
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 

Katedra pastorálních oborů a právních věd 

 

 

Milena Slavíková 

 

Křesťanské rituály a náhradní rituály se zřetelem k situaci 

v Československu druhé poloviny 20. století   

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

Vedoucí práce: PhDr. Radek Tichý, PhD, S. L. L. 

 

Praha 2016 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovávala samostatně a použila jsem jen 

uvedené prameny a literaturu. 

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely. 

 

V Praze dne 5. prosince 2015                                                   Milena Slavíková 

 

 

 

 

 



 

Bibliografická citace 

Křesťanské rituály a náhradní rituály se zřetelem k situaci v Československu druhé poloviny 

20. století: diplomová práce/ Milena Slavíková; vedoucí práce: Radek Tichý. – Praha, 2015, 

103 s.   

Anotace 

Práce ve své první části popisuje vývoj rituálů obecně z antropologického hlediska.  

Ústředním tématem je pokusit se vysvětlit důvody vzniku jiných, náhradních rituálů ve vztahu 

k rituálům křesťanským v historickém rámci a se zvláštním důrazem na rituály druhé 

poloviny 20. století v Československu a to především v období totalitního režimu. Má za úkol 

položit si otázky k životaschopnosti a legitimitě nahrazování křesťanských rituálů, zda se 

skutečně jedná (jednalo) pouze o prosté nahrazování rituálů, nebo zda je možné dívat se na ně 

jako na doplňující či paralelní. V neposlední řadě se zamýšlí nad specifičností a 

nenahraditelností křesťanských rituálů.  
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Abstract 

The thesis in its first part describes the evolution of rituals in general from the anthropological 

point of view. The focal topic of the thesis is an attempt to explain the reasons for arising of 

other non-Christian rituals in the course of history, with special emphasis on rituals of the 2nd 

half of the 20th century in Czechoslovakia, mainly of the period of the totalitarian regime. 

The thesis aims to ask about legitimacy of substituting Christian rituals, whether they have 

been just mere substitution or whether we can regard them as complementary or paralel 

rituals. Last but not least the thesis inquires into specificity and irreplaceability of Christian 

rituals. 

 

Keywords 

Secular Rituals, Religious Rituals, Liturgy, Christianity, Comunism. 

 

Počet znaků 228 059 



 

 

 

Poděkování: 

 

Můj dík patří především PhDr. Radkovi Tichému, PhD, S. L. L. za pečlivé vedení práce, Mgr. 

Jaroslavovi Cuhrovi, PhD za vstřícné konzultace, Martinovi Rýdelovi za technickou 

spolupráci a mému manželovi Jiřímu za všestrannou podporu a pomoc při tvorbě závěrečné 

práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah 

Úvod ........................................................................................................................................... 7 

Použité metody a postupy ...................................................................................................... 11 

1. Co je rituál? ........................................................................................................................ 14 

1. 1. Význam a obecná charakteristika ................................................................................. 14 

1.2. Rituály z obecně-antropologického hlediska ................................................................. 17 

1.3. Náboženské rituály ........................................................................................................ 21 

1.4. Křesťanské rituály ......................................................................................................... 26 

2. Substituce křesťanských rituálů ....................................................................................... 31 

2.1 Francouzské revoluční obřady ........................................................................................ 33 

2.2. Situace v bolševickém Rusku a Sovětském svazu......................................................... 37 

3. Situace v Československu ve druhé polovině dvacátého století ..................................... 45 

3.1. Velká politika komunistické strany ............................................................................... 47 

3.2. Sbory pro občanské záležitosti ...................................................................................... 50 

4. Křesťanské a náhradní rituály ......................................................................................... 52 

4.1. Obřad svátosti křtu......................................................................................................... 54 

4.2. Vítání občánků ............................................................................................................... 57 

4.2.1 Dílčí srovnání obřadů vstupu do života ................................................................... 62 

4.3.  Svátost biřmování ......................................................................................................... 63 

4.4. Předávání občanských průkazů a závěrečných vysvědčení ........................................... 65 

4.4.1 Předávání závěrečných vysvědčení a výučních listů ............................................... 70 

4.4.2. Dílčí shrnutí a srovnání iniciace do dospělosti ....................................................... 72 

4.5. Svatební obřady ............................................................................................................. 73 

4.5.1. Udílení svátosti manželství ..................................................................................... 74 

4.5.2. Civilní sňatkové obřady .......................................................................................... 76 

4.5.3. Dílčí srovnání svatebních obřadů ............................................................................ 79 

4. 6. Poslední věci člověka, křesťanský pohřeb ................................................................... 81 



4.7. Světské pohřební obřady ............................................................................................... 83 

4.7.1. Pohřební rituály - dílčí srovnání ............................................................................. 85 

5. Liturgický prostor, obřadní síně ....................................................................................... 87 

5.1. Bohoslužebná místa, subjekt liturgie ............................................................................. 87 

5.2 Obřadní a smuteční síně, subjekt obřadu ........................................................................ 89 

6. Souhrn a srovnání .............................................................................................................. 91 

7. Závěr .................................................................................................................................... 95 

Seznam zkratek ...................................................................................................................... 98 

Seznam pramenů a použité literatury .................................................................................. 99 

Seznam příloh ....................................................................................................................... 102 

Přílohy ................................................................................................................................... 104 

 

 

 



 

 

7 

 

Úvod 

„Chtěl bych dnes ve svém vánočním projevu promluvit k těm, kteří se o Štědrém večeru 

nejvíce shromažďují kolem vánočních stromků: k našim dětem a mládeži. Vy, kteří dorůstáte, 

nepozorujete ani, jak mnohé se u nás v poslední době změnilo a mění. Ani legendární Vánoce 

nezůstávají beze změny. Září sice dále vánoční stromky, čekají se dárky, ale mizí už jesličky, 

které dříve bývaly nezbytným doprovodem vánočních svátků. Jesličky s malým Ježíškem 

musely být dříve o Vánocích v každé domácnosti, i když jsme je museli vystříhané z papíru 

zapíchat jen do mechu za okny. Malý Ježíšek, ležící ve chlévě na slámě vedle volka a oslíka, to 

byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím a bědným, že chudí patří do 

chléva. Když se mohl ve chlévě narodit a bydlet Ježíšek, proč byste tam nemohli bydlet vy, 

proč by se tam nemohly rodit vaše děti? Tak mluvili k chudým a pracujícím bohatí a mocní. 

Proto také v době kapitalistického panství, kdy bohatí vládli a chudí se dřeli, pracující 

namnoze ve chlévech bydleli, a jejich děti se tam rodily. Doby se ale změnily. Děti pracujících 

se již nerodí ve chlévech. Nastaly mnohé převraty. I Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu 

vousy a stává se z něho děda Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici 

a v kožichu. Nazí a otrhaní nechodí již dnes ani naši pracující a jejich děti. Děda Mráz 

přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy - nejen jediná betlémská. Celá řada 

rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Tyto rudé hvězdy hlásají 

radostně, že vaši tatínkové a maminky splnili na svých pracovištích úkoly čtvrtého roku první 

Gottwaldovy pětiletky. Čím více je těchto zářivých hvězdiček, tím radostnější budou naše 

svátky, které se stávají svátkem radostné oslavy splnění úkolů celoroční naší práce. Čím 

důsledněji je tato práce vykonána a úkoly splněny, s tím větší nadílkou je příjezd dědy Mráze 

provázen. Do Vánoc splníme závazky Stalinovi. Proto dnes k radostnému vánočnímu svátku 

slibme našemu osvoboditeli, příteli a učiteli soudruhu Stalinovi, slibme našemu prezidentu 

soudruhu Gottwaldovi všichni my, velcí i malí, že se budeme starat každý ze všech svých sil, 

abychom své pracovní schopnosti ve školách, závodech i kancelářích a na každém pracovním 

místě rozvíjeli tak, aby úkoly vytyčené pro poslední rok Gottwaldovy pětiletky byly do příštích 

Vánoc na všech pracovištích splněny. Aby nad všemi závody, šachtami, státními statky, JZD, 

ve městech i na vesnicích se rozzářily jasné rudé hvězdy splněných závazků, aby naše krásná 

vlast rozkvetla novými květy splněných úkolů a plánů. Tím zkřížíme také zločinné plány a 

úmysly těch, kteří místo tvůrčí práce chtějí připravovat novou světovou válku, aby mohli 
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znovu zotročit naše národy a vykořisťovat lidskou práci. Slibme si, že ubráníme mír a 

zachováme tak na celé zemi pokoj a klid všem lidem dobré vůle! 1 

První tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa a pozdější 

prezident republiky Antonín Zápotocký pronesl tento legendární rozhlasový projev plný 

paradoxů na vánoce 1952. V Československu si svoji pozici upevňovalo nové státní, občanské 

i lidské společenství. Komunistická strana se chopila dne 25. února 1948 kabinetním a 

násilným převratem moci (za vydatné asistence samozvaných Lidových milicí) a nastolila 

vládu nesvobody, zlovůle, pronásledování a absurdit. Byla nastolena doba boření a 

nahrazování. Nahradili jsme Ježíška Dědou Mrázem v beranici a kožichu. Mizí jesličky, které 

musely být dříve v každé domácnosti, aby připomínaly pracujícím chudobu a to, že oni patří 

do chléva. Hvězda betlémská už není sama, je tady celá řada rudých hvězd na našich šátcích.  

Nasycený a oblečený plní lid závazky modlám Stalinovi a Gottwaldovi. Biblickým souslovím 

„lidé dobré vůle“ graduje vánoční poselství, které zřejmě nemá, alespoň v dějinách českých 

zemí, obdoby.  

Obsah projevu je kompilací nadpřirozena a křesťanské symboliky s realitou plnění závazků 

v posledním roce Gottwaldovy pětiletky a přímo se nabídl, aby zaujal úvodní pozici 

diplomové práce, jejímž tématem jsou rituály a to primárně křesťanské a jejich nahrazování 

v období nesvobody totalitního komunistického režimu bývalého Československa. Státní 

zřízení absolutistických monarchií, ale především fašistických a komunistických režimů měla 

a obecně mají problém akceptovat náboženské cítění členů společnosti. Fašisté a komunisté 

s panickou hrůzou a hysterií brojili a brojí proti oficiálním projevům žitého náboženství a to 

zvláště křesťanského a v první řadě katolického. Jak budeme moci sledovat dále, náboženství 

jako blud a brzda pokroku bylo nutno potírat a likvidovat a bylo nutno programově 

nahrazovat i jeho projevy včetně rituálů.   

Abychom nepřeceňovali fantazii českých a slovenských komunistických propagátorů a 

nepřiřazovali jim prvenství ve vynalézání náhradních společenských a životních rituálů, je 

nutné zdůraznit, že prvními nebyli. Je historicky doložitelné, že nahrazovací téma se objevilo 

a dosáhlo své „dokonalosti“ již v období před více než dvěma sty roky ve Francii za revoluce. 

Historikové tento fenomén nejen reflektují, ale vážně se s ním zabývají a podrobně ho 

popisují. Je neobyčejně zajímavé dovídat se, z jaké události lze udělat svátek, jak elegantně 

použít (zneužít) církevního svátku ve prospěch revolučních událostí a dějů. Přesvědčuje nás o 

                                                 
1 Vánoční projev prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Zápotockého přednesený dne 24. 12. 1952 

v Československém rozhlase. Národní archiv Praha. Fond: Komunistická strana Československa. (1945-1989). 

Kancelář I. tajemníka ÚV KSČ, č. fondu 1261.  
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tom francouzská historička Mona Ozoufová. Její monografie2 mistrně líčí nepřeberné 

množství svátků, slavností a obřadů, které se v průběhu revolučních let 1789-1799 ve Francii 

rodily, byly realizovány a žity. Valná většina z nich však postupem času ztratila svůj význam 

i opodstatnění a jak spontánně vznikly, tak rychle zase zanikly. Téma francouzských 

revolučních svátků bude podrobněji rozvedeno v následujících kapitolách. 

Zcela určitě by se nahrazování křesťanských rituálů, svátků a slavností našlo i v průběhu 

19. století. Jako jeden příklad za všechny je možno uvést uzavírání manželství pod 

občanským dohledem.3  

Dvacáté století, které je stěžejním obdobím našeho zkoumání, se kromě komunistického 

nahrazování náboženských a křesťanských rituálů v zemích sovětského bloku, nechvalně 

proslavilo vznikem a existencí nacismu v Německu. Německý nacismus svým 

pseudoantickým a starogermánským zaměřením ve sféře rituality dovedl fascinovat i 

odpuzovat zároveň. 

Když se naše země vymanily z německé nacistické nadvlády, zdálo se alespoň krátký čas, 

že lidé budou moci opravdu svobodně dýchat. Stalo se však, že padli do totality další i delší. 

Budování socialismu a komunismu, procesy s odpůrci, ale i nepohodlnými členy strany a 

stoupenci režimu, jejich věznění i popravy, to vše poznamenalo jednotlivce i celé rodiny 

v několika generacích až do dneška. Nedílnou součástí usilovné snahy o překračování 

pětiletých plánů a plnění socialistických závazků byla propaganda. Náboženství označené za 

metlu lidstva bylo potíráno, jeho projevy omezovány a potlačovány, jeho obřady 

nahrazovány.  Křty, biřmování, svátosti manželství i poslední rozloučení se staly záležitostí 

státní moci a sekularizovaná společnost z nich vytvořila vítání občánků, slavnostní předávání 

občanských průkazů a průkazů branců, církevní sňatky nebyly státem uznávány. Jak budeme 

sledovat dále, jedním z tvrdých „oříšků“ v oblasti nahrazování se staly církevní pohřby. 

Zřejmě proto, že se i lidé smýšlející na veřejnosti ateisticky v okamžiku závěru života 

rozpomněli, že je přece jenom něco přesahuje a že bude dobré, dát se pohřbít s církevním 

obřadem, církevních pohřbů tak razantně neubývalo. Jak bude uvedeno dále, tato skutečnost 

byla v komunistické společnosti opravdovým problémem, ale přes veškerá opatření, se jim 

bránilo jen velice těžko. Mrtvým už nikdo nic nemohl vyčítat a pozůstalí argumentovali 

posledním přáním zesnulého, které nelze oslyšet. S tímto tématem úzce souvisí i téma 

                                                 
2  OZOUFOVÁ, Mona: Revoluční svátky. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006.  
3 Josefínské reformy, vedené duchem státního absolutismu, třebaže poprvé upravily manželské záležitosti 

světským zákonodárstvím, ponechaly obligatorní církevní sňatek; a tak to stanovil i rakouský Obecný občanský 

zákoník (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) z roku 1811 (z přednášky Antonína Ignáce Hrdiny Právní vývoj 

k obligatorní civilní formě sňatku pořádané Občanským institutem v Poslanecké sněmovně PČR dne 26. června 

2008). 
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smutečních řečníků, tak hojně řešené v agendě Sborů pro občanské záležitosti (SPOZ), 

výkonné složky režimu, jejíž hlavní náplní bylo organizovat osobnostně-společenské dění ve 

městech a obcích specifickou formou -  náhradními rituály. Této instituci bude ještě věnována 

větší pozornost v následujícím textu. 

Předkládaná práce se dotkne vzdálených historických období jen okrajově; stěžejním 

úkolem je zmapování náhradních rituálů k rituálům křesťanským tak, jak byly uskutečňovány 

ve druhé polovině 20. století v době reálného socialismu a bude se ptát a hledat odpověď na 

otázku, zda i přes změnu režimu tyto náhradní rituály zanikly, či přetrvávají. Jedním z témat 

řešených v této diplomové práci je i kompromisnější náhled na komunistické rituály a to 

v momentu paralelního probíhání křesťanských a nahrazovaných současně. Vylučují se 

(vylučovaly se) absolutně, nebo je jejich souběžnost k něčemu užitečná? A závěrem se 

budeme snažit odpovědět na stěžejní otázku, zda je vůbec možné křesťanský rituál nahradit. 

Vzhledem k množství a různorodosti rituálů je práce zaměřena především na rituály iniciační 

a přechodové.  
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Použité metody a postupy  

Diplomová práce v prvních dvou kapitolách předkládá a vysvětluje na základě příslušné 

odborné literatury pojmy rituál, ritualita a vztahy těchto fenoménů k člověku a lidskému 

společenství.  První kapitola je koncipována od obecného, tedy od antropologického pojetí 

rituálu, přechází v další podkapitole k rituálům náboženským; na konkrétním příkladu 

demonstruje projevy přechodových rituálů v judaismu. Volba tohoto náboženského směru 

nebyla náhodná, jejím cílem bylo ukázat, jakými projevy rituality se vyznačuje monoteistické 

náboženství, blízké pro křesťanství jako jeho pramen a předchůdce. Vrcholem první kapitoly 

je pojednání o křesťanských rituálech, popisuje se zde liturgické slavení, jako každodenní 

spojení křesťana s Bohem, prostřednictvím Kristovy oběti v eucharistii, zabývá se ostatními 

svátostmi a způsoby jejich udělování.  

Druhá kapitola rozebírá nahrazování křesťanských rituálů v historii; jako příklad 

nahrazování posloužily roky v období francouzské revoluce, kde byla substituce křesťanských 

rituálů jedním z hlavních prostředků boje proti náboženství a církvi. Nové slavnosti a rituály, 

které měly sloužit jako protipól k rituálům náboženským, zaváděl podobně jako ve Francii 

komunistický režim v Rusku. Ty jsou rovněž popsány ve druhé kapitole práce.  

Třetí kapitola čtenáře seznamuje se situací v  bývalém Československu po roce 1948, 

krátce popisuje vztah totalitního režimu k náboženství a církvím a to z důvodů lepšího 

pochopení vzniku, zavádění a uplatňování substitučních obřadů k obřadům křesťanským.  

Čtvrtá kapitola přináší již nosné téma práce – tedy křesťanské rituály a k nim náhradní, tak 

jak vznikaly a byly praktikovány v období druhé poloviny dvacátého století 

v Československu. Samotná výzkumná část kapitoly se týká čtyř přechodových rituálů, 

provázejících člověka v jeho přelomových životních situacích – vítání do života, vstup do 

dospělosti, uzavření sňatku a poslední rozloučení s pozemským životem.  Další kapitola 

pojednává v krátkosti o liturgických prostorách, která jsou místy pro uskutečňování 

křesťanských rituálů a obřadní síně a krematoria, kde zpravidla probíhají sekulární obřady a 

zmiňuje ještě subjekty obřadů. 

V prvních dvou kapitolách je použita popisná metoda na základě  příslušné odborné 

literatury. U popisu náboženských rituálů bylo záměrně čerpáno výhradně z publikace 

profesora Tomáše Halíka Prolínání světů. Náboženské rituály jsou zde popsány srozumitelně, 

velice fundovaně a výborně zapadají do kontextu tématu, podobně pro námět nahrazování 

křesťanských rituálů v období francouzské revoluce byla primárně zvolena kniha historičky 
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Mony Ozoufové pro její dynamičnost i trefné postřehy zkoumaného tématu. Pro popis 

sovětských iniciačních obřadů byla objevena publikace Občanské obřady a slavnosti v SSSR. 

Třetí a čtvrtá kapitola čerpají z archivních dokumentů a snaží se je analyzovat. V menší 

míře je použito archiválií Ústředního výboru Komunistické strany Československa, jejího 

předsednictva a sekretariátu pro věci církevní (ve třetí kapitole); pro konkrétní rituály je 

čerpáno především ze zápisů a dalších dokumentů vztahujících se k činnosti Sborů pro 

občanské záležitosti, to je složek národních výborů, jež zabezpečovaly průběhy sekulárních 

přechodových rituálů v bývalém Československu. Bylo použito archiválií Státního okresního 

archivu v Rychnově nad Kněžnou a v Náchodě. Konkrétně z Městských národních výborů v 

 Kostelci nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Červeného Kostelce. Tyto lokality byly vybrány 

záměrně; jedná se o města přibližně stejně velká a Kostelec nad Orlicí je současně bydlištěm 

autorky a jsou jí tudíž reálie o životě ve městě dostatečně známy. Vzhledem k tomu, že pro 

činnost Sborů pro občanské záležitosti existovaly jednotné směrnice a nařízení, byly rovněž 

obřady prováděné těmito orgány ve své podstatě víceméně stejné nebo hodně podobné, lišily 

se pouze podle oblastí tzn. například v moravských krajích účinkující při obřadu vítání 

občánků byli oblečeni do lidových krojů, nebo používali jiných zvyklostí typických pro 

příslušnou oblast (například drobné sklářské výrobky mohli dostávat rodiče novorozenců jako 

upomínku v oblastech zabývajících se uměleckým sklářstvím).   

Zápisy ze schůzí SPOZ se zaměřují především na technické, ale i ideologické záležitosti 

obřadů. V úvodních částech zápisů jsou zpravidla hodnoceny akce, které již proběhly, jsou 

podrobovány kladné i záporné kritice, obsahují počty obřadů ze sledovaných období a jejich 

plánovaný počet do budoucna. Samy o sobě zpravidla nepopisují průběhy rituálů, někdy se 

však i z nich dá hodně o průběhu obřadu dovědět, jak bude později doloženo.  

Dalším zdrojem, podrobeným analýze, jsou kroniky či pamětní knihy SPOZ z Kostelce nad 

Orlicí. Ve své podstatě se však nejedná o kroniky v pravém slova smyslu. K vítání občánků 

obsahují datum obřadu, jméno dítěte, den, měsíc a rok jeho narození, jména rodičů (matky za 

svobodna), v některých případech i zaměstnání rodičů, dále podpisy rodičů, svědků a 

vítajícího (nejčastěji předsedy národního výboru, nebo pověřeného člena SPOZ).  

V případě předávání občanských průkazů je v kronikách uváděno opět datum konání 

rituálu, místo konání (nebývalo v obřadních síních vzhledem k velkému počtu účastníků 

obřadu se předávání konalo v sálech kulturních zařízení, kinosálech, větších prostorách škol 

jakými jsou kreslírny či tělocvičny), dále následují podpisy mladých občanů, příslušníků 

veřejné bezpečnosti, kteří průkazy předávali, třídního učitele v případě předávání ve škole a 

předsedy národního výboru. 
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Pamětní knihy rovněž obsahují údaje o výročích sňatků, zpravidla padesátiletých též tzv. 

„Zlatých svatbách.“ Zde se dovídáme kdo, tedy jména manželů, jejich bydliště, který den je 

dnem jejich sňatku, dále podpisy přítomných (dětí, vnoučat) a opět podpis předsedy MěNV.  

Většina zápisů, především z počátků zavádění nových obřadů, je opatřena krátkým veršem 

a více či méně zdařilou barevnou ilustrací. 

Pamětní knihy nezachycují obřady smuteční. Záležitosti smutečních obřadů řeší zápisy ze 

schůzí SPOZ.  Stěžejním tématem pro smuteční rituály jsou otázky smutečních řečníků, jejich 

výběr, úroveň, vzdělávání a snaha infiltrovat tento fenomén do církevních obřadů. 

K popisu konkrétních obřadů posloužily rovněž dobové publikace, ze kterých je čerpán 

vzorový průběh uváděných rituálu, ale bylo dosti obtížné, pro jejich logickou současnou 

nepopularitu, časový odstup od reality minulého režimu a roztříštěnost vydavatelů, vypátrat 

širší spektrum těchto příruček.  

Popis křesťanských rituálů pochází z předkoncilních učebnic liturgiky a katechismu; 

podoba současných obřadů vychází především z Katechismu katolické církve.  

Dané téma nebylo dosud systematičtěji zpracováno ani publikováno, dá se téměř s jistotou 

tvrdit, že se jedná o námět spíše ojedinělý a mohl by představovat základ pro podrobnější 

zkoumání této oblasti nejen v podmínkách Československých reálií komunistického režimu 

například po vzoru již zmiňované monografie francouzské historičky Ozoufové. 
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1. Co je rituál? 

1. 1. Význam a obecná charakteristika 

Pojmy rituál a obřady jsou sice všeobecně a hojně užívány a známy, přesto bude dobré 

vysvětlit a připomenout si jejich význam, členění a podle určitých kritérií.  Nejrozsáhlejší, 

tradiční český Ottův slovník naučný rozlišuje pojmy rituál ve smyslu náboženském a poté 

pojem ceremoniel a ten charakterizuje následujícím způsobem: „Ceremoniel nazývá se soubor 

forem, obřadných jednání a pravidel, které zachovávají se v obcování i poměrech 

představitelů veřejné moci, při slavnostních aktech veřejných a v obcování společenském. 

Výrazem ceremonielu jsou titulatury, znaky, formy dopisů, audience, návštěvy, pořad v 

přednosti, obyčeje etiketní a j.. Povahou svou náleží ceremoniel do obyčejového řádu 

sociálného; pokud však tvoří podstatnou formu právních jednání, jest součástí právního řádu 

a porušení jeho může míti i právní následky. Ceremoniel jest různý od národa k národu, od 

státu ke státu, od doby k době dle různé povahy národní, dle různé organisace politické a 

sociálné. Zakládaje se na ideách autority a citech úcty, jest mnohotvárnější a vyvinutější ve 

státech, kde nerovnosti politické a sociálné jsou větší a rozmanitější.“4 

Rituál (z latinského ritualis = obřadný), obřad, ceremonie, ceremoniál je způsob chování 

založený na tradičních pravidlech.  Podle antropologického přístupu má rituál dvě kategorie, 

první je symbol (metafora) pro „něco jiného“, druhým ceremonie (etiketa): způsob chování. 

Způsob chování - přeneseném smyslu se jako „rituální“ označuje v psychologii neodbytné 

opakování stereotypních pohybů, jimiž pacient nic nesleduje, ale které mu však přinášejí 

úlevu od tenze. Časté jsou rituální chování u řady duševních poruch, například neurotických 

(kompulze je příkladem takového rituálního chování) nebo poruch autistického spektra. 

Arnold van Gennep ve svých Přechodových rituálech uvádí, že každá obecná společnost v 

sobě zahrnuje několik zvláštních společností;  tyto podspolečnosti  jsou tím nezávislejší a tím 

zřetelněji ohraničené, čím nižší je stupeň základní (obecné) společnosti. V moderních 

společnostech existuje jasnější oddělení pouze mezi společností laickou a náboženskou, tedy 

mezi profánním a posvátným. Posvátný svět zahrnuje v nejméně rozvinutých společnostech 

téměř vše. Z toho vyplývá, že čím je společnost rozvinutější, ztrácí posvátné na významu a do 

popředí vystupuje profánnost. Bez ohledu na typ společnosti spočívá život jednotlivce  

v postupném přecházení od jednoho věkového období k dalšímu a od jednoho zaměstnání 

či povolání k jinému. Přechody mezi jednotlivými etapami života jsou provázeny a spočívají 

                                                 
4 Ottův slovník naučný V (C-Če), 1892, s. 312-313 (autor Tkl). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tradice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Symbol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ceremonie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tenze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_porucha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B3za
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kompulze&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autismus
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v obřadech – u polocivilizovaných národů není žádné jednání zcela nezávislé na posvátnu. 

Život člověka se skládá ze sledu různých etap: narození, společenské dospívání, sňatek, 

rodičovství, postup v zaměstnání, smrt, ke každé etapě se vztahují obřady, které mají stejný 

cíl – nechat jedince přejít od jedné předurčené situace k jiné, zrovna tak předurčené situaci.5 

Ritualizace provází posun jedince v životě od jedné změny k druhé, s rituály je spojen 

přechod od společensky nižšího k vyššímu postavení.  

Rituál slouží k zajištění správného, úspěšného a opakovaného provedení žádoucích 

činností pro spolehlivé dosažení cíle. Do určité míry napomáhá k upevnění společenské 

organizace. Z pohledu psychologie a základního lidského chování je nicméně rituálem každé 

jednání člověka, které vykazuje stereotypní a jednotvárnou činnost a je založené na předem 

daných pravidlech. V určité míře je takové chování obvyklé u každého jedince (například 

oblíbená ranní káva), v nadměrné míře však může být příznakem duševní poruchy (například 

obsedantně-kompulzivní). Obecně rituály nepodléhají účelové racionalitě (nemají konkrétní 

záměr a racionální cíl), mohou a mají však významné funkce integrační posílení sdílených 

hodnot: např. sociální rituály, které jsou považovány za součást kultury. Co je důležité, rituály 

byly a jsou pro svou schopnost často využívány i pro politické účely, kdy je státní moc 

používá k upevňování svých  norem.  Ritualizace provází posun jedince v životě od jedné 

změny k druhé, s rituály je spojen přechod od společensky nižšího k vyššímu postavení.  

V životě každého člověka se střídají prožitky struktury a comunitas, (bude rozvedeno 

v příští kapitole) stavy a přechody 6 

Rituály jsou nedílnou součástí kultů a náboženství. Protože je rituál společenský fenomén, 

má psychologickou funkcí v uskutečňování náboženského cítění, účastníci se navzájem 

ujišťují, že patří k sobě a mohou se na sebe spolehnout. Rituál může vést až k extázi, k 

vytržení. Praktikování ceremonií je mnohdy podporováno hudbou, zpěvem, osvětlením (může 

jít i otevřený oheň), užíváním symbolů (např. při udílení svátostí v katolickém náboženství). 

Všechny náboženské a společenské rituály jsou logicky kolektivní záležitostí. Všichni 

zúčastnění utvářejí posvátný rámec a podmínku daného rituálu. U náboženských rituálů nebo 

obřadů je účast skupiny nejdůležitější složkou událostí a je prvkem ve spojení s posvátnými 

silami.7 S rituálem (obřadem) se většinou pojí gesta nebo slova (popř. recitace pevně daných 

                                                 
5 Srov. GENNEP, Van Arnold.  Přechodové rituály, systematické studium rituálů. Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny, 1996, s. 11-13. 
6 Srov. TURNER, Victor. Průběh rituálu. Brno: Computer Press, 2004, s. 98. 
7 Srov. MURPHY, Robert F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, 

s. 186-187. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Spole%C4%8Densk%C3%A1_organizace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Spole%C4%8Densk%C3%A1_organizace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stereotyp
http://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_choroba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obsedantn%C4%9B_kompulzivn%C3%AD_porucha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Racionalita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_integrace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_norma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kult
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ext%C3%A1ze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hudba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bv
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ohe%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Symbol
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textů), doprovázení tancem v určených šatech. Objevují se i oběti (zvířecí, lidské) a rituální 

sebevraždy. 

Vzhledem k různorodosti, specifičnosti a rozsahu tématu neexistuje žádný jednotící 

systém, do kterého by bylo možné všechny rituály jednoznačně zařadit. Dělení je možné např. 

na rituály sympatetické -  základ tvoří víra v působení podobného na podobné, části na celek a 

naopak, slovo na čin. Studiem některých forem se zabývala animistická škola. Kontaktní - zde 

je základ materiálnost, přenosnost vrozených nebo získaných vlastností dotykem i na dálku.8 

Rituály mohou působit přímo nebo nepřímo a jejich účinek je pozitivní, či negativní, ba přímo 

nepřípustný (tabu). 

Podle rozsahu působení ve skupině či společnosti dělíme rituály na  lidové a národní. Jedná 

se o státní svátky, v užším slova smyslu existuje množství rodinných rituálů a slavnosti. 

Velkou skupinu představují církevní rituály.  I některé profese jsou charakteristické svými 

rituály. Z nemocničního prostředí je možno uvést každodenní lékařskou vizitu pacientů, svoje 

specifické rituály mají obchodníci, úřady a úředníci mají stále zvyklosti, které lze nazvat 

rituály. Sportovní oddíly a kluby jsou hojně ritualizované, někdy se zdá, až 

„přeritualizované“, party a skupiny lidí neoficielně organizovaných spojují rituály, skautské 

skupiny se vyznačují množstvím vlastních, specifických a různorodých rituálů. 

Podle typu samotného rituálu lze uvést příklady nejrůznějších oslav, ochranné rituály, 

rituály úcty (starší -  mladší, muž - žena, dítě - dospělý). Rituálními se dají nazvat 

obdarovávání při specifických příležitostech (narozeniny, svátky osobní, vánoce, 

obdarovávání při přechodových rituálech – viz níže) 

Okrajově se zmíníme o činnostech, které běžně vykonáváme, staly se nedílnou součástí 

našeho každodenního života a mnohdy si ani neuvědomujeme, že vykonáváme rituál. Každý 

den se vítáme při příchodu domů, loučíme se při odchodu (polibkem a znamením kříže na 

čelo); rituální jsou i naše každodenní pozdravy při setkávání na ulici, společenský rituál je 

představován pozdravováním přes další osobu, galantností mužů k ženám. Pravidla 

společenského chování jsou postavena na množství rituálů, mezinárodní setkávání na úrovni 

diplomatické mají svá přísná pravidla, ale i specifické rituální prvky. Pro úplnost ještě 

připomínáme, že do kategorie přechodových obřadů spadají dle Van Gennepa i obřady 

doprovázející a případně zajišťující změny ročních období, měsíců a roků.  Obvykle se 

provádějí v přesně určených okamžicích ročního hospodářského cyklu a jsou přechodem mezi 

nedostatkem a hojností (svátek první sklizně nebo dožínky).  

                                                 
8 Srov. GENNEP, Arnold Van. Přechodové rituály, s. 13 -15. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tabu
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1.2. Rituály z obecně-antropologického hlediska 

Mnoho autorů se zabývalo a zabývá problematikou rituálů.  Existuje velké množství odborné 

literatury k tomuto tématu. Jsou publikována díla antropologická, psychologická, 

sociologická, etnografická i nábožensko-teologická.  Antropologové věnovali zkoumání a 

zákonitostem našeho tématu velkou pozornost. Někteří svoje poznatky zobecnili na  základě  

poměrně rozsáhlým terénních výzkumů. Například Victor Turner v již zmiňovaném díle 

Průběh rituálu vychází z dvou a půl ročního studia způsobu života kmene Ndembu ve střední 

Africe konkrétně v severozápadní Zambii. Studium rituálů však využívá nejen přímého 

porovnávání, ale i autoritativní texty, ústní tradici a výpovědi jednotlivých účastníků. 

Pokračovatelem tohoto trendu je škola „Myth and Ritual “ S. H. Hooka. Ta prosazovala tezi o 

blízké souvislosti mýtu a rituálu. Některé pozdější srovnávací studie ukazují velké množství 

variant fenoménu kultu, ale zdržují se výkladu jeho smyslu. Naopak některé antropologické 

studie se snaží o filozofické určení pojmu a následně popisují smysl konkrétních forem 

rituálu. Jsou i formy výzkumu, které mají za cíl klasifikaci fenoménů a forem.9  

Další typy výzkumů se zabývají např. funkcemi, postavením nebo pozicí rituálů. Je nutný 

předem daný model (vztahující se k celým kultickým obřadům nebo na určitou strukturu 

kultu), který je určen na konkrétní typ výzkumu. K takovému bádání je potřeba i rozsáhlý 

etnografický materiál.10 

Existují i výzkumy, zaměřující se na výklad symbolických souvislostí rituálního jednání - 

např. Mary Douglasová poukázala na smyslovou souvislost mezi dělením sociální 

skutečnosti, kosmologickými představami, tělesnými zkušenostmi a rituálním jednáním. 

Cílem je potvrzení, že náboženské a další způsoby jednání, jsou součástí základních 

kulturních struktur.11 

Etnologické výzkumy spojují kulty s přesnými sociologickými kategoriemi. Podle tohoto 

pohledu antropologie se jedná o činnost neinstrumentální povahy, která má přesně stanovený 

postup, velmi často se opakuje a může nabývat zcela rutinního charakteru. Robert M. Murphy 

shrnul ve svém dnes již téměř klasickém díle, kde pohlíží na člověka z humanistického úhlu 

pohledu, zasazuje rituály do společensko-kulturního prostředí, když kulturu obecně 

                                                 
9 Srov. WAARDENBURG, Jacques. Bohové zblízka: Systematický úvod do religionistiky. Brno: Masarykova 

univerzita 1996, s. 72. 
10 Srov. Tamtéž s. 73. 
11 Srov. COPANS, Jean. Základy antropologie a etnologie. Praha: Portál 2001, s. 77. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%BDtus
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charakterizuje jako „celistvý systém významů, hodnot a společenských norem, kterými se řídí 

členové dané společnosti a které prostřednictvím socializace předávají dalším generacím.“ 12     

Nyní se podrobněji podíváme na podnětné pojetí rituálu v monografiích zmiňovaného 

britského kulturního antropologa Victora Turnera. V rituálu nalézá „antistrukturální prvek“, 

který je podle něho zdrojem jeho síly. Turner vychází z koncepce přechodových rituálů, jedná 

se o rituály, které provázejí přechod jedince z jedné životní fáze do jiné, jakým je např. 

iniciace do dospělosti. Turner čerpá z poznatků Arnolda van Gennepa, který strukturuje 

tradiční rituály na tři části: preliminární, liminární a postliminární. Tradiční společnost se 

vyznačuje poměrně jasnou strukturovaností rolí, vztahů a hodnot. Liminární fáze je čímsi 

negativním oproti navyklému řádu společnosti, často se vyznačuje inverzí (motivy smrti, 

proměny rolí, společenských pozic), liminární je neviditelnou zónou, která stojí mimo 

společnost. Převrácení rolí není jejich negací, ale místem jejich reflexe – rituální smrt může 

být momentem uvědomění, co je to vůbec život. Podstatné je, že role liminarity není pouze 

negativní, strukturu jenom nepopírá, ale umožňuje její vztahy projasnit a zřetelněji 

nahlédnout, uvědomit si jejich relativitu, případně strukturu i měnit. Zatímco v kmenových 

společnost bývá liminarita přechodným jevem po dobu určitého rituálu, ve velkých 

společnostech může být institucionalizovaná něčím, co vystupuje z obvyklé struktury (šašek, 

kláštery, filosofové, věštci).13 

Ve své knize Průběh rituálů Turner ukazuje konflikt struktury a liminarity jako základní 

proces, na němž stojí společnost, liminarita nemá jen kognitivní charakter, ale i existenciální. 

Struktura a její opak nesouvisí jen s klasifikací, ale nabízejí také dva odlišné typy sociálních 

vztahů. Pro strukturu je typická společnost, kde jsou jasné vztahy a pozice, pro liminalitu je 

typická communitas (např. neofyté, jedinci společně podstupující iniciaci, mají mezi sebou 

mnohem silnější pouto díky momentální ztrátě jakéhokoli společenského statusu a snášeným 

útrapám). Communitas vzniká všude tam, kde se jedinci vzdají svých sobeckých snah, sdílejí 

jednu vizi a zároveň se vymezují vůči tradiční společnosti (prvotní křesťané, hippies, odpůrci 

totalitních režimů atd). Jelikož každý řád pramení z chaosu, struktura z liminality, zakládá se i 

společnost na zkušenosti communitas. Turner tak přináší do problematiky nový prvek, který 

je sice stále sociální, ale pro tradiční antropologii a její postupy nezachytitelný, vnáší prvek 

humanismu, odkazuje se třeba na Martina Bubera a vztah Já a Ty (který je samozřejmě 

každou objektivní metodou těžko měřitelný, protože se právě jedná o vztah nepředmětný mezi 

dvěma osobami. 

                                                 
12 Srov. MURPHY, Robert F. Úvod do kulturní a sociální antropologie, s. 32. 
13 Srov. TURNER, Victor.  Průběh rituálu, s. 95- 97.  
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Liminaritu nachází v každém rituálu (nejen u přechodových). Smysl rituálu spočívá v 

kontrastu formy s něčím, co ji přesahuje. Rituál je příležitostí pro setkání s jinakostí. Rituál 

transcenduje všechny kategorie, otevírá prostor liminaritě, která stojí mimo všechny kategorie 

a struktury teprve rodí. S tím, že některé rituály liminaritu obsahovat nemusí, se vyrovnává 

tak, že rozlišuje rituál a ceremonii, která je tedy čímsi pouze vnějším. Náboženství odpovídá 

každé společenské snaze o konfrontaci s antistrukturou, Bohové a další tradiční náboženské 

pojmy jsou vyjádřením právě liminarity.  Podstatou náboženství je pro Turnera neuchopitelná 

communitas jakožto sociální zkušenost, jakožto zkušenost toho, že člověk není pouze „já“, ale 

„my“ a můžeme se dívat na rituál z pohledu společnosti, kdy se tedy ukazuje jako prostor, ve 

kterém se může objevit cosi neznámého, nového a intenzivního. Rituál je místem, kde se 

zjevuje inspirace, kde promlouvá Bůh a kde se dotýkáme nitra a kde dáváme vzniknout 

intenzivním vztahům s druhými.14 

V předcházejících odstavcích byl popsán průběh rituálu, nyní se budeme podrobněji 

zabývat obsahem termínu přechodové rituály. V mnoha obdobách se prolíná naší prací, 

protože právě tento fenomén je zkoumaným předmětem a je tedy na místě představit pojem 

tak jak ho popisují odborníci.  Přechodové rituály, jak již sám název napovídá, jsou rituály 

změny (přechodu) v postavení jedince, která je zpravidla obdobím úzkosti a nejistoty pro 

konkrétního jedince i jeho okolí. Přichází změna role, která na určitou dobu narušuje vazby a 

mění je. Celý proces má, dle van Gennepa, tři fáze: preliminární tedy odluky, odloučení (od 

skupiny) - jedinec je izolován a často podroben zkouškám, těhotná odvedena, nebožtík uložen 

v márnici, v rakvi – pohřeb: rozloučení se zemřelým při uložení ostatků: „V době smutku 

příbuzní mrtvého tvoří zvláštní společnost, nacházející se mezi světem živých na jedné straně 

a světem mrtvých na straně druhé, z níž příbuzní mohou odejít více či méně rychle podle toho, 

jak úzce byli se zesnulým spřízněn.“15, často jsou součástí pohřebních obřadů rituály pro 

přijetí na onen svět. 

 Další fází přechodového rituálu je tzv. pomezí nebo prahový rituál  - podstoupení rituálu, 

který jedince uvádí do nové společenské role, např. mrtvý vystaven v daném prostoru, střežen 

stráží. Sloučení, návrat, znovupřijetí nového, společensky přeměněného jedince do 

společnosti je třetím prvkem základního schématu přechodového rituálu16.  

                                                 
14 Srov. TURNER, Victor. Průběh rituálu, s. 97 -111. 
15 MURPHY, Robert F. Úvod do kulturní a sociální antropologie, s. 190. 
16 Srov. GENNEP, Arnold Van. Přechodové rituály, s. 19.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Poh%C5%99eb
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Přechodové rituály bývají často spojeny s ochrannými.17 Nicméně Van Gennep však 

upozorňuje, že všechny rituály spojené s narozením, iniciací, sňatkem atd. nejsou pouze 

přechodové. Kromě svého obecného cíle, kterým je zajištění změny stavu nebo přechod 

z jedné magicko-náboženské nebo profánní společnosti do jiné, sledují tyto obřady vždy i svůj 

vlastní cíl. Jako příklad uvádí, že svatební obřady obsahují rituály oplodňovací, obřady 

narození rituály ochranné a předpovědní. Obřady pohřební s sebou nesou rituály obranné, 

obřady iniciační a rituály usmiřovací. Všechny tyto rituály zde existují vedle rituálů 

přechodových, nebo se s nimi kombinují a to někdy tak úzce, že se neví, zda je určitý rituál 

vlastně rituálem ochranným nebo rituálem odlučovacím. 18 

Závěrem této kapitoly pro doplnění uvedeme stručný výčet rituálů obecně známých a 

charakteristických především pro tzv. vyspělé a civilizované společnosti. Jak již bylo vícekrát 

zmiňováno, téměř každá události a situace v životě člověka jako jednice, ve společenství či 

širší společnosti (stát, světadíl) je provázena více či méně obvyklými zvyklosti a rituály. 

Rituálně se chováme v případě nebezpečí, proslulé jsou stravovací rituály zvláště u některých 

národů. Nezazněla zde zmínka o rituálech spacích. U malých dětí jsou důležité rituály 

ukládání ke spánku, ale i buzení má a mělo by mít svůj řád a může být provázeno určitým 

rituálním chováním. V intimní, sexuální sféře existuje mnoho rituálů. Hygienické návyky jsou 

také mnohdy považovány za rituální. Nesmíme opomenout fenomén volnočasových rituálů. 

Sem můžeme zařadit např. pravidelné setkávání se s přáteli každý středeční večer, nebo 

skutečnost, že dítě chodí hrát každý pátek na klavír. Rozšířenými rituály jsou rituály sportovní 

– hrají podstatnou roli u sportovců, sportovních týmů, ale i u sportovních fanoušků. Pro 

většinu sportovců jsou rituály nedílnou součástí přípravy na sportovní výkon. U sportovců 

jsou důležité iniciační rituály, kdy přijetí nováčka do týmů je zpečetěno např. oholením hlavy, 

přípravné rituály sportovců před zápasem se skládají ze stravovacích stereotypů nebo 

přesného opakování všech činností praktikovaných v den vítězného zápasu, aby byl 

zopakován úspěch. A poslední ze sportovního světa ochranářský rituál, při němž se u hokeje 

poklepává brankař před každou herní třetinou. 

Úmyslně byly v této kapitole zcela vynechány nebo jen okrajově zmíněny rituály 

náboženské. Je to z toho důvodu, že problematika náboženských ceremonií, rituálů i mýtů je 

rozsáhlá a proto jí bude věnována následující podkapitola. Vzhledem k tomu, že práce má ve 

svém názvu křesťanské rituály, bude toto nosné téma, tedy téma křesťanské rituality 

rozebráno rovněž v samostatné podkapitole.  

                                                 
17 Srov. Tamtéž s. 51. 
18 Srov. Tamtéž s. 21. 
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1.3. Náboženské rituály 

Jean Copans uvádí, že od filozofických počátků sociálních věd bylo náboženství předmětem 

zkoumání života společností a kultur. Filozofie a historie náboženství se nejprve zabývaly 

lidskou přirozeností, uvažovalo se, existuje-li duše, později se tyto vědy začaly zajímat, zda 

lidskou činnost něco přesahuje. Boj proti tmářství v osmnáctém století v podobě politické 

sociologie zužuje náboženství na církevní a duchovní záležitosti. 

První sociologové a religionisté v devatenáctém století vypracovali systémy založené 

z velké části na evolucionismu; je zde oceňován pokrok, který vede k monoteistickým 

náboženstvím. Ve studiích těchto badatelů jsou primitivní společnosti rozlišeny podle 

způsobu víry a rituálů, protože etnocentrický pohled přivádí badatele k názoru, že rituál stěží 

patří do kategorie náboženství. Nicméně z hlediska sociologického se další badatelé 

(Durkheim, Mause, Hubert) věnují celému souboru náboženských jevů, které odvozují od 

různých způsobů nebo identifikovatelných praktik. Vycházejí především z řecko-římské 

antiky a židovsko-křesťanské tradice. Copans uvádí zajímavou (nazývá ji jednoduchou) 

Durkheimovu teorii náboženství: „ Je to solidární systém věr a praktik vztahující se 

k záležitostem sakrálním, to znamená separovaným, zakázaným, ke způsobům víry a 

praktikám, jež v jednom morálním společenství, zvaném církev, spojují ty, kteří se k ní hlásí.“ 

Dle Copanse se jedná o antroposociologii náboženství. Etnologie náboženství se, dle 

Copanse, ale ve skutečnosti odvíjí ve třech rozsáhlých rovinách – ve výkladu světa, 

náboženství jako ideologii a třetí rovinou je rovina rituálů.19 

Jak již bylo výše zmíněno, Turner charakterizuje náboženství jako neuchopitelnou 

communitas coby sociální zkušenost, jakožto zkušenost toho, že člověk není pouze „já“, ale 

„my“ a můžeme se dívat na rituál z pohledu společnosti, kdy se tedy ukazuje jako prostor, ve 

kterém se může objevit cosi neznámého, nového a intenzivního. Rituál je místem, kde se 

zjevuje inspirace, kde promlouvá Bůh a kde se dotýkáme nitra a kde dáváme vzniknout 

intenzivním vztahům s druhými.20 

Úvahy k vysvětlení a vývoji pojmu „náboženství“ a především jeho obsahu zakončíme a 

shrneme výkladem profesora Halíka. Ten tvrdí, že vynález kategorie náboženství jakožto 

obecného pojmu, pod nějž lze zahrnout podkategorie jako je křesťanství, židovství, 

buddhismus, islám a další, je poměrně moderní. Pochází od cambridžských osvícenských 

filozofů 17. století.  Toto osvícenské chápání pojmu náboženství je značně odlišné od toho, 

                                                 
19 Srov. COPANS, Jean. Základy antropologie a etnologie, s. 73.   
20 Srov. TURNER, Victor. Průběh rituálu, s. 97 -111. 
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jak se toto slovo používalo dříve nejdříve v antickém starověku, pak (opět odlišně) ve 

středověku. Vývoj se však v osvícenství nezastavil a proměny v chápání smyslu slova 

náboženství pokračovaly dál. Například v 19. století přicházejí liberální teologové (zakladatel 

liberální teologie a hermeneutiky Schleirmacher) s novým vlivným pojetím náboženství – 

představují náboženství jako specifickou lidskou zkušenost. 21  

Náboženství je vytrvalou součástí lidské kultury jednak proto, že je antropologickou a 

sociální konstantou a patří bytostně k člověku a jeho kultuře a prostupuje dějiny lidstva od 

prvopočátku a patrně je bude provázet až do jejich dosud nedohledného konce, ale také proto, 

že je to jev mnohotvárný, mnohorozměrný a nesmírně flexibilní se neustále přizpůsobuje a 

mění v různých podobách a prostředcích. I za věroučnými články, obřady a zvyky 

uchovávané a zachovávané po tisíce let v celku beze změn se však skrývají leckdy velké 

posuny chápání a interpretací a tyto jevy je třeba zkoumat vždy v konkrétním dějinném 

kontextu.22 

Protože název podkapitoly „náboženské rituály“ je poměrně široký a nebylo by možno byť 

jen u základních světových náboženství popsat je všechny, od bohoslužebných, kalendářních 

či výročních, budeme se tedy zabývat pouze iniciačními a přechodovými rituály jak se 

praktikují v židovském náboženství.  Průvodcem tímto tématem bude především publikace 

profesora Halíka Prolínání světů, kde jsou fenomény přechodových rituálů u jednoho 

z nejrozšířenějších světových náboženství mistrně popsány a faktograficky naplní potřebu této 

podkapitoly.  

Náboženství je jev, který patří bytostně k člověku, tak bytostně k člověku patří náboženské 

rituály a to nejen ty, které jsou bezprostředně spojeny s obřady bohoslužebnými (o těch se 

budeme zmiňovat podrobněji v dalších kapitolách).  Lidský život lze vnímat jako nepřetržitý 

proud neustále se střídajících situací, událostí a zážitků. Některé události však z tohoto proudu 

vystupují a podstatným způsoben člení náš život. Rituály přechodu jsou spojeny s novou 

životní etapou, jež přináší nové úkoly, nároky i povinnosti a která je často spojena se vstupem 

do nového prostředí a jsou tím, co člověk v takovýchto chvílích potřebuje. V tomto mu 

pomáhá náboženství.23   

Podíváme se nyní jak vstup do života a do svého budoucího kulturního prostředí, odchod 

ze života, vstup do dospělosti a vstup do manželství, tedy ty nejdůležitější prahy na životní 

                                                 
21 Srov. HALÍK, Tomáš. Prolínání světů (ze života světových náboženství). Praha: Lidové noviny, 2006, s. 16. 
22 Srov. Tamtéž s. 225-226. 
23 Srov. Tamtéž s. 29. 
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cestě a s nimi spojené rituály praktikuje jedno z nejstarších světových náboženství – 

židovství.   

Toto náboženství bylo, jako příklad, vybráno úmyslně, jedná se totiž o monoteistické 

náboženství, křesťanství má v judaismu svoje kořeny v podobě Starého zákona a židé jsou 

nezřídka  moderními křesťany nazýváni staršími bratry.  

Podle Bible byl dán Hospodinem lidem vůbec první příkaz, aby se „plodili a množili“ (Gn 

1,28). Narození člověka a porod byly již ve starozákonních dobách chápány jako velmi 

požehnané, ale zároveň nebezpečné akty, při kterých ze z anonymního plodu stává nový 

člověk.  V židovském prostředí provázelo porod mnoho zvyků a zásad, které patrně pocházely 

spíše z lidového folkloru okolních národů, ale provázely ho i náboženské symboly – při 

porodu se recitovaly biblické texty, konaly se modlitby na hrobech zbožných předků. 

Zajímavé je, že po porodu chlapce se u rodičky držela noční shromáždění; při nich se 

recitovalo šema Izrael, židovské vyznání víry jako ochrana ještě neobřezaného dítěte před 

démony, kteří chtějí obřízce zabránit. Hlavní událostí, následující po narození chlapce, je 

obřízka. S ní se setkáme běžně v dnešním židovském prostředí, je dodržována všemi směry 

judaismu. Sama obřízka není židovského původu, již dříve ji prováděli staří Egypťané a řada 

afrických, asijských, australských a oceánských kmenů. V židovství má však specifický 

význam, je chápána jako viditelné znamení smlouvy mezi Bohem a jeho vyvoleným lidem. U 

dívek neexistuje žádná obdoba obřízky, otec je však při první návštěvě synagogy o šabatu při 

narození dcery vyvolán ke čtení Tóry a během tohoto obřadu pak dívka dostává své židovské 

jméno. Dalším obřadem, který souvisí s počátkem života, je také vykoupení prvorozeného 

syna. Podle Bible totiž vše prvorozené patří Bohu a všichni prvorození musí být z této 

povinnosti vykoupeni. Tento zvyk se udržel i po zániku jeruzalémského chrámu. Když 

chlapec dosáhne věku tří let, koná se další obřad, postřižiny, tradičně konaný 33. den od 

židovských velikonoc.24 

Přejít do světa dospělosti, přejít ze světa bezstarostného dětství není snadný úkol. Tato 

zkouška zralosti bývá časem první životní krize. V judaismu se ve třinácti letech stává 

židovský chlapec obřadem bar micva (což znamená „syn příkazu“) z náboženského hlediska 

dospělým, plnoprávným členem židovské komunity. Obřadu se účastní jen muži, týká se 

pouze chlapců, ale v moderní době se rozšířil podobný obřad i pro dívky, tzv. bat micva, 

„dcera příkazu.“ Dívka se stává nábožensky dospělou ve dvanácti letech.  

                                                 
24 Srov. Tamtéž s. 31-33. 



24 

 

Chlapci se musí k této příležitosti naučit přednášet text z Tóry předepsaným zpěvným 

způsobem. Tento rituál se odehrává budˇ v Jeruzalémě u Zdi nářků, mimo Izrael je vyvolán o 

šabatu v synagoze a četl by jen tzv. haftaru (doplňkové čtení z Proroků).  

Judaismus klade veliký důraz na studium a vyučování. Na cheder, nejzákladnější školu, 

navazuje ješiva, vyšší židovská škola, kde mladí i staří mohou kdykoliv pokračovat ve studiu. 

Především studium Tóry je v židovství velice zdůrazňováno. K židovské tradici patří také 

ezoterický komentář Tóry, který měl být rovněž předán na hoře Sinaj a tím je tzv. kabalu, což 

znamená přijetí a tímto slovem lze označit i jednotlivou tradici, získanou od učitele. 25  

Biblické výroky „Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. „Není dobré, aby člověk zůstal 

sám.“ a „Ploďte se a množte se“ (Gn 1-2) ukládají Židům náboženskou povinnost k uzavírání 

manželství a k plození a výchově dětí. Je tedy jasné, že se nyní budeme zabývat uzavírání 

manželství v judaismu. Podle současných zvyklostí judaismu jsou muž a žena zralí ke sňatku 

ve věku osmnácti let. Svatba se původně sestávala ze dvou částí. Nazývaly se erusin (nebo 

krušin) a nisuin (nebo chupa). První část bylo jakési nezrušitelní zasnoubení, po němž nevěsta 

zůstávala ještě ve své rodině a připravovala se na druhou část svatby; nazývala se erusa a 

platila za vdanou. Teprve po druhé části svatby, konané v určitém časovém odstupu, si ženich 

odváděl nevěstu domů. Už za středověku však došlo k časovému spojenou oněch dvou částí.  

Svatba je pro Židy vždy velkou společenskou událostí za hojné účasti pozvaných. Nazývá 

se někdy chupa a to podle nebes, pod nimiž se slaví. Chupa, tedy svatební baldachýn, 

symbolizuje budoucí domov novomanželů. Před svatbou se podpisuje svatební smlouva, tu 

potvrzují dva svědkové. Ženich nevěstě nejprve zakrývá tvář závojem – tento zvyk je založen 

na biblickém vyprávění, že Rebeka si zahalila závojem tvář, dříve než se setkala s Izákem. 

Teprve potom jí odkryje a znovu zakryje tvář; recituje se úryvek z Talmudu:“ Je zakázáno 

muži se zasnoubit se ženou, dokud ji neuvidí!“ Pod baldachýn přichází ženich přivedený otci, 

k němu nevěsta; tu přivádějí matky. Při obřadu zaznívají verše z Písně písní: „Pojď můj milý, 

vstříc nevěstě“. Potom nevěsta třikrát obchází ženicha - je to upomínka na dny, během nichž 

Židé čekali pod hrou Sinaj před darováním Tóry. Po té rabí žehná první zásnubní pohár 

s vínem. Ženichův otec dá napít ženichovi, nevěstina matka nevěstě z poháru. Tento úkon má 

připomenout dosavadní starost rodičů o jejich děti. Ženich nasazuje nevěstě prsten a říká: 

„Hle jsi mi zasvěcena tímto prstenem podle zákona Mojžíšova a Izraele. Svědci prohlásí: „Je 

oddána“ a rabín čte svatební smlouvu a předá ji nevěstě, jsou zde zapsány základní tři 

povinnosti muže: „Živit, ctít a podporovat ji“. V okamžiku, kdy se muž k těmto povinnostem 

                                                 
25 Srov. HALÍK, Tomáš. Prolínání světů, s. 56-58. 
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zaváže a složí určitý obnos peněz, stává se svatební listina platnou i účinnou. Po té se zpívá 

svatební požehnání, kterých je sedm. Jedná se o chvály Boha Stvořitele. Ženich dá potom 

napít z poháru vína nevěstěna znamení, že se od této chvíle ujímá svých povinností a i nevěsta 

dá napít ženichovi, protože i ona přebírá část jeho povinností. Zvyk rozbíjení skleničky 

připomíná i v tak radostné chvíli trauma židovských dějin a to zničení jeruzalémského 

chrámu.26 

K posledním pozemským věcem člověka lze říci, že, s mrtvým tělem člověka, osoby, se 

v židovství zachází s úctou, protože má být vzkříšeno. Zesnulý je rituálně omýván a oblékán 

do bílého pohřebního roucha, dospělý muž se zahaluje také do modlitebního pláště - talitu, 

který se však napřed zbaví rituálních třásní, třásně totiž symbolizují 613 přikázání; na onom 

světě se však již žádná přikázání neplní, a proto se třásně, jako jejich symbol odstraňují. 

V Izraeli se pohřbívá do země bez rakve, v diaspoře v prosté dřevěné rakvi z neohoblovaných 

prken. Má být zachována rovnost všech lidí před Bohem. Kremace se nepraktikují. Pohřeb se 

koná okamžitě po úmrtí, pokud možno ještě týž den. V Jeruzalémě jsou proto hřbitovy 

otevřeny celou noc a konají se i noční pohřby. Doprovod zesnulého na poslední cestě je 

významným činem milosrdenství, neboť zemřelý ho nemůže oplatit. Pozůstalí potom 

prožívají sedm dní přísného smutku, šiva. Mají zakázány některé běžné denní úkony. Sedí na 

nízkých stoličkách a odříkávají modlitbu kadiš, kterou se oslovuje Boží jméno. Pak následuje 

třicet dní mírnější formy smutku. Na výroční den se drží půst, zapaluje se na 24 hodin svíce a 

konají se modlitby v synagoze i u hrobu27. 

Pojednáním o pohřebních zvyklostech a náboženském rituálu při pohřbu v judaismu jsme 

ukončili exkurs do židovských přechodových rituálů.  

Dostali jsme se k závěru kapitoly, kterou jsme chtěli na příkladu židovského náboženství 

nahlédnout do jeho zvyklostí a obřadů, jež jsou součástí přechodových rituálů. Jak uvidíme 

dále, i křesťanské náboženství má mnoho svých obřadů. Toto náboženství je však bohaté 

nejen na rituály. Co je pro věřící křesťany důležité a podstatné v jejich náboženských 

tradicích a obřadech nám přiblíží následující text.  

  

                                                 
26 Srov. Tamtéž s. 70-71, 89-90. 
27 Srov. Tamtéž s. 96-97. 
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1.4. Křesťanské rituály 

Autorka se v tomto oddíle práce zabývá především přechodovými rituály, předkládá jejich 

vývoj od obecného pojetí, přes náboženské a středem i vrcholem jejího snažení je ritualita 

křesťanská.  Charakteristikou obecných vlastností rituálů se směřovalo a dospělo se k vrcholu 

a jádru kapitoly i celé práce - ke křesťanským obřadům.  V předcházející podkapitole jsme si 

na příkladu židovského náboženského společenství představili alespoň v základních rysech 

obyčeje, tradice a obřady, které provázejí člověka na jeho životní pouti od narození až do 

hrobu. Hovořili jsme o iniciačních a přechodových rituálech tak, jak jsou praktikovány 

v judaismu.  

Některé rituály se sobě navzájem podobají přes hranice kultur, jindy je zase dělí odlišnosti 

krajových variant. Někdy v nich nacházíme symbolické vyjádření mytologických, 

filozofických a kosmologických představ jednotlivých tradic. Některé náboženské obřady 

vycházejí z folkloru a starší náboženské tradice nebo folklor podstatně ovlivnily. Některé se 

nám zdají být velmi blízké a pochopitelné, protože jsme je přijali do naší vlastní kultury a 

dovedeme si je zdůvodnit; jiné se nám zdají nepochopitelné či absurdní a jeto většinou proto, 

že už nerozumíme řeči symbolů, které používají a kontextu představ, z nichž vznikly28. 

Ale vrátíme se k jádru této kapitoly a tím jsou křesťanské rituály. Není vůbec jednoduché 

stručně představit termín křesťanský, přesněji katolický, ještě úžeji římskokatolický rituál a 

obřad. Vyjděme z názoru, že křesťanství je obsaženo v nauce a tradici katolické církve 

římského i východního ortodoxního směru. Katolická tradice je nejrozšířenější a nejstarší a 

měla a snad ještě stále má nepochybně největší kulturní vliv v tzv. západní civilizaci29.  

Křesťanská tradice má svoje specifika věroučná, ale především je charakteristická tradicí 

církevní. Církev jako tajemné Tělo Kristovo (1 Kor 12) a jako společenství věřících 

uskutečňuje a reflektuje život křesťana z mnoha úhlů pohledu, ale obohacuje ho, posouvá a 

provází (jako ostatně i jiná náboženství) na jeho životní pouti a dává mu spočinout, je s ním i 

v etapách přechodů a růstu. Rituály životních přechodů církev nejčastěji a nejraději praktikuje 

v liturgii.  Co je vlastně liturgie? Katechismus katolické církve charakterizuje pojem liturgie 

v původním významu jako veřejné dílo, službu lidu nebo službu ve prospěch lidu. 

V křesťanské tradici to znamená, že Boží lid má účast na Božím díle. Kristus náš Vykupitel a 

Velekněz, skrz liturgii pokračuje ve své církvi, s ní a skrze ni v díle našeho vykoupení. 30 

                                                 
28 Srov. HALÍK, Tomáš. Prolínání světů, s. 29 – 30. 
29 Srov. WATTS, Alan W. Mýtus a rituál v křesťanství. Praha: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1995. s. 15.  
30 Srov. Katechismus katolické církve. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. čl. 1069. 
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Můžeme si k odpovědi pomoci rovněž definicí liturgie z již jednou citovaného Ottova 

slovníku naučného: „Liturgie (λειτουργία, veřejná služba): 1. Veřejná bohoslužba konaná dle 

předpisů přesně stanovených. 2. Veškerost slov, výkonův a symbolův od Krista ustanovených, 

v církvi uchovaných a zevně upravených, jimiž za prostřednictví kněží Bohu náležitá pocta se 

vzdává, lidem milost uděluje, obcování mezi Bohem a lidmi uskutečňuje a vnějším způsobem 

představuje. K podstatným formám liturgickým patří mše sv. jako oběť, modlitba, vnější 

znamení při svátostech, svátostiny; k nepodstatným platí klekání, odkrývání hlavy.“31 

Obohatíme-li tuto definici Kristovým tvrzením o Boží přítomnosti ve shromáždění: „Neboť 

kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich,“ (Mt 18,20) 

dostává citovaná charakteristika jiný rozměr a Nový zákon dává liturgickému tématu rozměr 

nejvýznamnější.  

Vrcholem slavení liturgie a jeho opravdovým naplněním je ustanovení večeře Páně, 

Eucharistie. Evangelisté Matouš (26, 26-28), Marek (14,22-24) a Lukáš (22,17-19) tuto 

závratnou událost dosvědčují. Katechismus katolické církve charakterizuje liturgii 

v křesťanské tradici jako účast Božího lidu na Božím „díle“. Kristus, náš Vykupitel a 

Velekněz, skrze liturgii pokračuje ve své církvi, s ní a skrze ni v díle našeho vykoupení. 

Kristovo dílo, liturgie, je také činností jeho církve. Má věřící k tomu, aby se podíleli na 

novém životě společenství.32 

Podle Romana Guardiniho vytváří liturgie správně vystavěné duchovní prostředí, v němž 

se může rozvíjet život duše. Není to prostředek k dosažení nějakého účinku, je v sobě 

spočívajícím světem života.33 V této souvislosti musíme ještě zmínit mši svatou, mešní oběť, 

která je v církvi Ježíše Krista podle jeho příkazu (Lk 22,19n.; 1 Kor 11-24n.) uskutečňovaná, 

vděčně oslavná památka oběti jeho života a smrti jako základu církve a skrytého příchodu 

Božího království, dávající odpuštění a milost.34 

Křesťanská iniciace a rituály přechodů jsou spojeny a uskutečňují se udílením svátostí. 

Slovo svátost (lat. sacramentum) je technický termín označující některé křesťanské obřady. Je 

výsledkem dogmatotvorného úsilí mnohem pozdějšího než Nový zákon. Závaznost 

svátostných obřadů vyplývá z toho, že je ustanovil Kristus, že přikázal, aby byly nadále 

dodržovány, že svou podstatou slouží jako symboly Božích činů, které jsou součástí 

evangelia.35 Tyto se potom udílejí, jak již bylo řečeno v rámci liturgického slavení a v rámci 

                                                 
31

 Ottův slovník naučný, 16. díl, Líh – Media. Praha: Jan Otto, 1900, s. 18. 
32 Srov. Tamtéž čl. 1090 až 1092. 
33 Srov. GUARDINI, Romano. O duchu liturgie. 1. vyd. Praha: Česká křesťanská akademie, 1993. s. 31-32. 
34 Srov. RAHNER, K.,VORGRIMLER., H. Teologický slovník. Dotisk 1. vyd. Praha: Zvon, 1996. s. 174. 
35 Srov. DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 1996, s. 981. 
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liturgických období a liturgického roku. Paul De Clerc uvádí, že liturgickým rokem rozumíme 

jednotné uspořádání dnů a týdnů v roce. Na začátku znali, dle Clerca, křesťané jen 

velikonoční svátek, možná jen nedělní svátek Vzkříšení, slavený každý týden. Liturgický rok 

je v souladu s rokem astronomickým, kosmickým. Jako je planeta Země ovlivňována 

přírodními zákony, střídají se roční období, slunovraty a rovnodennosti (alespoň ve 

středoevropském území) a příroda se na jaře probouzí a na podzim usíná, tak obdobně 

rozmanitý je liturgický rok, který přírodní jevy reflektuje. V neposlední řadě rok liturgický 

zapadá do rytmu roku občanského.36 

Jak je liturgický rok členěn, jak se nazývají jednotlivá období a čím jsou charakteristická?. 

Liturgický rok začíná adventem, vánoci a tzv. vánočním okruhem. Dle významu je údobím 

přípravy na svátek Narození Páně. Termín advent z lat. adventus (příchod) dává název 

adventnímu období: je to doba přípravy na oslavu Narození Páně, Adventní doba představuje 

nejmladší součást liturgického roku, v římské liturgii se začíná formovat až v 7. století.37 

Počátek Kristovy události, tj. jeho vtělení a narození se až s postupem času stávají 

předmětem slavení. Svátek Narození Páně má svůj historický vývoj, jako ostatně všechny 

aspekty a předměty slavení. Datem Narození Páně je 25. prosinec.38 

Slavení Velikonoc předchází doba usebranosti a přípravy na tento svátek, doba postní. II. 

vatikánský koncil předepsal čím je a má být toto období. Hovoří o tom, že postní doba má být 

přípravou na slavení velikonočního tajemství, a to jednak zvláště připomínáním křtu nebo 

přípravou na jeho přijetí, jednak pokáním.39  

Velikonoční tajemství je pradatem naší víry a vlastním jádrem všech liturgických svátků. 

Kristova oběť na kříži a jeho triumfální vítězství nad smrtí v jitřním čase Velikonoční neděle 

je to, co utváří křesťanskou víru. Po sporech o Velikonoce v druhé polovině 2. století, které 

ukončil ohledně data jejich slavení koncil v Niceji předpisem, že se Velikonoce mají slavit 

vždy v neděli po prvním jarním úplňku. Tímto předpisem se časově oddělilo slavení 

křesťanské velikonoční slavnosti od židovské Paschy.40 Velikonoce nejsou svátkem jako ty 

ostatní, je to “svátek svátků“, „slavnost slavností“, stejně jako eucharistie je svátost svátostí 

(velká svátost).41 Ke slavení velikonočního tajemství se váže jejich sváteční okruh, který je 

                                                 
36 Srov. CLERC, DE P. Moudrost liturgie a jak jí rozumět. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

2002, s. 127. 
37 Srov. KUNETKA, František. Liturgický rok ve slavení církve. 1.vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská s.r.o., 

1995, s. 12. 
38 Srov. ADAM, Adolf. Liturgický rok, historický vývoj a současná praxe. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Vyšehrad 

s.r.o., 1998, s. 121. 
39 Srov. Tamtéž, s. 99-100. 
40 Srov. Tamtéž, s. 63-64.  
41 Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1169. 
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završen svátkem Letnic, tedy sesláním Ducha Svatého padesátý den po oslavě Kristova 

Zmrtvýchvstání. Vrcholné slavnosti, jak vyplývá ze zkušenosti, totiž potřebují jistý čas 

k pozvolnému zklidnění a doznění. A tímto časem je již zmíněné období „Padesátnice“ 

(Pentekosté).42 

Liturgický rok obsahuje ještě dvě tzv. liturgická mezidobí, která mají svůj zvláštní ráz. 

Neslaví se v nich zvláštním způsobem nějaký aspekt Kristova tajemství, spíše se ono 

tajemství slaví v celé jeho šíři, zvláště o nedělích. Je to období nazývané dobou během roku. 

Kratší liturgické mezidobí I následuje po vánoční době a končí s počátkem postního období. 

Liturgické mezidobí II. trvá od pondělí po slavnosti Seslání Ducha svatého do soboty před 1. 

nedělí adventní. 43 

V rámci liturgického roku se uskutečňují, udílejí, svátosti. V církvi se rozeznává a 

v současné liturgické praxi udílí sedm svátostí. Obřady, při kterých jsou svátosti udělovány, 

jsou buď začleňovány do slavení eucharistického (eucharistie je sama o sobě svátostí) nebo 

probíhají zcela samostatně, ale ze zpřítomnění velikonočního tajemství vycházejí a toto 

tajemství je vždy jejich středem. Vedle svátostí se však křesťanská liturgie, jejímž ústředím je 

Kristovo velikonoční tajemství, projevuje také v bohaté škále svátostin, svěcení a žehnání a 

ve všech ostatních formách liturgie.44 

Iniciačními svátosti, tedy uvedením do křesťanského života jsou křest, biřmování a 

eucharistie. Křest je počátkem nového života, biřmování nový život v Kristu posiluje a 

eucharistie živí člověka Kristovým tělem a krví, aby se jednou stal druhým Kristem. 

Křest je zrozením k novému životu v Kristu podle vůle Pána je nezbytný ke spáse, jako 

sama církev, do níž křest uvádí.45 

Svátost biřmování je potřebná k dovršení křestní milosti, pokřtěné dokonaleji spojuje 

s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha svatého. Protože biřmování, stejně jako křest vtiskuje 

do křesťanovy duše duchovní znamení, tedy nezrušitelnou pečeť může se tato svátost 

přijmout jen jedenkrát za život. 46 

Uvedení do křesťanského života završuje eucharistie a nazývá se různými jmény. 

Eucharistií podle toho, že je díkůvzdáním Bohu, Večeří Páně, kterou měl Ježíš se svými 

učedníky v předvečer svého utrpení nebo Lámání chleba, protože tento typický obřad 

židovské večeře použil Ježíš, když požehnal a rozděloval chléb jako první u stolu, zvláště 

                                                 
42 Srov. ADAM, Adolf. Liturgický rok, s. 88. 
43 Srov. KUNETKA, František. Liturgický rok, s. 21.  
44 Srov. ADAM, Adolf. Liturgika, křesťanská bohoslužba a její vývoj. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2001, s. 140-149. 
45 Srov. Katechismus katolické církve čl. 1275 - 1282 
46 Srov. Tamtéž čl. 1317. 
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během Poslední večeře.47 Katechismus v souhrnu uvádí, že v eucharistii nám dává Kristus 

záruku budoucí slávy u sebe, účast na nejsvětější oběti nás ztotožňuje s jeho srdcem, je nám 

oporou na životní pouti, dává nám toužit po životě věčném a spojuje nás už nyní s nebeskou 

církví. 48 

Svátost manželství spolu se svátostí kněžství zařazuje církev do skupiny, kterou nazývá 

Svátostmi k službě společenství. Obřadům a způsobům uzavírání manželství je věnována 

samostatná část této práce stejně jako iniciačním rituálům a proto se zmíníme také o 

manželství tak, jak ho chápe katolická církev. Podle kánonu 1055 Kodexu církevního práva 

(Codex iuris canonici) z roku 1983 je „Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou 

vytvářej nejvnitřnější společenství celého života, zaměřenou svou přirozenou povahou na 

prospěch manželů a na zplození a výchovu dětí, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem 

na svátost.“ 

V latinském obřadu se uzavírá manželství dvou katolických věřících obvykle během mše 

svaté, protože všechny svátosti jsou spojeny s Kristovým velikonočním tajemstvím. 

Novomanželé jako služebníci Kristovy milosti si navzájem udělují svátost manželství tím, že 

před církví vyjádří svůj souhlas. Vzájemný souhlas obou manželů je pro církev nezbytným 

prvkem, kterým manželství vzniká, je utvářeno, chybí-li souhlas, manželství neexistuje49.  

  

                                                 
47 Srov. Tamtéž čl. 1325 - 1329. 
48 Srov. Tamtéž čl. 1419. 
49 Srov. Tamtéž čl. 1621 - 1628. 
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2. Substituce křesťanských rituálů  

 

Abychom lépe pochopili a snadněji uchopili téma nahrazování křesťanských obřadů jinými, 

důvody tohoto jevu a stručně popsali prostředí, kde se vyskytoval, musíme se podívat do 

poměrně dávné historie.  Již konec osmnáctého a celé devatenácté století nesou s sebou 

především v souvislosti s rozvojem industrializace, modernizace a pokroku v ekonomické 

sféře života společnosti (a to především v Evropě) jev, který se nazývá sekularizace. Do této 

doby bylo křesťanství oficiálním státním náboženstvím v drtivé většině Evropy. Průlom do 

starého řádu, založeného na principu státního náboženství, učinila Francie. V Evropě tak 

vůbec poprvé nastala situace, kdy se konfesní příslušnost přestala považovat za měřítko pro 

individuální práva a za podmínku občanství.50 Další vývoj je součástí obecných dějin, došlo 

k rozpolcení národního vědomí a rozdělení do dvou nesmiřitelných táborů, přímo do dějin 

vztahů náboženství a společnosti však spadá soubor opatření, jež vyplynulo ze střetu těchto 

dvou frakcí, udávala směr jejich postupné radikalizace a znamenala obrovský krok k již 

zmíněné sekularizaci společnosti. 51 Dále je nutné si uvědomit, že ve druhé polovině 

devatenáctého století se většina populace těšila z významného zlepšení své životní úrovně, 

pokroky v medicíně snížily výskyt epidemií a růst měst vedl k větší anonymitě a 

individuálním formám společenství, v nichž takové organizace jako církve jen stěží nacházely 

základnu“.52 

Co se týká přímo našeho tématu náhrady křesťanských rituálů, můžeme jeho první 

praktickou konkrétní podobu vidět právě v revoluční Francii, kdy krátce po 10. srpnu 1792 

zřídilo Zákonodárné shromáždění občanské matriky. Tímto byli duchovní a církev připraveni 

o společenskou funkci zaznamenávat a reflektovat nejvýznamnější okamžiky lidského života.  

Církevní akty byly spolu s tím zbaveny i právních účinků, protože církevní matriky byly 

nahrazeny matrikami občanskými a jejími zápisy pověření úředníci civilní správy.  Vstup do 

života a národního společenství už nebyl spoje se křtem, nýbrž s prohlášením učiněným na 

radnici v místě narození. Stejně bylo postupováno i u sňatků. Byla ustavena občanská forma 

svatebního obřadu a současně povinnost, že tento sňatek musí proběhnout dříve než případný 

sňatek církevní, obřadník, který by toto nařízení nerespektoval, měl být potrestán. V tomto 

striktním nařízení nebyly zohledňovány ani konfesní záležitostí (matriky podle vyznání) a 

                                                 
50 Srov. RÉMOND, René: Náboženství a společnost v Evropě. Praha 2:  Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 

47. 
51 Srov. Tamtéž s. 53-54. 
52 Srov. MC LEOD, H. Sekularizace v Západní Evropě (1848-1914). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2008, s. 14. 
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výsledkem celé reformy se staly konfesně neutrální občanské matriky. Francouzská 

společnost začala žít životem, který byl oddělen od církevního společenství a nebral v úvahu 

ani konfesní odlišnosti. Výslednicí striktní sekularizace a vývoje v tomto duchu se stala 

skutečnost, že v roce 1872 zmizely z formulářů pro sčítání obyvatelstva všechny zmínky o 

náboženství.53 

Můžeme říci, že se tyto změny staly pro většinu společnosti v zemích Evropy vzorem 

nejen v průběhu 19. století, ale nepochybně ovlivnily vývoj v oblasti náboženství a vztahu k 

občanské společnosti i mnohem později, jak si ukážeme níže na příkladu sovětského Ruska a 

koneckonců i komunistického Československa.  

  

                                                 
53 Srov. RÉMOND, René: Náboženství a společnost v Evropě, s. 54. 
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2.1 Francouzské revoluční obřady 

Francie má pravděpodobně primát v oblasti nahrazování a nápodoby všeho co souviselo 

s vírou a příslušností k církvi. Podíváme se proto, jak si revoluční režim představoval svoje 

vlastní pojetí víry a náboženství. V následujícím textu je čerpáno téměř výhradně z knihy 

francouzské historičky Mony Ozoufové Revoluční svátky 1789 – 1799. Kniha je pro účely 

práce nejlepší ilustrací tohoto období a popis způsobu nahrazování náboženských obřadů, 

který zde nalezneme, posloužil velice dobře a v dostatečné míře potřebám práce.  

Francouzská revoluční doba s sebou přinášela mnoho nového, převratně jiného, revoluční 

člověk je, dle Ozoufové, neoblomný, je střídmý, je prostý, aniž by se chlubil falešnou 

skromností; je nesmiřitelným nepřítelem jakékoliv lži, jakéhokoliv předstírání. Revoluční 

svátek měl názorně ukázat, že zákony přírody, občanský zákoník a náboženský zákon jsou 

navzájem slučitelné a jeho výsledkem je vnitřně smířený člověk. 54  

Francouzské revoluční svátky, oslavy, obřady a slavnosti v době revoluční měly svůj 

počátek a chronologický vývoj s počátkem a vývojem revolučních událostí. Jen pro ilustraci 

uvedeme svátek Federace, který se slavil jiným způsobem v Paříži, po svém byl realizován na 

venkově a hlavním aktérem byla národní garda.  Dále se slavil svátek Svobody a svátek 

Zákona. O první z nich se zasloužili „pokrokoví vlastenci“ a vlastenecké spolky, druhý vznikl 

oficiálním rozhodnutím úřadů. Oslava Nejvyšší bytosti a další oslavy a akce adorující události 

revoluce jsou velice zajímavé a někdy až kuriózní. My se však zaměříme na snahy 

nahrazování církevních svátků a oslav, jak se o to pokoušeli francouzští revolucionáři. 

Ozoufová uvádí, že se oficiální náboženský život ve Francii po roce 1789 vytrácel jen 

pomalu. V mnoha oblastech a farnostech se žilo, jako by se kolem jejich kostela nic 

nezměnilo. Ještě dlouho po vydání výnosů proti „vnějším projevům náboženství“55 se 

vydávala procesí do ulic měst, procházela vesnicemi a vycházela do polí při pouti za 

požehnanou úrodu, stačilo, když je vedl přísežný kněz.56  

I spojení náboženského obřadu s revolučním svátkem, které vzniklo za oslav Federace, 

mělo dlouhé trvání. Desátý srpen 1793 byl ještě v mnoha oblastech doplněn a obohacen mší 

svatou pod širým nebem a výstavem Nejsvětější svátosti a vypouštěním ptáků při 

pozdvihování. Někteří revolucionáři a s ním i konstituční duchovní sdílely názor, že „v této 

                                                 
54 Srov. OZOUFOVÁ, Mona. Revoluční svátky s. 339. 
55:Dá se předpokládat, že tyto výnosy inspirovaly revoluční Rusko a následně i socialistické Československo. 
56 Pokud chtěl duchovní v revoluční Francii oficiálně konat svoji službu, musel projevit loajalitu s vládnoucí 

ideologií tím, způsobem, že se zavázal přísahou na Ústavu věrností revolučním myšlenkám a vládnoucí moci. 

V případě, že přísahu odmítl, nebyla mu umožněna kněžská služba. Tento jev možno považovat za předchůdce 

státního souhlasu u kněží v komunistickém Československu. 
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revoluci jejich svaté náboženství mnoho získá“; ještě o nějakou dobu později, uprostřed 

nejkrutějšího náboženského pronásledování se našly takové obce, které doprovázely oslavu 

dobytí Toulonu zpívanými bohoslužbami včetně Te Deum.  Prostí lidé si, dle současníků 

mysleli, že Te Deum dodá jejich oslavě na kráse a navrhovali jít jej zpívat do kostela, a to 

když připravovali revoluční slavnost. Za pár měsíců, jak tvrdí Ozoufová, již tento 

synkretismus neexistoval, ale projevy náboženského života nikdy zcela nevymizely, stále čas 

od času vyvěraly na povrch. Je zajímavé, že sami komisaři, kteří měli dozírat nad zákazy 

všeho druhu v náboženských projevech, je nedodržovali.  Tendencí bylo, aby se křtiny, svatby 

i pohřby konaly pouze v uzavřených  kostelních prostorách, ale potřeba nějakým způsobem 

posvětit důležité mezníky lidského života od narození po smrt zůstala nedotčená. Náboženské 

úkony tohoto charakteru unikaly, přes veškerá opatření, veřejné moci a zůstával silný 

požadavek, aby se děly veřejně. Lidé si to vysvětlili tak, že se žádný obřad neobejde bez 

pořádného průvodu. V některých krajích měli revoluční komisaři57 spory s hudebníky, kteří se 

nehodlali vzdát pocty doprovázet snoubence do kostela k oddavkám a ke křtu nesené děti do 

kostela nebo jim vadilo, že zemřelé doprovázel na hřbitov průvod za doprovodu zádušních 

zpěvů. To vše ukazuje nezbytnou provázanost náboženských obřadů s obecně společenskými 

akty. Jeden z komisařů si postěžoval, že těžko budeme považovat za pravou svatbu ten akt, 

když se snoubenci dostaví před úředníka se svědky, všichni v civilních šatech. Po stránce 

práva a formy je vše v pořádku; pravá nefalšovaná svatba však musí být nejen sňatkem před 

zákonem, ale jsou nutné ještě dvě věci – církevní obřad a veřejná hostina. 58 

Různými nařízeními i prováděnými opatřeními revolučních myslitelů i vykonavatelů moci, 

která spočívala ve zmenšování počtu procesí, bratrstev a obřadů na náměstích a v ulicích měl 

být dosažen jediný cíl – zbavit každodenní život člověka náboženských projevů. Ovšem zde 

nastal problém, co s prázdnem, které vytane, až se společnost definitivně zbaví náboženství – 

byla obava, že bez náboženství a jeho rituálů nastane úpadek lidského bytí, nicnedělání a 

zmatek a za druhé se mohlo stát, že v prázdném prostoru po vytlačení nadpřirozeného začnou 

klíčit ohavné věci; bude bujet zkaženost a, což znělo ještě hrozivěji, bude bujet z popela 

revoluce znovuvzkříšený katolicismus.  

Hlavním tématem revolučních shromáždění se tedy stala otázka, čím nahradit, co bylo 

zničeno, co nabídnout místo katolické víry a jak zavést nové náboženství. 

                                                 
57 Tyto komisaře můžeme v  československých poměrech druhé poloviny 20. století přirovnat k tajemníkům pro 

věci církevní. 
58 Srov. OZOUFOVÁ, Mona. Revoluční svátky, s. 316-318. 
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Prvním opatřením měla být nápodoba, či přesněji kopírování. Nové náboženství 

potřebovalo posvátný střed, ohnisko – tím byl oltář vlasti, na který by bylo možno klást chléb 

bratrství; deklarace lidských práv měla být náhradou mešního misálu, protože na rozdíl od 

něho obsahuje posvátné od samého počátku, včetně nevyvratitelných prvotních zásad. 

Deklarace bývala uctivě uložena ve „vznešeném svatostánku“ neboli arše ústavy. Bylo nutné 

zavést nové modlitby i zpěvy, vznikala celá řada vlasteneckých hymnů a prosebných zpěvů, 

„občanských kázání“ a „božích i ústavních“ modliteb, jimiž se měly vytlačit „zastaralé a 

pověrečné“ modlitby. 59 

I liturgický kalendář bylo nutno vytvořit nový, stejně jako obřady – tak byl ustaven 

občanský křest. Jeho průběh je popsán tak, že kmotr ozdobený trikolorou otevřel lahvičku, 

několika kapkami pokropil čelo novorozence a smočil mu rty a přitom se odříkávalo 

republikánské desatero a předčítají se příkazy pro dokonalého člena společenství. Existoval i 

občanský půst; bylo vyžadováno postit se ve prospěch svobody. Také bylo třeba hledat kněze, 

ale ne mezi těmi, kteří „jsou zaujatými celibátníky“, ale mezi těmi, kteří již mají rodinu. 

S několika podmínkami jako je bílý vlas a počestný život, měli mít stejné úkoly – řídit svatby, 

stvrzovat narození, posilovat nemocné.  Ještě pro úplnou ilustraci je dobré uvést nová 

náboženská názvosloví v tehdy užívaném slovníku – Montagne je „svatá“, shromáždění jsou 

„chrámy“, rodiny „církve“, otec rodiny je „velekněz“, matka jako „laskavý a milovaný 

kaplan“, dějiny revoluce jsou nazývány „evangeliem světa“, Paříž je „pravý Řím“ a Vatikán 

„Rozum“.  Rovněž bylo mnoho návrhů na republikánské bohoslužby.  Příkladem může být 

absurdní vize podávat velikonoční přijímání dvakrát do roka a to o žních pod způsobou pečiva 

z nové mouky a o vinobraní jako nové víno z kalicha, nebo slavit Vánoce jako svátek 

narození, když by některá matka z určité rodiny toho roku porodila mužského potomka. Na 

Vše svaté vzpomínat na významné zesnulé členy rodiny a na Velký pátek přijít ve jménu 

celého společenství s přáním dobra k tomu členovi rodiny, který v uplynulém roce nejvíc 

strádal, ať tělesně nebo duševně.  

Revoluční doba ve Francii se však pro inspiraci náhrady náboženství a jeho úkonů i rituálů 

obracela i do antiky a nechala se jí inspirovat.60   

Možno říci, že výsledný dojem je, že se při úporném požadavku nových rituálů hledaly 

v revoluční Francii vzory na všech možných stranách a napodobování nebylo omezeno 

                                                 
59 Srov. Tamtéž s. 321-322. 
60 Pro příklad této inspirace možno uvést, že smuteční obřad by mohl vypadat tak, že nad ležícím nebožtíkem by 

státní úředník pronesl pohřební chvalořeč, potom by se kolem rakve rozlil med, jako znamení sladké mírnosti 

nebožtíkovy povahy, mléko jako symbol duševní čistoty, víno, jako znak jeho síly a kouř kadidla by se rozptýlil 

podobně, jako záplava jeho dobrých skutků naplní obraz jeho života. Srov. OZOUFOVÁ, Mona, Revoluční 

svátky, s. 322. 
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žádnými zásadami.  Ve skutečnosti žádné zásady neexistovaly. Ozoufová však uvádí, že přece 

jedna zásada a cíl či požadavek existoval – naprostá likvidace. Revoluční myšlení žilo ideou 

čistek a chtělo vymést všechnu veteš, kterou, dle jeho názoru, bylo katolické náboženství 

zaneseno (nadbytečné příkrasy a předpisy). Byly tendence zbavit katolického náboženství i 

jeho vnější projev – mši svatou - těžko snesitelných dogmat a barokních doplňků a 

znetvořenou učením, které se nezřeklo tyranie, pronásledování, mučení a krve. Stačilo by 

skutečně málo, a objevila by se vysněná, pravá tvář mše – sloužit ji francouzsky, knězi 

předepsat, co má kázat a hlavně se nezmiňovat o svatých, kteří spíše dávali špatný příklad 

k následování. 61 

Bylo by ještě dosti zajímavého z francouzské revoluční doby ve vztahu k náboženství, 

k církvi a snahám všemožnými způsoby nahradit jejich význam, ale tento exkurz postačí. 

V závěru této podkapitoly dejme ještě naposledy slovo Moně Ozoufové: „ Liturgie, kterou se 

ve své hrůze z prázdnoty horečně snažili sestavit revoluční teoretikové, tedy byla i podle těch, 

kdo se jejího náboženského zabarvení obávali, nepodařená. Nebylo mnoho těch, kdo si 

uvědomovali, že tu dochází k přenosu posvátnosti.“62 

  

                                                 
61Srov. Tamtéž s. 322 – 323. 
62Srov. Tamtéž s. 326. 



 

 

37 

 

2.2. Situace v bolševickém Rusku a Sovětském svazu 

Leninistický a stalinistický socialismus byl pokusem, jak na zemi vytvořit novou, 

spravedlivou a prosperující společnost. Inspiroval se, mimo jiné, osvícenstvím evropskými 

sekulárními mysliteli, např. Hegelem a Kantem a byl sekulární verzi židovsko-křesťanského 

myšlení. Náboženství a sekulární verze království nebeského ovlivnily celé generace na celé 

věky. Úžasné na těchto vizích je, že jsou nejen žádoucí, ale i nevyhnutelné. Tato vize 

dokonalé společnosti byla zkoušena, otestována za francouzské revoluce. Vyprodukovala dva 

protiklady: velké humánní myšlenky, ale také kruté násilí. Násilí pramenilo ze skutečnosti, že 

existovali lidé, kteří nesdíleli vizi vládnoucí skupiny. Ti byli považováni za lidi včerejška 

zdržující postup lidstva k lepším zítřkům. Pokud stáli v cestě, bylo možné je likvidovat. 

Veliké dobro bylo důležitější, než jakákoli morálka. Zrodila se morálka nová. Pokud sloužila 

v posunu revoluce vpřed, považovala se za správnou. Ve jménu revoluce je možné páchat 

zločiny, ony se však nebyly považovaný za zločiny, ale pouze za nezbytné činy. Stalin byl 

pohlcen opojnou vizí, že změní ruskou společnost. Ti kdo nemohli nebo nechtěli přispět 

k budování nového, byli hodnoceni jako lidé včerejška a jako takové bylo nutno je zničit. 

Lenin hovořil o škůdcích a měl na mysli lidi, Stalin v tomto trendu pokračoval. Zdravá 

společnost musela škůdce zlikvidovat – to byla historická nutnost. Po válce Stalin napsal., že 

v kamenných zdech stavby socialismu klíčí plevel. Jak každý zahradník ví, plevel je třeba 

vytrhat. Stalinovy zásady měly krutou logiku. Byl schopen odstranit všechny, které považoval 

za brzdu svého impozantního projektu sociálního inženýrství, a získat veškeré obyvatelstvo 

pro to, aby mu v tom pomáhalo.63   

Stalinismus i Stalin sám měl jediný cíl a program – dobytí světa a tomuto cíli podřídil vše a 

vybudoval na vizi světového vládce systém protidemokratický, naplnění militaristickou 

propagandou.64  

Fenoménem revoluční bolševické doby byl vznik tzv. Živé církve, struktury poplatné a 

loajální vůči režimu a určené k podrývání autority patriarchy Pravoslavné církve. Udržování a 

obnovování náboženského prostředí probíhá formou složitých vztahů. V sovětském prostředí 

je nejznámější trojice těchto vztahů, jedná se o exil, disent a tzv. šedou zónu. K exilu je nutno 

říci, že to byla cesta a situace sice hmotně obtížná, ale relativně nejsnazší, protože svobodná. 

A co byla „šedá zóna“. Tento termín zavedla socioložka Jiřina Šiklová v československých 

poměrech pro pojmenování jakéhosi středu, který stojí mezi disentem a normalizační mocí. 

                                                 
63 Srov. MCCAULEY, Martin: Stalin a období stalinismu. Brno: C. Press, 2012, s. 102 – 104. 
64 Srov. VEBER, Václav: Stalinovo impérium, (Rusko 1924-1953). Praha: Triton s.r.o., 2003, s. 136. 
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Tato šedá zóna formálně přistupuje na pravidla hry režimu. Uvnitř ní se snaží vybojovat co 

nejvíce prostoru pro společenské a tvůrčí aktivity, které jsou duchem nezávislé na 

ideologických tezích režimu.65 

Nás však bude v souvislosti s nahrazováním křesťanských obřadů a rituálů zajímat již 

zmíněná ruská, pravoslavná „Živá církev.“ Vznikla v bolševickém Rusku roku 1922.  

V církevních dějinách je obecně hodnocena negativně, jako kolaborantský spolek, 

podporovaný bolševiky66 s cílem podlomit autoritu patriarchy Tichona a legitimních 

církevních struktur. Lidé, kteří tuto instituci vytvořili, měli dojem, že se pokoušejí o 

nesnadnou, ale spásonosnou křivolakou a úzkou cestu kompromisů.  

Stoupenci a zakladatelé této nové Živé církve brzy poznají, jaká bude tato cesta. 

Bolševismus totiž zavádí zuřivě protináboženskou propagandu a další krutou formu tohoto 

uskupení. Sám bolševismus se totiž promění v nové sekulární náboženství, v mnoha směrech 

napodobující formy pravoslavné náboženské kultury – znamení pěticípé hvězdy nebo srpu a 

kladiva jako kříž, bolševickou stranou nahrazuje církev, sjezdy zaměňuje za koncily. Padlé 

revolucionáře a jejich portréty staví jako protipól ikon. Církevní procesí jsou nahrazována 

prvomájovými průvody. Jak prosté až primitivní, ale zároveň zrůdné, je úspěchy sovětských 

vědců připodobňovat, ba považovat a vydávat, za zázraky ruských světců. Vizi komunismu 

jako vizi království Božího, levé či pravé úchylky uvnitř strany jako „hereze“ a „sekty“ 

v církvi a jako nejsvětější ze všeho svatého - jako Boží hrob věčné sídlo věčně živého 

Mesiáše – Leninovy ostatky u kremelské zdi. Tyto „antikristovské“ nápodoby a náhrady 

křesťanských forem se mnohdy hluboce ujaly v domácí ruské kultuře a společnosti obecně a 

svědčí i to o tom, jak hluboce byly před tím v kultuře ruské zakořeněny formy křesťanské.67 

Byť byla situace ruské pravoslavné církve, co se týká struktury a hierarchie od situace 

církví zvláště římskokatolické v českých zemích rozdílná, přesto se praktiky jejího 

potlačování a pronásledování, nahrazování obřadů a násilné snahy o pronikání do 

náboženského cítění občanů ze sovětského prostředí, víceméně otrocky kopírovaly. 

Římskokatolická církev jako taková ve světovém měřítku až tolik pronásledováním a 

persekucí ohrožena nebyla. Trpěly však její údy, národní církve v Německu, Polsku i 

ostatních socialistických zemích. Ruská pravoslavná církev a její nacionální charakter měla a 

                                                 
65 Srov. PUTNA, Martin, C. Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Praha: Vyšehrad, 2015, s. 255-259. 
66 V Československu můžeme obdobu takovéto organizace spatřovat v Mírovém hnutí katolického duchovenstva 

(1951-1968) a na něho navazujícího Sdružení katolických duchovních Pacem in terris, ( 1968-1989). 
67 Srov. PUTNA, Martin, C. Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity, s. 251-252. 
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má stále svoje specifika zvláště právě v silné vazbě na národ, stát a jeho fungování a proto lze 

říci, že její postavení v době totality bylo nejen jiné, ale i strašlivější. 

Protože sovětské Rusko se stalo po únoru 1948 pro nový komunistický Československý 

stát vzorem ve všech oblastech života, napodobovala se nejen hospodářská politika, pracovní 

procesy, dvouleté a pětileté plány, napodobovalo se školství, kultura, přebíraly se slavnosti, 

svátky a obřady. Sovětské svátky a obřady tvořily jednu ze stránek společnosti.  Neměly, jak 

se dovídáme z publikace Občanské slavnosti a obřady v SSSR, jen prostě občanský ráz, nýbrž 

v podmínkách ostrého ideologického boje a postupného rozvoje sovětské společnosti, 

nabývaly i velkého významu sociálního.  Sovětské svátky a obřady byly nástrojem výchovy, 

protože vycházely z revolučních, bojových a pracovních tradic sovětského lidu. Krása a 

vznešenost obřadů pramenila z toho, že byly úzce spjaty s aktivní činností člověka, s jeho 

prací, byly projevem radosti z tvůrčí činnosti a úspěchů kolektivu, oslavou pracovníka, že 

dávaly lidem křídla a podněcovaly k hrdinským činům. Velkou roli hrály v boji 

s náboženskými přežitky.68  

Protikladem k neplodným rituálům a starým obřadům byly radostné a optimistické 

sovětské svátky a obřady, proniknuté rysy komunistické ideovosti. Jak lze vyčíst z citované 

publikace proces vývoje a upevňování sovětským obřadů neustále pokračuje, ale jsou i 

obřady, které byla dokonce uznány státem a zakotveny v zákonech. Například sbírka zákonů 

RSFRS o manželství a rodině se zmiňuje o slavnostní registraci sňatků a o slavnostním 

obřadu zápisu nově narozených dětí do matrik; v zákoně o vojenské povinnosti se hovoří o 

slavnostním loučení s branci.69 

Místo mystického křtu „sluhy Božího“ slavnostně pořádáme působivý obřad registrace 

novorozeňat. Místo církevních svateb s jejich falešným pozlátkem, věnčením, modlitbami 

litaniemi – působivý obřad sňatku ve svatebním paláci nebo v kulturním domě. Protikladem 

církevních poutí jsou nové pracovní svátky – svátky jara a úrody, uliční svátky, výročí 

kolchozů a sovchozů, nebo svátky jednotlivých profesí. Místo svátku svaté Trojice slavíme 

poetický vlastenecký svátek ruské břízky.70 

Naposledy jmenovaný svátek Ruské břízky se nám jeví jako „vrchol“ lidového 

nahrazování křesťanských rituálů a proto uvedeme jeho průběh podrobněji.  Publikace 

                                                 
68 Srov. NAGIRŇJAKOVÁ J., PETROVOVÁ V., RAUZEN. M. Občanské slavnosti a obřady v SSSR. Praha: 

Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1980, s. 5: „Církev i náboženští sektáři vytvořili celý komplex obřadů a 

rituálů proniknutých mystickými představami o onom světě, církev člověka duševně odzbrojuje, ovlivňuje ho jak 

po ideové, tak i po emocionální stránce, ohrožuje přímo lidské zdraví, psychiku i mravní kvality; její působení 

podporuje zvůli a výstřelky.“  
69 Srov. Tamtéž s. 6. 
70 Srov. Tamtéž s. 5. 
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Občanské obřady v SSSR ho popisuje následujícím způsobem:  Svátek Ruské břízky je mezi 

lidmi velice populární, poetizuje naši vlast a její přírodu, je básnickou oslavou svobodné 

práce, je to svátek našeho „zeleného přítele“, vychovává k lásce k lesu. Je to svátek 

charakteru sovětského člověka, který miluje život, je pln optimismu a je mu dáno velké štěstí 

budovat novou společnost. „Ruská břízka se oslavuje na samém počátku léta, kdy se větve 

bříz obalují jehnědami, na polích vyráží osení a země se pokrývá květy.  Připadá na období 

mezi jarním osevem a žněmi.  Má svůj charakteristický rituál s neopakovatelnými 

podrobnostmi.  

Tato lidová veselice byla ohlašována hudební znělkou několik dní před jejím konáním 

z místního rozhlasu. Znělka je ústředním motivem celé slavnosti.  Veselice začíná v pravé 

poledne, to je ohlášeno odbíjením hodin z rádia. Vedoucí slavnosti dává pokyn k vynesení 

vlajky a slavnostnímu pochodu vlajkonošů. Svátek, dle publikace, může být zahájen i tak, že 

bude přivítána Břízka, která sem přijela se svým doprovodem. Slavnost dále pokračuje 

průvodem, ten je doprovázen slavnostním pochodem, který hraje orchestr. V čele je nesena 

mladá břízka ozdobená pentlemi a věnečky. Za ní kráčejí s písněmi a chorovody kostýmovaní 

účastníci slavnosti, sportovci a děti. Průvod dojde pod podium, na něj je umístěna břízka, 

zpívá pěvecký sbor a při posledních slovech písně se za stromkem na podiu objeví živá 

krasavice Břízka – vládkyně svátku.  Tato postava potom vítá hosty a provádí celým 

programem. V první části svátku hlásí různé kolektivy své pracovní úspěchy. Zprávy podávají 

delegáti továren, jednotlivých kolchozních a sovchozních brigád. Na závěr pracovního raportu 

se vítězům soutěžení obvykle předávají putovní Rudé prapory nebo četná uznání.  

Protože se svátek zpravidla slaví po ukončení jarní setby, je to dobrý důvod pro veřejné 

poděkování těm, co prováděli setbu a položili tak základ pro bohatou úrodu.  Obřad má své 

různorodé modifikace. Součástí slavnosti bývá koncertní vystoupení, čtení výňatků z ruských 

knih, scénická pásma s ideou vlastenectví, na oslově Ruské břízky znějí i písně ostatních 

spřátelených národů, sportovní vystoupení, promítání ruských filmů, vystoupení sportovců a 

sportovní utkání, kluby vtipných a bystrých, soutěž o nejkrásnější kraj; celý svátek má být 

oslavou přírody, stromů, květin, úrody. Obřad končí slavnostním plesem.71 

Abychom však udrželi hlavní téma práce -  iniciační rituály, budeme se zabývat těmito 

obřady a způsoby jejich nahrazování (ve vztahu k náboženským) v sovětském Rusku, a to na 

příkladech náhrady křtu, svátosti manželství a pohřebních obřadů.  

                                                 
71Srov. NAGIRŇJAKOVÁ J., PETROVOVÁ V., RAUZEN. M. Občanské slavnosti a obřady v SSSR, s. 74-87. 
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V publikaci Občanské obřady a slavnosti v SSSR se můžeme dovědět, že už na úsvitu 

sovětské moci zavrhli pokrokoví dělníci náboženský obřad křtu a snažili se nahradit jej 

obřadem novým, neméně slavnostním, ale zbaveným poníženosti, otrocké pokory, kterou je 

proniknut církevní křest. Ve slovnících ruského jazyka se tehdy objevilo nové slovo 

„okťjabriny“ – komunistické vítání dětí do života. Absurdně, ale nápadně podobně jednomu 

z obřadů francouzských působní obřad „hvězdniny“, který se na počest symbolů revoluce – 

rudé hvězdy- rozhodli zavést místo křtu v ukrajinské obci Kobeljaky; publikace uvádí, že 

prvních pět novorozeňat tam při obřadu „hvězdnin“ pojmenoval sám legendární vojevůdce 

rudoarmějců z let občanské války Grigorij Kotovskij. Vystoupil na tribunu a tváří v tvář 

velkému lidovému shromáždění vysoko zdvihal jedno dítě po druhém, vyhlašoval jejich 

jména a rodičům kladl na srdce, aby ze svých synů a dcer vychovali přesvědčené bojovníky 

za sovětskou moc.72  

Publikace dále tvrdí, že slavnostní a zároveň dojímavý sovětský obřad je mnohem 

působivější, významově bohatší a lidštější než náboženský obřad křtu, snižující lidskou 

důstojnost.  

K průběhu obřadu autoři uvádí, že každé rodině je milejší, když se veřejná pozornost 

soustředí právě na ni samotnou, když srdečná slova blahopřání jsou v tomto případě určena 

výhradně jí a jejímu novému členovi. 

Nově narození občané dostávají svá jména v klubech v slavnostním ovzduší při občanském 

obřadu vítání dětí do života. O jménu dítěte rozhrnuje rodina, rodiče, klub v tomto 

rozhodování plní roli nevnucujícího se poradce a to tím způsobem, že je založeno album 

jmen. Obřad vítání se koná ve dnech pracovního volna a má svůj víceméně stejný průběh; 

slavnostní příchod rodičů s dětmi do společenského sálu, někde jdou rodiče a dětmi špalírem, 

který tvoří pionýři, někde jdou první kmotři a na rukou nesou novorozeně. Po slavnostním 

zahájení obřadu, které učinil poslanec místního sovětu,73 tentýž poslanec oznamuje 

přítomným jména, otčestva a příjmení rodičů a jméno nově narozeného dítěte, poté odevzdá 

poslanec potvrzení o narození dítěte rodičům a nabádá je, aby z malého občánka vychovali 

dobrého občana sovětské socialistické vlasti. Na památku dostávají rodiče malý dárek; 

publikace uvádí, že například v Leningradě to byla pamětní medaile s nápisem: „Narozen 

v Leningradě“. Celý obřad je provázen buď živou, nebo reprodukovanou hudbou. 

                                                 
72 Srov. Tamtéž s. 117 - 118. 
73 Místní sovět odpovídal Československému městskému, případně místnímu národnímu výboru. 
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Při příležitosti narození dítěte se v mnoha obcích vysazovali na památku stromy a vznikly 

tak zvláštní aleje – aleje narozených.74 

Jakým způsobem sovětská moc přetvářela a nahrazovala náboženský, církevní sňatkový 

obřad?  Opět nám k tomu poslouží již několikrát citovaná publikace Občanské slavnosti a 

obřady v SSSR. Dovídáme se, že proti náboženskému obřadu je slaven radostný a hluboce 

lidský obřad slavnostní registrace sňatku, autoři dále tvrdí, že na rozdíl od svatby v kostele je 

obřad cele proniknut hlubokou úctou k člověku. Představitel sovětské moci, který oddává 

snoubence, poukazuje vždy na společenský charakter jejich svazku a objasňuje mladým 

novomanželům, jak veliký zájem má sovětský stát o to, aby jejich manželství založené na 

vzájemné lásce a přátelství, bylo pevné, aby vztahy v rodině, kterou vytvoří, odpovídaly 

morálním zásadám, vyjádřeným v sovětském mravním kodexu.  

Samotnému sňatku předchází ohlášení rozhodnutí snoubenců uzavřít spolu manželství 

v místní kanceláři občanského matričního úřadu, jak to stanoví zákon.  Publikace uvádí, že 

toto předběžné ohlášení sňatku se považuje za zásnuby.  Při této návštěvě úřadu se stanoví 

místo a doba obřadu.  

V den sňatku vyhotoví pracovník občanského matričního úřadu na základě osobních 

dokladů snoubenců zápis sňatku a uvede ženicha s nevěstou do obřadní síně nebo 

společenského sálu, kde se bude obřad konat. Snoubence může oddat předseda výkonného 

výboru místního sovětu poslanců pracujících nebo například osoba pověřená tímto výkonným 

výborem, případně vedoucí oddělení matričního úřadu. Pracovník občanského matričního 

úřadu představí ženicha, nevěstu jejich svědky oddávajícímu. Oznámí zároveň, že byli 

poučeni o podmínkách uzavření sňatku a pro jaké společně používané příjmení se rozhodli.  

Publikace dále uvádí, že oddávající oznamuje, že byl vyhotoven zápis sňatku a požádá 

snoubence, aby své rozhodnutí uzavřít manželství veřejně potvrdili. Pak je požádá o podpis 

příslušného aktu, což učiní spolu se svědky a po té oficiálně vyhlašuje, že sňatek byl uzavřen. 

Pokud to bylo předem dohodnuto, vyzve oba novomanžele, aby jeden druhému navlékli 

svatební prsteny. Pronese k nim krátký blahopřejný projev a odevzdá jim dokument o 

uzavření sňatku. Novomanželům potom blahopřejí členové jejich rodin, přátelé a další hosté. 

Publikace dále popisuje obřad tak, jak probíhá, či probíhal v moskevském svatebním paláci, 

ale také vesnický obřad, který si nyní ilustračně ukážeme na příkladu z vesnice Nižnaja 

Pavlovka v Orengurgské oblasti.   

                                                 
74 Srov. NAGIRŇJAKOVÁ J., PETROVOVÁ V., RAUZEN. M. Občanské slavnosti a obřady v SSSR , s. 118-

124. 
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Ženich s nevěstou jdou do společenského sálu klubu po široké cestě pokryté koberci a 

obstoupené špalírem jejich přátel. Ruce mají oba dohromady svázané ozdobných ručníkem 

s vyšitými ruskými národními ornamenty, což má symbolizovat jejich celoživotní manželský 

svazek.  Kniha popisuje, že při tomto slavnostním a zároveň dojímavém ceremoniálu všichni 

přítomní stojí. Po bok obou snoubenců se staví jejich nejbližší přátelé. Ženich a nevěsta 

přistupují ke stolu. Předseda místního sovětu zahajuje slavnostní registraci sňatku. Ženichův 

otec podává nevěstě na vyšívaném ubrousku vysoký bochník bílého chleba a sůl, nevěstin 

otec podává podobný bochník ženichovi. Oba přejí mladému páru mnoho štěstí v manželství, 

nabádají mladé lidi ke vzájemné lásce, svornosti a úctě na celý život.  Potom ženichův otec 

líbá nevěstu a nevěstin otec ženicha; totéž činí i jejich matky. Vedoucí občanského matričního 

úřadu vstává za stolem a táže se snoubenců, zda si dobře rozvážili svá rozhodnutí uzavřít 

sňatek. Pokud dostává kladnou odpověď, pokračuje ve smyslu, že podle zákona Ruské 

sovětské federativní socialistické republiky o manželství a rodině bude na základě jejich přání 

a souhlasu jejich sňatek zaregistrován. Svůj manželský svazek potom stvrdí podpisy. Po 

podpisu ženicha, nevěsty a svědků do knihy registrace sňatků a po vzájemném navlečení 

manželských prstenů odevzdává předseda vesnického sovětu dokument o uzavření sňatku 

novomanželům a jako první jim blahopřeje. Současně s dokumentem o uzavření sňatku se 

novomanželům odevzdává předem připravený, dobře vytištěný a graficky upravený 

blahopřejný list místního sovětu.  

Dalším fenoménem, který se ještě objeví v naší práci, jsou připomínky oslavy výročí 

sňatků. V publikaci je zmíněno, že bude novomanželům jistě velmi milá pozornost, a tou je 

pozvánka na slavnost, jež se bude konat v klubu až za 25 let, tedy oslava jejich stříbrné 

svatby.75 

Jak nahlížel sovětský režim na poslední věci člověka, na jeho odchod z tohoto světa a 

jakým způsobem prováděl pohřební obřady, nám opět pomůže ozřejmit publikace Občanské 

slavnosti a obřady v SSSR. Dovídáme se, že v sovětském slavnostním smutečním obřadu  je 

s plným důrazem vyjádřen materialistický pohled na svět: život člověka skončil, jeho dílo 

však neumírá. Člověk, jeho jméno a památka budou žít v plodech práce, které svýma rukama 

a mozkem vytvořil, v tom, co budoval a zač bojoval, v díle, jehož pokračování se ujímají jeho 

soudruzi, přátelé, potomci. Všechno zanechal lidem, na nic se nezapomene a nikdo nebude 

zapomenut.  

                                                 
75 Srov.  NAGIRŇJAKOVÁ J., PETROVOVÁ V., RAUZEN. M.: Občanské slavnosti a obřady v SSSR , s. 147 – 

155. 
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Pro účely naší práce spatřujeme důležitou myšlenku v tvrzení, že sovětský smuteční obřad 

je zásadně protikladný pohřebnímu rituálu církevnímu, který je jakoby ztělesněním samé 

podstaty náboženského světového názoru: všechno pozemské je pomíjející, teprve smrt 

člověka je branou do věčného života. Celý pohřební rituál, všechno to, co se na církevním 

pohřbu praktikuje, má vyvolat dojem na pozůstalé, na živé lidi, ovlivnit je, posílit v nich 

náboženskou víru.  

Sovětský smuteční obřad je humánní. Plně respektuje důstojnost každého člověka a vzdává 

mu poslední poctu. Nicméně publikace připouští, že rituál sovětského slavnostního 

smutečního obřadu není ještě dostatečně rozpracován, nemá dosud pevnou tradici. I přes 

poměrně chudý občanský ceremoniál, který naprosto nevyvolává slavnostní dojem je možno 

je v něm vystopovat a prostudovat charakteristické rysy vznikajícího nového, nereligiózního 

rituálu pohřbu.  

Samotný obřad se skládá z rozloučení se zesnulým u rakve, vystavené na veřejném místě 

(publikace uvádí, že se na mnoha hřbitovech k tomuto účelu stavějí a zřizují speciální síně 

smutku), smutečního průvodu k místu posledního odpočinku; z občanské panychidy, tj. ze 

vzpomínkového shromáždění, na němž soudruzi zesnulého v projevech na rozloučenou 

uctívají jeho památku, připomínají jeho dílo a nezapomenutelné rysy jeho osobnosti a 

vyjadřují soustrast pozůstalým a následuje sám akt pohřbu; kladení věnců a květin na hrob.76  

Dovolíme si tuto stať zakončit krátkou ukázkou z beletrie: „ V italském filmu je vidět 

kousek katolické mše. Anton je radostně vzrušen…. Najednou oba zřetelně slyšíme, jak 

dívenka v drahém perziánovém kožichu, sedící za námi, vzdychá a dost hlasitě šeptá svému 

partnerovi: „Podívej se, jak dřív uctívali Boha! Zrovna jako Stalina!“77 

Je zajímavé, někdy smutné až tragické, jindy téměř komické, jakým způsobem se 

pokoušely nahradit praktikování víry režimy francouzské revoluce a Ruského bolševismu, 

které nám posloužily jako příklad za všechny. 

  

                                                 
76 Srov.  NAGIRŇJAKOVÁ J., PETROVOVÁ V., RAUZEN. M.: Občanské slavnosti a obřady v SSSR , s 150-

155. 
77 GINZBURGOVÁ, Jevgenija. Strmá cesta. Praha: Odeon, 1992, s. 665. 
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3. Situace v Československu ve druhé polovině dvacátého století 

Pučem z 25. února 1948 je v Československu nastolen totalitní režim vládnoucí komunistické 

strany.  Totalitní režimy se projevují a charakterizují obecnými rysy, které bude dobré ve 

stručnosti zmínit.  Jedná se o zbytnění a dynamiku politické moci, kdy moc je jakoby 

všudypřítomná, vyřinula se z parlamentů a zaplavila veřejnost; můžeme to nazvat politikou ve 

stavu mobilizace. Totalita si nárokuje utváření lidského života v jeho odlišnosti, což působí na 

každého jednotlivce. Totalitní režimy se snaží v lidech probudit dojem osvobození, pramenící 

z pocitu, že soužitím a spoluprací s druhými plní historické úkoly. Totalitní moc také žije 

z nároku na poznání pravdy a domnívá se, že ví, kam směřuje vývoj. Navzájem se 

podporovaly organizace a nauka, strana a ideologie, existovala revoluční vášeň, ochota učinit 

ve službě „nových časů“ cokoliv. Novum tvořila připravenost likvidovat protivníky bez 

přítomnosti vášní, čistě technicky. Z čestného nepřítele se stával škůdce, kterého je možné 

beztrestně odstranit. Objevily se staré revoluční fenomény, ale s novou intenzitou.78 

Nyní nahlédneme do situace Československa po roce 1948 a budeme sledovat jeho vývoj 

v oblasti vztahu k církvi, protože tento vztah vytváří základnu pro vznik náhradních rituálů. Je 

proto nezbytné popsat situaci poúnorového Československa se zaměřením na postoj státu 

k církvím podrobněji, protože především na tomto vztahu a komunistické ideologii je 

postaven základ našeho téma -  nahrazování křesťanských rituálů.  Lidově demokratické, 

později socialistické státní uspořádání, poznamenalo životy celé společnosti, rodin a 

jednotlivých lidí. Lidské osudy byly v rukou vládnoucí Komunistické strany Československa. 

Závěry stranických sjezdů, schůzí, aktivů a dalších instrumentů síly určovaly nejen to, jak se 

bude plnit plán v průmyslu v zemědělství, školství, kultuře, ale i ve věcech ryze soukromých. 

Náboženský život byl omezován, projevy religiozity potlačovány.  Náboženství představovalo 

nebezpečí, před kterým bylo nutno mít se na pozoru. Veřejné projevy náboženského cítění 

podléhaly povolení; ideálem bylo uzavřít je do kostelů, budoucí vizí bylo úplné uzavření 

kostelů, protože nebude, kdo by se do nich chodil modlit. Tato idea se však jednoduše 

proklamovala a popisovala v nespočetných závěrech schůzí z nejvyšších po nejnižší složky 

politické a státní moci realizace však byla mnohem komplikovanější a složitější a ideologické 

změny šly kupředu jen zvolna. Svědčí o tom i skutečnost, že nejen v  prvních letech po 

Vítězném únoru, ale prakticky až po sedmdesátá a počátek osmdesátých let minulého století 

se řešila záležitost členů strany a jejich příslušnost k církvi. Nebylo úplně výjimečné, že 

členové strany byli současně příslušníky církve, ale co víc, děti stranických funkcionářů a 

                                                 
78Srov. FIALA Petr, HANUŠ Jiří. Katolická církev a totalitarismus v Českých zemích.  Praha: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2002, s. 11. 
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státních činitelů byly zapisovány a účastnily se vyučování náboženství. Jako příklad uvádíme 

fakta ze zápisu předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa (PÚV 

KSČ) ze dne 5. června 1972 kde bylo konstatováno, že na okrese Ústí nad Orlicí zapsalo své 

děti na výuku náboženství ve školním roce 1970/1971 celkem 319 funkcionářů a členů KSČ, 

97 členů a aktivistů KSČ, 83 poslanců MNV, 2 poslanci ONV, 48 vedoucích pracovníků 

výroby a 19 učitelů.79 Protože tento fenomén existoval, bylo nutno proti němu zakročit a to 

především ideovým zaměřením a obsahem ateistické propagandy a výchovy. V zápisu 

z Místní konference KSČ ve Vamberku z roku 1953 se dozvídáme, kolik delegátů konference 

bylo jaké národnosti a také kolik jich patřilo do církve.80 Těmto soudruhům potom byla 

věnována patřičná pozornost, aby přehodnotili svoje priority a církev opustili. Příslušnost 

k církvi (církvím) nebyla pro soudruhy jen otázka ideologická.  Nemůže být pochyb ale o 

tom, že i pro církevní dějiny byl jedním z klíčových momentů 20. století právě vztah církví 

k tzv. totalitním ideologiím. 

  

                                                 
79 Národní archiv Praha, fond ÚV KSČ zápisy ze schůzí PÚV, fond č. 1261.  
80 Viz Příloha č. 1. 
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3.1. Velká politika komunistické strany 

Návštěvy nedělních mší svatých, iniciační svátosti, svatební obřady, poutě a procesí přes svůj 

primární duchovní rozměr se uskutečňují také vnějšími projevy. Jsou výjimečné a slavnostní. 

Lidé je mají rádi, cítí se při nich dobře, setkávají se s ostatními, povídají si o nich. Tvořili 

součást každodenního života od narození do smrti, od léta do zimy.81 V neposlední řadě se 

rozvíjel i zábavní průmysl, který lidem zabíral stále více volného času a často nahrazoval 

starší prostředky relaxace poskytované církvemi (např. četné svátky a poutě).82 I přes 

sekularizaci probíhající už od počátku 19. století se především na venkově křesťanské rituály 

plošně „nosily“ a žily ještě v období nástupu komunistů a dosti dlouho po něm.  Jejich 

praktikování však nezapadalo do protináboženské politiky strany a státu.  

Největším nepřítelem totalitního režimu však byla bezesporu římskokatolická církev, 

především z důvodu své univerzality a struktury. Vatikán a špionážní skupiny dle tvrzení 

představitelů strany i státu a jejich ideologů usilovaly o rozvrat mladé lidově-demokratické 

republiky a proto bylo nutno mít se na pozoru. Proto každý, kdo měl s církví cokoliv 

společného (stačilo být jen „matrikový katolík“) byl podezřelý a bylo třeba ho sledovat. 

Odklon a přetrhávání spojnic mezi stranou, státem a náboženstvím se projevoval 

konkrétními činy. Vládnoucí garnitura nenechávala nic náhodě. Církevní aktivity byly 

potlačovány, strana a vláda zřídily ke sledování a boji proti církvím speciální odbory, 

oddělení nejen na nejvyšší úrovni, ale byla vytvořena hierarchie odborů a úředníků, kteří měli 

na starosti dohled nad církvemi a jejich činností až na úrovni okresů. Pro názornost je 

v příloze uvedeno schéma struktury státních orgánů pro řízení církevní politiky, v němž na 

vrcholu je místopředseda vlády a podloží tvoří tajemníci ONV  pro věci církevní České a 

Slovenské republiky.83 Za dlouhé období komunistické vlády v Československu bylo státními 

orgány pro řízení církevní politiky vytvořeno množství materiálu, vykonáno mnoho činnosti 

ve snaze přesvědčit občany o nesprávnosti, nevědeckosti a škodlivosti jejich náboženského 

postoje. Počátek šedesátých let až do roku 1968, kdy se poněkud tato politika změnila, bylo 

období tzv. Pražského jara, kdy došlo k částečnému uvolnění tohoto trendu. Někteří členové 

strany se pokoušeli budovat tzv. „Socialismus s lidskou tváří“ a uvolnila se i církevní politika. 

Jak je všeobecně známo, skončil tento pokus nezdarem a po okupaci naší vlasti Sovětskou 

                                                 
81„Ve druhé polovině devatenáctého století se většina populace těšila z významného zlepšení své životní úrovně, 

pokroky v medicíně snížily výskyt epidemií a růst měst vedl k větší anonymitě a individuálním formám 

společenství, v nichž takové organizace jako církve jen stěží nacházely základnu.“ MC LEOD, H. Sekularizace 

v Západní Evropě, s. 14. 
82 Srov. Tamtéž, s. 14. 
83 Viz Příloha č. 2. 
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armádou v srpnu 1968 se vrátil trend do starých kolejí, ale s větší razancí a tvrdším postojem 

a novou škálou myšlenek, které jsou uvedeny ve zprávě o církevně politické situaci v ČSSR, 

kterou předložilo Předsednictvo ústředního výboru KSČ na jednání vlády ze dne 14. dubna 

1970. 

Naše předcházející texty lze podložit následujícím tvrzením, která vyplývají ze zprávy. 

Uvádí se v ní, že po roce 1965 je možno pozorovat pokles intenzity ideologického boje proti 

náboženství, rozpaky a nejasnosti, jak jej rozvíjet. V praktickém uskutečňován, se nepříznivě 

projevuje vliv dvou tendencí v poměru k náboženství a věřícím. Zvláště je to liberalistický 

vztah, který v sobě obsahuje nebezpečí oportunistické smířlivosti, projevující se v nezájmu o 

světonázorové problémy, nevšímavosti a lhostejnosti k vlivu náboženství, dále tvrzení, že 

výstavba socialismu přivodí jeho automatický zánik. Druhou, rovněž nezdravou tendencí, 

byla skutečnost, že se boj proti náboženským přežitkům věnoval pouze přímé kritice 

náboženství a zanedbávaly se otázky filozofie, etiky, antropologie, historie, přírodních věd 

apod. Zvláště malou péči problémům světonázorového boje věnovala škola. Zajímavé je také 

tvrzení, že vzhledem ke změnám, jimiž náboženská ideologie ve svém úsilí o uzpůsobení se 

modernímu světu prošla, se ukazuje, že tuto ideologicky náročnou oblast obsahových 

předpokladů ideově výchovné práce mezi věřícími je nutno se v budoucnu soustředit.  Dále 

zpráva pokračuje tvrzením, že je skutečností, že bylo ustupováno náboženské ideologii, 

činnosti církví, a to v ideologickém aktivu KSČ, ve školách, kulturně osvětovém zařízení 

apod. Došlo k defetismu a destrukci ateismu, a to tím, že přestala po lednu 1968 existovat 

pracoviště pro výzkum náboženství a ateismu nebo pracovala takovým způsobem, že nepřímo 

pomáhala církvím (Sociologický ústav ČSAV). V socialistické společnosti musí být vztah 

mezi komunisty a věřícími chápán jako specifická forma ideového úsilí zaměřeného 

k získávání křesťanů nejen pro aktivní účast v budovatelském úsilí, ale v konečném cíli i pro 

marxismus, Proto nemůže jít o ústup z principiálních ideových pozic marxismu.  

Tuto podkapitolu uzavřeme dalším tvrzením z citované zprávy. Můžeme se z něho 

dovědět, že tendence zbavit náboženskou víru jejího fanatického charakteru a učinit z ní 

praktickou životní filozofii, která by pomáhala člověku orientovat se v jeho situacích a 

osobních problémech, se počaly uplatňovat zvláště po ukončení II. vatikánského koncilu 

v roce 1966. Závažnost této činnosti, která byla zaměřena na systematické ideologické 

ovlivňování převážně laické křesťanské inteligence, bylo její seznamování a vyzbrojování a 
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argumenty moderní křesťanské filozofie a na seznamování inteligence s nejrůznějšími 

formami boje proti marxismu.84 

Ukázkou z jedné z mnoha zpráv vytvořených na dané téma jsme chtěli přiblížit situaci a 

problémy, kterými se zabývala, a které řešila vládnoucí garnitura v souvislosti se vztahem 

socialistického státu k církvím v období od roku 1948 do roku 1989.  Strana měla specifické 

prostředky, kterými uskutečňovala svoji politiku. Patřily mezi ně i orgány národních výborů - 

Sbory pro občanské záležitosti.    

  

                                                 
84Informační zpráva o církevně politické situaci v ČSSR ze 14. dubna 1970. s. 3, 6-7  Národní archiv Praha, fond 

ÚV KSČ zápisy ze schůzí PÚV, fond  PR/1. Viz Přílohy č. 3-6. 
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3.2. Sbory pro občanské záležitosti 

Aby mohli lidé dobře plnit svoje pracovní povinnosti v továrnách, na polích i v úřadech, 

museli také odpočívat, bavit se a shromažďovat. Při zachování zákonitostí iniciačních rituálů, 

i ročního cyklu v kontextu s lidským životem bylo občanům Československa nabídnuto 

k jejich zábavě a relaxaci substituční řešení. S největší pravděpodobností po vzoru 

francouzských revolučních svátků, nacistických rituálů a sovětské politiky se zrodily i 

v našich zemích nové způsoby slavení, náhradní rituály. A na rozdíl od mnoha jevů, které 

vznikly bez jakéhokoliv právního podklady – příkladem za všechny jsou Lidové milice, měly 

náhradní rituály, lépe jejich provádění svoji podporu a byly postaveny na sice podzákonném, 

ale přesto legislativně podloženém základě.  

V roce 1949 byl vydán zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách, který dal podnět  pro pozdější 

vznik aktivů a sborů pro občanské záležitosti. Základ pro jejich činnost byl dán společnou 

směrnicí Ministerstva vnitra a Ministerstva školství a kultury ze dne 7. dubna 1953. Ta 

určovala, aby při národních výborech vznikaly  jako jejich pomocné orgány aktivy 

pro občanské záležitosti.  Dne 27. května 1957 vydala obě ministerstva další směrnici, která 

uložila radám národních výborů přeměnit tyto aktivy na  Sbory pro občanské záležitosti.85 Ty 

se staly prostředníkem a výkonným orgánem ideového zaměření ateistické propagandy, 

abychom použili správnou terminologii. Sbory pro občanské záležitosti86 volené orgány, o 

jejichž vzniku a významu pro provádění zástupných rituálů není pochyb, byly účinným 

nástrojem národních výborů, coby základních složek státní moci v Československu v období 

let 1948 – 1990 a zasahovaly ve své době rozhodujícím způsobem do osobních věcí člověka, 

občana lidově demokratické, později socialistické společnosti.  

Soudružky a soudruzi, členové SPOZ provázeli každého občana doslova od kolébky až ke 

hrobu. Vše bylo plánované, vše bylo pod kontrolou. Bez povšimnutí dozoru a asistence se 

neodehrál ani první krok do života (tedy na klíně a v náručí matky v obřadní síni). Fenomén 

vítání občánků, nebo novorozeňat není zcela novým způsobem iniciačního rituálu a není ani 

originálním pro socialistickou společnost. Za první republiky byly praktikovány podobné 

formy obřadu, snad pod názvem vítání novorozeňat. V prvních letech komunistického režimu 

se opravdu nenechávalo nic náhodě. Přestože se republika vzpamatovávala z okupačního 

marastu a prvořadým, tedy alespoň oficiálně proklamovaným problémem, byl rozvoj 

zemědělství a průmyslová výroba (dvouleté a pětileté plány hospodářského rozvoje) stranou 

                                                 
85 Webové stránky obce Šebetov http://www.sebetov.cz/m/titulni-strana/obec/sebetov-vcera-a-dnes/nejstarsi-

spolky-a-organizace/.  
86 Pozn. bude dále používáno pod zkratkou SPOZ. 

http://www.sebetov.cz/m/titulni-strana/obec/sebetov-vcera-a-dnes/nejstarsi-spolky-a-organizace/
http://www.sebetov.cz/m/titulni-strana/obec/sebetov-vcera-a-dnes/nejstarsi-spolky-a-organizace/
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nezůstával ideologický boj a snaha o výchovu člověka v občana a nejvyšší metou bylo 

dosáhnout výchovu občana socialistického, dobrého soudruha.  Hlavní náplní práce těchto 

orgánů byly (a některé jsou provozovny a uskutečňovány i v současnosti) příprava a aktivní 

účast na obřadech vítání občánků (novorozeňat), blahopřání občanům při životních výročích, 

spolupořádání slavnostních předávání prvních občanských průkazů patnáctiletým, ve 

spolupráci se školami a především orgány Veřejné bezpečnosti. Ve spolupráci se školami a 

učilišti byly přítomny a zajišťovaly slavnostní předávání závěrečných vysvědčení (nejčastěji 

maturitních a výučních listů). SPOZ dále připravovaly, prováděly a provádějí slavnosti 

výroční uzavření sňatků („stříbrné“-25 let společného života, „zlaté“ – 50 let společného 

života, příp. „diamantové“ svatby – 60 let společného života). Sňatky a svatební obřady 

v souvislosti s uzavíráním manželství však nikdy nespadaly do kompetence SPOZ. Tyto akty 

jsou výlučným privilegiem matrik a matričních úřadů zmocněných k tomu dříve zákonem o 

matrikách.87  

Ještě je dobré připomenout, že obdobou SPOZ při národních výborech byly někdy zvané 

APOZ – tedy Aktivy pro občanské záležitosti. Ty byly ustanoveny a svoji činnost vyvíjely ve 

velkých továrnách s množstvím zaměstnanců a pro své zaměstnance zajišťovaly servis 

v podobě nabídky iniciačních rituálů konaných přímo v prostorách továrny.  Jak se můžeme 

dočíst v metodickém materiálu Pracovní slavnosti: „Nové rysy socialistického způsobu života 

vyžadují, aby byla věnována pozornost těm obřadům a slavnostem, které vycházejí 

z pracovního prostředí nebo se určitým způsobem k pracovní sféře vztahují. Za základní 

pracovní obřady a slavnosti jsou považovány ty, při kterých se hodnota práce a úcta k ní 

stává základním symbolem“.88 

Aktivy byly činné při vítání nových učňů do učebního poměru a slavnostním předáváním 

výučních listů, vítaly nové zaměstnance, oslavovaly pracovní úspěchy, asistovaly při 

pracovních výročích zaměstnanců, loučily se s pracovníky, kteří odcházeli do starobního 

důchodu, pořádaly akce pro důchodce. 

Pokusme se na příkladu několik konkrétních aktivit a obřadů, jenž byly v rukou SPOZ a 

z všeobjímající náruče členů sboru vycházely přiblížit jejich přípravu a průběh. Budeme se 

zabývat vítáním občánků, výročími sňatků, předáváním občanských průkazů a závěrečných 

vysvědčení a konečně popíšeme smuteční obřady. Před tímto bude vždy předcházet popis 

příslušného křesťanského rituálů.  

                                                 
87 V současné době upravuje vznik manželství a veškeré náležitosti s tím související Občanský zákoník č. 

89/2012 účinný od 01. 01. 2013. 
88  Pracovní slavnosti. Metodický materiál, pro potřeby SPOZ na závodech a podnicích a SPOZ NV VČ  kraje. 

Hradec Králové, Krajské metodické středisko DK ROH a Krajské kulturní středisko, 1987. 
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4. Křesťanské a náhradní rituály 

Čtvrtá kapitola přináší již ústřední téma – tedy pojednání o křesťanských rituálech a k nim 

náhradních, tak jak vznikaly a byly praktikovány v období druhé poloviny dvacátého století 

v Československu. Samotná výzkumná část této kapitoly se týká čtyř přechodových rituálů, 

provázejících člověka v jeho přelomových životních situacích – vítání do života, vstup do 

dospělosti, uzavření sňatku a poslední rozloučení s pozemským životem.  

Druhá polovina dvacátého století nepřinesla jen radikální změny ve státních zřízeních 

středoevropských zemí a samozřejmě i v Československu, jak o tom bude pojednáno 

v následujícím textu. Začátek sedmdesátých let byl důležitým mezníkem i v dějinách 

církevních a vyvrcholil v podobě II. vatikánského koncilu, konaného v letech 1962 - 1965. 

Z něho vyšel důležitý dokument reformující liturgii a tím je konstituce O posvátné liturgii, 

schválená hned na počátku koncilu na podzim roku 1963.89 

Abychom však mohli porovnávat obřady křesťanské s civilními druhé poloviny minulého 

století, bylo nutné zamyslet se nad skutečností, že vznik občanských obřadů v lidově 

demokratickém Československu je datován padesátými lety dvacátého století, popřípadě ještě 

vzdálenější historií. Z tohoto důvodu bylo nutné popis náboženských obřadů čerpat z pramenů 

platných proto toto období, které můžeme nazvat předkoncilní. Jak jsme se již dověděli v 

předcházejícím textu, křesťanské obřady došly po roce 1965, tedy po skončení koncilu 

                                                 
89 My se zastavíme u třetí kapitoly konstituce nazvané Ostatní svátosti a svátostiny a podíváme se podrobněji, 

jak toto dílo hovoří o reformě obřadů, jež jsou důležité pro naši práci.  Článek 66 třetí kapitoly upravuje obřad 

křtu: „Ať je upraven obojí obřad křtu dospělých, jednoduchý i slavný, se zřetelem k obnovenému katechumenátu. 

Do Římského misálu ať je vložena zvláštní mše „Při udílení křtu.“  Následující 67 článek hovoří: „Obřad křtu 

dětí ať je přepracován a přizpůsoben skutečné situaci dětí. Také ať zřetelněji vystoupí přímo v obřadu úloha 

rodičů i kmotrů a jejich povinnosti.“ Konstituce dále mění obřad biřmování, kdy v článku 71 uvádí: „ Obřad 

biřmování ať se upraví tím způsobem, aby jasněji vynikla vnitřní souvislost této svátosti s celým zasvěcením do 

křesťanství. Proto je vhodné před přijetím biřmování vykonat obnovu křestního slibu. Biřmování se může 

udělovat ve mši, jsou-li pro to příznivé podmínky. Pro obřad mimo mši ať se pořídí texty, jež by se daly použít 

jako úvod.“    

Reformě obřadu svátosti manželství je věnován článek 77: „ Obřad manželského sňatku, jak je v Římském 

rituálu ať je upraven a obohacen tak, aby výstižněji znázornil svátostnou milost a zdůraznil úkoly manželů. Jsou-

li v jednotlivých oblastech při svátostném uzavírání sňatku v užívání jiné chvályhodné zvyklosti a obřady, 

posvátný sněm si velmi přeje, aby byly zcela zachovány… přitom však zůstává v platnosti zákon, že asistující 

kněz si vyžádá a přijme od snoubenců projev souhlasu.“ A reforma se také dotkla pohřebních obřadů a to 

článkem 81, ten stanoví: „ Pohřební obřad ať stanovuje zřetelněji velikonoční smysl křesťanské smrti. Má lépe 

odpovídat podmínkám a tradicím jednotlivých zemí, i pokud jde o liturgickou barvu.“ 
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podstatných změn, ale naše práce v této kapitole vychází, z již popsaných důvodů, 

z předkoncilní liturgické teorie a praxe. Nicméně každá podkapitola ve svém úvodu 

v krátkosti popisuje současnou podobu křesťanských rituálů, jak vyšla z koncilní reformy. 
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4.1. Obřad svátosti křtu 

Současný katechismus katolické církve vysvětluje, že význam a milost svátosti křtu se 

ozřejmuje v jeho obřadech. Zvyk křtít malé děti, novorozeňata, je tradice církve už od 

nepaměti. Výslovně je dosvědčena od druhého století.  Je však pravděpodobné, že už od 

počátků apoštolských dob byly křtěny i děti, když přijímaly křest celé rodiny. 90 

Znamení kříže na počátku slavnosti vyjadřuje Kristovu pečeť na tom, který mu hodlá 

náležet a znamená milost vykoupení, kterou nám Kristus získal svým křížem.  Křest je zcela 

zvláštním způsobem „ svátostí víry“, protože je svátostným vstupem do života víry.   

Nad kandidátem křtu se pronáší exorcismus, protože křest znamená vysvobození od hříchu 

a od jeho podněcovatele, ďábla. Kandidát je pomazán olejem katechumenů nebo na něho 

celebrant vkládá ruku a on se pak výslovně zříká satana. Po této přípravě může vyznat víru 

církve, jejíž součástí se křtem stává. Křestní voda se posvětí modlitbou epikleze, buď přímo 

v průběhu křestního obřadu, nebo o velikonoční vigilii. Církev prosí Boha, aby skrze jeho 

Syna moc Ducha svatého sestoupila na tuto vodu, aby se tak ti, kteří jí budou pokřtěni, 

narodili z vody a Ducha. 

Katechismus dále popisuje, že po té následuje podstatný obřad svátosti a to křest ve 

vlastním slova smyslu. Mnohem výrazněji se křest udílí trojnásobným ponořením do křestní 

vody. Ale již od prvních dob se může udělovat tím, že se třikrát lije na hlavu kandidáta a kněz 

při tomto pronáší: (jméno křtěnce) já tě křtím ve jménu otce i Syna i Ducha svatého. Dále 

následuje pomazání svatým křižmem, vonným olejem posvěceným od biskupa a znamená dar 

Ducha svatého, který nově pokřtěný dostal.  Stal se křesťanem, a to je „pomazaným“ Ducha 

svatého, přivtěleným ke Kristu a pomazaným na kněze, proroka a krále.  

Bílý šat znamená, že pokřtěný se „oblékl do Krista.“ S Kristem vstal z mrtvých. Svíce, 

zažehnutá od paškálu, znamená, že Kristus nově pokřtěného osvítil. Pokřtění jsou v Kristu 

„světlem světa“. Nově pokřtěný je nyní Boží dítě v jednorozeném Synu. Dospělý nově 

pokřtěný může pronést modlitbu Božích dětí: Otče náš.  

Slavení křtu uzavírá slavnostní požehnání. Při křtu novorozeňat má důležité místo 

požehnání matky. 91 

Dnes ve všech latinských i východních obřadech začíná uvedení dospělých do 

křesťanského života jejich vstupem do katechumenátu.92 

 
                                                 
90 Srov. Katechismus katolické církve čl. 1252. 
91 Srov. Tamtéž čl. 1234-1245. 
92 Srov. Tamtéž čl. 1233. 
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Nyní provedeme základní vysvětlení pojmu svátosti a předložíme popis obřadu křtu tak, 

jak se učilo, a jak rituál probíhal podle předkoncilních církevních předpisů.  

Katolická liturgika z roku 194793, vysvětluje obecně pojem svátosti. Je to vnější, Ježíšem 

Kristem ustanovené znamení, jímž se nám uděluje Kristova milost. Ke každé svátosti náležejí 

tři části. Vnější znamení, vnitřní působení milosti, ustanovení od Ježíše Krista. Vnější 

znamení je smyslům přístupné znázornění duchovního obsahu, který je podstatným obřadem 

při každé svátosti. Církev svatá k nim časem připojila ještě jiné obřady, jež blíže označují 

účinky svátostí a velice pomáhají k zbožnému udělování i přijímání svátostí.   

Učebnice dále uvádí, že první a nejnutnější svátostí je křest. Křest je předpokladem přijetí 

svátostí dalších. Kromě nevyhnutelné potřeby, kdy může platně křtít každý člověk, smějí křtít 

pouze biskup a farář, s jejich povolením pak jiní kněží a jáhnové.  Ten, kdo křtí, musí mít 

úmysl křtít skutečně, to je konat to, co koná církev, na osobu kterou křtí, musí lít vodu a 

pronést slova: „ Já tě křtím ve jménu Otce, i Syna i Ducha svatého.“ Ke křtu se užívá, 

zpravidla, svěcená, křestní voda. Svěcení této vody se děje na Bílou sobotu a v sobotu před 

svatodušními svátky.  V případě nevyhnutelné potřeby je možné křtít i obyčejnou vodou.  

Křest malých dětí se má konat vždy v kostele, jen z důležitých důvodů, jakým je například 

špatný zdravotní stav novorozeněte je možno křest vykonat v domácnosti, v soukromí.  

Autoři popisují dění před samotným obřadem; dítě přinesou do kostela kmotrové (z lat. 

kompater = spoluotec), což jsou osoby, které drží dítě při křtu a místo něho odpovídají knězi. 

Do budoucna má kmotr povinnost starat se křesťanskou výchovu dítěte, a to zvlášť, když dítě 

vlastní rodiče ztratí nebo rodiče zanedbávají svoje povinnosti.  

Svátost křtu byla udílena a obřady s tím spojené probíhaly, dle citované učebnice, níže 

popsaným způsobem. 

Kmotři s dítětem zůstanou stát u vchodu do chrámu, což znamená, že dítě dosud nepatří do 

církve. Kněz oblečený do rochety a štoly fialové barvy se kmotrů ptá, jak chtějí dítěti říkat. 

Kmotr řekne jméno světce, které má dítě nést. Kněz se dále ptá: „Co žádáš od církve Boží?“, 

kmotr jménem dítěte odpoví: „Víru“, kněz se dále ptá: „Co ti víra dá?“ Kmotr odpoví: „Život 

věčný.“ Kněz po této odpovědi vysvětluje křtěnci, že pokud touží dojít do věčného života, 

musí zachovávat přikázání, milovat Pána Boha z celého svého srdce, z celé duše a mysli a 

bližního svého jako sám sebe.  

Publikace pokračuje v popisu křestního obřadu - Kněz poté třikrát dýchne na tvář dítěte; 

tím naznačuje zapuzení zlého ducha, pod jehož mocí dítě dosud bylo a při tom pronáší: „Vyjdi 

                                                 
93 Srov. PODLAHA Antonín, HRONEK Josef. Katolická liturgika. Učební kniha pro střední školy. Praha: Státní 

nakladatelství, 1947, s. 104. 
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z něho, duchu nečistý, a ustup Utěšiteli Duchu svatému.“ Palcem pravé ruky tvoří duchovní 

na čele křtěného dítěte znamení svatého kříže a tím naznačuje, že člověk křtem svatým na 

sebe bere povinnost víru vyznávat a chovat ji stále v srdci.  Potom kněz vztáhne ruku nad 

křtěncovu hlavu na znamení, že ho Bůh bere do své ochrany, a modlí se, aby ho Bůh zbavil 

slepoty srdce a všech pout ďáblových. Dále klade duchovní do úst děťátka částečku svěcené 

soli; sůl je obrazem nebeské moudrosti, kterou má křtěnec po celý život získávat ve výuce 

náboženství. Potom zaklíná kněz zlého ducha, aby odstoupil od křtěnce.  Vloží konec štoly na 

dítě na znamení duchovní ochrany, kterou bude jako úd církve užívat a uvede je do chrámu se 

slovy: „Vstup do chrámu Božího, abys měl podíl s Kristem na životě věčném.“ Cestou jde 

s kmotrem, který drží dítě na rukou ke křtitelnici a modlí se společně s ním Věřím v Boha a 

Otčenáš. 

Dění u křtitelnice líčí učebnice následujícím způsobem -  Kněz opět zahání zlého ducha, 

omočí prst ve své slině a dotkne se jím uší a nosu křtěnce a pronáší: „Effata, to je otevři se 

k vůni líbezné.“ Tímto obřadem je napomínán křtěnec, aby rád poslouchal Kristovo učení a 

řídil se jím ve svém životě tak, aby jeho život byl Bohu líbeznou vůní.  

Kmotr potom dává za nemluvně křestní slib, v němž za něj slibuje, že se odříká ďábla, jeho 

skutků a jeho pýchy.  Kněz maže křtěnce olejem křtěnců v podobě kříže na prsou a na zádech 

mezi lopatkami. To symbolizuje, že se křtěnci uděluje potřebná síla k boji proti ďáblu, jehož 

se odřekl. Na znamení radosti nad tím, že dítě již brzy bude křtem svatým zbaveno otroctví 

hříchu, zamění kněz fialovou štolu za bílou. Kmotr vyznává za nemluvně víru; kněz se ptá, 

zda křtěnec věří v jednotlivé články víry a kmotr za něho přisvědčuje slovy: „Věřím.“ 

Kniha poté ilustruje samotný obřad křtu, kdy se kněz ptá křtěnce, zda si přeje být pokřtěn. 

Ten prostřednictvím kmotra souhlasně odpovídá.  Kněz lije na hlavu dítěte třikrát vodu 

v podobě kříže a přitom říká: „ Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“  Trojí 

polití ukazuje na tři božské osoby, v jejichž jménu se křest uděluje, lití vody v podobě kříže 

připomíná, že Kristus svou smrtí na kříži zjednal člověku milost, která se mu na křtu svatém 

dostává. 

Kněz maže křtěnce na temeni hlavy svatým křižmem v podobě kříže. Tím naznačuje, že se 

při křtu svatém vtiskuje pokřtěného nezrušitelné znamení křesťana, příslušníka Kristova 

neboli Pomazaného. 

Poté klade duchovní na pokřtěného bílé rouchu; jím dává najevo, že nyní je jeho duše bez 

poskvrny hříchu. Zároveň napomíná křtěnce, aby uchoval svou duši v této čistotě po celý 

život. Dospělí pokřtění oblékali za starých dob při křtu svatém bílé roucho.  
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Kněz podává kmotrovi, jako zástupci dítěte, hořící svíci. Přitom ho napomíná, aby byl 

bezúhonným životem vždy připraven předstoupit před Boží soud, připodobněn k prozíravým 

pannám, které byly stále připraveny s hořícími lampami jít vstříc svému ženichovi. Tím obřad 

křtu končí a kněz propouští pokřtěného slovy: „Odejdi v pokoji a Pán buď s tebou.“ 

Obřady při křtu dospělých jsou v podstatě tytéž, jako při křtu dětí; dospělý však na otázky 

kněze odpovídá sám. 94 

 

4.2. Vítání občánků 

Zkusme si zmapovat život dítěte narozeného například v roce 1959 v Československu. 

Narodilo se v porodnici spádového okresního města.95 Při příchodu z porodnice docházely do 

domácnosti zdravotní dětské sestry, které dohlížely na způsob a kvalitu péče o novorozence. 

Šestinedělí se zachovávalo jako chráněná doba pro matku a dítě. Jaké úkony, přípravy a další 

aktivity se děly kolem narození dítěte v bývalém  Československu budeme sledovat dále.  

„Narození dítěte je radostnou událostí jak pro celou společnost, tak i pro rodiče, jejich 

příbuzné, přátele a spolupracovníky“, tak uvádí obřad vítání dětí do života dobový metodický 

materiál.96 Dále pokračuje, že Sbory pro občanské záležitosti a národní výbory jsou povolány 

k tomu, aby vyjadřovaly radost celé společnosti, která programově usiluje o to, aby rozvíjela a 

stále rostla a právě narození dítěte je pro společnost radostnou událostí, neboť symbolizuje 

její růst a rozvoj. Z dokumentu se můžeme dovědět například, že počet rodičů, kteří se 

zúčastňují vítán svých dětí do života, stále vzrůstá a počet církevních křtin úměrně tomu 

ustupuje. Metodika dále analyzuje důvody tohoto trendu a tvrdí, že příčiny přetrvávajících 

náboženských křtů spočívají v přežívajících tradicích (zejména na venkově), někdy i 

v rodinných okolnostech a, což je opravdu zajímavé, další příčinu přetrvávajících církevních 

křestních obřadů vidí ve větší působivosti církevního obřadu než občanského, zejména pokud 

se provádí v nevhodných obřadních síních a pro větší počet dětí současně. Autor rozebírá i 

poslání obřadu vítání dětí do života; obřad vyjadřuje všeobecnou radost nad narozením dítěte, 

manifestuje péči společnosti o novorozeňata, jejich matky a celé rodiny, umožňuje slavnostní, 

důstojné a pokrokové blahopřání rodičům k jejich rodinnému štěstí ze strany společenských 

orgánů, zaměstnavatele, přátel a příbuzných. Bartošek ještě upozorňuje, že obřad není 

                                                 
94 Srov. PODLAHA, A., HRONEK, J.. Katolická liturgika, s. 104-109. 
95

 Porodnice nebyly v dobách komunismu, dle těch, které to osobně prožily – našich matek - místem vlídného 

přijetí a zacházení.  
96Srov. BARTOŠEK, Jaroslav. Občanské obřady a slavnosti pro děti a mládež. Praha: Středočeské krajské 

kulturní středisko, 1988. s. 13. 
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„pojmenováváním dítěte“ ani se mu nepřiděluje jméno. Děti dostávají jméno ihned po 

narození.97  

Před samotným aktem je nutno rodiče oslovit a datum obřadu s nimi dohodnout. Vedle 

osobního pozvání jsou také zasílány slavnostní pozvánky tištěné nebo psané. Zástupci sborů 

zvou k obřadům rovněž i zástupce zaměstnavatele obou rodičů a sbory mají trvat na tom, aby 

zástupci spolupracovníků obou rodičů na obřady pravidelně chodili. 98  

Ze zápisu ze schůze SPOZ ze dne 15. 02. 1960 z Kostelce nad Orlicí se dovídáme, že 

možností jak pomáhat v politicko-výchovné a organizační práci při významných událostech 

v životě občanů a jejich rodin je velmi mnoho a záleží na každém členu Sboru, aby si všímal 

okolí svých spoluobčanů, radoval se s nimi, pomáhal jim a potěšil je v jejich starostech a 

bolesti a upozorňoval na významné události. V zápisech obecně se objevuje skutečnost, že 

pověření členové sboru navštěvovali domácnosti a osobně zvali rodiče nově narozených dětí 

na slavnostní vítání do života. Z téhož zápisu je toto zřejmé z bodu dvě, kde se dovídáme, že 

osobní pozvání na vítání do života dne 21. 02. 1960 zajistí s. Barvínková členkami výboru žen 

jako dosud. Zajímavý je rovněž další úkol vyplývající z bodu dvě zápisu, totiž skutečnost, že 

písemné pozvání rodičů a zástupců ze závodů, kde jsou rodiče zaměstnání, provede s. 

Matoušová. Jedná se o 13 dětí. 99  

Text jedné z pozvánek Kosteleckého SPOZ mimo jiné obsahuje sdělení, že při tomto 

slavnostním aktu potvrdí rodiče v pamětní knize narozených rodičovský slib ve znění: Rodiče 

slibují, že ze svého dítěte vychovají vzorného občana čestného, spravedlivého a oddaného 

naší krásné Republiky československé. (případně lidově demokratického státu). 100  

Nyní bychom měli popsat, jak takový slavnostní akt vítání občánků vypadal a stále ještě 

vypadá, i když dnes přece jen s některými změnami, o kterých bude ještě pojednáno. 

Když se přidržíme „našeho“ metodického materiálu zjišťujeme dále, že pro vlastní obřad 

pracovníci sboru připraví vhodnou místnost, slavnostní program, květiny, upomínkové 

předměty a zápis do pamětní knihy; některé sbory zvou i fotoreportéry, pro pořízení fotografií 

pro rodiče a pro dokumentační a propagační účely.  Bartošek k samotnému aktu připomíná, že 

obřad má být důstojný, ale přitom srdečný a radostný. Doslova: „Hudba, básně a projevy mají 

vyjadřovat společnou radost z narození dítěte, oslavovat dětský věk, matčinu lásku a otcovu 

                                                 
97 Srov. Tamtéž s. 14. 
98  Srov. Tamtéž s. 14-15. 
99  Viz Příloha č. 7. 
100 Viz Příloha č. 8. 
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péči, pomoc společnosti při výchově a dítěti a rodičům mají blahopřát. Vrcholem obřadu je 

přivítání dítěte mezi spoluobčany a slavnostní zápis do pamětní knihy.101 

Ale nyní už k samotnému aktu. Bartošek zmiňuje, že délka obřadu má činit 20-30 minut, 

pořad má mít rychlý spád, být slavnostní a pestrý a následuje příklad programu průběhu 

rituálu. 

Hosty uvádí uvaděčka a v obřadní síni hraje tlumeně hudba. Po té přicházejí rodiče 

s dětmi, jsou opět uvedeni uvaděčkou nebo obřadníkem; hudba hraje jinou skladbu, případně 

jen zesílí. Přichází poslanec (předseda sboru, zástupce národního výboru). Obřadník představí 

rodiče a jejich děti poslanci. Následuje hudba, zpěv, recituje se – zajišťují pionýři, děti ze ZŠ, 

mateřských škol. Na závěr programu děti- recitátoři nebo hudebníci předají matkám kytice.  

Vrcholem je slavnostní projev a přivítání dětí do života. A potom se nesmí zapomenout na 

zápis do pamětní knihy a předat upomínkové dary.102 Při zapisování převezme dítě 

zdravotnice, chová je, někde je položí do kolébky a účinkující děti je kolébají, jinde zvedne 

dítě a ukáže všem přítomným. Rodiče, případně i svědkové, podepíší svůj slib, obřadník spolu 

s řečníkem jim předají upomínkové předměty. Blahopřejí jim nejprve řečník a následuje 

blahopřání obřadníka.  Některé obce praktikují krátká blahopřání a předávání darů od 

příbuzných a zástupců zaměstnavatele, jinde se blahopřeje až po ukončení obřadního 

programu.  Na závěr obřadu může zaznít píseň. Potom obřadník poděkuje za účast, vyzve 

přítomné, aby rodičům blahopřáli, odejde za řečníkem, v obřadní síni hraje hudba a účastníci 

z ní pomalu odejdou, když před tím předali dary a blahopřání.103 

Směrnice ještě v oddíle o vítání občánků nabízí vzory projevů, které jsou vhodné k této 

příležitosti a pro různé varianty – např. v souvislosti s významným výročím, událostí jako je 

výročí města, či sjezdu strany.  O tom, že se skutečně takto postupovalo, se můžeme 

přesvědčit z níže uvedeného zápisu z Kostelce nad Orlicí (vítání u příležitosti Mezinárodního 

dne žen) 

V metodice jsou mimo vzory slavnostních řečí také příklady veršů příhodných k použití na 

úvod projevu (recitace delších básní však probíhají, jak již bylo popsáno jako samostatný bod 

programu). Můžeme pro představu dva verše citovat: 

 

 

                                                 
101 BARTOŠEK, Jaroslav. Občanské obřady a slavnosti pro děti a mládež, s. 16. 
102 Jako upomínku u příležitosti vítání do života bylo možno darovat vkladní knížku s vinkulovaným vkladem 

100 korun – toto uvádí jednotný výklad MV ČSR a MK ČSR k financování činnosti sborů pro občanské 

záležitosti ze dne 25. srpna 1977. 
103 Srov. BARTOŠEK, Jaroslav. Občanské obřady a slavnosti pro děti a mládež, s. 16-17. 
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Vítám tě na svět, děťátko malé, 

tátova pýcho a mámino štěstí, 

děťátko sladké, živote nový, 

kytičko rozkvetlá na rozcestí 

nebo: 

Kéž tebe tento život těší, 

jasný jak nyní oči tvé, 

kéž osud ze všech nejkrásnější, 

ti tato země poskytne 

 

Verše, recitované ve zvláštní části programu, bývaly zpravidla od klasických českých 

básníků, jakými jsou František Hrubín, Jaroslav Vrchlický, Josef Václav Sládek či Svatopluk 

Čech. Bartošek uvádí, že poezií, buď zpívanou či recitovanou, lze zčásti nebo i zcela nahradit 

projevy.104 

Jak na  náchodském okrese, tak v okrese Rychnov nad Kněžnou ve městech Kostelci nad 

Orlicí i Týništi nad Orlicí, dle zápisů z jednání SPOZ, která se konala pravidelně jednou za 

měsíc, nebo dle potřeby, vyplývá, že vítání občánků bylo jednou ze stěžejních činností této 

organizace.  Obřady vítání se však také konaly u příležitosti státní nebo politické události. 

Nejčastěji bývaly obřady spojovány se svátkem Mezinárodního dne žen. Svědčí o tom zápis 

z kosteleckého SPOZ ze dne 11. února 1964 kde se dovádíme, že v neděli dne 8. března 1964 

provedou členové sboru vítání dětí narozených do konce roku 1963 a mělo by jich být dle 

záznamu 16. Je zde připomínka, že akt bude proveden dvakrát po půlhodině a to z důvodu, 

aby bylo vyhověno zdravotnickým předpisům. Rovněž opět následuje zmínka o osobní 

pozvánce rodičů dětí se jmény konkrétních soudružek, které toto uskuteční.105 

Můžeme připomenout ještě starost o vítání občánků ze zápisu ze schůze SPOZ ze dne 30. 

01. 1975 z Týniště nad Orlicí. V tomto zápisu se dočteme, že bylo hodnoceno vítání občánků 

v nové zasedací místnosti s tím, že bude nutno při vystoupení posunout pionýry tak, aby na ně 

maminky viděly. Dále bylo jednáno o pořízení snímků z vítání pro kroniku a poslední 

připomínkou tohoto zápisu, týkající se vítání je připomínka, že na příští vítání budou pozvány 

                                                 
104 Srov. BARTOŠEK, Jaroslav: Estetika obřadů SPOZ (rétorika). Hradec Králové: Krajské kulturní středisko, 

1989, s. 7. 
105 Viz Příloha č. 9. 
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ženy z Bolehoště (spádová obec, kde s největší pravděpodobností vítání nebylo 

praktikováno).106 

Další problémem je účast na akci. V zápisu ze dne 4. prosince 1975 najdeme poznámku, že 

pokud se maminka z vítání omluví pro nemoc, bude pozvána na akci příští, neomluví-li se, 

nebude se již zvát. 107  Z toho můžeme usuzovat, že účast na tomto obřadu nebyla povinná. 

A nyní několik číselných údajů.  Ze zprávy o činnosti SPOZ v Týništi nad Orlicí za první 

pololetí roku 1975 vyplývá, že v nové obřadní místnosti bylo slavnostně do života uvítáno 61 

dětí, kdy kulturní program zajišťovala základní devítiletá škola.  V tomto období mělo Týniště 

nad Orlicí 5 540 obyvatel, narodilo se 50 dětí.108 

A ještě zpráva o činnosti SPOZ v Kostelci nad Orlicí za rok 1966. Bylo konstatováno, že 

se v uplynulém roce narodilo v Kostelci 72 dětí a uvítáno do života bylo 88, kdy byly zvány a 

zúčastnily se děti z obce Kostelecká Lhota a Tutleky a dále se píše o již zmiňovaných 

postupech např., že se vítání zúčastnili mimo rodičů a známých též zástupci závodů, aby 

blahopřáli a předali upomínkové dárky svým spoluzaměstnancům, jejichž dítka jsou vítána.  

Pro novorozeňátka se předává pamětní knížečka a brožura „Chceme zdravé dítě“ v ceně 7, 50 

Kč. Tyto kulturní akce jsou zpestřovány kulturní vložkou, kterou připravují soudružky 

učitelky Donátová ze ZDŠ Komenského a Zatloukalová ze ZDŠ náměstí, která v loňském 

roce s dětmi předvedla při dvojím vítání hezké, pečlivě připravené kulturní pásmo.109 

Je zajímavé, že tato metodika je vypracovaná více než dvacet let po té, co vznikaly zápisy 

a konaly se schůze SPOZ, ale nejsou patrny žádné podstatnější změny, úpravy, případně se 

nevyskytují nové prvky, oživující či zpestřující obřad. 

Z předchozího textu jsme se, mimo jiné, dověděli, že počet křtů v osmdesátých letech 20. 

století klesal a vzrůstal počet těch rodičů, kteří volili iniciaci svého dítěte do života 

občanským způsobem. I z tohoto můžeme předpokládat, že vítání občánků bylo 

v komunistickém Československu nabízeno, podsouváno a možná i nuceno jako náhrada za 

křest.  Rodiče narozených dětí v minulém režimu byli s touto skutečností konfrontováni.  Pro 

nevěřící a nepokřtěné alternativa neexistovala, pro věřící pravděpodobně nastával problém.  

Ale byl řešitelný a dovolíme si teď použít Kristovo „dávejte císařovi co je císařovo a co je 

boží, Bohu“ (Mt 22,21); tedy přivítejme nového občánka v obřadní síni úřadu a nového 

křesťana do společenství věřících ve svátosti křtu. 

                                                 
106 Viz Příloha č. 10. 
107 Viz Příloha č. 11. 
108 Viz Příloha č. 12-13. 
109 Viz Příloha č. 14. 
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4.2.1 Dílčí srovnání obřadů vstupu do života  

Srovnáme-li průběh křesťanského a civilního rituálu můžeme najít poměrně mnoho shodných 

vnějších projevů:  Hlavním subjektem obřadu je malé dítě, novorozeně, potom jeho rodiče, u 

křtu kmotři, u vítání svědkové110, přítomná bývá širší příbuzenská rodina, u křtu členové 

církevního společenství. Tím, kdo udílí svátost křtu je zpravidla, až na výjimky, plynoucí 

z kanonického práva, kněz nebo jáhen. Obřad vítání občánků vede představitel národního 

výboru (předseda nebo jím pověřený zástupce). V sovětském prostředí, stejně tak jako u 

křestního obřadu, je dítě zároveň pojmenováno, přijímá svoje jméno. V Československém 

prostředí dostává dítě jméno bezprostředně po narození, vítání občánků tento jev nezahrnuje. 

Cílem obou obřadů je přijímání dítěte do společenství; u civilního rituálu do společenství 

obce, města, státu. Novokřtěnec se svátostí křtu připojuje nezrušitelně ke společenství 

křesťanů.   

 

  

                                                 
110 Pozn.: Svědkové se u vítání vyskytovali jen v počátcích zavádění tohoto obřadu. V sedmdesátých letech 

minulého století se již nevyskytují. 
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4.3.  Svátost biřmování 

Druhou z iniciačních křesťanských svátostí nazývá církev biřmováním.  Protože ji lze udělit 

tomu, kdo byl již pokřtěn, a církev křtila a křtí zpravidla malé děti, mohli bychom svátost 

biřmování a stav po ní připodobnit k určitému stupni křesťanské dospělosti. Soudobý 

katechismus nicméně upřesňuje, že mluvíme-li o biřmování jako o svátosti křesťanské 

dospělosti, nesmí se tím směšovat dospělý věk víry s dospělým věkem přirozeného růstu.111 

Tentýž dokument k samotnému slavení svátosti předesílá, že důležitým okamžikem před 

samotnou slavností biřmování je posvěcení posvátného křižma. To se děje na Zelený čtvrtek 

během mše při svěcení olejů, kdy biskup světí posvátné křižmo pro celou svoji diecézi. 112 

V římském obřadu biskup vztahuje ruce nad shromážděné biřmovance, vztahování ruky je 

gestem, které je od dob apoštolských znamením darů Ducha. Sám biskup potom modlitbou 

vzývá vylití Ducha svatého.113  

Podstatný obřad svátosti spočívá, v latinském ritu, v udělení prostřednictvím pomazání 

křižmem na čelo, vkládám ruky a prostřednictvím slov: „Přijmi pečeť daru Ducha 

svatého.“114 Biřmování, stejně jako křest, jehož je dovršením se uděluje pouze jednou. 

Tolik stručný současný popis svátosti biřmování a obřadu při jejím udílení. 

Dostupná předkoncilní liturgická i katechetická literatura nedává přesnou odpověď o věku 

biřmovanců.  Nicméně pomůckou k odpovědi na tuto otázku mohou být ilustrace z učebnice 

katolického náboženství Věrouka. Liturgika (1936)115 a Katolická liturgika (1947)116, kde jsou 

biřmovanci zobrazeni jako dospívající mladíci (viz obrázky v příloze).117  

Jak hovoří o svátosti biřmování zmíněná Věrouka. Liturgika?  Uvádí, že biřmování je 

svátost, ve které se křesťanovi dostává od Ducha svatého posily, aby statečně vyznával víru a 

podle ní žil.  Církev svatá vždy učila, že biřmování je pravá, Ježíšem Kristem ustanovená 

svátost. Toto dokládá Písmo svaté. Když jáhen Filip pokřtil v Samaří mnoho mužů a žen, 

přišli tam apoštolové Petr a Jan. Ti se nad pokřtěnými modlili, vzkládali na ně ruce a oni 

přijímali Ducha svatého. Také apoštol Pavel vzkládal na pokřtěné v Efesu ruce, aby přijali 

Ducha svatého. Toto vzkládání rukou, kterým se uděloval Duch svatý (milost) mohl ustanovit 

pouze Ježíš Kristus, nikoliv apoštolové. 

                                                 
111 Srov. Katechismus katolické církve čl. 1306. 
112 Srov. Tamtéž čl. 1297. 
113 Srov. Tamtéž čl. 1299. 
114 Srov. Tamtéž čl. 1300. 
115 AUGUSTIN, Bedřich: Věrouka. Liturgika. Praha: Vyšehrad. Nakladatelská společnost s.r.o., 1936, s. 112. 
116 PODLAHA, A., HRONEK, J.. Katolická liturgika.  
117 Viz Příloha č. 15.  
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Svaté biřmování rozmnožuje milost posvěcující; uděluje zvláštní milost, abychom víru 

statečně vyznávali a podle ní žili. S touto milostí se v hojnější míře udělují dary Ducha 

svatého. Vtiskuje duši nezrušitelné znamení bojovníka Kristova.118  

Učebnice dále pokračuje v popisu svátosti. Dovídáme se, že svátost biřmování udělují 

biskupové. Může ji přijmout ten, který byl platně pokřtěn.  U biřmovanců, kteří už přišli do 

rozumu, se vyžaduje, aby byli poučeni o víře a o svátosti biřmování a aby se na přijetí svátosti 

připravili modlitbou.  

Podobně jako při křtu má být také při biřmování kmotr.  Může jím být pouze řádný 

katolický křesťan dospělejšího věku, sám již biřmovaný a stejného pohlaví s biřmovancem.  

Před samotným udílením svátosti se biřmovanci shromáždí v kostele se svými kmotry. 

Kmotři se postaví za biřmovance.  Před samotným obřadem vyznávají biřmovanci společně 

víru, naději a lásku.  

U oltáře vztahuje biskup ruce nade všechny biřmovance a vyprošuje jim dary Ducha 

svatého. Biskup klade pravou ruku na hlavu každého biřmovance, maže ho na čele křižmem v 

podobě kříže a přitom říká: „ Znamenám tě znamením kříže a posiluji tě křižmem spasení ve 

jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ Před slovy znamenám tě, uvádí biskup jméno, které si 

biřmovanec vybral k biřmování. Má to být jméno některého světce. 

Vzkládání biskupovy ruky znamená, že na biřmovance sestupuje Duch svatý a že se 

biřmovanec stává bojovníkem Kristovým.  

Křižmo je směs olivového oleje a balzámu. Olej znamená, že se biřmovanci dostává 

milost, aby bojoval proti nepřátelům spasení. Balzám chrání od hniloby a vydává příjemnou 

vůni. Balzám znamená, že se biřmovanci uděluje milost, aby se uchránil hniloby hříchu a šířil 

vůni křesťanských ctností.  Znamení kříže, které biskup dělá biřmovanci na čele připomíná, 

že biřmovanec má statečně a bez ostychu vyznávat víru v ukřižovaného Krista. 

Biskup dává každému biřmovanci lehký políček, při němž říká: „Pokoj s tebou.“ Políček 

značí, že biřmovanec má být připraven pro víru v Ježíše Krista trpět ponížení i 

pronásledování. Poté se biskup nad klečícími biřmovanci modlí, aby Duch svatý přebýval 

v jejich duších, a uděluje jim požehnání.  Před odchodem z kostela se biřmovanci modlí 

apoštolské vyznání víry, modlitbu Páně a pozdravení andělské. 119 

  

                                                 
118 Srov. AUGUSTIN, B. Věrouka. Liturgika, s. 111.  
119 Srov. Tamtéž s. 112 – 113.  
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4.4. Předávání občanských průkazů a závěrečných vysvědčení 

Přejít do světa dospělosti, ze světa bezstarostného dětství, není snadný úkol. Toto tvrzení má 

svůj základ v tisícileté zkušenosti lidstva.  Jak jsme se už z předchozích kapitol dověděli, 

různé kultury měly svoje specifické obřady a rituály, jak tento důležitý moment v lidském 

životě vyzdvihnout a zdůraznit. V každé kultuře se lišil i věk, kdy byl člověk již považován za 

dospělého.   

V Československu je věkem občanské dospělosti dovršený 15. rok. Dospělost právní 

(úplná způsobilost k právním úkonům) potom nastává ve věku 18 let. Bylo tomu tak i 

v období let 1948-1989. Při této příležitosti měl a má i dosud povinnost držet občanský 

průkaz občan starší 15 let (v současné české legislativě upravuje povinnost mít občanský 

průkaz zákon č. 329/1999 Sb., občanských průkazech). 

Povinnost mít průkaz totožnosti byla na našem území zavedena již v roce 1939 v období 

německé okupace. V zásadě byl zákonem stejného obsahu i zákon č. 198/1948 Sb., o 

občanských průkazech. Od 1. ledna 1949 se povinnost držet občanský průkaz týkala pouze 

pohraničního pásma. Vládní nařízení č. 61/1953 Sb., o občanských průkazech, vydané na 

základě zmocňovacího zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu, však 

již stanovilo povinnost mít občanský průkaz bez výjimky. Tento občanský průkaz byl 

vydáván československým občanům při dosažení věku 15 let a to okresním oddělením Sboru 

národní bezpečnosti (SNB) nebo jeho ekvivalentem.120 

Věku dospělosti dosáhl mladý socialistický občan zpravidla vychovaný v kolektivních 

zařízeních od jeslí, přes mateřskou a základní školu s pionýrskou organizací a zájmovými 

kroužky. Jaké obřady ho čekaly na prahu zletilosti?   

Věk dosažení dospělosti, lépe přechod z dětství do dospělosti, je důvodem k oslavě. Toto 

měly jistě na paměti orgány komunistické strany (bez jejich požehnání v totalitním 

Československu nic nefungovalo) a pověřily podřízené složky státní správy tímto úkolem. 

Věkem občanské dospělosti v Československu 1948-1989  bylo dosažení 15 let a s tím i 

povinnost mít občanský průkaz.  Proč neudělat z povinnosti převzít legitimaci slavnost, obřad, 

rituál? A vzniklo tedy slavnostní předávání občanských průkazů.  

Ale ani tento obřad nebyl v Československu originálem. S určitostí lze tvrdit, že byl nejen 

inspirován, ale přímo kopíroval totožnou slavnost v Sovětském svazu. Rozdíl možno najít 

pouze ve věku mladých občanů, kterým byl průkaz předáván. V SSSR bylo věkem pro 

dosažení občanské způsobilosti 16 let.  Vstup do let mládí byl současně i chvílí oficiálního 

                                                 
120 Ministerstvo vnitra České republiky, sbírky zákonů http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
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uznání chlapce a děvčete za občany Sovětského svazu – šestnáctiletí dostávali sovětské 

osobní průkazy.  Přijetí občanského průkazu bylo velikou událostí, a proto bylo zapotřebí, aby 

si mladý člověk tento den uchoval v paměti jako den významný a radostný a právě to bylo 

cílem nového občanského obřadu slavnostního odevzdání tohoto průkazu.  Sám dokument 

vystavilo již dříve místní oddělení milice (policie) podle příslušných ustanovení zákona.  

Držitel však ho dostal v klubu, v zasedací síni školy, na shromáždění v parku nebo v jiném 

obvyklém místě veřejných slavností. Toto jsme mohli zjistit k předávání (odevzdávání) 

průkazů totožnosti v SSSR.121 

Jak již bylo předesláno, obřady slavnostního předávání občanských průkazů 

v Československu byly téměř totožnou kopií rituálu v SSSR. I zde byl tento akt proklamován 

jako vážný krok do věku dospělosti. Proto občanský obřad mohl významně ovlivnit vztah a 

postoje mladých lidí k národnímu výboru, k obci, ke společnosti a státu, k budování a obraně 

socialismu. 

Že obřadu předávání občanských průkazů byla věnována patřičná pozornost v rámci 

činnosti SPOZ, můžeme doložit například i ze zápisu z jednání SPOZ v Červeném Kostelci ze 

dne 16. dubna 1980, kdy se řešil problém předávání, protože všem dětem ještě nebyly 

odevzdány žádosti k vystavení občanského průkazu. Řešilo se, aby tato akce byla uskutečněna 

v květnu a to před ukončením školního roku, protože potom ještě bude uskutečněno 

slavnostní předávání posledních školních vysvědčení ZŠ a je třeba dbát, aby obě akce nebyly 

brzy za sebou.122 

K přípravě předávání ještě například poznámka ze zápisu SPOZ ze dne 25. února 1982 

z Týniště nad Orlicí kde bylo konstatováno, že seznamy a matriály jsou hotové a předány a 

předány k dalšímu vyřízení na VB123. A do třetice zápis ze schůze SPOZ  z 27. února 1979 

z Kostelce nad Orlicí obsahuje informaci, že předávání OP bude provedeno 19. dubna 1979 

v 15.00 hodin v ZK (závodním klubu) Orlice pro všechny patnáctileté najednou. ZDŠ náměstí 

zajistí pěvecký sbor, ZDŠ Komenského recitační pásmo.124 

K obsahu a průběhu rituálu se podařilo zjistit následující. Občanské průkazy byly zpravidla 

předávány hromadně – třídám, ročníkům, nebo jiným vhodným kolektivům.  Nejpůsobivěji 

byl obřad realizován ve slavnostní obřadní síni národního výboru.  Ideální skupinou bylo 10-

15 žáků a jejich hosté.  Pro velké množství přítomných se obřad prováděl v sálech kin, 

                                                 
121 Srov. NAGIRŇJAKOVÁ, J., PETROVOVÁ V., RAUZEN, M.. Občanské slavnosti a obřady v SSSR,  

s. 124-125. 
122 Viz Příloha č. 16-18. 
123 Viz Příloha č. 19. 
124 Viz Příloha č. 20. 
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divadel, závodních klubů apod. nebo v historických sálech zámků. Formální část trvala asi 30 

minut. Po ní měla následovat neformální část obsahující besedu, kulturní vystoupení žáků 

školy, občerstvení, příp. společný oběd.125 

V metodice se dále můžeme dovědět, že dominantou obřadu je odevzdání občanských 

průkazů a že rovněž celý tento obřad má svůj stanovený program, který se může dle 

podmínek konkrétního místa nepatrně odchylovat. Jak tedy měl vypadat a vypadal obřadní 

program předávání (odevzdávání) občanských legitimací? 

Do obřadní místnosti za znění fanfár nebo za slavnostního pochodu slavnostně přicházejí 

oslavenci. Autor publikace připomíná, že žákům je nutno připravit přesný počet míst i 

zasedací pořádek, který je v souladu s uložením občanských průkazů, aby předávání bylo 

plynulé a důstojné. Po usazení přicházelo předsednictvo složené ze zástupců NV, VB, 

patronátní složky, SSM). Samotné zahájení obřadu spočívalo v přivítání žáků a jejich hostů a 

představení zástupců složek, což prováděl pracovník SPOZ. Následovalo kulturní vystoupení 

a projev představitele Veřejné bezpečnosti o významu občanského průkazu. Potom přítomné 

pozdravili zástupci škol, SSM či patronátních složek. Na programu bylo dále vlastní 

předávání průkazu a upomínkových předmětů, což prováděli společně představitelé VB a 

pracovníci sboru a to za doprovodu hudby a následoval slavnostní slib zástupce žáků, který 

doslova citujeme: 

„V den, kdy dostávám svůj občanský průkaz, slibuji, že se budu vždy chovat tak, abych byl 

řádným a čestným občanem Československé socialistické republiky. Budu svou vlast vždy 

milovat, pro její rozkvět a dobro vždy pracovat, budu hájit zájmy pracujícího lidu a nikdy je 

nezradím. Všechny své síly vynaložím k tomu, abych byl své vlasti ku prospěchu a ke cti a 

abych svou prací pomáhal udržet mír na celém světě. Budu vždy hrdý na to, že jsem občanem 

krásné a pokrokové země, Československé socialistické republiky. Tak slibuji před svými 

spolužáky, před svědky a představiteli státní moci.“ 

Po pronesení slibu následoval projev předsedy NV, poslance, nebo představitele sboru a na 

závěr se slavnostně odcházelo z obřadní síně.126  

Jaká poezie doprovázela obřad slavnostního předávání občanských průkazů, můžeme 

demonstrovat na příkladu z první sloky básně „Občanský průkaz“ od Karla Kapouna: 

 

Přijměte průkaz jako čest 

ode všech z továren a polí, 

                                                 
125 Srov. BARTOŠEK, Jaroslav. Občanské obřady a slavnosti pro děti a mládež, s. 69. 
126 Srov. Tamtéž s. 69-70. 
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ode všech z vesniček a měst, 

od těch, kdo na hranici stojí, 

od těch, co padli na bojišti 

a měli taky o vás strach, 

o krásné pokolení příští. 

Jsme silní jenom navzájem. 

Tu čest Vám dává sama zem. 

 

Zdaleka ne všichni patnáctiletí však sdíleli upřímnou radost a prožívali chvíle slavnostního 

předávání občanských průkazů s nefalšovaným optimismem;127 a hrdostí, že se stávají občany 

krásné a pokrokové země, Československé socialistické republiky. V posledním desetiletí 

socialismu přicházeli o obřad ti, kdo opouštěli ZDŠ nastoupili na střední školu. Občanský 

průkaz přebírali bez obřadu na příslušném oddělení VB. Dovolíme si nyní v krátké ukázce 

z knížky Petra Šabacha Občanský průkaz demonstrovat autentický zážitek přímého účastníka 

popisovaného obřadu: 

„Občanky nám předávali ve velkým stylu v malým divadélku Ústředního domu armády. 

Bylo tam všechno, co k takovému slávě patří … a navrch tam byl eště Medvěd. Ten měl 

fantastickej virbl na bicí, a tak nám tam tenkrát ten svůj virbl předváděl před natřískaným 

divadýlkem a do toho falešně vřískaly trumpety pionýrskou znělku.“ Dále pokračuje: „Seděli 

jme tam tenkrát na sklápěcích sedadlech a pak tam napochodovali nějaký policajti, posadili 

se proti i nám za dlouhatánskej stůl a jejich velitel si vzal slovo a řekl nám, že nás vítá mezi 

ty, který už maj občanku, a že ať ji nosíme na srdci a ať nezapomeneme, že v některejch 

zemích se dodnes řekne Čech a Cikán jedním slovem, ale že naštěstí je tu Sovětskej svaz – 

mírová hráz atd. atd., ale na to my jsme jen zívali a těšili se, až to skončí, protože jsme se 

před tím domluvili, že jak nám bude podávat při předávání občanek ruku, tak mu ji všichni 

kluci, holek jsme se neptali, stiskneme vší silou. „Musíš mu rozhodit klouby,“ …. a teprve pak 

stisknou!“ No a tak jsme to tak provedli, a jak si nás nakonec vyvolávali po jménech, tak jsme 

se tam šourali jeden po druhým, a i když jsme se naoko jako usmívali, tak jsme se snažili 

zabejčit co to dalo, a ono se to možná nezdá, ale když vám skoro sto dobře živenejch 

patnáctiletejch spratků vší silou stiskne ruku a eště se k tomu snaží vám rozhodit klouby, tak 

toho musíte mít za chvíli dost. … Tomu policajtovi ke konci úsměv doslova dohasínal na rtech 

…“. Celý obřad končí u Šabacha tím, že postižený policista si mnul ruku a něco rozčileně 

                                                 
127Srov.  ŠABACH, Petr. Občanský průkaz, Litomyšl: Paseka, 2006, s 5-7.  
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šeptal kolegům a ti jako by se hned ptali, kdo že něco takového mohl provést. Událost 

završuje poznámka: „Bylo mi najednou jasný, že s těmahle budu mít nadosmrti jen a jen 

potíže. Vyhlásili mi válku hned první den…“  

Ukázka je především subjektivní autorovou reflexí obřadu; ovšem nám posloužila jako 

živý, přesný popis průběhu slavnostního předávání občanských průkazů tak, jak ho uvádějí 

metodiky a příručky; tady v reálném provedení. 
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4.4.1 Předávání závěrečných vysvědčení a výučních listů  

Dalším rituálem patřícím ke vstupu do  dospělosti je předávání závěrečných vysvědčení 

maturantům a výuční listy těm, kteří končí učební obor. Sovětský vzor a ekvivalent se v tomto 

případě nepodařilo vypátrat, pouze se jako vstup do dospělosti může chápat oslava, kterou 

pořádali v Charovsku.128 

V Československu se však více pozornosti věnovalo mladým, kteří ukončili svoje vzdělání; 

byl a dosud je to obřad slavnostní, při kterém je veřejným způsobem předáno maturantovi, 

nebo vyučenci závěrečné vysvědčení, která zároveň prokazuje získanou kvalifikaci a posouvá 

mladého člověka k cestě do opravdového života. 

Obřady předávání závěrečných vysvědčení nejsou originálem socialistického 

Československa; dovolíme si tvrdit, že mají kořeny již ve školství 17. až konce 18. století.129 

                                                 
128 Publikace Občanské slavnosti a obřady v SSSR popisuje, že od okresního kulturního domu vyjížděla kolona 

vyzdobených automobilů, doprovázená eskortou motocyklistů. V čele jede nákladní auto, které veze orchestr a 

ten hraje slavnostní pochody. Za ním v osobním autě jedou nejváženější občané města. Následují autobusy 

vyhrazené pro děvčata a chlapce i jejich rodiče, autobusy jsou označeny transparenty a nápisy: „Zdravíme 

chlapce a děvčata z Charovského okresu, kteří dosáhli plnoletosti“, nebo: „Svá srdce a duše, všechny své síly 

věnujeme tobě, socialistická vlasti“, případně „Otcové a matky, pro vás bijí naše srdce, vám patří naše láska.“ 

Kolona se zastavuje před domy, v nichž bydlí mladí lidé, kteří dosáhli plnoletosti a ti nasedají spolu s rodiči do 

autobusů. Po cestě se k nim přidávají vyzdobené automobily svážející osmnáctileté oslavence z kolchozů a 

různých obcí okresu. Celá kolona potom jede po předem stanovené trase městem. Konečným cílem je kulturní 

dům, kde se pořádá slavnostní ples. Dalším sovětským rituálem pro dospívající byl ještě například slavnostní 

vstup do řad dělníků, s přísahou věrnosti dělnické třídě, slavnostní vstup do řad zemědělců a snad ještě veřejné 

loučení s branci. Srov. NAGIRŇJAKOVÁ, J.,- PETROVOVÁ,V.,- RAUZEN, M. Občanské slavnosti a obřady 

v SSSR, s. 131-146. 

129„Svátečně vystrojen, provázen požehnáním starého bibliotékáře odebral se do gymnázia k piaristům. Po 

slavných službách božích zavedli je do největší školní síně, jež všechnu svou tvářnost změnila. Již na chodbě 

poblíže dveří zelením ověnčených bylo něco zvláštního: dva vlašské bubny, u nich otylý bubeník s trubači a 

troubami, stojící zatím v okenním výklenku…  veliké síně školní lavice zmizely, jen stranou podia u zdi tři lavice 

řečniště červeným suknem potažené. Nyní, když studenti všech pěti tříd gymnaziálních se do síně nahrnuli, trčelo 

nad spoustou jejich hlav. … Šum rázem utichl, když venku ztemna, rychle zazvučely kotly, když hukot ten přešel 

v prudký vír, a když zahlaholily trouby, až se jejich fanfárou okna otřásala. Zraky všech obrátily se ke dveřím, 

jimiž vstupovali nejen vysoký pán v krásném, vyšívaném kabátě fialové barvy, v napudrované vlásence s copem 

… byl to úředník gubernia jako vládní komisař a direktor; za ním prefekt gymnázia, profesoři, všichni 

v slavnostních piaristických sutanách s pláštíky; za těmi rodiče, příbuzní a známí studentů, kolik se jich jen 

mohlo vejít.“ Popis obřadu se posunuje dále v tom, že fanfára dozněla a jeden ze studentů pronesl uvítací řeč;  

potom nastalo slavnostní předávání závěrečných školních vysvědčení… Hle pán z gubernia něco po latinsku 

odpověděl, nyní prefekt mluví, již béře seznam do ruky a „klassenvorlesung“ nastává. Premianti dostávají po 
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V této souvislosti je dobré připomenout, že i zde byla zastoupena státní moc a slavnost měla 

veřejný charakter. 

Ukázka však popisuje každoroční předávání výročních vysvědčení.  Je zajímavá pro naše 

účely zvláště způsobem, kterým je obřad praktikován, a který se podobá jak sovětskému, tak 

československému. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení je v Československu 

s největší pravděpodobností záležitostí až období po roce 1948, rakouské ani prvorepublikové 

střední školství toto nepěstovaly. Maturitní zkouška jako taková má svůj počátek na konci 

devatenáctého století. 

Z historie vzdálené se přenesme do dějin soudobých a všimněme si učňovského školství 

v minulém režimu. U většiny oborů byla učební doba dvou až tříletá; střední odborná učiliště 

byla čtyřletá a žáci je absolvovali jak získáním výučního listu, tak i maturitního vysvědčení. 

Obřad nebo slavnost, při níž jsou učni vítání do řad příslušníků dělnické třídy, tvořila 

významný symbol důležité životní etapy mladých mužů a žen i jejich rodičů a příbuzných. 

Zpravidla totiž znamenala počátek hmotné nezávislosti na rodičích i na společnosti, a protože 

souvisela a souvisí s dosažením plnoletosti, je také symbolem rovnoprávnosti s dospělými a 

zákonné samostatnosti.130 

Průběh jednoho z obřadů předávání výučních listů z Týniště nad Orlicí ze dne 7. července 

1977 nám přiblíží autentický zápis. Jednalo se o předávání výučních listů vyučencům ze 

závodu Elitex, který v Týništi nad Orlicí zaměstnával velké množství lidí. Program obsahoval 

zahájení, hlavní projev, kulturní vložku, nábor, projev představitele města tedy MěstNV a 

závěr. Slavnost byla zahájena za doprovodu hudby soudruhem J. Uhlířem, který mladé 

vyučence nabádal, aby dále byli tak iniciativní a pilní a plnili svůj úkol pro náš socialistický 

stát. Dále následovala kulturní vložka, kterou předvedla na elektronické varhany soudružka 

Kubíčková, a báseň zarecitovali učňové. 

Následovalo samotné předávání výučních listů. Účastnicí si vyslechli projev soudruha 

Jaroměřského, předsedy ROH (Revoluční odborové hnutí). Ten vyzýval mladé lidi, aby se 

stali členy této organizace. Po té byli vyhlášení nejlepší učňové, kteří půjdou, studoval na 

vysoké odborné školy v rámci podniku. Dále jim byla připomenuta ateistická výchova, aby 

nezapomínali, co propaguje naše socialistická společnost, aby se nenechávali ovlivňovat a 

jednou až půjdou do dalšího života, aby neuzavírali sňatky v kostelích a své děti nedávali 

                                                                                                                                                         
knize krásně vázané a usedají v čestné škamře. … Praemio donatus est … Franciscus Věk, Bohemus, 

Dobrušcensis.“ JIRÁSEK, Alois. F. L. Věk, I. díl, svazek 21. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 

hudby a umění, 1953. s. 61-63. 
130 Srov. BARTOŠEK, Jaroslav: Občanské obřady a slavnosti pro děti a mládež, s. 81. 
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pokřtít. Za MěstNV měla projev předsedkyně SPOZ a ta popřála mladým lidem mnoho štěstí, 

mnoho zdaru do další práce. Závěrem byli rodiče a učňové pozváni na malou slavnost do 

Klubu s pohoštěním Zápis končí poznámkou, že je překvapující, že se práce daří a že hlavně 

dostávají na tyto slavnosti pozvání i rodiče. Tyto slavnosti jsou dobrou vizitkou dění v našem 

městě i pro celou naši společnost.131  

Podobnými rituály byl v minulosti a je i nyní provázen přechod člověka do dospělosti 

v našem kulturním profánním prostředí. Ke kuriosním zcela jistě patří slavnostní předávání 

občanských průkazů. V současné době v prostředí České republiky jsou slavnostně předávána 

i vysvědčení z devátých tříd základních škol, kterým se absolvuje povinná základní školní 

docházka. 

4.4.2. Dílčí shrnutí a srovnání iniciace do dospělosti  

Nyní je na místě stručné srovnání obou typů obřadů. Jako příklad přechodu do křesťanské 

dospělosti byla použita svátost biřmování. Lze tuto svátost vzdáleně nazvat přechodem do 

křesťanské dospělosti, i když obřad až tak úzce nesouvisí s věkem fyzickým, ale s duchovní 

vyspělostí a dospělostí.  Vnějším projevem udělování svátosti biřmování, pečeti Ducha 

svatého, je její udílení v kostele, za přítomnosti kmotrů, rodičů, příbuzných biřmovanců a celé 

křesťanské obce. Udělována je příslušným biskupem.  Pro křesťana je však nejdůležitější 

z celého obřadu jeho vnitřní smysl a obsah. Slovy biskupa: „Přijmi pečeť daru Ducha 

svatého“ a celým rituálem dostává biřmovanec moc veřejně vyznávat křesťanskou víru, téměř 

jako z úřední povinnosti.132 Biřmování, stejně jako křest, jehož je dovršením se uděluje pouze 

jednou v životě. 

Přechod do občanské dospělosti představuje slavnostní předávání občanských průkazů, 

případně maturitních vysvědčení či výučních listů. Občanské průkazy se slavnostním 

způsobem předávaly občanům, kteří dovršili věku patnácti let, měli ze jim plynula povinnost 

držet tento průkaz a zároveň se po jeho převzetí stávali občany socialistické vlasti. Předávání 

se uskutečňovalo ve společenství vrstevníků a předávajícími byli pověření členové státní 

moci. Shromáždění předsedal zástupce příslušného národního výboru a policejního orgánu, 

tedy Sboru národní bezpečnosti.  U maturitních vysvědčení (maturita je také někdy nazývána 

zkouškou dospělosti) a výučních listů se předávání dokumentu dělo i děje opět ve 

shromáždění vrstevníků, rodičů a příbuzných. Vysvědčení předává zástupce školy, zpravidla 

ředitel, přítomní bývají zřizovatelé škol, zástupci státní moci.  

                                                 
131 Viz Příloha č. 21 
132 Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1305. 
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4.5. Svatební obřady 

Tato podkapitola se bude zabývat udílením svátosti manželství a v dalším oddíle popíšeme 

sňatkové obřady, jak probíhaly (a probíhají) v sekulárním prostředí druhé poloviny dvacátého 

století v Československu.  Krátký legislativní úvod popíše vývoj právní úpravy uzavírání 

sňatků v českých zemích v počátcích sekularizace. 

Snahy státní moci mít pod kontrolou uzavírání manželství se uskutečnily v našich zemích 

poprvé za panování Josefa II., který vydal roku 1783 patent o manželství. Tento patent se stal 

součástí Všeobecného občanského zákoníku z roku 1786. Zákoník sice ponechal církevní 

formu uzavírání manželství, ale manželské spory vyjmul ze  své jurisdikce. Vycházel 

v případě uzavírání manželství z předpisů kanonického práva, které byly autorizovány státní 

mocí a realizovány pod státním dohledem. Uzavírání manželství podle konfesí potom bylo 

upraveno ve Všeobecném občanském zákoníku z roku 1811 s účinnosti od 1. ledna 1812 a na 

uzavření manželství se začalo hledět jako na právní akt, jehož uzavřením se manželé zavazují 

k plnění vzájemných povinností133.  

Sekulární vývoj v průběhu 19. století si vynutil další právní úpravu, která se kromě zápisu 

narozených a úmrtí týkala také zápisů sňatků a jejich uzavírání. Touto právní úpravou bylo 

Nařízení Ministerstva vnitra a kultu č. 128 říšského zákona ze dne 20. října 1870, kterým se 

prováděl zákon č. 51/1870 říšského zákona ze dne 9. dubna 1870. Pro přesnost a úplnost si 

část Nařízení budeme nyní citovat: „Manželství osob, ježto nenáleží k žádné církvi neb 

společnosti náboženské zákonem uznané, zapisována buďte od úřadů, jmenovaných v § 1 

zákona, daného dne 9. dubna 1879, do téhož rejstříka, kterýž dle zákona, daného dne 25. 

května 1868, č. 47 zák. říšsk. a dle nařízení ministeriálního, vyd. dne 1. července 1868, č. 80 

zák. říšsk. vede v příčině manželství civilních. Týmž způsobem zapisovány buďte ohlášky 

takových manželství do knihy ohlášek, ježto se dle jmenovaných předpisů vede. Při zapisování 

manželství (§ 2) do rejstříků, a když z rejstříků vydávají potvrzení a vysvědčení, zachovati se 

jest dle toho, co ustanoveno v nařízení ministeriálním, vydaném dne 1. července 1868, ř. 80 

zák. říšsk.; toliko buď tu, kde dle tohoto nařízení má se připomenouti vyznání náboženské, 

napsáno "bez vyznání." Roku 1949 potom Všeobecný občanský zákoník stanovil povinnou 

civilní formu uzavírání sňatků. 

  

                                                 
133Srov. MŇUKOVÁ, Kateřina. Civilní a církevní forma manželství v 19. a 20. století. Magisterská diplomová 

práce, Masarykova univerzita Brno, filozofická fakulta, 2011, s. 28-31. Dostupné z 

https://is.muni.cz/th/152784/ff_m/DPK.Mnukova.pdf. 

  

https://is.muni.cz/th/152784/ff_m/DP
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4.5.1. Udílení svátosti manželství  

„Svátost manželství je znamením jednoty Krista a církve. Dává manželům milost milovat se 

láskou, jakou Kristus miloval církev; tak milost svátosti zdokonaluje lidskou lásku manželů, 

upevňuje jejich nerozlučitelnou jednotu a posvěcuje je na pouti k věčnému životu.“134  

Katoličtí věřící uzavírají své manželství obvykle během mše svaté, protože všechny svátosti 

jsou spojeny s Kristovým velikonočním tajemstvím.  Jako svátostný úkon posvěcení musí být 

svatební obřad zabudovaný do liturgie sám o sobě platný, důstojný a prospěšný. Je proto 

žádoucí, aby se budoucí novomanželé připravili na slavení svého manželství tím, že přijmou 

svátost pokání. Novomanželé si, jako služebníci Kristovy milosti navzájem udělují svátost 

manželství tím, že před církví vyjádří svůj souhlas. Hlavními subjekty manželské smlouvy 

jsou pokřtěná žena a pokřtěný muž, svobodní k uzavření manželství. 135  

Slavení manželství asistuje kněz nebo jáhen. Ten přijímá jménem církve souhlas 

novomanželů a uděluje požehnání církve.  Protože je manželství životní stav v církvi, je třeba, 

aby byla o manželství jistota, odtud povinnost mít svědky, veřejný ráz souhlasu chrání 

samotný souhlas, který byl jednou dán, a napomáhá, aby se mu zachovala věrnost.136 

Tolik současný katechismus. 

Učebnice Liturgiky pro střední školy z roku 1947 popisuje a vysvětluje svátost stavu 

manželského následujícím způsobem: „Manželství je právoplatný duchovně- tělesný svazek 

muže a ženy k nerozdílnému životnímu společenství. Tak bylo ustanoveno Stvořitelem v ráji. 

Božský Spasitel povýšil manželský svazek na svátost.“137 

Svátost stavu manželského potom dále rozvádí v tom smyslu, že se jedná o svátost, kterou 

se dvě svobodné křesťanské osoby, muž a žena, spojují a od Boha nabývají milosti, aby 

mohly věrně plnit povinnosti stavu manželského. Manželství je svátostí nejen v okamžiku, 

kdy bylo uzavřeno, ale také v dalším jeho trvání. Vnitřní smysl manželství záleží 

v manželském soužití podle vůle Boží. Tím, že si manželé v celém společném životě 

prokazují manželskou lásku, udílejí si jeden druhému milost. Manželství má také ještě jiný cíl 

a tím je plození dětí. Ty jsou pak novým poutem jednoty mezi oběma manžely. Svátost 

manželství si udílejí manželé navzájem, a to tím způsobem, že prohlašují před svým farářem, 

nebo jeho zástupcem a dvěma svědky, že se za sebe berou.  Dále je vysvětleno, že „před svým 

farářem“ znamená před farářem, v jehož osadě bydlí. Bydlí-li snoubenci v různých farních 

                                                 
134 Katechismus katolické církve čl. 161. 
135 Srov. Tamtéž čl. 1621 – 1623. 
136 Srov. Tamtéž čl. 1625 – 1631. 
137 PODLAHA, A., HRONEK, J. Katolická liturgika, s. 131. 
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osadách, má oddavky zpravidla vykonat farář nevěstin. Pokud si snoubenci přejí, aby je 

oddával jiný kněz, může farář tohoto kněze k tomu zplnomocnit.  

Prohlášení snoubenců, že se za sebe berou, se zpravidla děje v kostele před oltářem 

s těmito obřady: 

Kněz v klerice, rochetě a bíle štole se ptá snoubenců za přítomnosti dvou svědků, zda spolu 

míní vstoupit do manželství. Když snoubenci přisvědčí, vyzve je kněz, aby si podali pravé ruce, 

a na ně pak položí štolu. Přitom pronese: „ Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Já vás spojuji 

k manželství ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.“ Při posledních slovech požehná 

snoubence znamením svatého kříže a pokropí svěcenou vodou. Po té kněz požehná dva 

prsteny; jeden z nich podá ženichovi, který ho navlékne nevěstě na prsteník levé ruky, druhý 

pak podá nevěstě, která ho podobně navlékne na ruku ženichovi. Potom je zpravidla sloužena 

mše svatá, při níž uděluje kněz novomanželům zvláštní požehnání.  Z tohoto důvodu by měly 

být oddavky v dopoledních hodinách.138 

Pro účely naší práce je zajímavá i stať z Katechismu katolického náboženství z roku 1957, 

kde se uvádí, že pokud se snoubenci rozhodli vstoupit spolu do stavu manželského, napřed 

domluví přijetí sňatku manželského jako občané na místním národním výboru a jako katolíci 

domluví také přijetí svátosti stavu manželského u svého faráře.139 O této situaci bude ještě 

zmínka dále.  

Tolik k obřadům uzavírání manželství, jak probíhalo v období před druhým vatikánským 

koncilem v římskokatolickém ritu. 

  

                                                 
138 Srov. Tamtéž, s. 132-133. 
139 Srov. TOMÁŠEK, F. Katechismus katolického náboženství, Praha: Česká katolická charita, 1957, s. 

88. 
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4.5.2. Civilní sňatkové obřady  

Československý Zákon o právu rodinném č. 265/1949Sb., který nabyl účinnosti 1. ledna 

1950, ustanovil, že platné manželství může být uzavřeno jen před místním národním 

výborem, jako orgánem státní moci a správy lidově demokratického státu. Ustanovení § 7 

uvádí, že sňatkové obřady náboženské jsou dovoleny, smějí však být vykonány až po 

uzavření manželství podle tohoto zákona.  Zákon o matrikách to č.268/1949 Sb., zbavuje 

církve možnosti vést matriky. Tím byl vyjádřen význam manželství a rodiny pro socialistický 

stát a posíleno postavení a působnost národních výborů. Funkcionáři a pracovníci národních 

výborů se museli vypořádat s úkolem zajistit slavnostní a důstojný průběh svatebního obřadu, 

který byl do té doby až na výjimky záležitostí církve.140  

Jak jsme se mohli již dovědět, ustanovení povolující sňatkové náboženské obřady bylo 

využíváno, především v prvních letech po jeho schválení. Uzavírání manželství před církvemi 

bylo sledováno a zaznamenáno. Snoubenci svým specifickým způsobem demonstrovali 

protest proti povinnému civilnímu sňatku. To se projevovalo tím, že na úřad k civilnímu 

uzavření manželství se dostavovali ve všedním civilním oblečení; do kostela muselo být 

sváteční včetně bílých šatů a závoje nevěsty. Tím dávali zřetelně najevo, že pouze svatba 

v kostele je ta opravdová a nutno k tomuto obřadu také přistupovat s veškerou úctou, kterou 

projevovali i slavnostním oblečením. Tento způsob však možno brát jako protest proti 

státnímu zřízení.141 

Náš fiktivní občan narozen roku 1959 dospěl do věku, kdy se chystá uzavřít manželství. I 

zde bude kontaktován zástupci sborů pro občanské záležitosti a posléze se spolu s nastávající 

manželkou budou muset dostavit na matriční úřad. Je pravděpodobné, že na snoubence 

působili členové SPOZ a ovlivnili je v tom směru, aby jim rozmluvili možnost církevního 

obřadu, případně, pokud by se jim nezdála perspektiva manželství dobrá a kde by byl 

předpoklad, že uzavření manželství nebude trvalého rázu, provedli by před samotným 

sňatkem pohovor se snoubenci. 142 

V předmluvě k publikaci Svatební obřady se dovídáme, že sňatek je sváteční, slavnostní 

obřad, pro většinu mladých snoubenců vrcholný zážitek v jejich dosavadním životě. Proto 

musí být celý obřad až po zdánlivé drobnosti organizátory pečlivě promyšlen a připraven.  

Základními úseky svatebního obřadu jsou vlastní právní akt uzavření manželství a slavnostní 

projev. Kulturní program (recitace, hudba) je pouze doplňkem základní části obřadu, 

                                                 
140 Srov. Svatební obřady – metodický materiál KSPOZ, Ostrava: Krajské kulturní středisko, 1983, s. 4 
141 Pozn. autorky: Empirie mých rodičů, kteří takto opakovaně uzavírali sňatek v roce 1959. 
142 Viz Příloha č. 22. 
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takovým, který zintenzivňuje citový zážitek snoubenců. Celá atmosféra obřadu musí 

snoubence a hosty přesvědčit o tom, že tento sváteční okamžik je jejich individuální oslavou 

s vysokou ideovou, uměleckou i společenskou úrovní. I působivá výtvarná výzdoba 

podporuje důstojnost a vážnost svatebního obřadu, platí to nejen o vlastní obřadní síni, ale 

také o přípravné místnosti v celém vstupním prostoru.143  

Jako u vítání občánků, slavnostního předávání občanských průkazů i závěrečných 

vysvědčení byly popsány průběhy obřadů i v případě sňatkového obřadu si popíšeme, jak 

vypadal a vypadá i v současné době a co nemůže být při obřadu opomenuto. 

Jak uvádí publikace Svatební obřady v části Scénář svatebních obřadů po vyřízení všech 

nezbytných formálních náležitostí, jako jsou ověření totožnosti snoubenců a svědků, 

předložení žádosti o uzavření manželství, převzetí snubních prstenů, seznámením se 

s řazením svatebního průvodu při příchodu do svatební síně a při jejím opouštění nastává, 

vlastní obřad. Ten je zahájen vstupem svatebního průvodu, řazeného podle zvyklostí, 

nejčastěji tak, že v čele jde ženich s matkou a jako poslední nevěsta s otcem a ostatní hosté, 

do obřadní místnosti. Průvod vede zpravidla matrikářka. Svatební hosté si sedají, snoubenci 

zůstávají stát (případný okamžik pro možné vystoupení recitátora. Po té vstupuje oddávající, 

zpravidla je jím předseda MěNV nebo poslanec – dnes starosta města či obce nebo pověřený 

zastupitel, který je dekorován závěsným státním znakem.  Po té matrikářka představí 

oddávajícímu snoubence a prohlásí, že spolu hodlají uzavřít manželství, že vzájemně znají 

svůj zdravotní stav a nejsou jim známy žádné překážky, které by bránily uzavření sňatku. 

Dále uvede, že se snoubenci dohodli, jaké budou užívat společné příjmení (nebo nemusí). 

Matrikářka oddávajícího požádá, aby jako představitel orgánu státní moci přijal jejich souhlas 

k uzavření manželství tak, jak to předepisuje zákon o rodině. Po této části obřadu pronáší 

oddávající slavnostní promluvu. Ta bývá podbarvena hudbou. Po skončení projevu nastává 

vrchol obřadu: oddávající se zeptá ženicha, zda dobrovolně vstupuje do manželství 

s přítomnou nevěstou a naopak se táže nevěsty, po vzájemném souhlasu snoubenců prohlásí 

oddávající, že jsou splněny všechny podmínky, které vyžaduje československý právní řád pro 

vznik manželství a že jejich manželství je právoplatně uzavřené. Novomanželé si vzájemně 

vyměňují prsteny a podepisují zápis o uzavření sňatku, podepíši jej rovněž svědkové, 

oddávající a matrikář. Po podpisech je obřad završen prvním novomanželským polibkem. 

Publikace Občanské svatební obřady ještě zmiňuje svatební přípitek. Uvádí, že symbolický 

přípitek oddávajícího s novomanželi se stal v některých místech již běžnou součástí obřadu, 

                                                 
143 Srov. Svatební obřady, s. 7. 
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někde dokonce má svou tradici vázanou na konkrétní historické události či předměty. 

Metodika však nakonec tento zvyk nedoporučuje a zdůvodňuje svůj odmítavý postoj tím, že 

přípitek mění slavnostní atmosféru obřadu a ne k jejímu prospěchu a dodává, že je namístě 

tento zvyk postupně opouštět a takovéto „tradice“ příliš do svatebních obřadů nezavádět. 144 

Ze zprávy o činnosti SPOZ z Kostelce nad Orlicí za rok 1963 se dovídáme, že bylo 

uzavřeno celkem 72 sňatků, z toho 24 delegovaných a 27 opakovaných církevně.145 

Zpráva o činnosti kosteleckého SPOZ z rok 1966 hovoří o 87 uzavřených sňatcích z toho 

opakovaných církevně 30. Sbor se podílí na těchto obřadech předáváním blahopřání. Jinak 

samotnému obřadu je věnována velká péče. Předseda MěstNV jako oddávající si upravuje 

proslov individuálně, podle jednotlivých případů, přednes je procítěný, se správnou 

výslovností.146  

Ze zprávy o činnosti SPOZu Týniště nad Orlicí za I. pololetí r. 1975 můžeme zjistit, že 

bylo uzavřeno celkem 17 manželství, z toho církevně 3.147 Viditelný rozdíl v počtu církevních 

sňatků v neprospěch Týniště lze vysvětlit tradiční levicovostí obyvatel tohoto města s velkým 

podílem dělnictva. 

Hlavním úkolem Sborů pro občanské záležitosti bylo však v oblasti společného 

manželského života zaznamenávat, registrovat, ale hlavně připomínat a slavit výročí uzavírání 

sňatků občanů té které obce a města. Zmínka o připomínce slavení výročí svatby byla již 

v podkapitole o sovětských obřadech. Slavení výročí sňatků se uskutečňovalo zpravidla 

v obřadních místnostech národních výborů, někdy též v rodinách a to především za situace, 

kdy jeden, nebo oba oslavenci se do obřadní síně nemohli dostavit z důvodu zdravotního 

nezpůsobilosti či pokročilého věku.   

My si nyní na několika příkladech můžeme ukázat, že se tomuto tématu v rámci SPOZ 

věnovala poměrně velká pozornost. Ze zápisu ze schůze SPOZ v Kostelci nad Orlicí ze dne 

27. května 1975 se dovídáme, že dne 5. 7. oslaví v obřadní síni zdejšího MěstNV Zlatou 

svatbu manželé Hoffmanovi, což dojedná soudruh Čech a soudružka Vychová.148 Schůze 

sboru pro občanské záležitosti v Týništi nad Orlicí dne 26. ledna 1964 řešila mimo jiné Zlatou 

svatbu manželů Najmanových. Soudružka Trojanová byla pověřena, aby zjistila, zda se oslava 

uskuteční na MěstNV nebo v kruhu rodinném.149  

                                                 
144 Srov. Občanské svatební obřady. Praha: Středočeské krajské kulturní středisko, 1981, s. 29. 
145 Viz Příloha č. 23. 
146 Viz Příloha č. 24. 
147 Viz Příloha č. 25 - 26. 
148 Viz Příloha č. 27. 
149 Viz Příloha č. 28. 



 

 

79 

 

Zpráva o činnosti sboru v Týništi nad Orlicí za II. pololetí 1975 nás informuje, že bylo 

provedeno celkem 31 uzavření manželství. Ke Stříbrným svatbám byly nadále zasílány 

gratulační listy i těm, kteří již dávno v našem městě nebydleli. Od těchto manželů docházejí 

na MěstNV děkovné dopisy, které jsou používány na nástěnkách na MěstNV v Týništi nad 

Orlicí. Zasílání těchto gratulací byl mimořádný závazek sboru na počest 30. výročí 

osvobození naší vlasti Rudou armádou. Dále zpráva pokračuje informací, že v září 1975 byla 

provedena oslava Zlaté svatby manželů Roubalových. Této svatby se zúčastnili zástupci 

Komunálních služeb města Týniště nad Orlicí, jelikož soudruh Roubal byl i přes svůj vysoký 

věk jejich zaměstnancem a svojí prací (hrobník a údržbář hřbitova) přispíval k dobrému 

vzhledu našeho města.150 

Schůze dne 26. srpna 1980 řešila záležitost oslavy Stříbrných svateb. Zápis uvádí, že pro 

společnou oslavu Stříbrné svatby se uvolili manželé Polavíkovi a Šípkovi, s manžely 

Kainovými projednala soudružka Sekyrová. Termín bude dohodnut dodatečně.151 

A ještě zápis ze schůze sboru z Kostelce nad Orlicí ze dne 30. dubna 1985 řeší přípravy 

Zlaté a Stříbrných svateb. Zlatá svatba manželů Špačkových se uskuteční 18. 5. v 11:45 

hodin, řeší dále, kdo se ze členů sboru zúčastní, kdo připraví program a zápis do kroniky. 

Stříbrné svatby se uskuteční 8. 6. a úkolem dojednat podrobnosti byl pověřen soudruh Čech, 

který o výsledku jednání měl podat zprávu na příští schůzi.152 

V podobném duchu jsou koncipovány další zápisy ze schůzí, které se zabývají 

problematikou zajišťování a organizace svatebních obřadů a výročí uzavření sňatků. 

Obřady svatební měly a mají svoji specifickou podobu u všech kultur i náboženství.  

4.5.3. Dílčí srovnání svatebních obřadů  

Jak vyplynulo z předcházejícího textu, civilní uzavírání sňatku má podobný průběh, jako 

církevní a to z důvodu, že civilní způsob historicky vychází z kanonické úpravy. Protože akt 

uzavírání sňatků má veřejný charakter, vyžaduje se přítomnost svědků.  Svátost manželství je 

udělována zpravidla v kostele, lze ji však udělit i na jiném vhodném místě. Snoubenci po 

projevení souhlasu s uzavřením sňatku toto stvrzují svými podpisy snubního protokolu, který 

je potom podkladem pro vystavení oddacího listu.   

Průběh samotného obřadu je také podobný, ovšem pokud se sňatek uzavírá církevně a je 

součástí mše svaté, trvá obřad delší dobu, než civilní, zpravidla 60 i více minut, civilní potom 

                                                 
150 Viz Příloha č. 29-30. 
151 Viz Příloha č. 31. 
152 Viz Příloha č. 32. 
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25-30 minut.  Subjekty obřadu jsou ženich a nevěsta, dva svědkové, u církevního obřadu 

oddávající kněz nebo jáhen. Státní moc zastupuje u civilního sňatku předseda národního 

výboru, nebo pověřený oddávající (dnes starosta města, či obce nebo zastupitel). Pokud je 

obřad slaven v rámci mše, účastní se ho obvykle širší křesťanská obec, dále u obou typů 

obřadů příbuzenstvo, známí a přátelé snoubenců. 

Pro snoubence a novomanžele znamená uzavření civilního sňatku především změnu 

rodinného stavu, založení rodiny a určitý společenský i sociální statut. Toto je podobné i při 

církevním sňatku. Civilní manželství je možné rozloučit ze zákonných důvodů. 

Vnitřní hloubka svátosti manželství spočívá v tom, že je znamením jednoty Krista a církve. 

Dává manželům milost milovat se láskou, jakou Kristus miloval církev. Pro křesťanské 

manželství jsou podstatné jeho jednota, nerozlučitelnost a otevřenost k plodnosti.  
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4. 6. Poslední věci člověka, křesťanský pohřeb 

Kapitolu přechodových rituálů uzavírá problematika posledních věcí člověka, problematika 

pohřbů, pohřbívání a pohřebních obřadů.  Smrt a poslední rozloučení se zemřelým možno 

z křesťanského hlediska připodobnit k iniciaci pro věčný život. 

Křesťanský pohřeb je, dle současného katechismu, liturgickým obřadem církve.  Posvátné 

obřady římské liturgie předkládají tři druhy slavení pohřbu, odpovídající třem místům, na 

kterých se může konat (dům, kostel, hřbitov) a okolnostem jako jsou rodina, místní zvyky, 

kultura a lidová zbožnost. Pohřeb má čtyři hlavní části.153   

Pohřební obřad začíná přivítáním společenství s pozdravem víry; příbuzní zemřelého jsou 

přivítání slovem útěchy ve smyslu Nového zákona. Následuje bohoslužba slova. Katechismus 

zdůrazňuje, že zvláště homilie se má vyhnout formě a stylu „pohřební chvalořeči“ a má 

osvětlit tajemství křesťanské smrti ve světle vzkříšeného Krista. Pokud se pohřeb koná 

v kostele, slaví se eucharistická oběť a eucharistie je středem velikonočního charakteru 

křesťanské smrti.  

Rozloučení se zesnulým znamená, že ho církev odporoučí Bohu. Je to poslední rozloučení, 

při kterém křesťanské společenství pozdraví jednoho ze svých členů dříve, než jeho tělo bude 

pohřbeno. 154  

Jak se můžeme dovědět z Katechismu z roku 1957, smrt člověka se oznamuje umíráčkem.  

Zvon nejen oznamuje jeho smrt, ale také prosí o modlitbu. Svátečně oděné tělo se položí do 

rakve. Do rukou se vloží křížek, což znamená, že pokud zemřelý žil, měl rád Krista. Opravdu 

ho měl rád ten, kdo těžce nehřešil, nebo se alespoň smířil s Bohem dobrou svatou zpovědí 

nebo při náhlém úmrtí alespoň litoval svých hříchů z lásky k Bohu s touhou po svaté zpovědi. 

U rakve hoří svíce, jako by pobízela k modlitbě: „ A světlo věčné ať mu svítí!“ K rakvi se 

postaví také nádobka se svěcenou vodou, do ní se vloží větvička k pokropení zemřelého, aby 

modlitby církve prospěly jeho duši.  

Při církevním pohřbu kněz kropí zesnulého svěcenou vodou a pronáší obřadná slova: 

„Rosou nebeskou kéž občerství duši tvou Bůh Otec, Syn a Duch svatý.“ Hořící svíce neseme 

při pohřbu na znamení, že zemřelému vyprošujeme světlo věčné blaženosti. Mši svaté za 

zemřelé říkáme zádušní mše svatá, neboli Rekviem, protože začíná tímto latinským výrazem 

– „Odpočinutí věčné dej jí (mu), Pane“)  

                                                 
153 Srov. Katechismus katolické církve čl. 1684 - 1686 
154 Srov. Tamtéž čl. 1687-1690 
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Mrtvé tělo katolického křesťana se pohřbívá do země. Předkoncilní katechismus 

zdůrazňoval, že církev přísně zakazuje svým členům dát se po smrti spálit. Neuposlechnout 

v této důležité věci by znamenalo chtít umřít v těžkém hříchu a nechtít církevní pohřeb. 

Takovým se proto odpíral církevní pohřeb. 155 

  

                                                 
 155 Srov. TOMÁŠEK, F. Katechismus katolického náboženství, s. 38-41 
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4.7. Světské pohřební obřady  

Ideologie bez náboženství, lépe bez Boha, snad ateistická, zejména komunistická, oficiálně 

považují smrt za konečný, totální a věčný zánik. Tvrdí, že člověk je nesmrtelný svým dílem a 

prací, které po sobě zanechal, případně žije ve svých dětech a dalších generacích.  

Přesto, nebo právě proto v minulém režimu, kde hlavní silou byl pracující lid a jeho 

předvoj komunistická strana, byla posledním věcem člověka věnována značná pozornost. A 

mnohdy nastávaly problémy. Na konci života si dost lidí uvědomovalo, že přeci jen bude 

užitečné, když jeho hrob, případně rakev požehnaná příslušná osoba a bude vykropený 

svěcenou vodou. Jsou i doložitelné nesčetné konverze ve chvílích blížícího se odchodu ze 

života, či obnovení spojení s církví svátostmi u lidí, kteří celý svůj život byli na opačné 

straně.    

Jak uvádí Olga Nešporová, během komunistické vlády v průběhu padesátých až 

osmdesátých let 20. století narostl počet sekulárních pohřebních obřadů.  Dá se říci, že se 

podařilo plánovaným a cíleným způsobem prosadit občanský způsob pohřbívání, který byl 

shora podporovanou záležitostí a to především proto, aby se oslabil vliv náboženství a církví 

v socialistické společnosti. Autorka dále popisuje, že podoba občanských pohřebních obřadů 

vycházela z již známé předválečné praxe a navazovala tak na obřady necírkevní konané 

v krematoriích a dále kopírovala ruský model občanského pohřbu. Civilní obřady měly být 

především funkční a tak prvorepublikový důraz na jejich estetiku ustoupil do pozadí. Jejich 

počátky byly poměrně obtížné. Pohřby byly často vypravovány z národních výborů, 

požárních zbrojnic, nádraží či bývalých (sekularizovaných) církevních budov, protože jiné 

obecní budovy neexistovaly. Teprve postupně, ve větší míře od konce šedesátých let, byly ve 

městech budovány sekulární obřadní smuteční síně a ty sloužily výhradně k pořádání pohřbů.  

V některých oblastech jako jsou Jižní Čechy a Morava, kde se nepodařilo prosadit občanské 

obřady, se realizoval jakýsi hybrid, tedy zařazení smutečního projevu občanského řečníka 

(zástupce pracovního kolektivu, sboru pro občanské záležitosti apod.) po ukončení církevního 

rituálu. Pro tento způsob měli soudruzi název smíšený pohřeb, protože, dle jejich mínění se 

v těchto případech vedle občanského způsobu uplatňovaly i úkony církevního obřadu. 

Provádění občanských pohřbů bylo považováno za jeden z nejnáročnějších úkolů v činnosti 

sborů pro občanské záležitosti. To, že se podařilo v průběhu pohřebního obřadu zařadit dílčí 

sekulární složku naoř. recitaci nebo proslov, se považovalo za úspěch. Členové sborů pro 
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občanské záležitosti se o svoji účast na smutečních obřadech museli iniciativně hlásit, protože 

zájem o jejich služby byl ze strany pozůstalých většinou malý. 156 

Tuto situaci lze doložit zápisem ze schůze sboru v Kostelci nad Orlicí ze dne 11. února 

1964, kde byli přítomní zástupci občanských výborů požádáni o pomoc při zajištění řečníků 

k rozloučení se zesnulými. Hledali se vhodné osoby jako řečníci. Sbor pro občanské 

záležitosti jejich jména oznamoval MěstNV. Zápis pokračuje v tom smyslu, že pokud se týká 

samotných projevů, budou k dispozici různé pomůcky, vzory a dále budou zajištěné údaje o 

životě zemřelého soudružkou Novákovou z Pohřební služby Komunálních služeb při 

projednávání pohřbu. Soudružce Novákové budou předávány a zajišťovány údaje ze života 

zemřelého jako podklad pro sestavování projevů místního řečníka a pokud nebude místní 

řečník zajištěn, budou ihned odeslány Krematoriu v Pardubicích pro tamního řečníka. Zápis 

dál pokračuje tím, že současně bude soudružka z Pohřební služby hlásit ihned MěstNV každé 

úmrtí místního občana, aby sbor mohl pomoci pozůstalým s organizací pohřbu a příp. poradit 

i v jiných záležitostech.  Schůze se v závěru tohoto bodu usnesla v tom smyslu, aby se rada 

MěstNV zabývala zařízením smuteční obřadní síně ve městě (pozn. v Kostelci nebylo 

realizováno) a dále je třeba také počítat s vybudováním urnového háje (ani ten nebyl nikdy 

zřízen). Zápis v bodě pohřebních obřadů končí připomínkou, že v případě úmrtí soudružky 

Čermákové bude dotázán TOS (Továrna obráběcích strojů), zda zajistí k rozloučení 

v Krematoriu řečníka, neb se jedná o bývalou jejich zaměstnankyni.157 

Občanský smuteční obřad mohl podle místních zvyků sestávat buď z jednofázového 

rozloučení u rakve, případně z dvoufázového rozloučení. Rozloučení ve smuteční síni (nebo 

nad hrobem) bylo veřejné a skládalo se ze tří složek: hudby, mluveného slova (projevu) a 

recitace. Účastnili se ho příbuzní zesnulého, kolegové ze zaměstnání, přátelé, sousedé a 

představitelé společenských organizací související se životem a zájmy zesnulého. Trvalo cca 

15-30 minut. Obřad většinou začínal poslechem hudby, následovala recitace, po ní další 

hudební skladba (většinou písně) a pak promluvil hlavní smuteční řečník případně kratší 

projevy hlavního řečníka. V závěru opět zazněla hudba, při které rakev zmizela z pohledu 

všech přítomných – zatáhla se opona nebo rakev odjela do jiného prostoru.  Dvoufázové 

rozloučení bylo propojeno pohřebním průvodem ze smuteční síně na hřbitov, kde byla rakev 

uložena do hrobu.  

                                                 
156 Srov. NEŠPOROVÁ Olga. O smrti a pohřbívání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. s. 

161-162. 
157 Viz Příloha č. 33-34. 
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Obsahy občanských pohřebních projevů se pod vlivem komunismu oproti meziválečnému 

období posunul, i když se i za tohoto období především připomínal život zesnulého, 

vyzdvihovaly se nejen jeho činy a práce věnované k prospěchu bližních, ale byly zasazeny do 

širšího kontextu.  Dobré činy konané pozůstalým nepatřily už jen nejbližším, ale byly 

vykonány pro celou socialistickou společnost a práce zesnulého napomáhala především 

jejímu budování.  

Zemřel-li člen KSČ, byly vyzdvihovány jeho činy a jeho aktivní práce pro stranu, kterou 

připravoval sobě a svým dětem lepší a spravedlivější životní úděl nebo jeho boj za nový 

společenský řád a přispění k rozkvětu naší krásné socialistické vlasti. Velice často byl 

vyzdvihován dělnický původ zemřelého a u žen také výchova dětí. Vzorový občanský 

pohřební obřad měl plnit zároveň i funkci výchovnou. Tu měly zajišťovat zmiňované projevy, 

které kromě údajů o životě zesnulého obsahovaly obecnější myšlenky, jejichž základem bylo 

materialistické a marxistické hledisko. Rovněž poezie odpovídala komunistickým 

myšlenkám. 158  

Také náš fiktivní občan byl i v případě úmrtí blízké osoby konfrontován přinejmenším 

s příslušným národním výborem; členové SPOZ mu zaslali kondolenci, byl mu vystaven 

úmrtí list příslušné matriky úmrtí a nabídnuto poslední rozloučení v obřadní síni nebo 

v krematoriu, případně nabídnuta služba řečníka SPOZ. Pravděpodobně se stalo, v případě 

projevení zájmu o církevní pohřeb zemřelého mu byl tento záměr v soudružském pohovoru 

rozmlouván.  

 

4.7.1. Pohřební rituály - dílčí srovnání   

Srovnáme-li formální znaky křesťanského a civilního pohřbu, i zde můžeme najít shodu. 

Křesťanský pohřební obřad probíhá v kostele či kapli. Jeho součástí bývá i zádušní mše za 

zemřelého. Obřady jsou potom zakončeny na hřbitově u hrobu, kam se tělo uloží k věčnému 

odpočinku. Pohřbu se účastní příbuzní zemřelého, širší rodina, přátelé, kolegové. Pohřební 

liturgii předsedá kněz.    

Rozloučení se zesnulým znamená, že ho církev odporoučí Bohu a předává ho do Jeho 

rukou. Je to poslední rozloučení, při kterém křesťanské společenství pozdraví jednoho ze 

svých členů dříve, než jeho tělo bude pohřbeno.159  

                                                 
158 Srov. NEŠPOROVÁ O. O smrti a pohřbívání, s. 163.   
159 Srov. Katechismus Katolické církve, čl. 1687-1690. 
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U smutečních obřadů se občanský rituál odehrává v obřadní síni krematoria nebo 

v samostatné rozlučkové smuteční síni. Stejně jako u církevního pohřbu se posledního 

rozloučení účastní příbuzní, přátelé a známí zemřelého. Obřad trvá cca 20 minut. 

Obsahem civilního smutečního rituálu je tedy opravdu závěrečná a poslední služba i 

povinnost zemřelému.  Bude žít ve vzpomínkách, v díle, které vykonal, bude dále žít se svých 

dětech … 
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5. Liturgický prostor, obřadní síně  

Chrámy, kostely a kaple jsou prostory, kde se uskutečňují liturgická shromáždění a udílejí se 

zde svátosti.  Objekt, stavba určená k  průběhu sekulárních, v našem případě socialistických 

obřadů, se nazývá obřadní síň, pro pohřební obřady smuteční obřadní síň. 

5.1. Bohoslužebná místa, subjekt liturgie 

Katolická liturgika nazývá bohoslužebnými místy kostely nebo chrámy.  Kostel nebo chrám 

je budova určená k službám Božím. Slovo kostel vzniklo z latinského „castellum“, což 

znamená tvrz nebo hrad. V historii byly kostely stavěny na kmenových hradech. Slovo chrám 

znamenalo ve starém slovanském jazyku pouze dům.  Kostel se už do nejstarších dob nazývá 

také „dům Boží,“ protože je Bohu zasvěcen a Boží Syn je v něm přítomen v Nejsvětější 

svátosti oltářní. Z latinského „domus Dei“ – tj. „dům Boží“ vzniklo slovo dóm, jímž se 

označuje hlavní chrám diecéze; jinak se také tento hlavní chrám nazývá katedrální, protože se 

v něm nachází trůn (katedra) sídelního biskupa.  Chrám, při němž je sídlo arcibiskupa nebo 

metropolity, nazýváme metropolitní.  Farní kostel je sídlo faráře, děkanský děkana. 160  

I když sakrální budova nepatří k nejvnitřnější podstatě křesťanství, podstatně pomáhá 

bohoslužebným shromážděním, existují-li pro ně prostory, které svou podobou a vybavením 

podporují zvěstování Božího slova a slavení liturgie. Od samého počátku křesťanství bylo 

zřejmé, že nikoli kostel jako budova posvěcuje bohoslužebné shromáždění, ale prostoru, kde 

se lid shromažďuje, dodává vznešenost shromážděná obec a liturgie zde slavená. Uspořádání 

a požadavky na stavbu kostela se měnily v historickém kontextu. 161 

K bohoslužebným místům patří i hřbitovy.  Za prvních křesťanských dob se věřící ke 

službám Božím scházeli tam, kde se pochovávalo. Bylo to v době pronásledování křesťanů 

v podzemních chodbách, v katakombách. Na hřbitovech se uskutečňuje část pohřební 

liturgie.162 

Při konkrétní liturgické slavnosti představuje církev shromážděná obec, popř. skupina 

věřících. Nositelé úřadu, biskupové, kněží a jáhni zaujímají zvláštní postavení. Ke službě 

církve jsou ustanoveni na základě přijetí některého ze tří stupňů svátosti kněžství. Určité 

liturgické úkony jsou svěřeny výlučně jim a to nejen z důvodů právních, ale na základě 

svátostného zmocnění. Ovšem i laici jsou mocí svého při křtu a biřmování přijatého 

všeobecného kněžství spolunositeli bohoslužby. Druhý vatikánský koncil nazývá toto 

                                                 
160 Srov. PODLAHA, A., HRONEK, J. Katolická liturgika, s. 10. 
161 Srov. ADAM, A. Liturgika, s. 400-407. 
162 Srov. TOMÁŠEK, F. Katechismus katolického náboženství, s. 41. 
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spolunositelství aktivní účastí na bohoslužbě. Sacrosanctum consilium uvádí, že mezi laiky 

existují skupiny se zvláštní rolí. Výslovně zmiňuje přisluhující, lektory, komentátory a členy 

chrámového sboru, kteří vykonávají skutečnou liturgickou službu. K nim je třeba připočítat a 

zmínit pomocníky jáhnů pro podávání eucharistie, ty, kdo vedou bohoslužbu bez přítomnosti 

kněze, varhaníky, kantory a v jistém smyslu i kostelníky.163  

  

                                                 
163 Srov. ADAM, A. Liturgický rok, s. 24, 25. 
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5.2 Obřadní a smuteční síně, subjekt obřadu 

Co je vlastně obřadní síň? Klade si otázku kniha Obřadní síně národních výborů 

Východočeského kraje.164 Dovídáme se, že jde o zcela nový, jen pro potřeby socialistické 

společnosti vytvořený a zcela přesně specifikovaný společenský prostor. Obřadní síně splňují 

hned několik požadavků nové společnosti. Po stránce ideologické jsou místem pro výchovu 

k uvědomělému občanství nejen dospělých, ale hlavně mládeže, které se zde různými 

formami (vítání občánků do života, předávání občanských průkazů atd.) věnuje patřičná 

pozornost. Mají význam výchovně estetický, neboť obřadní síně tvoří slavnostní a důstojný 

rámec pro nejzávažnější chvíle v životě člověka.   

Dle autora je neobyčejně veliký společenský význam obřadních síní zásluhou Sborů pro 

občanské záležitosti a stal se v životních pocitech nové společnosti již součástí trvalou, 

platnou a důstojnou hodnotou. V neposlední řadě mají tyto prostory politický význam jako 

prostředí, které reprezentuje státní moc, nikoliv pompou a bohatstvím, ale vkusem, 

důstojností a kultivovaností prostředí, kde se dají uplatnit pokrokové hodnoty socialistické 

kultury. Obřadní síně vznikaly poněkud živelně, jen na základě strohé vyhlášky a opomnělo 

se to nejdůležitější, co tvoří interiér interiérem: umělecky a esteticky jednotící princip 

v podobě návrhu povolaného výtvarníka. Ale vývoj šel kupředu a životní úroveň všech 

občanů se v posledních desetiletích pozvedla natolik, že jen síně bohaté na výtvarnou invenci, 

na vkusné doplňky s použitím důstojných barevných se světelných efektů mohou úspěšně 

obstát v očích kritických občanů. Ve Východočeském kraji, díky citlivé péči národních 

výborů, se v desetiletí 1963-1973 podařilo vytvořit celou řadu moderních interiérů obřadních 

síní a to jak ve městech, tak i na vesnici.  Při jejich zrodu stály různé kolektivy a osobnosti 

výtvarníků; ti ve svém výtvarném řešení použili různý materiál, ať už je to dřevo, kov, textil, 

sklo nebo jiný materiál charakterizující místní výbor. Rovněž se podařilo zmenšit, nebo zcela 

odstranit rozdíly mezi městem a vesnicí v úrovni vybavení a funkčnosti obřadních síni.   

Nejvíce problémů vidí autor kolem smutečních obřadních síní, tj. kolem síní, které jsou 

součástí krematoria i kolem síní, které slouží k rozloučení se zesnulými v rámci občanského 

pohřbu. Podotýká, že průkopnickou práci v této oblasti vykonal Spolek přátel žehu, která již 

po dlouhá desetiletí propaguje na území celé Československé republiky myšlenku kremací. 

Jeho zásluhou bylo vybudováno několik krematorií, které ovšem v sedmdesátých letech 

nemohly stačit ani ne tak svou kapacitou, jako spíše příliš řídkým rozmístěním po území 

                                                 
164 Srov. Obřadní síně národních výborů Východočeského kraje. VČ KNV Hradec Králové, 1973. Textová 

předmluva arch. Přemysl Janíček. 



90 

 

republiky a v důsledku zvýšených požadavků na občanské pohřby. Posláním těchto prostor je 

sloužit výhradně občanským pohřbům. Z tohoto důvodu je také vybavení těchto smutečních 

síní zcela jiné: nepřipomíná ponuré kaple, jsou vyloučeny kapající voskovice a jiné církevní 

znaky. Nové smuteční síně dokumentují snahu o nové pojetí prostorů určených pro rozloučení 

se zesnulými. Stěny jsou mnohde prosklené, pohled smutečních hostí je i ve smuteční síni 

spojen s přírodou a dává občanům utišující vědomí, že smrt není tragickou záhadou, ale 

logickou součástí přírodního koloběhu. 

Jitka Sobotková ve své práci vychází z díla Josefa Porsche, který se problematice 

obřadních síni věnuje. Ten ve stylu obřadních síní nalézá paralelu s náboženskými chrámy. 

Uvádí, že obřadním síním stejně jako kostelům dominuje hlavní část, vyvýšený a od ostatního 

prostoru oddělený prostor určený pro pohyb hlavního obřadníka – v případě kostelů kněze, 

v případě obřadních síní státního úředníka. Také harmonogram akce může čerpat 

z náboženských slavností – mlčení účastníků, příchod úředníka, jeho proslov a následné 

zapojení účastníků akce. Podobná je také práce se symboly – náboženské obrazy a symbolika 

byly nahrazeny symboly komunistického hnutí – kříž byl nahrazen rudou hvězdou či srpem a 

kladivem, příp. ještě doplněn státním znakem či vlajkou. Náboženské zpěvy a varhany měla 

zastoupit státní hymna v reprodukované formě. Oltář nahradil obřadní stůl, na který si úředník 

odkládal desky s proslovem, a bylo to také místo, kde se uskutečňovaly právní úkony. Pozadí 

tohoto stolu bylo však podobně jako u oltářů nejzdobnější částí celé obřadní síně. Vévodily 

mu tapety, vitráže, obložení. Sedadla před tímto stolem podobnost s náboženskými prostory 

jenom potvrzují.165 

Jak jsme mohli vysledovat z předcházejícího textu, jsou subjekty civilních iniciačních 

obřadů především představitelé státní moci. Prostřednictvím zástupců obcí, starostů a členů 

obecních zastupitelstev jsou uzavírány sňatky za přítomnosti matrikářek, vítání občánků bylo 

a je zabezpečováno členy SPOZu, při sňatcích i vítání občánků se uplatňují recitátoři (dospělí 

i děti), hudebníci a zpěváci, při pohřbech a kremacích ceremoniáři pohřebních služeb a 

smuteční řečníci. Při předávání občanských průkazů asistovali kromě představitelů národních 

výborů i vybraní příslušníci SNB.  Nemůžeme však opomenout subjekty nejdůležitější a těmi 

jsou sami příjemci obřadu – dítě, dospívající jedinec, snoubenci, pozůstalí příbuzní. 

  

                                                 
165 Srov. SOBOTKOVÁ, Jitka. Komunistické slavnosti v Československu v letech 1948-1989. Disertační práce. 

Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta, 2011, s. 107. Přístupné z http://portal.upol.cz.  

http://portal.upol.cz/
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6. Souhrn a srovnání   

V předchozích kapitolách jsme popisovali křesťanské obřady a obřady civilní, které stojí u 

přechodových okamžiků lidského života. Snahou práce bylo najít, nazvat a zdůvodnit vznik a 

existenci náhradních rituálů, které byly obyvatelstvu nabízeny osvíceneckými, 

absolutistickými a totalitními vládami jako náhrada k obřadům křesťanským (obecně 

náboženským).   

Nyní bude na místě pokusit se o srovnání obou typů obřadů. Co mají společné a co je 

naopak rozděluje?  

V padesátých létech minulého století, kdy se v Československu zrodily náhradní způsoby 

iniciace občanů do společnosti, platila také odlišná liturgická obřadní pravidla a to až do velké 

reformy v rámci II. Vatikánského koncilu.  Tento fakt byl již také zmíněn a popsán. 

Budeme ctít strukturu práce a pokusíme se nejprve porovnat křestní obřad a vítání 

občánků. Jak jsme mohli sledovat už na obřadech v sovětském Rusku a po té i 

v Československu, byla snaha vytvořit nový, socialistický obřad. Srovnáme-li průběh 

křesťanského a civilního rituálu, můžeme ale najít mnoho shodných vnějších projevů:  

Hlavním subjektem obřadu je malé dítě, novorozeně, potom jeho rodiče, u křtu kmotři, u 

vítání svědkové166, přítomná může být širší příbuzenská rodina, u křtu členové církevní obce. 

Křtí zpravidla, až na výjimky plynoucí z kanonického práva, kněz nebo jáhen. U vítání 

občánků tento obřad vede představitel národního výboru (předseda nebo jím pověřený 

zástupce). V sovětském prostředí, stejně tak jako u křestního obřadu, dostává dítě svoje 

jméno. Československé vítání občánků tento jev nezahrnuje, dítě dostává jméno 

bezprostředně po narození.  Cílem obou obřadů je přijímání dítěte do společenství; u křtu 

(mimo jiné) do společenství křesťanů, u civilního rituálu do společenství obce, města, státu.   

Jako příklad přechodu do křesťanské dospělosti byla použita svátost biřmování. Svátost 

biřmování, pečeť Ducha svatého, je udílena v kostele, za přítomnosti kmotrů, rodičů, 

příbuzných biřmovanců a celé křesťanské obce. Udělována je příslušným biskupem.  Může se 

mu podobat předávání občanských průkazů, maturitních vysvědčení nebo výučních listů 

věkem biřmovanců i účelem. Tedy lze tuto svátost vzdáleně nazvat přechodem do křesťanské 

dospělosti, i když obřad až tak úzce nesouvisí s věkem fyzickým, ale s duchovní vyspělostí a 

dospělostí.   

Přechod do občanské dospělosti představuje pro účely naší práce slavnostní předávání 

občanských průkazů, případně maturitních vysvědčení či výučních listů. Občanské průkazy se 

                                                 
166 Pozn.: Svědkové se u vítání objevovali jen v počátcích zavádění tohoto obřadu. V sedmdesátých letech 

minulého století se již nevyskytují. 
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slavnostním způsobem předávaly občanům, kteří dovršili věku patnácti let, měli ze zákona 

povinnost mít tento průkaz a zároveň se po jeho převzetí stávali občany socialistické vlasti 

s občanskými právy a povinnostmi. Toto předávání se uskutečňovalo ve společenství 

vrstevníků a předávajícími byli pověření členové státní moci. Shromáždění předsedal 

zástupce příslušného národního výboru a policejního orgánu, tedy Sboru národní bezpečnosti.  

U maturitních vysvědčení (maturita je také někdy nazývána zkouškou dospělosti) a výučních 

listů se předávání dokumentu dělo i děje opět ve shromáždění vrstevníků, rodičů a 

příbuzných. Vysvědčení předává zástupce školy, zpravidla ředitel, přítomní bývají zřizovatelé 

škol, zástupci státní moci.167  

Zatímco u obřadu křtu a biřmování nezakládá ani jeden z nich faktickou právní formu 

závazku, u sňatkových obřadů tomu tak je a to u obou forem uzavírání manželství – tedy u 

církevního i civilního způsobu.  U obou způsobů vyžaduje příslušná právní úprava (kanonický 

i občanský kodex) oboustranný souhlas snoubenců k uzavření manželství a uzavření 

manželství zakládá určitý druh smlouvy.  

O vývoji civilního způsobu uzavírání manželství již bylo hovořeno, přesto si stručně 

shrneme naše poznatky. Civilní uzavírání sňatku má podobný průběh jako církevní a to 

z důvodu, že civilní způsob historicky vychází z kanonické úpravy. Vyžaduje se přítomnost 

dvou svědků. Sňatek lze uzavřít i v zastoupení a to u obou forem. Svátost manželství se 

uzavírá zpravidla v kostele, lze však i na jiném vhodném místě, civilní sňatek v obřadní síni 

nebo také na jiném místě.168  Snoubenci po projevení souhlasu s uzavřením sňatku toto 

stvrzují svými podpisy snubního protokolu, který je potom podkladem pro vystavení oddacího 

listu.   

Průběh samotného obřadu je také podobný, ovšem pokud se sňatek uzavírá církevně a je 

součástí mše svaté, trvá obřad delší dobu, než civilní, zpravidla 60 i více minut, civilní potom 

25-30 minut.  Subjekty obřadu jsou ženich a nevěsta, dva svědkové, u církevního obřadu 

oddávající kněz. Státní moc představuje u civilního sňatku předseda národního výboru, nebo 

pověřený oddávající (dnes starosta města, či obce nebo zastupitel). Pokud je obřad slaven 

v rámci mše, účastní se ho obvykle širší křesťanská obec, u civilních obřadů příbuzenstvo, 

známí a přátelé snoubenců (což platí i u církevních). 

Při příležitosti sňatkových obřadů ještě zmíníme oslavy výročí uzavření sňatků. Jak jsme 

mohli zjistit z archivních materiálů, ze zápisů ze schůzí SPOZ, tato výročí byla už od 

                                                 
167 Pro úplnost zmiňme nabytí státního občanství. Obřad udílení státního občanství se v uzavřené socialistické 

společnosti příliš nerozvinul a nynější státní orgány nemají potřebu ho činit veřejně a slavnostně. 
168 V současné době se uzavírání sňatků odehrává mnohdy i na neobvyklých místech jakými jsou rozhledny, 

paluby letadel, pod vodní hladinou nebo při seskoku padákem apod.  
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šedesátých let minulého století v Československu sledována a slavena. Co se týká církevního 

pohledu na výročí svateb, z dostupné dobové literatury se nepodařilo zjistit, zda se tato jubilea 

nějak výrazněji projevila v liturgickém slavení.169   

Křesťanský pohřební obřad probíhá v kostele, či kapli. Jeho součástí bývá i zádušní mše za 

zemřelého. Obřady jsou potom zakončeny na hřbitově, u hrobu, kam se tělo uloží k věčnému 

odpočinku. Pohřbu se účastní příbuzní zemřelého, širší rodina, přátelé, kolegové. Pohřební 

liturgii předsedá kněz.    

U smutečních obřadů se občanský rituál odehrává v obřadní síni krematoria nebo 

v samostatné rozlučkové smuteční síni. Obřad je podrobněji popsán v předcházejícím textu. 

Stejně jako u církevního pohřbu se posledního rozloučení účastní příbuzní, přátelé a známí 

zemřelého. 

Od popisu a srovnávání formálních znaků, kterými se křesťanské iniciační obřady podobají 

náhradním, vznikajícím po vzoru francouzských revolučních a sovětských obřadů a 

praktikovaným v Československu po roce 1948, přejděme k vnitřnímu obsahu těchto rituálů.  

Co symbolizuje obřad vítání občánků? Novorozeně se stává občanem státu, města, vesnice. 

Je začleněno do společnosti a po obřadu patří do širšího společenství lidí, než tomu bylo před 

obřadem, kdy patřilo pouze do společenství nejužšího – tedy do rodiny.  

Slavnostním předáváním občanských průkazů nebo maturitních vysvědčení či výučních 

listů patnáctiletým, v případě vysvědčení starším dospívajícím občanům, demonstrovala 

socialistická společnost přijetí mladého člověka do komunity coby občana. Symbolem přijetí 

byla občanská legitimace jako klíč k občanským právům i povinnostem. 

Svatební civilní obřad znamená změnu rodinného stavu, je podmínkou pro vznik 

manželství a rodiny, která tvoří základní státní buňku. Jak jsme se již mohli několikrát 

přesvědčit, komunisty řízená společnost kladla především v prvních letech své existence 

velký důraz na pevné manželské svazky bez rozluk. Před svatbami pořádaly sbory pro 

občanské záležitosti hovory se snoubenci a stávalo se, že v případě neperspektivního 

manželství byl snoubencům tento krok rozmlouván.  

Smuteční obřad znamená pro sekulární společnost definitivní rozloučení s člověkem, 

občanem, soudruhem. Jeho život jednou pro vždy skončil, není už nic a nikdy nic nebude. 

Obsahem smutečního rituálu je tedy opravdu závěrečná a poslední služba i povinnost 

zemřelému. Bude žít ve vzpomínkách, v díle, které vykonal, bude dále žít se svých dětech … 

                                                 
169 Jubileum se připomíná formou děkovné mše za léta společného života. 
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Pokusme se nyní shrnout podstatu vnitřního obsahu křesťanských obřadů.  Vlastní životní 

příběh nezůstává pro člověka jen něčím vnějším. V životním příběhu člověka existují 

význačné události, které se stávají klíčovými symboly a body zvratu lidské existence.  Početí 

a narození člověka jsou samy o sobě pozitivními událostmi, ovšem jsou zároveň symboly 

konečného ducha ve světě vůbec. Můžeme jim proto přivlastnit jakýsi přirozený rozměr 

znamení, které odkazuje na absolutní počátek v Bohu  Toto se děje při svátosti křtu. 

Dospívající člověk je přirozeným symbolem pro strukturu času, dějinnost a cestu člověka 

ke svému dovršení.  Z tohoto důvodu se symbolické znázornění dospívání a zralosti může stát 

odkazujícím výrazem pro to, že křesťan prochází svou životní cestou v síle svatého Božího 

Ducha, který ho posiluje a přijímá ve svátosti biřmování.  170 

… „Jako kdysi Bůh přišel svému lidu v ústrety úmluvou lásky a věrnosti, tak nyní Spasitel 

lidí a Snoubenec církve vychází vstříc věřícím manželům svátostí manželství. Zůstává pak 

s nimi, aby, tak jako on miloval církev a vydal sám sebe za ní, i manželé milovali jeden 

druhého ve vzájemné oddanosti s trvalou věrností. …“ Křesťanští manželé jsou posilováni a 

jakoby svěceni k povinnostem a důstojnosti svého stavu zvláštní svátostí; její silou plní svůj 

úkol v manželství a v rodině a prodchnuti Kristovým duchem, jenž naplňuje celý jejich život 

vírou, nadějí a láskou, spějí stále více k vlastní dokonalosti a k vzájemnému posvěcení, a tím i 

ke společné oslavě Boha.“ (GS 48). 

Co představuje a symbolizuje křesťanský pohřeb? Katechismus katolické církve dává 

odpověď. Uvádí, že všechny svátosti a hlavně ty, které uvádějí do křesťanského života, mají 

za svůj cíl poslední přechod Božího dítěte, které je přes smrt uvádí do života v Království. 

Tehdy se naplňuje, co vyznává ve víře a v naději: „Očekávám vzkříšení mrtvých a život 

budoucího věku:“ Naše jediná naděje spočívá ve světle velikonočního tajemství Kristovy 

smrti a jeho zmrtvýchvstání a zjevuje se v jeho světle křesťanský smysl smrti. Křesťan, který 

umírá v Kristu, opouští „domov tělesný“ a odebírá se „do domova k Pánu.“ 

Slavení pohřbu je liturgickým obřadem církve. Služba církve se v tomto případě zaměřuje 

na to, aby vyjádřila se zesnulým účinné společenství, aby se na něm podílela obec věřících, 

shromážděná na pohřbu, a aby byl zvěstován věčný život. 171 

Nahrazování obřadů, záměna pojmů a ztráta jejich původního významu je také jedním 

z aspektů, které provázejí sekularizaci a současný život tyto obřady i pojmy přebírá, aniž by 

znal jejich skutečné opodstatnění.172  

                                                 
170Srov. MÜLLER Gerhard, Ludwig. Dogmatika, pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2010, s 667. 
171Srov. Katechismus katolické církve, s. 424 – 425. 
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7. Závěr 

Uzavíráme diplomovou práci, jejímž posláním bylo dát odpovědi na několik otázek ve vztahu 

ke křesťanským a náhradním rituálům, jak vznikaly a praktikovaly se ve druhé polovině 

dvacátého století v Československu. Na příkladech iniciačních rituálů, tedy obřadů, které 

provázejí člověka od jeho zrodu až po poslední cestu, jsme popsali, porovnali a provedli 

analýzu jejich průběhu, formy a obsahu tak, abychom zjistili nakolik se sobě podobají, čím se 

liší, zda se jejich existence vzájemně vylučuje, či zda mohou existovat současně. 

Bude dobré nejprve pohovořit o historii. Katolická církev, jako jeden ze symbolů moci, 

začala představovat překážku a nebezpečí poprvé pro revoluční myšlenky a revoluční a 

pokrokový život ve Francii.  Francouzští obyvatelé však neuměli slavit a připomínat si 

důležité mezníky ve svých životech jinak, než prostřednictvím obřadů, které jim nabízela 

církev. To bylo jasné revolučním ideologům, a proto se stalo jejich úkolem pokusit se 

náboženské vnější projevy nahradit revolučními, z jejich pohledu rozumnými, zbavenými 

mystického obsahu.  Jak jsme mohli poznat z literatury, přes všechny snahy o změnu liturgie 

a jejich obřadů, se toto nepodařilo. Docházelo zde totiž k přenosu posvátnosti, aniž by si to 

mnozí uvědomovali. Revoluční myšlenky, ruku v ruce s průmyslovým rozvojem a postupným 

zlepšováním životní úrovně, s sebou přinesly sekularizaci. Se sílícím vlivem racia se začíná 

vytrácet religio. Celé devatenácté století se vyznačuje odklonem od náboženství, stejně tak i 

počátek dvacátého století; toto období vrcholí první světovou válkou a zahrnuje v sobě vznik 

Sovětského svazu v roce 1917. 

Sovětský svaz, jako další země s totalitním zřízením, zaváděl v souvislosti s bojem proti 

náboženskému tmářství nové obřady, které by svým humanismem nahradily staré, církevní, 

                                                                                                                                                         
172 Arcibiskup olomoucký Jan Graubner ve své úvaze vystihl tuto skutečnost následujícím způsobem: … „Čím 

méně lidí chodí do kostela, tím častěji svět přebírá církevní slovník, aniž by rozuměl obsahu. Křtí se zvířata 

v ZOO, knihy i gramofonové desky či novější nosiče. Novináři zpovídají politiky. Nadřízené úřady posvětí 

rozhodnutí nižších. Některé zážitky prý stojí za hřích … Jedni to svádějí na neznalost a nevzdělanost lidí, jiní 

dokonce na taktiku nepřátel náboženství, kteří chtějí přenesením náboženské terminologie do světské mluvy 

zastřít duchovní poklad skrytý za těmito slovy, podobně jako kdysi bojovníci proti náboženství zaváděli povinné 

občanské sňatky, vítání občánků místo křtu, slavnostní předávání občanských průkazů místo biřmování a 

politické manifestace dostaly znaky liturgie i s ikonostasem „světců komunismu“ a plameny ohňů místo věčného 

světla. Lidem prý jde o obřad a ne Boha, říkávali. … Navrátit smysl vyprázdněným náboženským pojmům 

nemohou lidé světa, ale jen ti, kterým bylo dáno poznání Boha. GRAUBNER, Jan. To místo je svaté. Světlo 

2004, roč. XII, číslo 32, s. 13. 
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ponuré a smutné. Ve středu všech rituálů byl člověk, jeho práce a úspěchy, komunistická 

strana a vlast.  

Totalitní Československo zákonitě nemohlo pokračovat jinak než v linii obdobných 

režimů. To se projevilo ve všech oblastech státních, hospodářských a ekonomických, ale 

totalitní režim zasáhl do života církví, poznamenal lidské postoje a charaktery.  Můžeme nyní 

již z určitostí tvrdit, že se boj proti náboženství, taktika války a její praktiky přenášely a 

inspirovaly v rámci totalitních režimů. Ovšem i v této oblasti docházelo k určitému vývoji. 

Zatímco v období francouzské revoluce se předpokládalo, že náboženství jednou pro vždy 

zmizí z lidského života, vývoj ukázal, že to až tako jednoznačné a jednoduché není a nebude. 

Církev trvá, náboženství trvá. O sto až sto padesát let později je zde stále válka, ale změnila se 

taktika. Otevřená násilná forma se neosvědčila; i když nástup totality v Československu se 

nesl ještě v duchu násilného boje proti církvi, osmdesátá léta jsou ve znamení ústupu od 

otevřeného násilí ke skrytým formám boje proti církvi, k přesvědčování o nesmyslnosti a 

škodlivosti náboženství. Ve svém bádání jsme se dověděli, že v socialistické společnosti musí 

být vztah mezi komunisty a věřícími chápán jako specifická forma ideového úsilí. To se mělo 

zaměřovat k získávání křesťanů nejen pro aktivní účast v budovatelském úsilí, ale 

v konečném cíli i pro marxismus.   

Nyní jsme popsali živnou půdu pro vznik náhradních rituálů k obřadům křesťanským, jak 

se nám ji podařilo vypátrat.   

Než odpovíme na klíčovou otázku, musíme opět zamířit do historie. Je všeobecně známo, 

že se křesťanství ve svých počátcích inspirovalo při slavení obřadů vnějšími projevy v 

židovství.  Je to zcela logické, protože judaismus a Starý zákon křesťanství předcházejí. Když 

se křesťanská nauka začala šířit ve světě, některé svátky v průběhu roku přebírala 

z pohanských kultů té které země.  Lidé byli zvyklí slavit určité obřady v určitou dobu, 

iniciační obřady jsou odvěké.  Nastává však jeden nezaměnitelný jev. Křesťanství dává 

starým obřadům zcela nový rozměr. Iniciační rituály povyšuje na svátosti proto, že skrze 

jejich udílení dostává člověk milost stát se naplno Božím dítětem a údem církve ve svátosti 

křtu, posiluje ho Duchem svatým při biřmování, spojuje muže a ženu ve svátosti manželství 

jako je spojen Ježíš Kristus s církví a při pohřební slavnosti provází zemřelého na práh 

věčného žití.  Především však jsou svátosti ustanovené Kristem. Nejsou tedy lidským, ale 

Božím dílem.     

Co jsou tedy náhradní rituály?  Odpovíme-li zjednodušeně, jsou to obřady, které vzaly 

křesťanským obřadům jejich Božský rozměr. Jsou zaměřeny na člověka, na jeho práci, 

rodinu, společenství. Oba „druhy“ (tedy křesťanské a substituční) se sobě podobají formou a 
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vnějšími znaky, oba se však zásadně rozcházejí v obsahu a vnitřním rozměru. Zatímco u 

civilních končí u člověka, křesťanské člověka zásadně respektují, ale zároveň přesahují a tím 

připodobňují k životu Božímu a k životu s Bohem ho posilují a zmocňují, což se děje ve 

svátostech.  Substituční rituály vznikly primárně za tím účelem, aby nahradily křesťanské, 

vyprázdnily jejich obsah a zbavily je jejich přesahu, což se dělo v totalitních režimech. Jsou-li 

však tyto nové obřady praktikovány ve svobodném, demokratickém  sekulárním prostředí, 

mají zde svoje místo, jsou zcela legitimní. Do určité míry nelegitimními je lze nazvat 

v období totalitních režimů, kdy byly podsouvány a vnucovány i skupinám obyvatel, které je 

nechtěly a ani nemohly akceptovat. 

Co dále vyplývá z našeho zkoumání?  Vysvětlili jsme, že civilní obřady jsou pro sekulární 

společnost přirozené, a přidáváme, že z toho zákonitě vyplývá, že pro křesťany jsou, byly a 

budou zase zcela přirozené obřady náboženské.  Náhradní rituály byly jedním z prostředků 

boje proti náboženství. Politická situace se po roce 1989 změnila. Změnil se i postoj 

k náboženským otázkám. Zbraně k boji proti náboženskému tmářství byly složeny a é 

zlikvidovány. Měly by tedy zaniknout i náhradní rituály? Některé zanikly (předávání 

občanských průkazů), jiné však přežily a přežívají tak, jak žije a přežívá společnost bez 

náboženství. Oba druhy rituálů ovšem ve své podstatě existovaly od počátku sekularizace. 

Věřící člověk však nemůže nahradit svátost křtu, biřmování, svátost manželství ani 

křesťanský pohřeb žádnou jinou alternativou právě proto, že jsou pro jeho duchovní život 

nepostradatelné a tím i nenahraditelné. Lze si však představit a připustit možnost, že pokřtěný 

novorozenec je přivítán představitelem města či obce jako nový občan, biřmovaný teenager 

slavnostně přijímá občanský průkaz i maturitní vysvědčení, snoubenci uzavírají manželství 

nejprve na úřadě a potom v kostele.  Nicméně toto poslední tvrzení nás dovedlo k poznatku, 

že oba druhy rituálů, byť jak jsme dosud uváděli, stály proti sobě, mohou existovat a existují 

vedle sebe.  Praktikování náboženských rituálů je však vždy jednodušší ve společnosti, která 

fakticky zaručuje (nejen proklamuje) právo na náboženskou svobodu a svobodu vyznání. 

Téma nahrazování křesťanských obřadů v totalitních režimech nebylo dosud hlouběji 

rozpracováno.  Problematika je poměrně zajímavá a možná by stálo za úvahu rozšířit ji o další 

jevy, které byly v rámci boje proti náboženství podrobovány substituci. Mohlo by se jednat o 

poutě a různé druhy slavností. Stejně tak by bylo vhodné zkoumat substituční rituály 

nekomunistických totalit.  
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