je na něj dán 
a v neposlední řadě také jaký význam je přidělován Večeři Páně. 

Části zabývající se praxí církví budou pak vycházet hlavně z misálu 
a kodexu kanonického práva u katolické církve a u církví protestantských 
z agend a kancionálů doplněných různými dalšími spisy, dokumenty a zákony, 
které občas nejsou vydány knižně, přesto však jsou důležité pro vytvoření 
správného obrazu o dané církvi. Nejdříve budou popsána slova ustanovení, 
která se pronášejí nad chlebem a vínem, dále pak správný průběh Večeře Páně 
a její začlenění v rámci celé bohoslužby a nakonec budou ukázány 
nejdůležitější zákony či příkazy, které jsou danou církví k Večeři Páně a věcem 
s ní souvisejících uděleny. 

Čtvrtá kapitola shrnuje předchozí dvě a poukazuje a spojitěji popisuje 
jednotlivé rozdíly u církví v hlavních bodech. 

Kapitola pátá a poslední slouží jako dodání naděje k důvěře 
v možné interkomunium a vůbec k víře v naplnění úplného společenství církví 
ve svátostech. Stručně charakterizuje text týkající se Večeře Páně u dvou 
dokumentů odsouhlasených na ekumenických setkáních. Prvním je leuenberská 
konkordie, která zavazuje všechny evropské protestantské církve, jež jsou 
jejími členy (a to je velká většina evropských protestantských církví), 
k úplnému společenství ve slovu a svátostech – to jim umožňuje vzájemné 
sloužení bohoslužeb i vysluhování a přijímání Večeře Páně. Druhým 
dokumentem je souhrn ujednání ekumenické konvergence z Limské 
konference z roku 1982, kterého se účastnila také katolická strana, což je pro 
ekumenické konference podobného typu dosti nevídané. Jedná se o jakési 
vyznání mluvící o křtu, Večeři Páně a ordinované službě. I když se samozřejmě 
ještě nejedná o plnou shodu, přece je toto vyznání na ekumenické cestě 
k jednotě církve obrovským krokem vpřed. 
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1. Pohledy církví na Večeři Páně  
Mnohé otázky a rozdílná pojetí Večeře Páně v západních církvích vznikají 

na základě „západního“ pohledu na svět, který se snaží pokud možno co 
nejexaktněji uchopit každý objekt poznání. Poznání pak je mnohdy nevědomky 
omezováno na čistě logické (diskurzivní), které se sice velmi snadno užívá 
a předává, ale zahrnuje pouze úzké vymezení toho, co stvořený svět obsahuje.5 
Problémem je, že máme-li mluvit o věcech Božích, náš omezený rozum je 
není, a ani nemůže být schopen plně popsat a uchopit, natož pak předávat. Už 
asi od 9. století se ztrácí jednota symbolu a věci a postupně se z nich stávají 
prvky naprosto opačného charakteru – věc jako to, co je opravdově, a symbol 
jako to, co není skutečně, ale co je pouze zdánlivě. Původně tomu tak však 
nebylo. Symbol (či obraz věci) odkazoval na něco reálného, ač ne nutně 
materialisticky zaznamenatelného. Z toho plynou mnohé středověké obtíže se 
snahou uchopit podstatu Večeře Páně (a posvátna obecně).6

Je také důležité si povšimnout, že skutečné přijímání Krista ve Večeři Páně 
je charakteristické jak pro katolické, luteránské, tak také pro kalvinistické 
pojetí, ačkoli každá církev jej vnímá o něco jiným způsobem. Teprve Zwingli 
přišel s požadavkem úplně od sebe oddělit realitu a symbol, a tak až u něj lze 
vidět, že Večeře Páně je přijímána pouze „na památku“ a nikoli s Kristovým 
tělem a krví.

 

7

Církve se někdy dopouštějí chyb, když prohlašují nějaké poznání za logicky 
odůvodněné, avšak přitom vycházejí z předpokladů, které nemusejí (a často ani 
nemohou) být nijak exaktně či empiricky odůvodněné a pouze se chytají toho, 
co jaksi intuitivně „cítí“. Tak se například objevuje přirozený zákon, který – 
jestliže má být úplný – nemůže být úplně popsán, neboť by tím popřel sám 
sebe.

 Bohužel z kapacitních důvodů se však v této práci bude mluvit 
pouze o římskokatolické, luteránské a kalvínské tradici. 

8

                                                 
5 K této problematice se obsáhleji vyjadřuje např. Schmemann, For the Life of the World. 
6 Srov. Filipi, Hostina, s. 71 a Neuner, Ekumenická, s. 193. 
7 Srov. Neuner, Ekumenická, s. 194. 
8 Bereme-li v úvahu nekonečnost informací stvořeného světa. 

 Častým případem je, že se sice logicky naprosto správně dojde od 
předpokladů k závěrům, jenže předpoklady samy o sobě nejsou už tak snadno 
(a mnohdy vůbec) odůvodnitelné a následky závěrů, má-li se jít do krajnosti 
a vyhrocených případů (které ovšem realita zahrnuje), ústí v komplikace nebo 
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přímo paradoxy. Pakliže se při popisu níže něco takového vyskytne, bude na to 
poukázáno formou otázky k zamyšlení nebo i jinak. 

Je tedy třeba mít na paměti, když se zabýváme pojetím Večeře Páně či 
jakékoli svátosti nebo věci týkající se Boha – obzvláště v rámci teologie, která 
není toliko vědou empirickou, a už vůbec ne exaktní, neboť jejím vymezeným 
objektem zkoumání jsou objekty neomezené. Se vším naším poznáním musíme 
proto pracovat pokorně a opatrně, neboť co je ono oproti stvořenému světu, 
který nás obklopuje, a Bohu, který ho stvořil.  

Pro označení Večeře Páně a věcí s ní souvisejících budou níže užívána 
označení charakteristická dané církvi v každé sekci, aby nedocházelo ke 
zbytečným nedorozuměním. 

U každé církve budou probrány tři body: nejdříve ve stručnosti pojetí 
svátosti obecně, pak teoretická pojetí Večeře Páně a její jednotlivé 
charakteristiky9

                                                 
9 Jde hlavně o obětní charakter, reálnou přítomnost Krista, přijímání pod obojí způsobou, 
význam Večeře Páně a kdo smí (dle vyznavačských spisů) vysluhovat a přijímat Večeři 
Páně. 

 a nakonec jak probíhá Večeře Páně v praxi podle různých 
misálů, kancionálů a agend a jak se k ní vyjadřují různé zákoníky. 
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2. Římskokatolická církev 
Vyznání a praxe katolické církve bude vycházet zejména ze tří děl: 

Katechismus katolické církve, Kodex kanonického práva a Český misál (včetně 
Všeobecných pokynů k Římskému misálu). Budou však místy citována či 
používána také jiná díla, která se k danému problému vyjadřují. 

 

2.1. Svátost 
Večeře Páně v katolické církvi (čili eucharistie nebo také mše svatá, ačkoli 

pod pojmem mše svatá je míněn spíše proces či liturgie, která se koná při 
katolické bohoslužbě) je jednou ze sedmi svátostí (tento počet se ustálil 
nejpozději roku 121510

„Svátosti jsou účinná znamení milosti, ustanovená Kristem a svěřená církvi, jimiž se 
nám uděluje božský život. Viditelné obřady, jimiž jsou svátosti slaveny, znamenají a udílí 
milosti, které jsou vlastní každé svátosti. Svátosti přinášejí plody v těch, kteří je přijímají 
s požadovanou dispozicí.“

 a Tridentský koncil je prohlásil za závazný). To je 
oproti většině protestantských církví vyšší počet (protestantské církve uznávají 
dvě nebo vůbec žádnou svátost). 

Definice svátosti dle katolického katechismu: 
 

11

Mnohdy se také podle slov z Tridentského koncilu mluví o svátosti jako 
o „viditelném znamení (podobě) neviditelné milosti“.

 
 

12

Velmi důležitým prvkem je, že „svátosti působí ex opere operato (prostým 
udělením), tedy z moci Kristova spásného díla, které bylo dokonáno jednou 
provždy.“

 

13 A dále katechismus cituje Tomáše Akvinského, který ač popisuje 
svátost křtu, přece mluví o svátostech obecně, když říká, že svátost se 
nezdokonaluje spravedlností toho, jenž ji vysluhuje, ani toho, jenž přijímá 
svátost křtu, nýbrž mocí Boží. Co se však týče následků svátosti (plodů), ty 
závisí mimo jiné na duchovní připravenosti toho, kdo svátost přijímá.14

                                                 
10 Filipi, Křesťanstvo, s. 85. 
11 KKC 1131. 
12 Srov. Waterworth, The Council s. 77. 
13 KKC 1128. 
14 Srov. tamtéž 1127–1128. 

 



 

12 

Svátosti jsou také nutné ke spáse. Přijímáním svátostí je přijímajícím dán 
věčný život skrze Ducha svatého – přijetím těla Kristova jsou spojeni se 
Spasitelem, a tak jsou zbožštěni.15

2.2. Vyznání 

  

  

Eucharistie se chápe ve trojím smyslu16

• díkůvzdání a chvála Otci 
: 

• obětní památka Krista a jeho těla 
• přítomnost Krista z moci jeho slova a jeho Ducha 

 
Snad by bylo ještě vhodné přidat také chápání eucharistie jako duchovní 

pokrm.17

i) Obětní charakter 

 

 

Je dobré zmínit něco o obětním charakteru mše, který byl a doposud 
je jednou z hlavních překážek v mezikonfesijních diskuzích. Řešení této 
překážky, pokud je, je jen velmi komplikované. Na druhou stranu je 
katolické stanovisko jen velmi málokdy správně pochopené 
z protestantské strany. 

Výklad 19. verše 22. kapitoly u Lukáše18 je katolíky chápán tak, že 
je třeba neustále zpřítomňovat oběť Ježíše Krista, do které zahrnul také 
apoštoly.19 Právě obětní charakter mše je důležitým prvkem. „Biskup je 
správcem milosti nejvyššího kněžství, především v eucharistii, kterou 
obětuje nebo dává obětovat“20

                                                 
15 Srov. tamtéž 1129. 
16 Srov. tamtéž 1358. 
17 CIC, kán. 899 §1. 
18 Lk 22,19: Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: "Toto je mé tělo, které 
se za vás vydává. To čiňte na mou památku." 
19 Srov. KKC 610–611. 
20 Tamtéž 893. 

 říká katechismus, a cituje tím Lumen 
Gentium 2. vatikánského koncilu. Eucharistická oběť je skutek, který 
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má přinášet očištění také zemřelým, a má se tedy také za ně slavit 
mše.21

V eucharistickém slavení se však oběť Krista neopakuje, ale 
zpřítomňuje (to se děje při pronášení slov o ustanovení, jak bude řečeno 
dále v části o průběhu vysluhování)

  

22. To znamená, že oběť jednou 
obětovaná není potřeba stále znova a znova provádět, aby bylo 
dosaženo odpuštění hříchů. Obětování Krista bylo jednorázové, úplné 
a dokonalé.23 To, co se děje při slavení mše není tedy toliko 
obětováním Krista, jako přenesením jeho oběti do přítomnosti. 
V okamžiku proměňování se tedy z chleba a vína stává Kristus (a to 
celý, jak bude řečeno dále) právě křižovaný, právě ukřižovaný a právě 
vzkříšený. Jde o prolomení časové osy, nejedná se tedy dále už 
o konkrétní čas, ale o celou časovou osu a mnohem víc, totiž věčnost, 
která se stává skutečností při mši. Mimo jiné také proto je eucharistie 
„zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“24 a všechny ostatní 
svátosti s ní souvisejí a k ní směřují. Oběť církve přivádí k dokonalosti 
právě a pouze oběť Kristova. Není to tedy tak, že by oběť církve 
doplňovala a zdokonalovala oběť Kristovu.25 Tato oběť církve je však 
totožná s obětí Kristovou. Neboť Kristus obětoval sám sebe, tedy i své 
tělo. Tělo je zde míněno však dvěma způsoby. Jednak lidské tělo 
a jednak tělo, jímž je církev – a právě to tělo, jemuž je hlavou. 
Katolická církev tedy věří, že Kristus nenechal obětovat pouze svůj 
lidský život, nýbrž že s ním byla také obětována celá jeho církev, která 
si to skrze Ducha svatého od té doby připomíná, zpřítomňuje a slaví. 
Tato oběť je také obětí chval a modliteb, utrpení a práce. Tato oběť 
umožňuje všem křesťanům (tedy údům těla-církve) být spojeni s obětí 
Mesiáše.26

                                                 
21 Srov. tamtéž 1031–1032, 1371. 
22 Srov. tamtéž 1353 a 1362–1367. 
23 Srov. tamtéž 529, 1128, 1366. 
24 Tamtéž 1324. 
25 Celý odstavec srov. tamtéž 1325, 1329–1332, 1348–1350. 
26 Srov. tamtéž 1368. 

  
Oltář má ve mši také dvojí význam: skutečný obětní oltář, na němž 

byl a je obětován Pán, a stůl pro hostinu Páně. Kristus je obětí 
i pokrmem pro svůj lid. 
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ii) Přítomnost Ježíše Krista, transsubstanciace a přijímání pod 
jednou způsobou 

Kristus je přítomen v církvi mnoha způsoby (ve svém slově, 
v modlitbě, ve shromážděních v jeho jménu, v chudých, nemocných 
atd.), „ale zejména (je přítomen) pod eucharistickými způsobami“.27

Kristus se stává přítomný v této svátosti proměněním chleba a vina ve své tělo 
a ve svou krev…“

  
Máme-li mluvit o způsobu, jakým je Kristus přítomen, je nejvhodnější 
přímo citovat katechismus: 

 
„Způsob Kristovy přítomnosti pod eucharistickými způsobami je jedinečný. 

Díky němu stojí eucharistie nad všemi svátostmi a je jakýmsi vyvrcholením 
duchovního života a cílem, k němuž směřují všechny svátosti. V nejsvětější 
svátosti oltářní je obsaženo opravdu, skutečně a podstatně tělo a krev našeho Pána 
Ježíše Krista, s duší a božstvím, a tedy naprosto celý Kristus. Tato přítomnost se 
nazývá skutečná ne výlučně, jako by ostatní nebyly ‘skutečné’, ale je to přítomnost 
vynikající, protože je podstatná, tj. že tímto způsobem je přítomen Kristus, Bůh 
a člověk, naprosto celý. 

28

„Nezpůsobí to člověk, že se obětní dary stanou Kristovým tělem a krví, nýbrž 
sám Kristus … Toto je moje tělo, říká kněz a toto slovo proměňuje obětní dary.“

 

 
A dále cituje Jana Zlatoústého: 

 

29

Toto proměňování se také nazývá přepodstatnění

 
 

30, neboť jak bylo 
řečeno, jde o změnu podstaty31

                                                 
27 Tamtéž 1373. 
28 Tamtéž 1374–1375. 
29 Tamtéž 1375. 
30 Či transsubstanciace. Tak zejména od Tridentského koncilu, kde bylo prohlášeno za 
dogma a také ustanoveno, že se musí a může dít pouze pod rukama kněze. 
31 Lat. substantia. 

 – podstata chleba a vína se mění 
v podstatu těla a krve Krista, zatímco akcidenty (to je například chuť, 
vzhled a vůbec to, co lze smysly vnímat) zůstávají neměnné. Toto učení 



 

15 

o změně podstaty nejvíce rozvinul Tomáš Akvinský ve své Teologické 
Sumě a odtud se posiluje aristotelská filosofie v katolické církvi. Dnes 
už katolická církev občas mluví také o transsignifikanci (změně 
významu) či transfinalisaci (změně určení)32 ve snaze dojít ke smíření, 
ačkoli i tato označení s sebou zajisté nesou jisté nedostatky (ovšem 
stejně jako jakékoli jiné označení). Oficiálně však přijata nebyla.33

Co se týče trvání, eucharistická přítomnost Krista začíná momentem 
proměňování a trvá, dokud eucharistické způsoby existují. Kristus je 
přítomen celý v každé způsobě a v každé její části.

 

34

Z výše řečeného, totiž že Kristus je přítomen celý v každé částečce, 
pak nenuceně vznikla adorace (tj. klanění se svátosti) a přijímání pod 
jednou způsobou, neboť dvě způsoby už nejsou nutné. Přesto však je 
o přijímání pod obojí způsobou řečeno, že plněji vyjadřuje svátostné 
znamení, neboť „dokonaleji vyniká znamení eucharistické hostiny 
a jasněji je vyjádřena vůle, jíž nová a věčná smlouva je stvrzena 
Kristovou krví, i vztah mezi hostinou eucharistickou a hostinou 
eschatologickou v království Otcově.“

 Lámání chleba 
tedy Krista nerozděluje. Jeho přítomnost pak nelze vnímat smysly, ale 
pouze vírou. 

35

iii) Kdo proměňuje a kdo se účastní mše 

 
 

V čele eucharistického shromáždění je Kristus a on sám předsedá 
každé eucharistické oběti. Biskup či kněz jej zastupuje před 
shromážděním a zosobňuje jej jako hlavu, když mluví, když přijímá 
obětní dary a když pronáší eucharistickou modlitbu. Kněz (či biskup) 
pak jménem Krista obětuje chléb, víno a vodu v eucharistické oběti. 
A toto obětování je úkonem samotného Krista. Na slavení se však 
podílejí aktivně nejen všichni shromáždění, ale také ti, kteří „už jsou 
v nebeské slávě“.36

                                                 
32 Srov. Filipi, Hostina, s. 73. 
33 Pokud ano, tak pouze jako dodatek k transsubstanciaci, a nikoli jako její náhrada. 
34 Tj. učení o konkomitanci. 
35 ŘM 281. Celý oddíl pak srov. KKC 1373–1381. 
36 KKC 1370. Celý odstavec srov. KKC 1348. 
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Místní biskup je pak zodpovědný za každé slavení eucharistie ve své 
diecézi (a to i v případě, že jí nepředsedá on sám, ale nějaký kněz). 
Proto se při každé mši připomíná jeho jméno.37

iv) Adorace 

 
 

Katolická církev někdy eucharistii uchovává jako objekt klanění se. 
Je nutno zdůraznit, že vyznává, že se neklaní chlebu a vínu, nýbrž klaní 
se Pánu pod způsobami chleba a vína. Uchovávání zásoby původně 
sloužilo pouze k účelu donášení nemocným, kteří se nemohli hostiny 
účastnit s ostatními. Za tímto účelem se také doposud uchovává.38 
Katolická církev však později začala užívat této svátosti také k adoraci, 
kterou se má vyjadřovat a ukazovat skutečná úcta a víra v přítomnost 
Pána Ježíše Krista. Adorovat znamená setkat se s Pánem jakoby tváří 
v tvář.39

v) Problémy 

  
 

Katolická nauka o eucharistii je poměrně obsáhlá a podrobná na to, 
kolik se o Večeři Páně píše v Bibli. Dá se říct, že někdy až ke škodě, 
neboť si sama svou komplexností vytváří pasti, do kterých se pak 
následně chytá. Je ovšem také možné, že autor této práce pouze nenašel 
vhodné dokumenty, objasňující přinejmenším některé z níže uvedených 
problematických otázek. 

Tak například formulace „Kristus je celý a celistvý přítomen v každé 
způsobě a v každé její části“40 může vyprovokovat otázky jako: Ulpívá 
celý Kristus v malinkých částečkách na prstech podávajícího kněze? 
O tom se zmiňuje misál, že je třeba řádně umýt kalich a omýt si ruce. 
Co se však stane s Kristem, když si kněz omyje ruce a vylije jej do 
sakrária?41

                                                 
37 Tamtéž 1369. 
38 A to také v jiných církvích. 
39 Srov. KKC 1378–1380. 
40 Tamtéž 1377. 
41 Srov. ŘM 278(-280). Sakrárium je nádobka nebo odtok sloužící k vylévání 
eucharistického vína. 

 Co ještě je a co už není Kristem – je jím i vůně, která se line 
z chleba a vína? A tak dále. Tím není míněno, že bychom na tyto 
otázky museli znát odpověď, ani se nechce hodnotit správnost či 
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nesprávnost těchto slov. Jde však o to, k čemu se církev sama zavazuje 
věřit a jaké otázky může tato víra vyvolávat ve druhých. 

Další otázka vzniká u slov „nekrvavým způsobem obětován“.42

Nyní bude řeč o poněkud jiném typu problému, který však se týká 
spíše společného slavení eucharistie s jinými církvemi – lépe řečeno 
katolického pohledu na nekatolickou Večeři Páně. Katechismus cituje 
Ignáce Antiochijského, kde v listu Smyrňanům píše: „Za platnou 
považujte takovou eucharistii, kterou slaví episkop nebo někdo, komu 
to on povolil.“

 
Pakliže tato oběť má být zpřítomněna dokonale a cele v eucharistii, jak 
jsou tato slova míněna, když Kristova oběť nutně krvavá byla? 

43 Tím je možné odůvodnit, proč katolická církev 
nedovoluje svým členům účast na jakékoli protestantské Večeři Páně. 
A jinde se odkazuje na Justina Mučedníka: „A toto jídlo nazýváme 
Εὐχαριστία, na němž se nikdo nesmí podílet než ten, kdo věří, že věci, 
které učíme, jsou pravdivé…“44 Odtud pak může zase přicházet 
problematika nepřipuštění (za běžných okolností) kohokoli z jiné církve 
k eucharistii.45

2.3. Praxe 

 

 

Průběh vysluhování je zde popsán podle všeobecných pokynů k Římskému 
misálu46 a podle Českého misálu47

V praxi se setkáváme s třemi základními typy mše: s účastí lidu, bez účasti 
lidu a koncelebrovaná

. Velkým pozitivem katolické církve 
(a v tomto bodě si skutečně zasluhuje označení katolická) je její obecné 
slavení, které probíhá po celém světě ve stejném schématu. 

48 mše. Tento oddíl bude zaměřen pouze na eucharistii 
a prvky s ní přímo spojené, nikoli na celý obřad mše.49

                                                 
42 KKC 1367. 
43 Spisy apoštolských, s. 137 a dále viz CIC 844. 
44 Srov. Roberts, Ante Nicene, s. 185. 
45 CIC, kán. 844 §1. 
46 ŘM 72–347. 
47 ČM s. 434–466 (zejm. eucharistické modlitby na s. 434–459). 
48 Tj. slavena s více přítomnými kněžími. 
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i) Slova ustanovení 

V katolické církvi je k pravému proměnění darů (chleba a vína na 
tělo a krev Krista) potřeba vyřčení dvou slov50. První, prosba o seslání 
Ducha svatého na dary, se liší podle typu eucharistické modlitby,51

První epikleze v případě první eucharistické modlitby je prosba: 
„Učiň Bože, ty sám … ať se nám stane tělem a krví tvého milovaného 
Syna…“

 
druhé je slovo ustanovení, které řekl Ježíš Kristus. 

52

U druhé eucharistické modlitby: „…Sešli rosu svého Ducha také na 
tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou…“

 

53

U třetí: „…posvěť svým Duchem tyto dary … ať se stanou…“
 

54

U čtvrté: „…prosíme: ať svatý Duch posvětí také tyto dary, aby se 
staly…“

 
 Při vyřčení slov ustanovení 

55

„Vezměte a pijte z něho všichni: Toto je kalich mé krve, která se 
prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová 
a věčná. To konejte na mou památku.“

 
Slova ustanovení se částečně liší v popisu toho, co Ježíš dělal, ve 

významu se však příliš neliší. Přímo Ježíšova slova v něm se však 
u všech eucharistických modliteb shodují a právě při nich má docházet 
k proměňování: 

„Vezměte a jezte z toho všichni: Toto je moje tělo, které se za vás 
vydává.“ 

56

                                                                                                                                 
49 V rámci velkého rozsahu katolické liturgie je zde uveden pouze průběh vysluhování za 
nejčastějších okolností v České Republice. Konkrétní postupy ve všech možných 
případech, je možné nalézt v ŘM 91–272. 
50 Epiklezí. 
51 Existují celkem čtyři základní uznané eucharistické modlitby (a pak ještě několik dalších 
pro speciální příležitosti) – jedinou uznanou před 2. vatikánským koncilem byla první 
eucharistická modlitba, další tři vznikly podle novější katolické teologie až po koncilu, 
a nyní je možno užívat kteroukoli z nich. 
52 ČM, s. 438. 
53 tamtéž, s. 444. 
54 tamtéž, s. 448. 
55 tamtéž, s. 455. 

 

56 Obě citace viz tamtéž, s. 438–439, 444–445, 449 a 456, srov. Mt 26,26–28; Mk 14,22–
24; Lk 22,19–22; 1K 11, 23–25. 
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ii) Průběh vysluhování 

Samotné slavnosti eucharistie – bohoslužbě oběti – předchází úvodní 
obřady57 a bohoslužba slova.58

Na oltář se nachystá korporál, purifikatorium,
 

59 misál a kalich. Dary 
– chléb, víno a voda – jsou připraveny už před začátkem mše a na 
začátku bohoslužby oběti jsou za zpěvu přinášeny pověřenými osobami 
k oltáři a při pronášení předepsaných modliteb se kladou na oltář. Pak 
se mohou okouřit kadidlem, stejně jako oltář, pro naznačení, že „oběť 
církve a její modlitba stoupá jako dým před Boží tvář“,60 a potom se 
může okouřit i „kněz kvůli posvátné službě a lid kvůli důstojenství 
přijatému ve křtu“ 61

Po těchto úvodních obřadech následuje modlitba kněze

. Následně si kněz umyje ruce na znamení touhy po 
vnitřní očistě. 

62 nad dary, 
která je přípravou na eucharistickou modlitbu. Ta je vrcholem slavení 
eucharistie, je modlitbou díkůvzdání a posvěcení. Jejím smyslem je 
spojení celého shromáždění věřících s Kristem ve vyznání Božích 
velkých činů a v podání oběti.63 Zpravidla při ní společenství klečí.64

• díkůvzdání a oslavu Boha za díla podle charakteru doby či 
svátku 

 
Eucharistická modlitba se v následujícím pořadí skládá z: 

• společného zvolání „Svatý, Svatý, Svatý“ 

                                                 
57 Příchod kněze či kněží a přisluhujících za zvonění zvonů, pozdrav k oltáři 
a shromážděnému lidu, úkon kajícnosti, volání Kyrie eleison a Sláva na výsostech Bohu 
a vstupní modlitba. 
58 Biblická čtení a zpěvy mezi nimi, homilie (kázání), vyznání víry a přímluvy. 
59 Korporál je bílý lněný čtvercový kousek látky, na který se pokládá patena (miska na 
hostii) a kalich. Purifikatorium je bílá látka sloužící k vyčištění kalicha a pateny po 
přijímání. 
60 ŘM 75. 
61 Tamtéž. 
62 Zakončená buď slovy: „Skrze Krista, našeho Pána.“ Nebo pokud je k jejímu konci 
zmínka o Synu, zakončuje se: „Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.“ A zakončení 
společným amen. 
63 O ní je řeč výše v oddíle Obětní charakter. 
64 Tak alespoň v českých zemích. 
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• proseb za působení Ducha Svatého při proměně darů na tělo 
a krev Krista, a aby jeho neposkvrněná oběť byla ke spáse 
přijímajícím 

• zprávy o ustanovení a proměnění, kdy se slovy a úkony koná 
oběť, jenž Kristus ustanovil při Poslední večeři – v tomto 
okamžiku dochází k proměňování při vyřčení slov 
ustanovení65

• slavení Kristovy památky vzpomínkou na jeho utrpení, 
vzkříšení a nanebevstoupení 

 

• podávání neposkvrněné oběti Krista Otci, a aby se věřící učili 
s touto obětí ztotožňovat ve sjednocování s Kristem 

• proseb, jimiž se vyjadřuje slavení eucharistie ve společenství 
s celou nebeskou i pozemskou církví a přinášení oběti za ni 
i za všechny její členy (živé i mrtvé), kteří jsou povoláni 
k účasti na vykoupení 

• závěrečné doxologie zakončené společným „Amen.“ 

 
Po ní následuje modlitba Otče náš, do níž je knězem přidán 

embolismus, který vyprošuje, aby celé společenství věřících bylo 
zbaveno moci zla. Pak přichází pozdravení pokoje, lámání chleba 
knězem, jímž se naznačuje jednota věřících po celém světě, kde se 
láme,66 a vpuštění části hostie do kalicha67 za zpěvu: „Beránku Boží, 
jenž snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi,“ nebo podobného68

Po těchto obřadech a modlitbách nastává (obvykle za zpěvu) 
samotné přijímání, jemuž by ještě měla předcházet tichá modlitba 
každého přítomného. Misál v určitých případech vybízí k přijímání pod 
obojí způsobou,

. To se 
zpravidla opakuje třikrát, přičemž naposledy se místo „smiluj se nad 
námi“ zpívá „daruj nám pokoj“. 

69

                                                 
65 Srov. KKC 1353. 
66 Tak, jak to činil Ježíš při Poslední večeři. Viz např. Mt 26,26. ŘM 83 se odkazuje pro 
jednotu věřících na 1Kor 10,17. 
67 Jímž se naznačuje jednota těla a krve Krista. 
68 Např. v jazyce latinském. 

 „neboť plnějším vyjádřením svátostného znamení se 

69 Jak obvykle přijímá pouze kněz. Mohou tak přijímat obvykle: kněží (i ti, co nemohou 
celebrovat ani koncelebrovat mši), jáhni a jiní sloužící při mši, členové určitého 
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poskytuje věřícím obzvláštní příležitost k hlubšímu porozumění 
tajemství, na němž mají účast.“70 Po přijímání by měla být vymezena 
chvíle na tichou modlitbu, a pak kněz pronáší modlitbu, v níž prosí 
o ovoce ze slaveného tajemství.71 Následují závěrečné obřady.72

iii) Všeobecné pokyny o zacházení se svátostí

 
 

73

• Obvykle se oltář a kniha evangelií uctívají políbením. 
 

• Pokleknutí pravým kolenem je výraz klanění a je vyhrazeno 
Nejsvětější svátosti74

• Je-li ve svatostánku Nejsvětější svátost, poklekají před ním 
všichni kdykoli před ním přejdou.

 a svatému kříži ve vyhrazené době. 

75

• Rozlišují se dva typy úklon, každý pro specifický případ. Jsou to 
úklona hlavy a úklona těla. 

 

• Kdykoli na prstech nebo jinde ulpí částečky hostie, kněz je otře 
nad patenou, nebo si umyje ruce, je-li to nutné. 

• Kalich se čistí vodou nebo vodou a vínem, které pak vypije ten, 
kdo ho čistí. Patena se obvykle utře purifikátorem. 

• Všechnu zbylou krev Kristovu je třeba vypít hned u oltáře.76

• Ukápne-li krev Páně, místo se umyje vodou a voda se vylije do 
sakrária. 

 

• Při podávání pod obojí způsobou je třeba vyhovět těm, kteří 
chtějí přijímat pouze pod jednou způsobou. 

• Při podávání těla řekne podávající: „Tělo Kristovo.“77

                                                                                                                                 
společenství (konvent, komunita, duchovní cvičení…) a jinde, kde to diecézní biskup 
dovolí. Více o tom, kdy a kde je vhodné přijímat pod obojí způsobou viz ŘM 283. 
70 ŘM 14. 
71 Je zakončená stejně jako je uvedeno v pozn. 62, nebo pokud se mluví přímo k Synu: 
„Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.“ Zakončeno opět společným „Amen“. 
72 Krátká oznámení, pozdrav a požehnání (příp. s žehnací modlitbou nebo jiným textem), 
propuštění lidu ke chvále Boha, políbení oltáře knězem a jáhnem a hlubokou úklonou všech 
přítomných k oltáři. 
73 ŘM 273–287. 
74 Tj. eucharistii, např. při adoraci. 
75 Mimo případ procházení v průvodu a během slavení mše. Není-li to možné (např. nesou-
li procházející kříž), ukloní se hlavou. 
76 Může ji vypít kněz, jáhen nebo jiný pověřený akolyta, který podával z kalicha. 

 Při 
podávání krve, řekne: „Krev Kristova.“ Při podávání těla 
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Kristova namočeného do krve, řekne podávající: „Tělo a krev 
Kristova“ Přijímající odpoví před přijetím pokaždé: „Amen“. 

• Normálně se podává hostie přímo do úst. Kde je to dovoleno, 
může se podat také na ruku, přičemž je třeba hostii ihned sníst. 

 
 

iv) Příkazy a zákazy týkající se eucharistie78

V tomto oddílu budou jmenovány alespoň nejvýznamnější
 

79

• Přijímat nemůže ten, kdo si je vědom ve svém jednání nějakého 
těžkého hříchu, který následně nevyřkl u svátosti smíření. Také 
nemůže přijímat nikdo, kdo byl exkomunikován či potrestán 
interdiktem.

 příkazy 
a zákazy v oblasti vysluhování a podávání eucharistie: 

80

• Svátost eucharistie může platně vysluhovat pouze řádně 
vysvěcený kněz katolické církve.

 

81

• Eucharistii lze přijímat za běžných podmínek maximálně 
jedenkrát denně, minimálně jedenkrát ročně.

 

82

• Katolík může přijímat pouze v katolickém obřadu a zároveň 
v katolickém obřadu smí přijímat pouze katolický věřící.

 

83

• Dítě může jít k prvnímu svatému přijímání ve věku, kdy je 
schopno rozeznat tělo Kristovo od obyčejného pokrmu.

 

84

                                                                                                                                 
77 ŘM 161. 
78 Vycházející z Kodexu kanonického práva. 
79 Z pohledu autora této práce. 
80 Srov. CIC, kán. 915–916, KKC 1385 a 1415, o těžkém (či též smrtelném) hříchu viz 
KKC 1037, zejména pak tamtéž 1854 – 1861. 
81 Srov. CIC, kán. 900. Výjimka je možná, pak může vysluhovat kdokoli; viz tamtéž, 
kán. 230 §3 a kán. 861. 
82 Srov. tamtéž, kán. 917, 920, 921. Pro kněze platí o něco jiné podmínky viz tamtéž kán. 
905. 
83 Výjimka však je oboustranně možná. Srov. pozn. 43. Ačkoli CIC, kán. 844 §2 se dá 
pochopit dvěma způsoby. Slovy „…in quorum Ecclesia valida exsistunt praedicta 
sacramenta,“ můžeme rozumět platně udělovány pro katolickou církev (pak jsou to zejm. 
pravoslavné církve), ale také je lze pochopit tak, že v té „cílové“ církvi je tato svátost 
považována jako platná (jinými slovy, že je v ní eucharistie či Večeře Páně považována za 
svátost). Pak by se to vztahovalo také na některé protestantské církve. 
84 Srov. CIC, kán. 913-914, od tohoto okamžiku by mělo přijímat nejméně jednou ročně. 

 
Předtím může přijímat požehnání na čelo od kněze. 
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• Co se týče složení pokrmu eucharistie: 
 

„Posvátná eucharistická mešní oběť se musí slavit za použití chleba 
a vína, do něhož se přimísí maličké množství vody. 

Chléb musí být čistě pšeničný a čerstvě připravený, aby nebylo nebezpečí 
zkažení. 

Víno musí být přírodní z vinné révy a nezkažené.“85

• Přičemž chléb je nekvašený a svaté přijímání se může podávat 
třemi způsoby: pouze pod způsobou chleba, pod obojí 
způsobou, nebo v případě nutnosti pouze pod způsobou vína. 
Nelze však přepodstatnit pouze samotnou jednu látku ani 
přepodstatňovat mimo mši.

 
 

86

• Eucharistie se smí slavit
  

87 v chrámu některé církve nebo 
církevní společnosti, která není v plném společenství88

 
 

 
s katolickou církví. Musí však být vyloučeno jakékoli 
pohoršení. 

  

                                                 
85 Tamtéž, kán. 924 
86 Srov. tamtéž, kán. 925–927 
87 S dobrým odůvodněním a pouze s výslovným dovolením místního ordináře. CIC, kán. 
933. 
88 Ačkoli plné společenství církví pravděpodobně nemá pevnou definici (neboť 
v ekumenických rozhovorech se vyskytuje problém už s definováním samotné církve), 
dobře jej do tří základních bodů shrnuje např. H. Schütte (EK2, s. 188n): Plné společenství 
je společenství víry, svátostí a služby (a dodává ještě nutnost zřeknutí se dřívějších 
odsouzení druhých církví, která už nemají platnost), přičemž ke společenství víry není 
nutná identická terminologie. Srov. EK1, s. 17 a 37n, ještě lépe pak EK2, s.186–190.  
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3. Protestantské církve 
U protestantských církví je tomu – zejména v oblasti praxe – značně jinak, 

než u církve katolické, neboť i když existují různá celosvětová společenství, 
která sdílí jednotná vyznání, bohoslužebná praxe se může značně lišit; proto 
bude řeč spíše o konkrétních církvích než o nějakém společenství jednoho 
vyznání, ačkoli vyznání níže předložená budou pro daná společenství89 
jednotná pro všechny jejich členské církve. Není v možnostech této práce 
zabývat se všemi protestantskými církvemi, proto byly zvoleny pouze některé 
církve nejvýznamnějších světových proudů. Jelikož největší protestantskou 
církví v České republice je Českobratrská církev evangelická (ČCE), která 
svým vznikem ztratila mnohé charakteristické prvky nejvýznamnějších 
světových protestantských odvětví,90 bude tato podkapitola zaměřena na církve 
jiné, sice konkrétní, ale přesto zastupující celek jednotným vyznáním. Jde 
o církve augsburského vyznání a církve helvetského vyznání91

3.1. Církve augsburského vyznání 

. 

 

Na úvod je vhodné říct několik poznámek k používané literatuře. Literatura 
zde používaná bude vycházet zejména z vyznavačských spisů,92

                                                 
89 Jako např. Světový luterský svaz nebo Světový reformovaný svaz. 
90 ČCE vznikla v r. 1918 sloučením dvou církví, helvetského a augsburského vyznání, na 
území dnešní České republiky. 
91 Jinak také reformované církve nebo budou jinde označovány jako církve kalvínského 
pojetí. Ač jejich pojetí nemusí vždy odpovídat pojetí Kalvína, do velké míry z něho 
vycházejí. 
92 Tj. tzv. symbolických knih (dnes zpracovaných v češtině pod jednotným dílem s názvem 
Kniha svornosti): Tři starocírkevní symbola (Apoštolské, Nicejsko-cařihradské 
a Athanasiovo), Augsburské vyznání z r. 1530, Apologie Augsburského vyznání, 
Šmalkaldské články, Pojednání o papežské moci a prvenství, Malý a Velký katechismus, 
Formule svornosti. Mezi základní se považují starocírkevní symbola, Augsburské vyznání 
a Malý katechismus.  

 na kterých 
církve augsburského vyznání staví svou věrouku (a samozřejmě také na Bibli). 
Na rozdíl od katechismu římskokatolické církve jsou vyznavačské spisy 
formovány dobou a často zaujetím jejich autora, tedy jsou psány právě v reakci 
na tehdejší katolickou věrouku. Vycházejí z ní, od ní se odrážejí, ji kritizují 
a s ní mnohdy souhlasí. Slovy „katolická věrouka“ však bohužel nemůžeme 
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mnohdy říct nic konkrétnějšího než to, co bylo nejčastěji vidět 
v různých kázáních či jednáních kněží, která poukazovala na potřebu reformy 
církve. 

Věrouka luteránství má hlavní důraz v prvním a hlavním článku 
Šmalkaldských článků, z něhož do větší či menší míry vycházejí všechny 
ostatní články učení: 

 
„Ježíš Kristus, náš Bůh a Pán, vydán jest pro hříchy naše, a vstal z mrtvých pro 

ospravedlnění naše (Ř 4, 25). On je ten Beránek Boží, kterýž snímá hřích světa (J 1,29). 
A Hospodin uvalil na něj nepravosti všech nás (Iz 53,6). A opět: Všickniť zajisté zhřešili… 
Spravedliví [pak] učiněni bývají darmo, milostí jeho, skrze vykoupení, kteréž se stalo 
v Kristu Ježíši … ve krvi jeho (Ř 3,23n). 

Ale poněvadž tomu je nutno věřit a nelze toho nabýt či dosáhnout jakýmkoli skutkem, 
zákonem nebo zásluhami, je zřejmé a nepochybné, že nás ospravedlňuje sama tato víra, jak 
praví apoštol Pavel: Protož za to máme, že člověk bývá spravedliv učiněn věrou bez skutků 
zákona (Ř 3,28), a podobné v předchozím verši: aby on spravedlivým byl, 
a ospravedlňujícím toho, kterýž jest z víry Ježíšovy (Ř 3,26). 

Od tohoto článku nemůžeme ani v nejmenším ustoupit, i kdyby padly nebesa i země 
a nic nezůstalo na svém místě. Neboť není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze 
kteréž bychom mohli spaseni býti (Sk 4,12). A zsinalostí jeho lékařství nám způsobeno 
(Iz 53,5). 

Na tomto článku závisí všechno, co učíme, jak jednáme a na čem trváme, proti papeži, 
ďáblu i světu. Proto si tímto učením musíme být jistí a nepochybovat o něm, jinak by bylo 
všechno ztraceno a my bychom propadli vítězům, papeži i ďáblu a komukoli.“93

                                                 
93 ŠČ 2, 1. 

 
 

Praxe církví augsburského vyznání v této práci bude vycházet 
z Evangelického kancionálu, který mimo písní obsahuje také liturgickou část, 
modlitby, žalmy a jiné. Je užíván jak ve Slezské církvi evangelické 
augsburského vyznání (SCEAV), která je největší čistě luteránskou církví na 
území České Republiky, tak v Luterské evangelické církvi augsburského 
vyznání (LECAV). Evangelická církev augsburského vyznání (ECAV) má 
praxi poněkud odlišnou.  
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3.1.1. Svátost 

„…‚svátost‘ je svatý skutek nebo obřad, který přikázal Bůh a doprovodil jej 
zaslíbením své milosti … Pravé svátosti jsou: křest, Večeře Páně, rozhřešení, 
což jest svátost pokání.”94

„Přistoupí-li slovo k vnější věci, vzniká svátost.“
 

95

Neviditelný Bůh se sklání ve viditelném znamení svátosti k člověku, aby se mu daroval 
a nabízí mu tak spásu. Věřící člověk přijímá tento dar ve svobodě a s vděčností. Ježíš 
Kristus svěřil své církvi svátosti jako trvalá znamení své blízkosti a lásky. Často je také 
nazýváme Božím tajemstvím nebo tajemstvím víry, neboť je rozumem nedokážeme plně 
pochopit.“

 
Tak se ve stručnosti vyjadřují ke svátostem symbolické knihy. Vezmeme-li 

v úvahu například zásady slezské církve, zde jsou svátosti popsány o něco 
jiným způsobem: 

 
„Svátost je posvátný úkon ustanovený Bohem, v němž sám Bůh spojil viditelná 

znamení se svými slovy zaslíbení, kterým nabízí a dává ze své milosti skrze Ježíše Krista 
věřícím odpuštění hříchu, spasení a věčný život. V souladu s touto definicí máme dvě 
svátosti: Křest svatý a Večeři Páně. 

96

Svátosti pak slouží nejen jako znamení příslušnosti k nějakému vyznání 
mezi lidmi, ale mnohem víc jsou znamením a svědectvím Boží vůle a slouží 
k pravému utvrzování víry těm, kteří jich užívají. 

 
 

97

O počtu však netřeba dlouho mluvit, neboť i sám Melanchthon říká, že není 
toliko důležité hrát si se slovy a z různých definic odvozovat různé počty 
svátostí,

 
Je však třeba říci, že v dnešním ustanovení církve jsou svátosti dvě i proto, 

že svátost pokání je vždy v rámci Večeře Páně a proto se ustálil počet svátostí 
na dvou, ačkoli ve skutečnosti jsou vlastně tři. 

98

                                                 
94 AC 13, 3–4. 
95 Augustinus Aurelius, citováno z VK 5, 10. 
96 Zásady SCEAV, s. 9. 
97 CA 13. 
98 A připouští, že např. i vzkládání rukou pro kněžský stav může být považován za svátost, 
kdyby ovšem v té době byl ctěn tak, jak má být, tj. jako služba Božího slova (AC 13, 11–
12). Stejně tak by však svátostí mohla být nazvána modlitba a jiná dobrodiní přikázaná 
Bohem. 

 nýbrž mnohem důležitější je vědět, jak s nimi zacházet. Velmi 
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důležitým u svátostí je víra. Tvrdí se, že svátosti jako skutky milosti nabývají 
svého smyslu, své účinnosti, až když se přijmou vírou. To, co se chce popřít, je 
svátost typu ex opere operato, které může mít (a zajisté mnohdy mělo) 
negativní následky99, jako je kvantifikování milosti spásy a hromadění dobrých 
skutků jedné osoby, která z nich pak může rozdávat druhým100. Nechce se tím 
však říct, že víra sama stačí101 – vykonání svátosti je důležité, víra ji však 
přijímá. Svátost sama o sobě je skutkem Božím a nezávisí toliko na naší víře, 
neboť Bůh může konat, co chce, nezávisle na nás. Svátost tedy je naprosto 
platně vysluhovaná, neboť naše nevíra nemůže zrušit Kristův příkaz.102 Ovoce 
svátosti se však přijímá vírou v milosti, které Bůh skrze svátosti zaslíbil. A tato 
víra je teprve znamením skutečného obrácení a přijetím svátosti.103 Nejde však 
pouze o jakousi víru v existenci Boha, ale mnohem víc o důvěru, „která věří 
jmenovitě těm slibům, jež podávanou svátost provázejí, a věří především, že 
svátostí přijímá odpuštění hříchů.“104

3.1.2. Vyznání 

 

 

i) Obětní charakter 
Jak bylo už výše uvedeno, oběť Krista se jednou stala a je úplná 

a dostatečná a nelze ji žádnými lidskými skutky doplnit. Učení 
katolické církve středověku se do jisté míry lišilo od učení dnešního 
a skutečně se lpělo více na lidských skutcích, jako spásonosných, než je 
tomu dnes (ačkoli ani dnes tento bod z katolické církve nevymizel). 
Proto Luther mši označuje jako „největší a nejhroznější ohavnost … 
Přesto je ze všech papežských modloslužeb tou hlavní a nejokázalejší. 
Papeženci totiž tvrdí, že tato oběť, to jest sám úkon mše, vysvobozuje 

                                                 
99 Srov. AC 13, 23. 
100 Jak tomu učila a ještě pořád učí katolická církev např. v učení o odpustcích. Viz KKC 
1471, 1477, 1479 a zejména 1475. Jakoby paradoxně proti tomu mluví hlava 1476, kde se 
říká, že Kristus sám je zdrojem všech zadostiučiňujících skutků spásy. 
101 Jak je tomu u reformovaných církví. 
102 Srov. VK 5, 17. 
103 Srov. Ř 4,9nn, AC 13, 18–20. „…jedině víra tedy může přijmout svátost a mít z ní 
užitek…“ 
104 AC 13, 21. 
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člověka z hříchu105 … ale jak už jsme řekli, tato výsada patří pouze 
Beránku Božímu.“106

Je však třeba rozlišovat mezi dvěma druhy oběti: jedna je oběť 
smíření, skutek zadostiučinění za vinu i trest, který má Boha usmířit 
s námi a přinést odpuštění hříchů; druhá je oběť díkůčinění, která 
odpuštění hříchu nepůsobí, ale je obětována právě těmi, kdo už došli 
odpuštění hříchů, a za tento a za jiné dary od Boha vzdávají mu díky.

 
Mše jako taková se však neruší a v luteránství se zachovává do velké 

míry podobná té katolické. Jde však o rozdíl v učení o ospravedlnění 
a o Kristově oběti. Pro církve augsburského vyznání je Kristova oběť 
obětí čistě jeho, a nikoli celé církve. Oběť Krista jednou dokonaná, 
která není třeba nijak opakovat ani zpřítomňovat, neboť důležitý je 
důsledek této oběti – a to je naše svoboda a spasení. 

107

Večeře Páně, tedy eucharistie, už sama ze svého názvu vyjadřuje 
svou podstatu – díkůvzdání či díkůčinění – což je něco úplně jiného než 
oběť smíření, a Melanchthon se tak ve své apologii opírá o učení 
starých církevních otců.

 
Takovou obětí jsou například oběti chval, kázání evangelia, víra 
a vůbec všechny dobré skutky. 

Oběť Krista naproti tomu je jediná svého druhu, neboť jako jediná 
smazává hříchy světa, a je tedy samozřejmě míněna v prvním smyslu, 
a to absolutně a úplně. 

108

Svátost Večeře Páně pak znamená znamení Boží milosti a slovo 
Božího zaslíbení. Přijetím svátosti vírou se pak dostává skutečné 
odpuštění hříchů. Vnější obřad je znamením

 Druhým účinkem mše je pak potěšení srdce. 
První je účinkem oběti, druhý je účinkem svátosti. 

109 milosti přijaté vírou. 
Víra a slovo jsou ty podstatné složky, která činí svátost Večeře Páně 
platnou a činí odpuštění hříchů.110

                                                 
105 Stejně jako tomu bylo například u odpustků, poutí, půstů a jiných lidských úkonů, které 
měli (zejm. dle středověkého učení katolické církve) přinášet odpuštění hříchů. 
106 ŠČ 2, 1. 
107 Srov. AC 24, 19. 
108 Srov. tamtéž 24, 66. 
109 Srov. Ř 4, 11. 
110 Viz předchozí oddíl. Srov. také MK, Oltářní svátost 5–8. 
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ii) Přítomnost Ježíše Krista a přijímání pod obojí 
„O Večeři Páně se učí, že Kristovo tělo a Kristova krev jsou v ní 

opravdu přítomny a rozdíleny požívajícím. Ti, kdo učí jinak, se 
zavrhují.“111

Tolik se vyjadřují augsburští k přítomnosti Krista ve Večeři Páně 
v souladu s katolickou církví a víra či nevíra přijímajícího na tom nic 
nemění. O transsubstanciaci už se toliko pozitivně nevyjadřují. Dle 
Písma totiž máme jíst chléb,

 

112 a tím pádem i pít víno, které jsou 
Kristovým tělem a krví, a nikoli se v ně mění.113 Dále se však píše, že 
Ježíš Kristus je přítomen pouze v době podávání a jedení svátosti, 
zatímco po vysluhování, „když je chléb opět odložen a uschován ve 
schráně, nebo i nošen při procesích a ukazován, jak se děje 
u papeženců, spolupřítomnost Kristova těla neuznávají.“114

Jde-li o přijímání pod obojí, i když by se bralo vážně učení 
o konkomitanci

 Celé tělo 
a krev se musí sníst a vypít, neboť musí být cele (a ne po oddělených 
částech) vykonána a dokončena tato svátostná večeře, a ono slovo je 
směřováno právě jen pro ni. 

115 Krista ve Večeři Páně, je nutno přijímat pod obojí 
způsobou, protože to tak ustanovil Kristus a apoštol Pavel v Písmu 
svatém.116 Ono se však vážně nebere, neboť Ježíš výslovně řekl 
o chlebu: „Toto je mé tělo…“117 a výslovně o kalichu vína: „Toto jest 
má krev…“118

                                                 
111 CA 10. 
112 1K 10,16: „A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově?“ a 1K 11,28: „Nechť 
každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.“ 
113 Srov. ŠČ 6, 5 a VK 5, 8–9: „Čím tedy oltářní svátost je? Odpověď: Je to pravé Kristovo 
tělo a krev, nabídnuté nám křesťanům jeho slovem v chlebu a víně a pod jejich podobou, 
abychom je jedli a pili … ale nikoli obyčejný chléb a víno … nýbrž chléb a víno pojaté do 
Božího slova a s ním spjaté.“ 
114 Kniha svornosti, s. 591, bod 15. 
115 Celý Kristus je přítomen v každé částečce Večeře Páně. 
116 Srov. AC 22, 1 a ŠČ 6, 2–3. 
117 Lk 22,19. 
118 Mk 14,24. 
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iii) Kdo smí vysluhovat a přijímat 
A také Ježíš ustanovil přijímání pod obojí pro celou církev, ne jen 

pro některé, ustanovil jej pro zbožné i špatné křesťany. Víra každého je 
to, co je důležité – hoden a připraven přijímat je pouze ten, kdo věří 
slovům: „Za vás se vydává a za vás se prolévá na odpuštění hříchů.“119

Hoden přistupovat však sám od sebe není nikdo, jde-li o čistotu 
a zbožnost, proto nelze rozlišovat mezi těmi, kdo smí a kdo nesmí 
(nebrání-li však nějaký obzvláště velký hřích, který by byl důvodem 
k vyloučení ze sboru). A spíš je tomu naopak, mají přistupovat právě ti, 
kteří cítí svou vinu a tíži hříchu a potřebují útěchu duše i srdce, že je 
jim odpuštěno. V souvislosti s tímto pak nehodnými lze nazvat pouze 
ty, kdo nechtějí uznat, že jsou hříšní.

 
Kdo ji přijímá vírou, ten ji přijímá hodně, kdo nevěří, přijímá nehodně, 
neboť si dává zbytečně podávat „spasitelné dobrodiní“. Přístupný je 
však tento poklad všem – jakoby položený na stůl, uvěřit pak znamená 
jíst duchovní pokrm, zatímco bez víry odmítáme odpuštění hříchů a tím 
se o něj připravujeme, neboť Bůh nám nechává svobodu i v otázce 
přijetí spasení a odpuštění vin. 

120

Vysluhování Večeře Páně je dáno pouze mocí Kristovou a jeho 
slovem, proto „nezávisí na ctihodnosti nebo nehodnosti duchovního 
služebníka, který ji podává…“

 Víra sama (v pravou přítomnost 
těla a krve a v odpuštění hříchů), byť i ta nejmenší, stačí, žádné další 
přípravy a skutky nejsou nutné. Luther, i když v podstatě dovoluje 
přistupovat komukoli, neměl v úmyslu připouštět nikoho, kdo ani neví, 
co přijímá, tedy kdo nezná slova ustanovení, ani nikoho, kdo netouží po 
odpuštění svých hříchů. 

121 a dále „… takže na všech místech, 
kde se Večeře Páně koná, jak ji Kristus založil, a užívá se při ní jeho 
slov, jsou tělo a krev Kristovy opravdu přítomny, rozdíleny a přijímány 
mocí a vlivem týchž slov, která Kristus vyslovil při prvním Hodu. 
Neboť … působí jejich prostřednictvím napořád Kristus sám … neboť 
není člověka, který by mohl předkládaný chléb a víno učinit tělem 
a krví Kristovou.“122

                                                 
119 Srov. ŠČ 6, 1; MK, Oltářní svátost 10 a Lk 22,19–20. 
120 Srov. VK 5, 59–60 a 70–74. 
121 Kniha svornosti s. 591, bod 16. 
122 Tamtéž s. 602. Zvýraznění autorem této práce. 

 Proto je může vyřknout platně kdokoli, neboť 
nejde o toho, kdo je říká, ale o toho, kdo tak činí, a to je Kristus. 
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Důležitou není však pouze platnost svátosti, nýbrž také řád církve, 
který dovoluje vysluhovat svátosti pouze k tomu povolaným v církvi.123

iv) K čemu slouží jedení a o adoraci 

  
 
 

Základem zvěsti Večeře Páně je odpuštění hříchů. To vychází ze 
slov Ježíše Krista, který řekl u posvěceného chleba „za vás se vydává“ 
a stejně tak u posvěceného vína, krve, „která zpečeťuje smlouvu 
a prolévá se za mnohé“124. Ježíš vybízí k jedení tohoto chleba a tohoto 
vína, aby to bylo k našemu užitku, jako „bezpečná záruka“ toho, že se 
nám v přijetí této svátosti dostává také přijetí odpuštění hříchů, neboť 
přijímáme tělo a krev, které se za nás vydalo. Oltářní svátost je tedy 
zejména pokrmem duše, který posiluje nového člověka. Křtem jsme se 
znova narodili, ale pořád jsme ve starém těle z masa a krve, a tak jsme 
trápeni a pokoušeni od ďábla a světa a mnohdy umdléváme 
a klopýtáme. Proto se vybízí (ale pouze vybízí, nikoli donucuje), ať 
tento poklad Kristova těla a krve přijímáme co nejčastěji, kdykoli 
a kdekoli.125 A jelikož Ježíš přikázal pouze „vezměte a jezte“ 
a „vezměte a pijte“, a nikoli „tomu se klaňte a modlete se k tomu“, 
proto se adorace oltářní svátosti obecně neuznává.126

3.1.3. Praxe 

 

 

 

i) Slova ustanovení 
„Náš Pán Ježíš Kristus v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal 

díky, lámal a dával svým učedníkům se slovy: Vezměte a jezte. To je mé 
tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. 

Stejně vzal po večeři i kalich, vzdal díky, podal jim jej a řekl: 
Vezměte jej a pijte z něho všichni. Tento kalich je ta nová smlouva v mé 

                                                 
123 Srov. MK 14 a Zásady SCEAV, s. 11. Obvykle tedy ordinovaný pastor, nebo i někdo 
jiný, pověřený církví. 
124 Mk 14, 24. 
125 Srov. VK 5, 20–54. 
126 Srov. Kniha svornosti, s. 507, bod 40 (19). 
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krvi, která se za vás prolévá na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli 
budete pít, na mou památku.“127

Skrze tato slova, tak jak jsou v Bibli, konkrétně pronášení slov „toto 
jest mé tělo“ nad chlebem a „toto jest má krev“ nad vínem při Večeři 
Páně (a ne jindy jen tak), činí Ježíš chléb svým tělem a kalich vína svou 
krví.

 

128

ii) Průběh vysluhování

 

 
129

Vysluhování Večeře Páně probíhá v některých církvích jednou za 
měsíc, jinde každou neděli; navíc probíhá o některých významných 
svátcích. Bohoslužebný řád SCEAV vychází do velké míry 
z bohoslužebného pořádku Václav Adama (vydán roku 1568), který 
čerpal přímo z děl Martina Luthera ještě z doby reformace.

 

130

Před Večeří Páně se konají v rámci bohoslužeb úvodní obřady,
 

131 po 
písni následuje bohoslužba slova.132

Pak následuje Večeře Páně
 

133, přičemž zpověď se může také konat 
samostatně před bohoslužbami, na počátku bohoslužeb po úvodním 
slovu anebo bezprostředně před svátostí Večeře Páně. Zpověď může 
být konána i mimo bohoslužby a Večeři Páně, pak může mít tři 
podoby134

                                                 
127 MK, Oltářní svátost, 4 a VK 5, 3. Luther zde harmonizuje texty Mt 26,26–28; 
Mk 14,22–24; Lk 22,19–22; 1K 11, 23–25. V Evangelickém kancionále je tento text 
uveden podobně s nevelkými rozdíly. 
128 Je třeba se však vyvarovat toho, aby tato slova byla považována za nějaká magická 
zaklínadla. Více o tom dále. 
129 Podle SCEAV – viz Evangelický kancionál, s. 1099 – 1124. 
130 Srov. Waclawek, Teologická, s. 26. 
131 Zvonění zvonů, chvíle osobního ztišení, preludium (pozdrav) a úvodní slovo. 
132 Introit (předzpěv), Sláva Otci, Kyrie, Sláva Bohu na výsostech, kolekta (zpívaná 
modlitba), první čtení, novozákonní čtení a čtení evangelia (obvykle se však čtou pouze dva 
texty: první je starozákonní nebo novozákonní, druhé evangelium), credo (vyznání víry), 
píseň, kázání, píseň, přímluvné modlitby a modlitba Páně (pouze pokud není sloužena 
Večeře Páně). 
133 Ve výjimečných případech se může sloužit při zvláštním shromáždění, před 
bohoslužbami anebo po nich. 
134 Zásady SCEAV, s. 10. 

: 
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1. zpověď srdce: duchovně – pastýřský rozhovor s vyznáním 
hříchů a odpuštěním 

2. duchovně – pastýřský rozhovor s člověkem, vůči kterému 
došlo k provinění 

3. duchovně – pastorační rozhovor, jehož cílem je duchovní 
(i jiná) poradenská činnost 

 
Zpověď má vždy dvě části: v první jsou vyznávány hříchy, ve druhé 

se přijímá rozhřešení (zvěst o odpuštění hříchů před Bohem).135

• úvod (pastor pronese Ž 124,8) 

 probíhá 
následovně: 

• biblický text (kající text – obvykle žalm) 
• krátká zpovědní promluva 
• společná kající modlitba136

• zpovědní otázky: 
 

 
„Vyznáváš všechny své hříchy a upřímně jich lituješ? Pokud ano, 

odpověz: Lituji. 
… 
Věříš v odpuštění hříchů a smíření s Bohem skrze našeho Pána Ježíše 

Krista? Pokud ano, odpověz: Věřím. 
… 
Chceš napravit svůj život? Pokud ano, odpověz: Chci s pomocí Boží”137

• rozhřešení (absoluce): 

 
 

 
„Jak jsi uvěřil, tak se ti staň. Takto praví Pán Ježíš Kristus svým 

učedníkům: „Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu zadržíte 

                                                 
135 Srov. tamtéž, s. 10. 
136 „Všemohoucí Bože, milosrdný Otče, já ubohý, bídný, hříšný člověk vyznávám před 
Tebou všechny své hříchy a nepravosti vykonané myšlenkou, slovem i skutkem, pro které 
jsem si zasloužil časné i věčné trestání. Upřímně a z celého srdce jich lituji a prosím Tě pro 
Tvé nevyčerpatelné milosrdenství a pro nevinné a hořké umučení a smrt milovaného Syna 
Tvého Ježíše Krista, buď milostiv mně nehodnému, hříšnému člověku, odpusť mi všechny 
mé hříchy a dopomoz laskavě skrze moc Ducha svatého k nápravě mého života. Amen.” 
Modlitba byla poskytnuta teologickým referentem SCEAV, Markem Říčanem, jako 
standard bohoslužeb slezské církve, přičemž se mohou vyskytovat menší obměny ve 
formulacích. 
137 Text poskytl teologický referent SCEAV, Marek Říčan. 
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hříchy, tomu jsou zadrženy.“ (J 20,23) Jako povolaný a ustanovený služebník 
našeho Pána Ježíše Krista a Jeho svatého evangelia zvěstuji všem kajícím 
Boží milost a odpuštění hříchů. Činím tak ve jménu Otce i Syna i Ducha 
svatého. Amen.”138

• děkovná modlitba 

 
 

• požehnání 

 

Svátost Večeře Páně: 
• úvod („Pán Bůh ať je s vámi“–„I s duchem tvým“) 
• může následovat: velká děkovná modlitba (Preface) a zpěv 

Sanctus a pak eucharistická modlitba končící slovy ze Zj 22,20 
• modlitba Páně 
• slova ustanovení 
• modlitba („Pane nejsem hoden…“) 
• pozdrav pokoje („Pokoj Páně ať je stále s vámi“–„I s tebou“) 
• vzkládání rukou pastora na hlavy účastníků, kteří klekají před 

oltářem, za pronášení vhodných slov z Bible o odpuštění 
a potom rozdávání večeře Páně (za doprovodu pěveckého sboru 
či jiné hudby) se slovy: „Tělo Kristovo za tebe vydané.“ „Krev 
Kristova za tebe prolitá.“ 

 
Po Večeři Páně následují v rámci bohoslužby závěrečná slova139

iii) Příkazy a pokyny k Večeři Páně

 
a po závěrečné písni opět chvíle osobního ztišení, postludium (hudební 
závěr) a zvonění zvonů. 

 
140

• Zodpovědnost za pastoraci (u zpovědi) má pastor (případně jím 
pověřený vikář), pastorační rozhovor může vést kterýkoli 
duchovně zralý a vzdělaný bratr či sestra. 

 

• Každý, kdo vede pastorační rozhovor při zpovědi, je vázán 
zpovědním tajemstvím. 

                                                 
138 Text poskytl teologický referent SCEAV, Marek Říčan. 
139 Antifona, kolekta, vyslání, Áronovské požehnání. 
140 Vycházející ze Zásady SCEAV, s. 10–12. 
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• Vysluhující Večeři Páně může odmítnout účast osoby, která žije 
ve zjevném hříchu, v naprosté zatvrzelosti ve víře, veřejně 
pohoršlivým způsobem života (např. ve stavu opilosti nebo 
arogance vůči autoritě Písma a jeho zásadám) a která není 
ochotná odpouštět svým bližním. 

• Vysluhovat Večeři Páně smí pouze řádně povolaný církví (tím 
může být také neordinovaná osoba).141

• Vysluhování musí probíhat podle platných a ustálených pravidel 
v církvi. 

 

• K Večeři Páně mají účastníci přistupovat co nejčastěji mohou. 
• První přijímání se koná obvykle při slavnosti konfirmace. Dětem 

mladším se dostává požehnání od pastora. 
• Půst a tělesná příprava jsou vhodné pouze tehdy, pokud se jedná 

o „živou vnitřní soustředěnost na Ukřižovaného a Vzkříšeného 
Krista“142

• Přijímat smějí křesťané všech církví, kteří jsou pokřtění a věří 
v trojjediného Boha a Ježíše jako jediného spasitele, „nežijí ve 
stavu nevyznaného hříchu a nebrání jim v tom zásady jejich 
vlastní církve.“

 (samozřejmě bez jakýchkoli záslužných úvah), a ne 
o mrtvou zvyklost. 

143

• Jako chléb je užívána hostie, víno se užívá bílé.
 

144

 
 

 

3.2. Církve helvetského vyznání 

Zde uvedené vyznání a praxe bude vycházet zejména z Reformovanej 
krestanskej cirkvi na Slovensku. Církve reformované zakládají své vyznání na 
Bibli, dále na dvou základních spisech, a to na Druhém helvetském vyznání145

                                                 
141 Do úřadu pastora církve smí být ordinován pouze člen SCEAV s dostatečným 
vzděláním. Viz Řád správy SCEAV v Zásady SCEAV, §21, 1. 
142 Zásady SCEAV, s. 11. 
143 Tamtéž, s. 12. 
144 Tamtéž. 
145 Tak alespoň církve na území Česka a Slovenska (a např. také Švýcarska, ale i jinde). 
Jiné reformované církve místo toho na Belgickém vyznání. Srov. Ústava Ref., §2. 

 
a na Heidelberském katechismu. 
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3.2.1. Svátost 
„Svátosti jsou viditelná znamení a pečetě, které Bůh ustanovil proto, 

abychom jejich přijímáním lépe rozuměli zaslíbením evangelia, a zpečetil jimi, 
že nám na základě neopakovatelné Kristovy oběti, dokonané na kříži, z milosti 
daruje odpuštění hříchů a věčný život.“146

Svátosti jsou podle Heidelberského katechismu ustanoveny Kristem pouze 
dvě: křest a Večeře Páně.

 

147 Jsou to viditelné a tajemné svaté obřady, jimiž 
Bůh zpečeťuje148 svá zaslíbení, která již jsou naplněná v Kristu. Očím jsou tyto 
obřady pouze jakýmsi znamením toho, co Bůh podává vnitřně. Zaslíbení 
přijímáme vírou, ta se však může opřít pouze o slovo Boží. Slovo Boží pak 
můžeme považovat za jakousi listinu a svátost za její pečeť.149 Jsou dva druhy 
svátostí: svátosti starého lidu (Starého zákona), kterými je obřízka a obětní 
velikonoční beránek, a svátosti nového lidu (Nového zákona), jimiž je křest 
a Večeře Páně. Pokání, apoštolský úřad (či jinak kněžské svěcení150) 
a manželství nejsou uznávány jako svátosti, ale jsou považovány za užitečná 
ustanovení Boží. Biřmování a poslední pomazání nejsou ustanovena Bohem, 
a tak jsou považovány za naprosto zbytečné a jsou zrušeny.151

Dále je důležité rozlišovat mezi původcem a služebníkem svátostí – 
původce, tedy Pán, dává vnitřní obsah svátosti, kdežto služebník vysluhuje 
pouze znaky svátosti.

 

152

                                                 
146 HK 66. 

147 Srov. HK 68 a Ústavný zákon č. 2/2005 reformovanej kresťanskej cirvki na Slovensku 
(o ref. krest. církvi na Slovensku a o jej službe) §4b: církev je zavázána k tomu, aby 
„vysluhovala sviatosti, ktoré ustanovil Kristus: svätý krst a svätú večeru Pánovu, ktoré 
skrze Ducha spečatia a upevnia účasť členov cirkvi v Kristu, v Jeho dobrodeniach a vo 
vzájomnom obecenstve.“ 
148 A nikoli naplňuje, jak tomu je u katolické církve a církví augsburského vyznání. 
149 Srov. CHP 19, 3. 
150 Helvetské vyznání zde však výslovně odmítá papežské zřizování a mluví o apoštolském 
zřizování. 
151 Srov. CHP 19, 1–2. 
152 Srov. tamtéž 19, 3. 

 Odtud je vidět, že ani pro reformované církve není 
svátost čistě vnější věcí, jak se mnohde mylně domnívá, nýbrž že má svůj 
důležitý obsah. Tento obsah svátosti (u katolíků nazývaný například 
„podstatou“) je Kristus zachránce, jenž je jedinou obětí a beránkem Božím, 
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skrze nějž jsou všichni vyvolení obřezáni Duchem svatým a ode všech hříchů 
omýváni a živeni pravým tělem a pravou krví Kristovou k věčnému životu.153

Svátosti se skládají ze slova, znamení a z označované věci. Slovem jsou 
posvěcovány (tedy určeny k jinému použití, než se běžně užívají), jako 
znamení (chléb a víno) vnímány a na označovanou věc (tělo a krev Kristovy) 
poukazují.

 

154

 „Znamení a jimi označované věci se navzájem svátostně spojují … sjednocují se 
tajemným významem a vůlí neb radou Toho, který ustanovil svátosti. Voda, chléb a víno 
nejsou totiž znamení obyčejná, ale posvátná … vůbec neschvalujeme ty, kdo přičítají 
posvěcení svátostí kdovíjakým úkonům a odříkávání nebo moci slov, pronášených 
vysvěceným knězem

 A právě proto, že poukazují na označovanou věc, samy se 
označují stejným jménem. Ne, že by se proměňovaly na označovanou věc svou 
podstatou, ale: 

 

155 … Rovněž neschvalujeme učení těch, kdo mluví o svátostech zcela 
jako o všedních znameních, neposvěcených a neúčinných156 … ani těch, kteří pro 
neviditelné věci pohrdají ve svátostech věcmi viditelnými, a věří, že pro ně jsou znamení 
zbytečná … ani učení těch, kdo učí, že milost a věci znameními označené jsou tak 
připoutány ke znamením a v ně uzavřeny, že všichni, kdokoli se vnějšně účastňují znamení, 
jsou i vnitřně účastníky milosti a věcí znameními označených, ať jsou jacíkoli.“157

3.2.2. Vyznání 

 
 
 

Večeře Páně slouží k dobrému uchování v paměti nejvzácnějšího Božího 
daru – Ježíšovy oběti na kříži – a nyní se smíme živit Kristovým tělem a krví 
tak, že pokud je přijímáme duchovně vírou, pak nás sytí k věčnému životu. Tak 
se to děje kdykoli je slavena Večeře Páně. 

 
i) Obětní charakter 

Přímo helvetské vyznání se příliš nevyjadřuje k obětnímu charakteru 
mše, který ale očividně tak, jak byl tehdy rozšířen v římské církvi, 

                                                 
153 Srov. tamtéž 19, 4. 
154 Srov. tamtéž 19, 8. 
155 Tehdejší katolická praxe. 
156 Tak se vyjadřoval zase Zwingli. 
157 CHP 19, 9–10. Poslední věta je namířena proti luteránům. 
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nezastává. Nelze přijmout záslužnost mše ani to, že kněz tvoří samo 
tělo Páně, ani že je obětuje na odpuštění hříchů a k oslavě svatých.158

Heidelberský katechismus zase poměrně radikálně překrucuje pojem 
papežské mše (alespoň v jejím dnešním pojetí) a v českém vydání 
heidelberského katechismu

 

159 je v poznámce uvedeno, že takovéto 
pojetí v dnešní době nelze zastávat.160 K tomuto tématu tedy ani 
z pohledu helvetského vyznání ani z pohledu katechismu nelze 
u reformovaných církví mnoho říci. Snad jen, že spolu s Kristem je 
„náš starý člověk ukřižován, zabit a pohřben, aby nám již více nevládly 
zlé touhy těla, nýbrž abychom mu přinášeli sami sebe jako oběť 
vděčnosti.“161

ii) Přítomnost Ježíše Krista, přijímání pod obojí a k čemu slouží 

 
 

Mluví se o znamení a věci, která je znamením označená. Také se 
rozlišuje mezi duchovním jedením, tělesným jedením a svátostným 
jedením. Znamení je to, co lze vidět očima a vůbec lidskými smysly, 
tedy chléb a víno, které zůstávají chlebem a vínem. Tato znamení pak 
odkazují k věci, tedy tělu a krvi Krista, které jsou však také přítomny 
a přijímány. Ne však už tělesně (jako chléb a víno, neboť to by byla 
ohavnost), nýbrž duchovně skrze působení Ducha svatého (ale o nic 
méně pravdivě, a tak zachovávají svou podstatu i vlastnosti). Jako jídlo 
přijímané ústy posiluje a udržuje na živu naše tělo, tak duchovní pokrm 
přijímaný vírou posiluje a udržuje na živu naši duši. A jako jíme tento 
chléb a pijeme z tohoto kalicha, stejně tak jistě máme podíl na jeho těle 
a krvi, a tak na smytí hříchů.162

                                                 
158 Srov. tamtéž 21, 15. 
159 Heidelberský katechismus : křesťanské učení, Praha: Návrat domů, 2013. 
160 Mše prý učí, že živí ani mrtví nemají odpuštění hříchů skrze Kristovo utrpení, pokud 
není Kristus denně obětován při mši. Srov. HK 80. 
161 Tamtéž 43. 
162 Srov. tamtéž 79. 

 Toto duchovní jedení je pak ke spáse 
nutné. Neděje se však pouze při Večeři Páně, ale kdekoliv člověk uvěřil 
v Krista. Kristus sám je pak podstatou Večeře Páně, avšak ne docela 
v tom smyslu, v jakém jej užívá církev katolická, neboť tato podstata 
není ani zdaleka tolik myšlenkově rozvedená v reformovaných církvích 
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jako u katolíků; přesto je zde vidět až nápadná významová 
podobnost.163

Proto není pouze tělesné a duchovní jedení, ale také svátostné jedení, 
kdy člověk není účasten pouze duchovního či tělesného jedení, ale 
přijímá vnitřně (duchovně) i vnějšně (tělesně) viditelnou svátost těla 
a krve Páně – a to právě když přistupuje ke stolu Páně při Večeři Páně. 
Tak přijímá něco víc, než jen když uvěřil Kristu.

 

164 Přesto však je nutné 
oddělovat tělo Kristovo od chleba, neboť Kristus je v nebesích po 
pravici Otce, jak zaslíbil. Je třeba se uvarovat toho, že by se tělo místně 
spojilo s chlebem, aby nedošlo ke scestné modloslužbě. Máme tedy 
ulpívat na Kristu v nebesích, pozdvihujíce k němu svá srdce, nikoliv 
k chlebu. Přesto však není Pán vzdálen své církvi, když v ní slaví svou 
Večeři. A tak katechismus připodobňuje Krista Slunci, které sice je 
velmi vzdáleno, ale přesto naše těla mají z něho život, a tak je přítomno 
také na Zemi. Večeře tedy není bez Krista, a přesto je slavená nekrvavě 
a tajemně.165

Má-li se mluvit o přijímání pod obojí, druhé helvetské vyznání se 
k němu vyjadřuje tak, že nejlepší a nejprostší je vysluhovat Večeři Páně 
způsobem, který se nejvíc blíží prvotnímu ustanovení a apoštolskému 
učení. Odsuzují se navíc ti, kteří nedovolují přijímat druhou způsobou 
všem, neboť sám Kristus řekl „Pijte z něho všichni.“

 

166 Tak výslovně se 
Pán nevyjádřil ani o chlebu.167

iii) Kdo smí vysluhovat a přijímat 

 
 

 Hodnost či nehodnost služebníků ani stav přijímajících nemá vliv na 
plnost svátostí. Ta závisí pouze na víře, pravdě a pouhé dobrotivosti 
Boží. Zároveň se však mluví o tom, že slovo Boží platí nezávisle na 
víře či nevíře přijímajících, a tak také svátosti zůstávají pravými 
a plnými a znamenají pořád jak posvátné věci (znamení), tak také věci 
jimi označované (tedy tělo a krev Krista). Nevěra totiž nevyprazdňuje 
věrnost Boží, a tak kdo přistupuje k této svátosti bez vědomí své 

                                                 
163 Celý odstavec srov. CHP 21, 2–7. 
164 Srov. tamtéž 21, 8. 
165 Srov. tamtéž 21, 10. 
166 Mt 26,27. 
167 Srov. CHP 21, 13–14. 
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hříšnosti, bez kajícnosti a bez víry v odpuštění,168 ten je účasten 
svátosti, avšak nepřijímá její věc. Takový „jí a pije sobě odsouzení.“169 
Je proto důležité zkoumat sám sebe, než se přistupuje ke stolu Páně.170

Nikomu však není vysloveně odepírán přístup k Večeři Páně, kdo je 
křesťanem (či členem církve

 

171) a svým životem to dokazuje. Pokud 
někdo svým životem ukazuje, že je nevěřící bezbožník, nemá mu být 
církví (na základě „úřadu klíčů“172) přístup ke svátosti povolen.173 
Vysluhovat může jakýkoli pověřený člen církve, neboť to není on, kdo 
vysluhuje svátost, nýbrž Kristus – a tak ve skutečnosti nevysluhuje 
svátost, ale pouze napomáhá Kristu. Jde totiž o slovo, které se při 
vysluhování káže – proto smí vysluhovat kdokoli, kdo smí v církvi také 
učit.174

3.2.3. Praxe 

 
 

Zatímco církve vycházející z učení Lutherova a jeho spolupracovníků se 
více či méně drží katolické výbavy chrámu v tom, kde není v rozporu s Biblí, 
církve kalvínské tradice se snaží držet výhradně toho, co říká Bible, a všechno 
ostatní odstranit.175 Snad také proto jsou bohoslužby obvykle slouženy bez 
nějakého pevného jednotného rámce (ačkoli jistou formu obvykle přece jen 
mají). Konkrétní průběh níže uvedený bude vycházet z formuláře B Agendy 
ČCE,176  který obsahuje také jakýsi formát původní Kalvínovy bohoslužby.177

                                                 
168 Srov. HK 81. 
169 1K 11,29. 
170 Srov. CHP 19, 11; 21, 9 a 21, 12. 
171 Zde však je církví myšleno opravdová katolická, tedy obecná církev, jejíž hlavou je 
Kristus, neboť reformované církve se vnímají jako podmnožina církve Kristovy. Více 
o tom v oddíle praxe. 
172 „Úřad klíčů je kázání svatého evangelia a křesťanská kázeň vedoucí k pokání. Jimi se 
království nebeské věřícím otevírá a nevěřícím zavírá.“ HK 83 a více např. CHP 14, 5–6. 
Srov. s úřadem klíčů u augsburského vyznání (viz např. ŠČ O moci klíčů, CA 28, AC 28 – 
ne příliš jiné, než u reformovaných) a u katolického (viz např. KKC 551–553, 880–885; 
1445). V Písmu svatém např. Iz 22,22; Mt 16,19; 18,18; J 20,23. 
173 Srov. HK 82 a 85. 
174 Srov. Kalvín, Malé, s. 91. 
175 Srov. tamtéž, Malé, s. 7. 
176 Viz Agenda ČCE (1. díl), s. 37–43. 
177 Viz tamtéž, s. 14. 
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Je však nutné mít na zřeteli, že průběh dnešních bohoslužeb se může lišit nejen 
církev od církve178, ale i sbor od sboru (a často se liší). V poznámkách bude 
pro srovnání vždy uvedena nejčastější forma, jak daná část probíhá 
v Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – nejsou však uvedeny 
v hlavním textu, neboť nevychází z žádného pevného dokumentu, nýbrž 
z ustálených a církví odsouhlasených pravidel, navíc při tom nejde 
o doslovnost, ale o zachování významu.179

i) Slova ustanovení 

 
 

„Podle ustanovení, příkladu a příkazu svého Pána Ježíše Krista a na 
jeho památku slavíme tento hod: Pán Ježíš v tu noc, v kterou zrazen 
jest, vzal chléb a díky činiv, lámal a řekl: Vezměte, jezte, to je mé tělo, 
které se za vás láme. To čiňte na mou památku. – Tak i kalich, když 
povečeřel, řka: Pijte z něho všichni. To je krev má nové smlouvy, která 
se za mnohé vylévá na odpuštění hříchů. To čiňte na mou památku.“180

Zde je vidět, že Agenda ČCE
 

181

ii) Průběh vysluhování 

 vychází ještě z kralického překladu 
Bible a rozdíly ve slovech ustanovení jsou dány spíše dobou, než 
charakteristikou církve reformované.  

 

Před Večeří Páně probíhá služba slova182 a příprava na Večeři Páně, 
což je zpověď183

                                                 
178 Míněno reformované od reformované – např. napříč státy. 
179 Tento průběh Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku i s poznámkami dodal 
teolog z Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Ján Šoltés. 
180 Spojení textů 1K 11,23–25 a Mt 26,27–28. V Reformovanej kresťanskej cirkvi na 
Slovensku je užit text Roháčikovho prekladu 1K 11,23–26. 
181 Vydána roku 1983. 

: 

182 Introit („Ve jménu Boha Otce…“), vstupní píseň, adjutorium („Pomoc naše a počátek 
náš jest ve jménu Hospodina…“), píseň, modlitba s vyznáním vin, první čtení (obvykle 
starozákonní či novozákonní kromě evangelia, s dovětkem „Pán Bůh nám požehnej toto 
svaté čtení…“), píseň, ohlášení, sbírka, přímluvná a děkovná modlitba, modlitba Páně, 
píseň, pozdrav, druhé čtení (obvykle evangelium), modlitba, kázání (na základě druhého 
čtení), píseň, modlitba. Viz Agenda ČCE (1. díl), s. 37–39. Ale např. praxe Reformovanej 
kresťanskej cirkvi na Slovensku je o něco jiná: Přivítání (libovolné, nemusí být vůbec), 
vstupní píseň (nejčastěji žalm), krátká píseň před prvním čtením, první čtení (nějaký verš 
na úvod, samotné čtení a krátká modlitba), hlavní píseň, kázání (nějaký verš na úvod, 
modlitba, druhé čtení – slouží jako základ kázání, píseň, samotné kázání, modlitba, Otče 
náš, oznámení, požehnání), píseň. Pak následuje přímluva k Večeři Páně (jeden verš, text 
k přímluvě, samotná přímluva, modlitba) a apoštolské vyznání víry. 
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• vyznání vin aneb tři zpovědní otázky:184

 
„Vyznáváš, že jsi hříšný člověk a že nejsi před Boží tváří o nic lepší než 

druzí lidé? Přiznáváš, že spolu s nimi neseš vinu za bídu světa? / Jestliže 
tomu tak je, odpověz: Vyznávám. 

… 
Věříš, že Ježíš Kristus, Syn Boží, vedl svůj zápas s mocnostmi zla a svůj 

život položil v oběť i pro tebe? / Pakli ano, odpověz: Věřím. 
… 

 

Odpouštíš všem, kdo se proti tobě provinili? / Jsi-li ochoten odpustit, 
vyznej: Odpouštím.“185

• slovo milosti (o odpuštění vin, uzdravení nemocí a vysvobození 
od zahynutí) 

 
 

• apoštolské vyznání víry 
 
Následuje služba stolu Kristova186

• píseň 
: 

• pozdrav 
• preface („Pozdvihněme svá srdce k Pánu!…“) 
• zvolání sanctus 
• eucharistická modlitba 
• epikleze (prosba o posvěcení darů i lidu) 
• oběť chvály187

                                                                                                                                 
183 Viz Agenda ČCE, s. 39–40. 
184 Zpovědní otázky Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku jsou celkem čtyři (resp. 
tři a jeden slib): 1. vyznání následků prvotního hříchu, a že se tak hřích týká všech lidí, 
2. vyznání Božího slitování a víra v jedinou a dokonalou oběť Krista za hříšné, která byla 
dána zadarmo, 3. vyznání víry ve vzkříšení mého těla, 4. slib o posvěcení života a žití na 
Boží slávu. Pak následuje zvěstování Boží milosti. 
185 Agenda ČCE, s. 40. 
186 Viz tamtéž, s. 41–43. Opět Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku má poněkud 
jiný pořádek, přičemž existují dvě základní varianty: a) slova ustanovení nad chlebem (1K 
11,23–24), modlitba nad chlebem, rozdávání chleba (za zpěvu písně), slova ustanovení nad 
vínem (1K 11,25–26), modlitba nad vínem, udílení vína (za zpěvu písně), zakončí se písní, 
b) slova ustanovení (celý text 1K 11,23–26), modlitba nad chlebem a vínem, rozdávání 
chleba a pak vína, zakončí se písní. 
187 Srovnej Agenda ČCE, s. 40 a Ř 12,1. 
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• slova ustanovení 
• Beránku Boží 
• přijímání (za zpěvu písně) se zakončením „‚Jděte v pokoji,ʻ 

praví Pán.“ 
• modlitba po přijímání 
• communio sanctorum (modlitba) 
• píseň 
 
Celé služby Boží jsou zakončeny závěrečnými obřady188

iii) Příkazy a pokyny k Večeři Páně

. 
 

189

• Svátost Večeře Páně smí být vysluhována osobě, která je členem 
církve a o své křesťanské víře vydala svědectví

 

190, přičemž 
členem církve je ta osoba, která byla pokřtěná (tedy v jakékoli 
církvi).191

• Disciplinárním trestem může být dotyčnému zakázáno zúčastnit 
se Večeře Páně.

 

192

• Večeře Páně se ve Slovenské reformované křesťanské církvi 
vysluhuje nejméně šestkrát ročně – může i více.

 

193

• Večeře Páně je vždy spojená s kázáním slova Božího.
 

194

• Svátost Večeře Páně se smí vysluhovat a přijímat všude tam, 
kde je hlásáno slovo Boží.

 

195

                                                 
188 Třetí čtení (tj. vyslání), požehnání a píseň. V Reformovanej kresťanskej cirkvi na 
Slovensku to je krátké uzavření slovy o Večeři Páně a slibu, ke kterému se účastníci 
zavázali, modlitba, Otče náš (nemusí být), požehnání, píseň po Večeři Páně, závěrečná 
píseň. 
189 Vycházející ze Štatútu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Ústavy 
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a upravujících zákonů. 
190 Zákon č. 2/2011, o podmienkach výkonu jednotlivých církevných obradov, §5, 1. 
191 Ústava Ref., §5, 1. Dále srov. Ústava Ref., §1: „Reformovaná kresťanská cirkev na 
Slovensku … je časťou všeobecnej cirkvi Ježiša Krista, a zahrňuje v sebe všetky 
reformované kresťanské cirkevné zbory na Slovensku.“ a dále viz Štatút Ref., §1. Je 
poněkud zvláštní, že při tomto pochopení jsou ve Štatútu Ref., §4 napsány povinnosti „úda 
cirkvi“, jímž je každý pokřtěný na celém světě – např. bod c.: „…vychovávať svoje deti 
v reformovanej kresťanskej viere…“ 
192 Srov. IV. Štatút Ref., §21, e. (resp. c.) 
193 Zákon č. 2/2011, o podmienkach výkonu jednotlivých církevných obradov, §5, 2. 
194 Tamtéž, §5, 3. 
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• V základě se předpokládá, že svátosti může vysluhovat pouze 
duchovní církve (ten je za vysluhování zodpovědný)196 či 
pověřený kaplan. Přesto je možné, aby vysluhoval Večeři Páně 
(i jiné svátosti) duchovní jiné církve, se kterou má reformovaná 
církev na Slovensku uzavřenou dohodu.197

 
 

  

 

                                                                                                                                 
195 Srov. tamtéž, §5, 4. 
196 Srov. tamtéž, §1 a §2, 1. 
197 Zákon č. 1/2005, o duchovenskej službe, §36, 4. 



 

45 

4. Rozdílné a společné prvky v pojetích 
jednotlivých církví 

Jak bylo popsáno výše, katolická církev dnes věří, že oběť Krista je úplná 
a dokonalá. Kritickým bodem však může být víra v Kristovu oběť, jako 
zároveň oběť své církve. 

Na jednu stranu je řečeno,198

Obě pojetí mohou být považována za správné. Vždyť apoštol Pavel píše: 
„Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako 
živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.“

 že Kristus umřel sám a dokonale a že žádná 
lidská oběť k tomu nemůže nic přidat; na stranu druhou, katolická církev věří, 
že s obětí Ježíše byla obětována i samotná církev – Kristovo tělo a údy. 

199 A jinde 
říká sám Ježíš: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž 
a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo 
však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej.“200 A z těchto 
a dalších jiných slov v Bibli musíme nutně vidět i nutnost naší oběti. Naše oběť 
je nutná, Ježíšova oběť je dokonalá a úplná a smazala všechny hříchy světa.201 
Kristova oběť slouží ke spáse světa, na tom se shodnou všechny církve 
a všichni křesťané. V římskokatolickém pojetí potom oběť církve slouží 
k dostání časného nebo duchovního dobra od Boha202 a říká se pouze, že oběť 
církve se spojuje s Kristovou obětí při eucharistii.203 Katolická církev vyznává, 
že úkolem církve je přinášet eucharistickou Kristovu oběť a neustále ji 
zpřítomňovat, aby památka oběti Krista na kříži měla účinnost ještě dnes, 
ačkoli Ježíš přinesl sám sebe jako oběť Otci jednou provždy.204

Rozdílem v chápání oběti je pak spíš to, že protestantské pojetí (v tomto 
případě jednotné) je, že Večeře Páně je dar od Boha, který mají věřící přijmout 
vírou, a nic jiného s ním dělat nelze. Nelze tak „sloužit mši za mrtvé“, stejně 

 Tuto představu 
uchovávání památky až do konce časů však nesou také protestantské církve. 

                                                 
198 Viz oddíl augsburských konfesí 3.1.2. i). 
199 Ř 12,1. 
200 Mk 8,34–35. 
201 1J 2,2. 
202 Srov. KKC 1414. 
203 Srov. tamtéž 1368. 
204 Srov. Müller, Dogmatika, s. 721–722. 



 

46 

jako to nelze dělat vůbec za druhé – vírou může přijímat pouze ten, kdo ji má. 
Oběť pak může být jen a pouze ve smyslu oběti chval a díků, které přicházejí 
přirozeně jako následek Kristovy spásonosné a smírčí oběti.205 A přesto se 
katolická věrouka někdy opírá o texty z Písma, kdy vírou či obětí druhých byl 
omilostněn či uzdraven člověk.206

Dalším rozdílem je, že Bůh v protestantském pojetí jedná při ustanovování 
Večeře Páně sám pouze skrze Ducha svatého, a nikoli prostřednictvím 
kněze,

 

207

Otázka apoštolské posloupnosti hraje nejspíš nejdůležitější roli bránící 
interkomuniu.

 jak je tomu v římskokatolickém prostředí. Ačkoli v luteránském 
pojetí má řád církve větší roli než v kalvínském, v obou hrají nejvýznamnější 
roli slova Ježíšova, která mají tu moc ustanovovat Večeři Páně, ne hodnost 
nebo svatost osoby. 

208 Protestantské církve si navzájem Večeři Páně uznávají 
a připouštějí také katolíky, pokud by mohli a chtějí. Pro katolickou církev je 
problematickým to, že protestantské církve nepřijímají její učení a svým 
odtržením ztratily apoštolskou posloupnost – ačkoli ve skutečnosti si ji některé 
církve augsburského vyznání zachovaly, katolická církev ji obecně neuznává. 
Důležitým je to proto, co už bylo řečeno výše, totiž že v římskokatolické církvi 
vysluhujícím prostředníkem může být pouze platně vysvěcený kněz209 a dle 
Ignáce Antiochejského má být za platnou považována pouze ta eucharistie, 
kterou slaví biskup nebo ten, koho on sám pověřil, což nutně odkazuje na 
apoštolskou (či biskupskou) posloupnost.210

V otázce přítomnosti Krista ve Večeři Páně je církvím augsburského 
vyznání blíže katolická církev než reformovaná. Ačkoliv ve Večeři Páně 

 
S tím do jisté míry souvisí i to, kdo smí přijímat. Protestantské pojetí bere 

přijímání jako dar od Boha, který si nikdo z nás nemůže nijak zasloužit – je to 
dar z pouhé milosti, který můžeme přijmout pouhou vírou. Tato slova se týkají 
všech křesťanů. Katolická církev, ač už vnímá protestanty a věřící jiných 
vyznání jako křesťany alespoň částečně, ještě pořád je nemůže přijmout 
s jistotou jako plnoprávné křesťany. 

                                                 
205 Srov. AC 24, 19. 
206 Srov. KKC 1371; Jb 1,5; Mt 8,5–13; Mk 2,5. 
207 Ačkoli prostředník mezi Bohem a lidmi je jediný – Ježíš Kristus. Srov. KKC 1369. 
208 Společného slavení Večeře Páně mezi denominacemi. 
209 Srov. KKC 1411. 
210 Srov. tamtéž 1369. 
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přijímají účastníci všech tří církví Krista, v katolické se přijímá pouze přítomný 
Kristus (bez chleba a vína, které už svou podstatou nejsou přítomné), 
v augsburské se přijímá přítomný Kristus, který je v chlebu a víně, s chlebem 
a vínem či ještě lépe pod způsobou chleba a vína, a v reformované se přijímá 
tělesně nepřítomný, avšak duchovně přítomný Kristus skrze moc Ducha 
svatého. 

Přijímání pod jednou způsobou je v katolické církvi obhájeno konkomitancí, 
v protestantských církvích popřeno na základě úplně jiného argumentu, který 
nepotřebuje popřít konkomitanci, aby byl platný. Je jím argumentace slov 
ustanovení Krista, kdy on posvětil chleba i víno, jedli a pili všichni a o obojím 
řekl, že tak máme činit. 

Uctívání darů je vnímáno jako přijatelné v katolické církvi. 
V protestantských církvích se opět klade důraz na to, co řekl Ježíš, tedy že 
máme jíst a pít, nikoli se klanět, modlit se k darům a uctívat je.211

Rozdíly v praxi jsou pak dány nejvíc důrazem na řád církve a její hierarchii. 
U katolické církve je nejsilnější a snad proto se také slouží mše po celém světě 
stejným způsobem. Celá mše je pak v podstatě jednou velkou modlitbou, kde 
kázání a zvěst slova Božího hraje méně významnou roli. U církví augsburského 
vyznání je jednota dána pouze v rámci jedné dílčí církve, a ta se řídí buď podle 
agendy, kancionálu nebo jiného směrodatného dokumentu. Svým charakterem 
je však dost podobná církvi katolické.

 

212

 

 Bohoslužba reformovaných církví se 
pak liší sbor od sboru, ačkoli i zde je patrný jakýsi řád. Nejde už však 
o doslovné pronášení a tak přesně definované jednání jako u luteránské nebo 
katolické církve. 

                                                 
211 Ačkoli Luther sám měl obrovskou úctu k Večeři Páně a k tělu a krvi Páně. 
212 Zpívaná liturgie, pevný řád, více stanovených modliteb. 
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5. Ekumenické dohody – naděje budoucnosti 
Z dokumentů zde uváděných se tato práce bude zabývat zejména jejich 

pohledem na Večeři Páně a s ní souvisejícími články. Budou uvedeny dva 
dokumenty: Leuenberská konkordie a Limské dokumenty.213

5.1. Konkordie reformačních církví v Evropě 

 
 

Toto prohlášení, často kratčeji označované jako Leuenberská konkordie, 
bylo v mezireformačních214 vztazích dosud nejvýznamnějším, neboť na jeho 
základě mohlo vzniknout společné slavení Večeře Páně ve velké většině 
evropských protestantských církví,215

V první hlavě vyznávají zúčastněné církve, že „mezi nimi existuje vzájemné 
pochopení evangelia“ a že mohou „uskutečňovat vzájemné církevní 
společenství“.

 což dříve nebylo možné. 

216 Dále se píše, že „církev spočívá jen na svém základě Ježíši 
Kristu … je proto shoda v pravém učení evangelia a v pravém vysluhování 
svátostí nezbytným, ale i dostačujícím předpokladem opravdové jednoty 
církve.“217

Ve druhé kapitole se říká: „Je úkolem církve, aby toto evangelium předávala 
slovem kázání, zvěstováním jednotlivci a křtem a Večeří Páně. Ve zvěstování, 
křtu a Večeři Páně je Kristus přítomen skrze Ducha svatého.“

 

218

Když slavíme Večeři Páně, zvěstujeme Kristovu smrt, skrze kterou Bůh smířil svět se 
sebou. Vyznáváme, že vzkříšený Pán je mezi námi přítomen. V radosti, že Pán přišel k nám, 
očekáváme jeho příchod ve slávě.“

 
Hlavy patnáct a šestnáct jsou celé o Večeři Páně: 

 
„Ve Večeři Páně vzkříšený Ježíš Kristus dává sám sebe ve svém těle a své krvi, jež byly 

vydány za všechny, skrze slovo svého zaslíbení s chlebem a vínem. Poskytuje nám tak 
odpuštění hříchů a osvobozuje nás k novému životu z víry. Dává nám znovu zakusit, že 
jsme údy jeho těla. Sílí nás ke službě lidem. 

219

                                                 
213 Citace zde uvedené jsou v originálním znění dokumentů bez zvýraznění. Všechna 
zvýraznění jsou provedena autorem této práce. 
214 Tedy mezi církvemi protestantskými. 
215 Mezi nimi také církve helvetského a augsburského vyznání. 
216 LK 1. 
217 Tamtéž 2. 
218 Tamtéž 13. 
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Je vidět, že tematika přítomnosti Ježíše Krista v konkordii hrála významnou 

úlohu. Není sice (z dobrých důvodů) rozkládáno do přílišných podrobností, jak 
je taková přítomnost uskutečněna, je však významné, že církve uznávají 
jakýmsi způsobem jeho přítomnost skrze Ducha svatého. 

Ve třetí kapitole potom následují tři hlavy v první podkapitole Večeře Páně, 
přičemž první věta hlavy 18. je již doslovně řečena první větou hlavy 15.: 

 
„…Dává sám sebe bezvýhradně všem, kdo přijímají chléb a víno; víra přijímá Večeři 

Páně ke spasení, nevěra k soudu. 
Obecenství s Ježíšem Kristem v jeho těle a krvi nemůžeme oddělit od aktu jedení a pití. 

Zájem na způsobu přítomnosti Kristovy ve Večeři Páně, který by k tomuto jednání 
nepřihlížel, se vydává v nebezpečí, že smysl Večeře Páně zatemní. 

Kde existuje mezi církvemi takováto shoda, nepostihují již odsudky v reformačních 
konfesích dnešní pozici těchto církví.“220

Opět je zmíněna a ještě zdůrazněna významnost přítomnosti Krista. Je dobré 
si také všimnout prvku víry, který určuje, zda je Večeře Páně přijímána ke 
spasení, či k soudu.

 
 

221

Souhlasem s Konkordií vyhlašují církve … toto:“ 

 
Máme-li ještě zdůraznit vzájemné uznání Večeře Páně: 

 
„ …církve rozdílných konfesijních pozic si … navzájem udělují společenství ve Slovu 

a svátostech… 
222

„Že si navzájem udělují společenství Slova a svátostí. To zahrnuje i vzájemné uznání 
ordinace a umožňuje intercelebraci.“

 

223

Těmito ujednáními však „nejsou anticipovány právní úpravy jednotlivých 
otázek mezi církvemi nebo uvnitř církví. Církve však budou při těchto 
úpravách ke konkordii přihlížet.“ 

 
 

224

                                                                                                                                 
219 Tamtéž 15–16. 
220 Tamtéž 18–20. 
221 Srov. 1K 11,27–29. 
222 LK 29–30. 
223 Tamtéž 33. 
224 Tamtéž 42. 
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5.2. Dokumenty ekumenické konvergence z Limy 
Limské dokumenty225

Hned na počátku se mluví o tom, že Večeře Páně je svátost daru, který dává 
Bůh v Kristu mocí Ducha svatého. Církve se shodují v tom, že Večeře Páně je 
obecenstvím na těle a krvi Kristově a každý člen církve při ní dostává ujištění 
o odpuštění hříchů a zaslíbení věčného života.

 mají velký význam proto, že se na nich podíleli 
členové všech velkých evropských církví, a to včetně římskokatolické. Jejich 
podkladem a podnětem byla konference konaná v Akkře, která se zabývala 
otázkami křtu, Večeře Páně a ordinace. Těmito tématy se následně zabývala 
také konference v Bangalore, jejíž výsledky byly následně zpracovány v nový 
dokument přijatý v Limě. 

Přesto však dokument neobsahuje plnou shodu, nýbrž je podnětem 
k otázkám, které je třeba vyřešit a na kterých už se pracuje. Je významnou 
motivací pro vzájemné uznání duchovenské služby a svátostí. 

226

V dokumentech je pět hlavních bodů, charakterizujících smysl a význam 
Večeře Páně. Prvním je vzdávání díků Otci, jinak také oběť chval, kterou se má 
stát svět. Ve svaté Večeři Páně se vzdávají Bohu díky za vše, co dal a stále 
dává lidstvu navzdory jeho hříšnosti, i za Kristovu oběť, v níž svět smířil se 
sebou. „Tato oběť je možná jen skrze Krista, v něm a s ním. Chléb a víno, 
plody lidské práce, jsou Otci přinášeny ve víře a s díkůčiněním.“

 

227

Rozpomínka na Krista je bodem druhým. V této svátosti se obecenství 
rozpomíná na jedinou a dokonalou oběť, kterou je lidstvo přivedeno ke spáse, 
a v tomto rozpomínání „je přítomen sám Kristus se vším, co pro nás a pro celé 
stvoření vykonal.“

  

228 V Kristu pak „obětujeme sebe v živou a svatou oběť 
svých každodenních životů (Ř 12,1; 1Pt 2,5); tato duchovní bohoslužba, 
přijatelná Bohu, dostává posilu v eucharistii…“229 Překvapivě mohou znít 
slova: „Ježíš řekl nad chlebem a vínem večeře Páně: ‚Toto je mé tělo … toto je 
má krev‘. To, co Kristus prohlásil, je pravdivé; a tato pravda se naplňuje 
pokaždé, když se vysluhuje večeře Páně. Církev vyznává Kristovu skutečnou, 
živoucí a aktivní přítomnost v eucharistii,“ která „…nezávisí na víře 
jednotlivce…“230

                                                 
225 Přijaty konferencí v Limě r. 1982. 
226 Srov. DEK VP, II, 2. 
227 Srov. tamtéž, II, 3–4. 
228 Tamtéž, II, 6. 
229 Tamtéž, II, 10. 

 Je však zapotřebí víry k rozeznání těla a krve Pána. Aby to 

230 Tamtéž, II, 13. 
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všechno mohlo být zajištěno, je třeba prosba o seslání Ducha svatého, který 
jediný spolu se slovem Kristovým to může uskutečnit. Toho se týká třetí bod. 
Mluví se o tom, že eucharistické dění se má stát realitou „přítomnosti 
ukřižovaného a vzkříšeného Krista“,231 a církev tak dostává ujištění o návratu 
Páně a život nového stvoření.232

Obecenství věřících při Večeři Páně vyjadřuje, že je jedním tělem 
Kristovým. Právě zde se plně ukazuje společenství Božího lidu, neboť slavení 
Večeře Páně se děje vždy s celou církví, která „je vždy zahrnuta v každém 
místním vysluhování eucharistie.“

 

233 Církve se mají ohlížet na druhé církve do 
té míry, do jaké věří, že jsou součástí celé Kristovy církve. Při Večeři Páně 
jsme však také pokořováni, neboť „naše jednání je neslučitelné se skutečností 
smírčí přítomnosti Boží v lidských dějinách: … mnohonásobné rozdělení 
v důsledku lidské pýchy … a nadevše tvrdošíjnost neospravedlnitelných 
konfesionálních rozporů uvnitř těla Kristova…“234

Posledním významem, kterým se zabývají tyto dokumenty ekumenické 
konvergence, je Večeře Páně jako slavnost Božího království. Slavíme Večeři 
Páně, neboť očekáváme budoucí příchod Páně. S tím také souvisí naše misijní 
slavení, kde nemůžeme být plně důvěryhodnými misionáři a zvěstovateli 
radosti vzkříšení, dokud nebudeme mít společnou účast na stolu Páně.

 Nemůžeme být nesouzeni 
dle našeho jednání. Jako církev Kristova jsme selhali, a přesto nás mocí 
a láskou Boží skrze Krista Bůh neopouští a sesílá na nás svého Ducha, který 
dává věci do pořádku. 

235

Pak je popsáno, které prvky historicky obsahuje Večeře Páně při jejím 
slavení. V podstatě všechny prvky jsou v církvích touto prací popisovaných 
nějakým způsobem zachovány.

 

236 Velice povzbudivá je poslední hlava týkající 
se Večeře Páně: „Rostoucí vzájemné pochopení, jak je vyjadřuje tato dohoda, 
může pomoci církvím, aby dosáhly ve větší míře eucharistického společenství 
mezi sebou navzájem, a tak přiblížily den, kdy Kristův rozdělený lid bude 
znovu viditelně spojen kolem stolu Páně.“237

                                                 
231 Tamtéž, II, 14. 
232 Srov. tamtéž, II, 14–18. 
233 Tamtéž, II, 19. 
234 Tamtéž, II, 20. 
235 Srov. tamtéž, II, 22–24 a 26. 
236 Srov. tamtéž, III, 27. 
237 Tamtéž, III, 33. 
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Závěr 
Ačkoli se jedná mnohdy o naprosto rozdílný proces, který je vykonáván při 

vysluhování Večeře Páně, a ačkoli z pohledu církví je více či méně různé její 
teologické pojetí, je dobré mít na vědomí, že je „jedno tělo a jeden Duch, 
k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden 
Bůh a Otec všech…“238

Při zpracování této práce a při její diskusi s různými kněžími či teology 
došel autor této práce k poznání, že všichni křesťané z výše zpracovaných 
církví věří v neopakovatelnost, nedoplnitelnost, jedinečnost a dostatečnost 
Kristovy oběti, což při pouhém čtení vyznavačských spisů nemusí být jasné, 
neboť každé psané slovo se dá vždy vyložit více způsoby. Bohužel když 
hledáme různé charakteristiky vyznání, často se nevědomky snažíme zůstat 
odděleni a udržet si svou identitu. Proto mnohdy, máme-li dvě možnosti 
výkladu, si v touze po kritičnosti, pramenící z předsudků v nás zakořeněných 
a pěstovaných, vybíráme tu možnost, kterou můžeme lépe kritizovat a od které 
se můžeme lépe odlišit a odčlenit. To pak vede k rozdělování církví, křesťanů 
v jedné církvi, a dokonce věřících v rámci jednoho sboru či farnosti. Naštěstí 
dnes, a také už dříve, jak je vidět z historie ekumeny,

 A jak už bylo mnohokráte jinde řečeno či napsáno, 
není dobré se domnívat, že právě to stanovisko, které zaujímá církev, s níž 
souhlasím, je jediné dobré a jediné správné. Pravda je jen jedna, ale cesty k ní, 
doufejme, vedou z různých stran. 

239

Nelze totiž soudit pojetí druhých církví, neuvědomíme-li si, že i pojetí naší 
církve lze vykládat různými, i nesprávnými způsoby. Hlavní měřítko říká sám 
Ježíš: „Každý strom se pozná po svém ovoci.“

 jsme schopni 
překonávat sami sebe a své smýšlení směřovat více k lásce a k Bohu než 
k nenávisti a k nám samotným. 

Přesto však také není dobré stírat rozdíly, které mezi církvemi jsou. Není ani 
vhodné prosazovat synkretismus, neboť každá církev poukazuje na důležité 
prvky evangelia, které je nutno držet v mysli a v srdci. Nuceným synkretismem 
by se však mohlo dospět k jejich potlačení. Cílem církví je a měl by být Bůh. 
Teprve přiblížením se k Pánu se mohou církve přiblížit k sobě. 

240

                                                 
238 Ef 4,4–6a. 
239 Viz přílohy. 

 A tím neříká, že budeme-li 

240 Lk 6,44. 
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nést nějaké špatné ovoce, tak půjdeme do pekla. Nikdo z nás není bez hříchů241 
a naše spása je pouze z Krista.242 Stejně tak to platí u církví. A tak hleďme na 
množství dobrého ovoce, které nesou druzí, a vězme, že i nám je třeba 
odpouštět náš zamlžený teologický pohled.243 Láska, přátelství a společenství 
se nerodí samo od sebe u knih a meditování, nýbrž z rozhodnutí odpouštět 
a trávit čas se svými „nepřáteli“, kteří se až následně mohou stát našimi přáteli, 
a to s sebou nutně nese kříž, který musíme nést a trpět.244  Kéž je láska naším 
povoláním, ne nenávist.245

 

 Amen. 
 

                                                 
241 J 8,7; Ř 3,22–23; 1J 1,8. 
242 Ř 3,24. 
243 1K 13,12. 
244 Mk 8,34. 
245 Mt 22,36–40; J 13,34; 1J 2,9–12. 
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