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1 ÚVOD 

Již samotný název nasv uje tomu, že p edm tem bakalá ské práce bude 

zkoumání a postihnutí n kterých nejvýznamn jších a kruciálních prom n k es anského 

katolického liturgického ob adu. Práce by tedy m la nabídnout ucelený a srozumitelný 

pohled na toto téma, p edevším pak srozumitelný pohled na ty prom ny, které jsem já 

zvolila jako podstatné a klí ové pro tuto práci. Zda ilá analýza, komparace a ostatní 

metodologické p ístupy jsou samoz ejm  podložené relevantní monografickou a 

sekundární literaturou, která se objevuje ve velice hojném množství; ale existence 

uceleného detailního a komparativního díla v eském jazyce chybí. Proto bych ráda 

zmínila i praktický dopad práce, který by mohl tená m p isp t k prohloubení znalostí 

o daném tématu, neboli  nastín ní a seznámení s daným problémem/tématem. 

Nejprve se budu zabývat samotným pojmem liturgie. Dále se zam ím na 

historickou podobu liturgie, tedy kdy liturgie (p ibližn ) vzniká a z eho se vyvíjí. Pro 

lepší pochopení zmíním a vysv tlím i vnit ní vrstvu liturgie, její symboly, které mají 

sice vn jší projevy, ale tyto vn jší projevy jsou „pouhými“ zástupnými i nahrazujícími 

symboly s p esahem toho fyzického – viditelného a s odkazem k božskému (k samotné 

své podstat  – podstat  liturgie), proto se o této stránce vyjad uji jako o  vnit ní vrstv  

liturgie. Nepovšimnuty nez stanou ani vn jší úkony (kn ze, v ících), které jsou 

s liturgií úzce spojeny a mají v ní d ležitou, nezastupitelnou funkci. Na totmto základ  

pak m žu popsat odlišnost liturgie od ostatních kultických ob ad , na druhou stranu 

vysledovat spole né vlastnosti a rysy liturgie s t mito ob ady. V neposlední ad  se 

budu zabývat i etnými výroky a názory na katolickou liturgii r zných autor . 

V další ásti již nastíním konkrétní prom ny liturgického ob adu, kterých se 

práce bude týkat, a které bude ešit. P jde mi p edevším o postihnutí vývoje t ch 

nejvýznamn jších zm n v katolickém liturgickém ob adu, p edevším zm n, které byly 

uskute ny v ob adu k estním, eucharistickém (zm ny, které ale nijak nem ní podstatu 

tohoto ob adu, jelikož tato podstata je v ná – ustanovená Kristem1) a v ob adu 

ud lování svátosti manželství. Tento výb r vychází z d ležitosti t chto ob ad  pro 

samotnou liturgii, ale i pro k es anský, respektive katolický sv t (katolickou církev), a 

                                     
1 Pokorný Ladislav,  Liturgika II – d jiny liturgie v p ehledu. eská katolická charita: Praha 1977. Bez 
ISBN, str.  6. 
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také vychází z její podstaty, která je ur ující pro všechny v ící a op t i pro katolický 

sv t (hrub eno jsou eucharistie, k est a to, co se p i nich odehrává, základními 

kameny víry, kameny úhelnými). Liturgie ve své celistvosti prochází nejen dlouhým 

historickým vývojem, ale „prom uje“2 se i v kratších asových intervalech. Na tyto její 

prom ny se podíváme v kapitole Liturgický rok. Další výb r se zam í na ty zm ny 

liturgických forem, které nejsou v né a tudíž mohou podléhat zm nám. Liturgii totiž 

žeme chápat jako projev církevního života, (obce v ících) a jako taková je s ní 

spojena, což nasv uje tomu, že bude odrážet sou asný život v ících v církvi, a tudíž 

bude v ase prom nná. Také kulturní a národnostní specifika prost edí, ve kterých se 

liturgie vyskytuje, zap ují jisté její odlišnosti.3 Tyto odlišnosti (v tšinou ve vn jších 

výrazových formách) však nemohou a nejsou v žádném p ípad  výrazem zm n podstaty 

liturgie (konkrétn ji v kapitole Prom ny jednotlivých liturgických ob ad ).  

Záv r práce by tedy m l tená i podat ucelený a jasný pohled na jednotlivé 

zm ny, ke kterým docházelo v uspo ádání liturgie, m l by zhodnotit a uplatnit mé 

znalosti získané z p tené literatury a obohatit tená e o nový pohled na n které 

aspekty liturgického konání.  

Práce vychází p edevším z dokument  II. vatikánského koncilu, monografie 

Ladislava Pokorného a Adolfa Adama a také je v práci hojn  využíván Liturgický 

slovník Ruperta Bergera. V práci se samoz ejm  objevuje i jiná relevantní literatura, 

která má více p iblížit a nastínit rozpracovávané téma. 

                                     
2 Prom na odlišení na základ  slavení r zných svátk  atd. 
3 Pokorný Ladislav,  Liturgika II – d jiny liturgie v p ehledu. eská katolická charita: Praha 1977. Bez 
ISBN, str.  6. 
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2 LITURGIE 

Úst edním bodem této práce je termín liturgie. K n mu se tato práce vztahuje a 

celou dobu s ním operuje. Je tedy nutné tento termín liturgie definovat. Samoz ejm , že 

se nespokojíme s definicí slovníkovou, kterou sice uvedeme, ale budeme se zabývat 

edevším hlubším ur ením, pochopením a posláním liturgie, jejím vznikem a vývojem 

a jak bylo uvedeno výše, zam íme se i na n které liturgické úkony, symboly. 

2.1 Nejen slovníkový význam 

V Liturgickém slovníku Rupert Bergera nalezneme jednu z možných definic 

liturgie. Uvádí, že liturgie, bohoslužba je bohoslužebné shromážd ní církevní obce, ve 

kterém dává Kristus skrze Ducha svatého ve zv stování a svátostných znameních 

ícím podíl na svém velikono ním mysteriu a umož uje vykoupenému lov ku dát 

Otci odpov  chval a dík . O její podstat  se vyslovuje jako o zp ítomn ní Kristova 

spásného díla a jeho lásky k nám.4 Takováto definice je jist  pravdivá, ale ne úpln  

pr hledná, jasná, jelikož pracuje se skute nostmi, které p esahují tento sv t, ale které 

jsou v tomto sv  jistým zp sobem ukotvené, se skute nostmi, které p ichází od Boha. 

Navíc už samotný pojem bohoslužba vyvolává nemalé diskuze ohledn  správné 

interpretace. Bohoslužba není pouze a jedin  službou lov ka Bohu, ale práv  p i 

bohoslužb  B h slouží i nám lidem. Zve nás na svou hostinu bez ohledu na to, jetli si 

toto pozvání zasloužíme, a v euchristické motlitb  k nám sestupuje, skrze p ijímání T la 

a Krve Kristovy nás ob erstvuje a posil uje.5 

Podobn  se o ur ení  liturgie vyslovuje i Adolf Adam, který se drží p edevším 

výrok  II. vatikánského koncilu. P i liturgii vychází iniciativa od Boha, On je jejím 

prvním aktivním initelem a následn lov k, respektive církev jakožto spole enství, 

kterého je jednotlivec ú asten, vyslovuje svojí odpov . Souhlasnou odpov  na ú ast 

spásného díla Krista.6 Adam jednozna  odmítá asté, ale mylné, nebo lépe eno 

nedostate né p edstavy o liturgii, která je pouhým souborem pravidel, p edpis  a 

ceremonií, které se konají p i bohoslužbách. Další mylnou p edstavou je považovat 

                                     
4 Berger Rupert, Liturgický slovník. Vyšehrad: Praha 2008. ISBN 978-80-7021-965-2, heslo liturgie. 
5 Vacek Václav,  Pozvání k Ve í Pán . Vyšehrad: Praha 2008. ISBN 978-80-7021-919-2, str.  17. 
6 Adam Adolf, Liturgika – k es anská bohoslužba a její vývoj. Vyšehrad: Praha 2001. ISBN 80-7021-
420-1, str.  18. 
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liturgii pouze za výraz kultu7 ve smylu osamocené aktivity8 lov ka, v tomto p ípad  

církve v i Bohu (z podstaty liturgie tak vyd lit linii sestupnou: B h – lov k).9 

Musíme si tedy pln  uv domovat oba sm ry p sobení liturgie, protože jinak bychom 

nepostihli liturgii jako celek, a ani bychom jí nemohli správn  porozum t.    

Pro tyto vyvstalé p ipomínky jsme se nespokojili pouze se slovníkovou definicí 

pojmu10, ale zam ili jsme se a ješt  zam íme, na  názory a pohledy týkající se 

katolické liturgie r zných autor , kte í nám jist  lépe objasní její místo nejen ve sv , 

ale i v život  jednotlivce a církve. 

S dalším zajímavým ur ením liturgie p ichází francouzský autor Paul De Clerc. 

Ten v liturgii spat uje celou kulturu, která ji utvá í, a bez které by liturgie nevznikla v té 

podob  v jaké existuje. Snaží se postihnout všechny oblasti, do kterých liturgiie 

zasahuje a tyto oblasti pak s liturgií spojuje. K liturgii p idružuje um ní, liturgickou 

hudbu, architekturu, p edm ty a nádoby, které se používají pro ú ely liturgie, dále 

zmi uje oble ení, které je spojeno s liturgií a samoz ejm  nezapomíná ani na r zné 

malby a obrazy v jednotlivých chrámech, ale i mimo n . To vše Paul De Clerc vidí pod 

pojmem liturgie. Liturgie v p ímém odkazu kultury, toto své tvrzení podporuje i 

poukazem na jednotlivé odlišnosti r zných liturgií vázané práv  na specifika kulturního 

prost edí.11 

Jinou cestou k pochopení podstaty liturgie nám mohou být slova sv. Jana 

Damašského. Pro n j je ur ujícím bodem liturgie její st ed – eucharistie. Smysl a 

podstatu tedy vidí pouze v tomto jediném úkonu Ob ti, a do svých p edstav nezahrnuje 

ostatní ásti liturgie, tj. nevšímá si celku jako takového, ale zam uje se na jeden 

okamžik liturgie, který se pro n j stává všeur ujícím (nejen ur ujícím pro liturgii, ale i 

pro lov ka a jeho život, tedy se eucharistie pod tímto pohledem stává hlavním 

motorem a cílem lidské existence). Skrze slavení této ob ti a následné d stojné p ijetí 

                                     
7 Konkrétn ji ke kultu v Vývoj liturgie. 
8 Uctívání lov ka Boha ve chválách, díkuvzdání, prosbách… 
9 Adam Adolf, Liturgika – k es anská bohoslužba a její vývoj. Vyšehrad: Praha 2001. ISBN 80-7021-
420-1, str.  20. 
10 Kterou jsem uvedla p edevším z d vodu lidské pot eby mít pocit pevného výchozího bodu pro další 
posun vp ed a také z d vodu pot eby moderního lov ka opírat se výhradn  o v decké i jiank empirické 
poznání, definice, ur ení, což v tomto p ípad  spl uje práv  slovník, p estože se téma týká zcela 
neempiricky a ne-v decky dokazatelných i prokazatelných skute ností. 
11 De Clerc Paul, Moudrost liturgie a jak jí porozum t. Karmelitánské nakladatelství: Praha 2002. ISBN 
80-7192-453-9, str.  109 – 123. 
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la a Krve Pán  (s p ímým odkazem na Poslední ve i Pán  a jeho ustanovení ob ti 

la a Krve, která se za nás všechny vydává na odpušt ní h ích  (Mt 26,26-28)) 

ícím, dochází k odpušt ní jeho h ích , o išt ní (jak duševní, tak t lesné ve smyslu 

nemocí) a p edevším dochází ke sjednocení s Kristem, dochází k ú astentsví lov ka na 

le Kristov 12. To vše je možné díky p sobení Ducha Svatého, který skute  

prom uje chléb na T lo, a víno na Krev. Nejedná se tedy o zástupné znaky i symboly 

krve a t la,  ale o reálnou existenci Kristova T la a Krve (v daný okamžik).  Sám Ježíš 

Kristus p eci ekl: „Vezm te, jezte, toto jest mé t lo. …toto jest má krev, která zpe uje 

smlouvu a prolévá se za mnohé na odpušt ní h ích “ (Mt 26,26-28). V ící se tak 

fakticky vnit  spojí s Kristem a touto ob tí jsou vykoupeny i naše h íchy. 

                                     
12 Sv. Jan Damašský. O pravé ví e. Pravoslavné vydavatelství: Olomouc 1994. Bez ISBN, str. 29-34. 
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3 VÝVOJ LITURGIE 

V p edešlé kapitole jsme se snažili vymezit a lépe pochopit obsah pojmu liturgie, 

který v sob , jak jsme si mohli všimnout, nese spoustu ne úpln  jasných ur ení, ale 

který se alespo  z ásti poda ilo p iblížit tená i. Nesporný je rozsah p sobnosti tohoto 

pojmu, vždy  celá tato práce se jím zabývá a tak by i ona mohla být azena mezi možné 

výklady smyslu, podstaty a významu liturgie. 

V této kapitole p istoupíme ke konkrétn jšímu úkolu, a to popsat samotný vznik 

liturgie, její možnou návaznost na ostatní kultické ob ady, spole né rysy a odlišnosti 

s t mito ob ady.  

3.1 Vznik liturgie 

Liturgický slovník Ruperta Bergera uvádí, že za normu, která je závazná pro 

ostatní vývoj liturgie je doba apoštolská, ve které byly položeny základy struktury 

es anské liturgie. K této dob  se liturgický ob ad vztahuje a s touto dobou, respektive 

s podobou bohoslužby v této dob , se pom uje další její vývoj.13  

V úvahu musíme brát i prost edí, ve kterém se liturgie konsituuje. Je pravdou, že 

velký vliv mají práv  apoštolové, ale už samotný pobyt Ježíše Krista v palestinském 

židovském prost edí nasv uje tomu, že toto prost edí výrzn  ovlivnilo formy, kterými 

se starok es anská bohožlužba ídila.14 Ježíš navšt voval nejen shromážd ní 

synagogální (L 4,15), ale také ob tní liturgii jeruzalémského chrámu. Ob  dv  tyto 

bohoslužby ovšem vychází ze starozákonní doby a práv  zde se ukazuje první odlišnost 

mezi liturgií k es anskou a bohoslužbou židovskou, jelikož Ježíš p išel naplnit smlouvu 

novou, jak sám uvádí p i Poslední ve i (Mt 26,28), a tudíž musela být ustavena 

bohoslužba ve své podstat  odlišná, která by tuto novou smlouvu naplnila. Touto 

podstatnou zm nou je ustanovení eucharistie jako st ed starok es anské i pozd jší 

es anské liturgie (o eucharistii budeme mluvit v následující podkapitole). Denní 

bohoslužba v po átcích k es anství nep edstavovala slavení eucharistie, ale m la 

podobu shromážd ní za ú elem spole né modlitby (eucharistie se slavila výhradn  

                                     
13 Berger Rupert, Liturgický slovník. Vyšehrad: Praha 2008. ISBN 978-80-7021-965-2, heslo liturgie. 
14 Pokorný Ladislav,  Liturgika II – d jiny liturgie v p ehledu. eská katolická charita : Brno 1976. Bez 
ISBN, str. 47. 
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v ned li). Tento zvyk pravidelné denní modlitby v ur ité hodiny k es ané p evzali od 

Žid , kte í tento ád uplat ovali jak pro chrámovou bohoslužbu, tak i pro synagogální 

bohoslužbu. V ob tní liturgii chrámu ur ité hodiny stanovovaly dobu vykonávání ob ti, 

a pro synagogální bohoslužbu to byl as zahájení setkání.15 Také pr h synagogální 

bohoslžby inspiroval starok es anskou liturgii. Základem je etba text  Tóry, výklad 

text  a recitace modliteb, což je typické i pro raná k es anská shromážd ní. Ladislav 

Pokorný ve své monografii Liturgika II. dokonce uvádí, že první k es ané navšt vovali 

synagogu a ú astnili se jejího ob adu. Tento názor podporuje i Adolf Adam, který tvrdí, 

že prvotní k es anská obec dokonce p icházela do Chrámu, kde se spolu s židovskými 

spoluob any modlili tradi ní modlitby. Krom  tohoto setkávání chrámového i 

synagogálního se k es ané setkávali i ve svých domech. B hem t chto setkání se lámal 

chléb, ili šlo p edevším o hostinu, spole né stolování, které m lo odkazovat na 

velikono ní hostinu Ježíše Krista. Setkávání mimo synagogu je doložemo i v Bibli (Sk 

2,42-46). Jídelní shromážd ní bylo typické i pro ist  židovskou obec, a tak tedy 

es anské spole enství mohlo dlouhou dobu fungovat v rámci židovských p edpis .16 

es ané si ovšem za ali uv domovat, že Kristus díky p sobení Ducha svatého p islíbil 

ítomnost ve všech bohoslužebných setkání, a tudíž nebylo nutné vykonávat tyto 

hostiny v Chrámu.17 Postupem asu pevný ád synagogy nebyl schopen udržet 

dynamický vývoj k es anské obce v p ijatelných mezích a tato obec byla ze synagogy 

vylou ena (k es anská obec se za ala prohlašovat za pravý Boží lid a Ježíše Krista 

uznávala jako Mesiáše).18 Podle zpráv, které nalézáme v Bibli, docházelo dokonce 

k pronásledování k es an  ze strany Žid  (J 9,22; Mt 10,17).  Po tomto vylou ení se 

es anská obec z židovského prost edí dostává do prost edí ecko ímského. Toto 

prost edí je odlišné od toho p vodního, a židovství, respektive k es anství, zde není 

v majoritním postavení. Musí tedy reagovat na kulturní a spole enské podmínky, 

izp sobit se jim nebo se proti nim ost e vymezit. Podstata bohoslužby se ale nem ní. 

                                     
15 Kunetka František. Lucernarium v liturgii k es anského starov ku. In Antické k es anství: liturgie, 
rétorika, antropologie. Editor Vít Hušek, Petr Kitzler, Jana Plátová. CDK: Brno 2009. ISBN 978-80-
7325-190-1, str. 11-34. 
16 Pokorný Ladislav,  Liturgika II – d jiny liturgie v p ehledu. eská katolická charita : Brno 1976. Bez 
ISBN, str. 47-50. 
17 Adam Adolf, Liturgika - k es anská bohoslužna a její vývoj. Vyšehrad: Praha 2001. ISBN 80-7021-
420-1, str.  27-29. 
18 Pokorný Ladislav,  Liturgika II – d jiny liturgie v p ehledu. eská katolická charita : Brno 1976. Bez 
ISBN, str. 47-50. 
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Základem je hostina (eucharistická), a jedním z d ležitých prvk  je ve ejný charakter 

bohoslužby, ímž se odlišuje od tajných kult .19 

3.1.1 Ustanovení eucharistie jako podstaty liturgie 

Jak již bylo eno, k es anská liturgie v mnohém vychází ze synagogální, 

chrámové bohoslužby, a jinak tomu není ani p i ustanovení eucharistie. Prvotní formou 

eucharistické slavnosti bylo jídlo, tedy hostina. Význam hostiny byl jak v židovském, 

tak antickém ( ecko ímském) sv  podobný. Hostina jako d vod shromážd ní, ve 

kterém nemuselo jít jen o faktické fyzické nasycení, ale v mnoha p ípadech se b hem 

chto hostin rozvíjely jak filosofické, tak i náboženské debaty (v židovském prost edí 

se mohly zpívat žalmy, pronášet modlitby a speciální žehnání). Tato významová 

podobnost antických a židovských hostin byla jedním z p edpoklad , že i p es odlišnost 

prost edí, nejen kulturní, p es odlišnost výrazových prost edk  byla eucharistická 

hostina p ijata (a p izp sobena) v r zných odlišných oblastech. Takovýchto hostin se 

astnil i Ježíš Kristus, který svou p ítomnotí uzdravoval, u il a p inášel svá poselství.20  

Podoba eucharistického ob adu pramení z podoby Poslední ve e, která 

vycházela z židovské velikono ní slavnosti – Paschy (rituální hostina konaná jednou za 

rok na p ipomínku exodu Žid  z Egypta). Kristus této hostin  vtiskl zcela novou tvá  - 

svoji tvá , a p esunul ji do zcela nové roviny tím, když vzal do ruky chléb ekl: 

„Vezm te, jezte, toto jest mé t lo.“; „…Nebo  toto jest má krev…“ (Mt 26,26-28).  Tak 

tedy byla ustanovena eucharistie a to m li init apoštolové a v ící na Jeho památku21.  

Eucharisická slavnost se stává st edem každé bohoslužby a v ící zahrnuje do 

spásného díla zapo atého Ježíšem Kristem.  

3.1.1.1 Z Paschy, ale s rozdíly 

Navážeme na konec p edchozí kapitoly, a budeme se zabývat nejprve odlišností 

eucharistické hostiny a hostiny, kterou Židé konali b hem velikono ních slavností.  

                                     
19 Tamtéž, str. 47-50. 
20 Pokorný Ladislav, Obnovená liturgie. eská katolická charita: Praha 1976. Bez ISBN, str. 63-64. 
21 Památka zde neznamená pouhé vzpomínání si na ur itou událost, ale jedná se o faktické zp ítomn ní – 
„Kdykoli tedy jíte tento chléb a kdykoli pijete tento kalich, zv stujete smrt Pán …“ (1Kor 11,26), která ve 
svých d sledcích znamená Kristovu p ítomnost v prom ných - chlebu a vín . Vacek Václav, Pozvání 
k Ve í Pán . Vyšehrad: Praha 2008. ISBN 978-80-7021-919-2, str.  26. 
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Uvedli jsme, že Ježíš slavil velikono ní hostinu se svými u edníky, ale vtiskl ji 

zcela novou podobu a podstatu. Na židovské rituální úkony striktn  dané pro pr h 

hostiny, „narouboval“ nový význam. V Biblických textech se o pr hu hostiny 

dozvídáme mnoho detail , ze kterých nyní vyvodíme ty nejvýrazn jší odlišnosti. 

…„Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z n ho všichni.“ (Mk 14,22). Pili 

z toho všichni  - p i židovských hostinách má ale každý sv j kalich, a pije z kalicha 

svého22.23 Dalším odlišením jsou doprovodná slova Ježíše, která pronášel b hem 

hostiny, což nebylo pro židovskou hostinu zvykem. Naopak b žné bylo lámání chleba, 

který byl d kovnou modlitbou, i modlitbou chvály posv cen. Ježíš ale tento skutek 

odlišuje tím, když íká: „Vezm te, jezte, toto jest mé t lo.“ (Mt 26,26). Takovýto výrok 

je pro mnohé jak v ící, tak i nev ící, velice t žko pochopitelný, a stal se také jedním 

z d vod , pro  byl Ježíš uk ižován. 

3.2 Spole né rysy a odlišnosti s kultickými ob ady 

Název podkapitoly jasn  ur uje její cíle – budeme se snažit vyhledat ty formy 

liturgie, a p edevším vn jší formy liturgie, které mohou n jak souviset s formami 

pohanských kultických ob ad . Zam íme se na spole né24 a odlišné prvky. Budeme 

tedy pracovat s pojmem kult, pohanské kultické ob ady, pohanská mystéria. 

Milovat Boha znamená uctívat jej.25 Je to služba, kterou prokazují náboženská, 

pohanská i jiná spole enství božstvu, aby si tak zajistili jeho p íze , pomoc a blízkost. 

Blízkost božstva se nej ast ji projevuje a poci uje v kultických ob adech. lenové 

spole enství pronášejí r zná slova na p ivolání božstva, mohou tan it, zpívat. Krom  

chto úkon  musí být také p ítomen zplnomocn ný prost edník (kn z, prorok, šaman), 

který má p ístup do míst vyhrazených božstvu, a v mnohých p ípadech je zástupcem lidí 

a tlumo níkem boh .26  

                                     
22 Toto nabídnutí kalicha však m žeme spojovat s jeho prom ním, respektive s prom ním vína 
v Krev Krista a tudíž logickým nabídnutím ostatním u edník m, jelikož porm né víno je práv  v tomto 
jeho kalichu. 
23 Pokorný Ladislav, Liturgika II – d jiny liturgie v p ehledu. eská katolická charita : Brno 1976. Bez 
ISBN, str. 56-58. 
24 Spole né jsem dala do uvozovek zám rn , abych tak upozornila spíše na relativní shodu, jelikož 
podstata a pozadí jednotlivých by  vn jších forem je naprosto diametráln  odlišná a vychází z naprosto 
jiných podstat. 
25 Ratzinger Joseph, Duch liturgie. Barrister and Principal: Brno 2006. ISBN 80-7364-032-5, str. 21.  
26 Berger Rupert, Liturgický slovník. Vyšehrad: Praha 2008. ISBN 978-80-7021-965-2, heslo kult. 
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3.3 Kult pohanský a liturgie - vn jší formy 

Pod pojmem pohanské kultické ob ady rozumíme tajné ob ady, které se konají 

na po est n jakého boha i božstva.27 Jde o malé skupiny zasv cených stoupenc , kte í 

ed vstupem museli absolvovat mnoho ob ad .28 Práv  tajné uskute ování ob ad  je 

odlišuje od k es anské i židovské bohoslužby, jelikož ty byly ve ejné a na rozdíl od 

malého po tu zasv cenc  u pohanských kultických ob ad  se obracely na široké masy 

lidí.29 

Tyto pohanské kulty se vyskytovaly staletí p ed Kristem nejen v antickém 

ecku. Víme, že pr h ob ad  byl doprovázen r znými úkony – od pomazávání 

olejem, vkládání rukou na hlavu, o istných koupelích až po posvátné hostiny. Byly 

doprovázeny zp vem, rytmickou hudbou, tancem. Takto sestavené ob ady p itahovaly 

lidi a dávaly jim alespo  jakousi nad ji, když ne jistotu, na neur itou spásu.30  

es anství se ve svých po átcích setkávalo s p ežívající kulturou pohanského 

sv ta a pln  si uv domovalo rizika spojená s p ílišnou otev eností, nebo naopak 

uzav eností v i sv tu (v tomto p ípad  v i sv tu pohanskému). Za své p ijalo n které 

vn jší formy pohanských ob ad  a p izp sobilo je k posílení a ukotvení víry.31 T mito 

vn jšími formami jsou zp v a hudba, které jsou typické pro pohanské ob ady a m ly 

sloužit jako nástroje k odhán ní démon  a p ivolávání boh , ovšem v k es anské liturgii 

doznali zna ných úprav. Oprostili se od živelnosti a p sobí d stojným a decentním 

dojmem. K es anské slavnosti a svátky jsou také mnohdy spojeny s daty, které mají 

velký význam pro pohanský sv t, nap . slavení narození Ježíše Krista p ipadá na 25. 

prosince, což je den zimního slunovratu, den,  kdy pohané slavili svátek Natalis solis 

invicti32. K es anství ukazuje sv tu, že jediným pravým slunce sv tlem je Ježíš. On tedy 

ichází a dává tak plný a jediný pravdivý význam tomuto svátku, který je 

transformován a za len n do k es anství. I stopu pohanských modliteb, zp sob jakým 

byly napsány, m žeme nalézt v k es anských modlitbách. Je to p edevším oslavný 

                                     
27 Polc V. Jaroslav, Posvátná liturgie. es anská akademie: ím 1981. Bez ISBN, str. 32. 
28 Tamtéž, str 32. 
29 Pokorný Ladislav, Liturgika II – d jiny liturgie v p ehledu. eská katolická charita : Brno 1976. Bez 
ISBN, str. 49. 
30  Polc V. Jaroslav, Posvátná liturgie. es anská akademie: ím 1981. Bez ISBN, str. 32-34. 
31 Tamtéž, str. 37. 
32 Z lat. zrození nep emožitelného boha slunce. 
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charakter a oslovení boha, v k es anském pojetí Boha jediného pravého, který je 

mnohdy vzájemn  nerozlišitelný. 

V podstat  tyto post ehy m žem shrntou do v ty, že k es anská liturgie a 

es anství obecn  p ejímalo ur ité formy pohanských ob ad , symbol  a úkon , ale 

mto všem prvk m dalo nový význam, který lov ka povznáší k pravému Bohu. 

3.4 Kult pohanský a liturgie - vnit ní formy 

Ráda bych zde zmínila i rozdílnost podstat, tedy vnit ní odlišnost obou kult  – 

jak pohanského, tak k es anského (zobrazeného v liturgii). Úst edním termínem pro nás 

bude ob  a její rozdílné chápání. Joseph Ratzinger ve svém díle Duchu liturgie uvádí, 

že jádrem jakéhokoli kultu je tém  ve všech náboženstvích ob . Dále tvrdí, že tento 

pojem je spojen s mnoha nedorozum ními, jelikož obecn  se považuje ob  za pojem, 

který p edstavuje n jaké zni ení. Bohu odevzdávám n jakou v c, která je mi drahá, ale 

toto odevzdání nutn  po ítá s tím, že bude v c zni ena, jelikož jen tak m že být lov ku 

pln  odebrána – tím, že se zni í. Toto je podle Ratzingera mylný výklad, jelikož B h 

nem že mít ze své podstaty radost ze zni ení a proto je t eba pochopit ob  jako 

darování/odevzdání sebe sama Bohu. Je to sjednocení lov ka s Bohem tím, že ztratím 

své bytí, sám sebe, abych je nalezl v Bohu.33 „…kdo ztratí sv j život pro mne, nalezne 

jej.“ (Mt 10,39).  

Mnohými fanatickými spole enstvími byl tento Ježíš v výrok a Starozákonní 

zvyky dovedeny až do extrémních d sledk , když za nejlepší a nejvhodn jší kultickou 

ob  považovali ob  lidskou. Postupným vývojem se od této tragické a zavrženíhodné 

praxe za alo upoušt t, a na její místo nastoupila nová forma ob ti. Byly to pouhé 

náhražky za vlastní ob . Jelikož ale zví e,  po et ze sklizn , a ani drahé oleje nemohou 

zastoupit lov ka a nemohou vést ke zbavení h íchu, jevily se i tyto ob ti za 

nedostate né a nevhodné. K es anská ob  se od takovýchto náhražkovitých ob tí liší. 

V Bibli se sice m žeme do íst o Abrahamov  ob ti, který na Boží p íkaz jde ob tovat 

svého jediného syna Izáka, ale v posledním okamžiku je Bohem zastaven a místo Izáka 

ob tuje beránka (Gn 22,1-13). V tomto míst  biblického textu by se mohlo zdát, že sám 

h potvrzuje ú innost zástupné ob ti, ale opak je pravdou. Tento beránek se totiž 

                                     
33 Ratzinger Joseph, Duch liturgie. Barrister and Principal: Brno 2006. ISBN 80-7364-032-5, str.  22-34. 
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vztahuje k Beránkovi Novozákonnímu – k samotnému Kristu, který se za nás vydá a 

tím, že byl opravdu ob tován na k íži, se jeho ob  stává jedinou a pravou.34 

Ob  v pohanských ob adech je tedy pouhou náhražkou ob ti pravé, která je 

jediná možná v Kristu. V N m dochází skute ného napln ní, a díky ní jsme vykoupeni 

z h íchu.35 

                                     
34 Tamtéž, str. 22-34. 
35 Ježíšovo uk ižování. 
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4 LITURGIE A JEJÍ ÚKONY 

Nyní se budeme zabývat liturgií samotnou. Jak funguje, jak se lení a jaké prvky 

v ní nalezneme. P jde nám p edevším o to všimnout si jednotlivých složek liturgie a 

vysv tlit jejich místo a funkci v liturgii. Zam íme se na t lesné, slovní, jazykové a jiné 

úkony, které se v liturgii asto vyskytují a které jsou zárove  smysly poznatelné, 

abychom následn  mohli analyzovat prom ny t chto forem v ase. 

4.1 lesnost v liturgii 

Liturgie je chápána jako setkání lov ka s Bohem. Je to setkání celého lov ka ( 

nejen jeho duše) s Bohem a proto v liturgii vystupují r zné, smysly poznatelné projevy, 

které mají blíže zjasnit toto setkání. V liturgii p ed Boha p edstupuje lov k ve své 

komplexnosti jak se svou duší, tak se svým t lem. Aktivní ú ast na liturgii je 

dokumenty II. vatikánského koncilu  a ostatními dokumenty, které z nich vychází, 

doporu ována.36  

V liturgii se objevuje mnoho svátostí37,  které  jsou  p ímo  vázány  na  t lo,  

lesnost. Bez spojení svátosti s t lem by ani n které z nich nemohly být p ijaty. Bez lití 

vody na hlavu by v ící nemohl p ijmout k est, bez úst by nemohl p ijímat eucharistii. 

lo je tedy pro liturgii podstatn  d ležité a nemá být odsouváno na mén  d ležitou 

pozici.38    

Nej ast jšími t lesnými úkony v liturgii jsou: stání, sezení a kle ení. Stání 

vyjad uje naši úctu. Stání je zárove  naší nejd stojn jší pozicí.39 P i vstupu kn ze do 

prostoru oltá ního v ící povstanou, aby tak vyjád ili úctu a p ipravenost na bohoslužbu. 

Kle ení p edevším vyjad uje pocit h íšnosti a naší malosti. P i kle ení se umenšujeme. 

Kle ení m že vyjad ovat i naléhavost modlitby. Ležení, neboli prostrace se v liturgii 

objevuje jen velice z ídka. Jde o výraz naprosté nicoty p ed Bohem, nebo úplného 

odevzdání se Bohu. Prostraci m žeme spat it p i kn žském sv cení, kdy sv cenec leží 

                                     
36 Pokorný Ladislav, Obnovená liturgie. eská katolická charita: Praha 1976. Bez ISBN, str.  32-37. 
37 Je to ozna ení pro ur ité bohoslužebné úkony, které jsou podstatn  d ležité pro církevní obec. Berger 
Rupert, Liturgický slovník. Vyšehrad: Praha 2008. ISBN 978-80-7021-965-2, heslo svátost. 
38 Pokorný Ladislav, Obnovená liturgie. eská katolická charita: Praha 1976. Bez ISBN, str. 32-37. 
39 De Clerc Paul, Moudrost liturgie a jak jí porozum t. Karmelitánské nakladatelství: Praha 2002. ISBN 
80-7192-453-9, str.  40–45.  
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ed oltá em nebo p i p ijímání mnišského hábitu, kdy leží p ed p edstaveným. Sed ní 

je typické pro ást bohoslužby, kdy se tou tení nebo zpívá žalm. Je to pozice pro 

pozorné naslouchání a soust ed ní se. Sezení ovšem znamená i moc, nap . biskup sedí 

i ud lování n kterých svátostí, a kn z sedí p i ud lování svátosti pokání. V tomto 

ípad  má sezení vyjád it postoj soudce. Liturgická úloha rukou je také velice d ležitá, 

a nem la by být opomínána. Ruce jsou pot ebné p i znamení k íže, pozdravení, kdy 

podáváme ostatním ruku na znamení pokoje, kn z rozpažené ruce používá p i žehnání, 

ruce zvedáme v prosb  a spínáme v modlitb . Specifickou inností týkající se rukou je 

vkládání rukou. Konkrétn ji se tímto symbolickým aktem budeme zabývat v jedné 

z dalších kapitol.40 

Nakonec je d ležité zmínit, nebo si spíše uv domit, že tyto t lesné úkony mají 

spojitost s vnit ním rozpoložením lov ka. Vn jší projev, postoj musí vyr stat z postoje 

vnit ního, aby se nestal pouhým groteskním t lesným cvi ením. To by bylo hrubé 

neporozum ní d ležitosti ú asti t la na liturgii. T lesný postoj má vyjad ovat náš 

vnit ní sv t.41 

žeme íci, že opa ný názor na spojení t lesnosti a vnit ího sv ta v ícího 

zastává Paul De Clerc. Ten vidí t lo, konkrétn  ústa, a to co ústa pronášejí v základu 

vnit ních postoj . Na výrocích mnoha autor 42 ukazuje, že to, co v ící ekne nebo 

opakuje, má utvá et jeho vnit ní pocity a postoje.43 Jde dokonce tak daleko, že t lesnost 

(t lesné úkony) a zkušenost staví p ed intelektuální porozum ní liturgii, jelikož 

nem žeme pln  porozum t v cem a pochopit smysl v cí, dokud tyto v ci neprožijeme 

sami.44 

4.2 Smysly a liturgie 

Není pochyb, že liturgii vnímáme nejprve svými smysly a poté se snažíme 

jednotlivým vjem m porozum t a za lenit je do celku liturgie. Nej ast jší roli má p i 

vnímání liturgie smysly náš zrak a sluch.  

                                     
40 Václav Vacek, Pozvání k ve i Pán . Vyšehrad: Praha 2008. ISBN 978-80-7021-919-5, str.  182-183. 
41 Pokorný Ladislav, Obnovená liturgie. eská katolická charita: Praha 1976. Bez ISBN, str.  51-53. 
42 Sv. Benedikt, sv. Ambrož, sv. Augustin. 
43 De Clerc P., Moudrost liturgie a jak jí porozum t. Karmelitánské nakladatelství: Praha 2002. ISBN 80-
7192-453-9, str.  31-32.  
44 Tamtéž, str.  31-35. 
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ima sledujeme veškeré d ní, které se p i liturgii odehrává. V dob , kdy lidé 

nerozum li jazyku liturgie byl dokonce zrak jediným prost edníkem mezi liturgickými 

úkony a v ícími. asto tedy z výše zmín ného d vodu docházelo k „dramatizaci“45 

liturgie. V ícím unikal obsah úkon , podstata úkon  a jejich ú ast se omezila na 

nezaujaté sledování a soukromé modlení. …“ Lidé se p i tom modlili soukrom  nebo 

spole  n které modlitby, r ženec, zpívali písn , které se vztahovaly k tomu, co se 

odehrávalo u hlavního oltá e. V d ležitých chvílích ministrant zazvonil, aby lidé 

erušili své modlitby a chvilku se v novali n jakému “tajemství“, a pak se op t vrátili 

ke své – neliturgické modlitb .“46 Vladimír Polc se o liturgii pozdního st edov ku 

vyjad uje podobn . Uvádí, že prostor kolem oltá e se stal jevišt m, na kterém se 

odehrávalo posvátné drama. Jde dokonce tak daleko, že z této dramatizace liturgie 

vyvozuje vznik liturgických her (liturgických dramat), které se hrály v chrámech, a 

kterých se aktivn  ú astnili i duchovní. Tuto situaci spojuje s pot ebou st edov kých 

lidí, hmatateln  a viditeln  prožívat hloubku Božího tajemství, hloubku víry. 

St edov ký lov k se nechce spokojit s pouhým rozumovým objsn ním víry (kterému 

mnohdy jako laik nerozumí), ale chce tuto svoji víru i citov  prožívat.47 

Sluch nám b hem liturgie umož uje vst ebávat p tené texty, a následn  nad 

nimi rozjímat. Díky sluchu m žeme p ijímat Slovo Boží, a m žeme na n j adekvátn  

odpov t. Se sluchem úzce souvisí i p ednes – náš, celého spole enství, kn ze nebo 

ícího pov eného tením z Písma. M l by být kladem velký d raz a pe livost na 

výb r v ícího, který bude íst  nebo zpívat žalmy. Nejedná se o zvýhod ování nebo 

up ednost ování ur itého lov ka na základ  jeho spole enského nebo jiného postavení, 

ale jde o to, že musíme mít na pam ti celé spole enství, které bude p ijímat slova 

z Písma a tato slova nejsou pouhými složeninami písmen abecedy, ale jsou to slova 

Boha a tak by s nimi m lo být zacházeno a s tímto v domím by m la být pronášena. 

Proto není p íliš vhodné, te-li tení malé dít , které se sotva p ed pár lety nau ilo íst a 

ani si neuv domuje význam i symboliku teného. Na druhou stranu máme možnost p i 

                                     
45 Ve v ících pak liturgické ob ady vyvolávali p edstavu hraných scén. Kn z se pro n  stal hercem, oltá  
byl jednou z kulis a vše nutn  p sobilo jako divadelní p edstavení. 
46 Václav Vacek, Pozvání k ve i Pán . Vyšehrad: Praha 2008. ISBN 978-80-7021-919-5, str. 151. 
47 Polc V. Jaroslav, Posvátná liturgie. es anská akademie: ím 1981. Bez ISBN, str. 87-89. 
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asti liturgického ob adu vnímat svými smysly ticho. Je to velice silný projev, který 

nám umož uje naslouchat a je také velice d ležitý k modlitb .48 

Hmat není v liturgii moc rozší en. Nej st ji se s tímto smyslem setkáváme p i 

pozdravení pokoje, kdy podáváme ruku, m žeme se i obejmout nebo políbit49. Hmat 

ur itou roli hraje i p i p ijímání n kterých svátostí – k tu, bi mování a pomazání 

nemocných. Chu  se v liturgii vyskytuje ješt  v menší mí e než hmat. O chuti m žeme 

hovo it jen ve dvou p ípadech, a to p i p ijímání T la a Krve Krista. Posledním 

smyslem, který zde uvedeme je ich. ich se v liturgii objevuje pouze ve spojitosti 

s kadidlem – vonným dýmem, který stoupá k Bohu a symbolizuje tak naše modlitby, 

prosby a chvály.50 

4.3 Slovo a jazyk v liturgii 

Slovo  se  v  liturgii  objevuje  ve  dvou  sm rech.  Ve  sm ru  sestupném  a  

vzestupném. Sestupný sm r znamená slovo Boží, které je nám dáváno skrze Písmo 

Svaté a jeho etbu b hem bohoslužby (tedy k nám sestupuje). Vzestupný sm r vyjad ují 

naše slova mí ená k Bohu, a to p edevším v žalmech responzoriálních51, p i 

chvalozp vech, p i modlitbách – Ot enáš a p i aklamaci52.53 

Slovo se také p i bohoslužb  n kolikrát objevuje v naší soukromé a tiché 

modlitb . Je to prostor pro soukromý rozhovor s Pánem, vyjád ení naší kajícnosti, 

našich dík . Další významnou ástí, kde je naše slovo velice d ležité jsou p ímluvy. P i 

nich v ící sd lují Pánu pot eby své i pot eby konkrétní obce, farnosti. 

Liturgie se neobejde bez jazyka. Jakmile vyslovíme n jaké slovo i v tu, vždy je 

pronášíme v ur itém jazyce. V dnešní dob  jsou liturgickými jazyky jazyky národní. 

V minulosti tomu tak nebylo. Jazyky národní byly pro liturgii zakazovány (p edevším 

                                     
48 Václav Vacek, Pozvání k ve i Pán . Vyšehrad: Praha 2008. ISBN 978-80-7021-919-5, str. 183. 
49 Poslední dv  jmenované formy pozdravení opravdu nejsou asté, nejspíš z d vodu ostychu a anonymity 

ících. Což je v protikladu k podstat  liturgického shromážd ní. 
50 De Clerc Paul, Moudrost liturgie a jak jí porozum t. Karmelitánské nakladatelství: Praha 2002. ISBN 
80-7192-453-9, str.  46 - 52. 
51 Následuje po prvním tení z Bible a má vyjád it souhlas v ících s tím, co bylo ve tení zv stováno a 
také jejich p ipravenost a ochotu napl ovat Boží zákony ve svých životech. Berger Rupert, Liturgický 
slovník. Vyšehrad: Praha 2008. ISBN 978-80-7021-965-2, heslo žalm responzoriální. 
52 Sborové mluvené zvolání zástupu lidí. Berger Rupert, Liturgický slovník. Vyšehrad: Praha 2008. ISBN 
978-80-7021-965-2, heslo aklamace. 
53 Pokorný Ladislav, Obnovená liturgie. eská katolická charita: Praha 1976. Bez ISBN, str. 46-50. 
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v západní církvi, respektive ímské liturgii, východní církev - byzantská liturgie byla 

shovívav jší a tolerantn jší k jiným jazyk m) a preferována byla latina. Od 2. stloletí se 

edevším latinským p ekladem Písma Jeronýma stává latina oficiálním jazykem církve 

a liturgie, a to až do II. vatikánského koncilu (SC 63)54.55 

Jak bylo uvedeno výše, liturgie dnešních dn  jsou vedeny v národních jazycích, 

a tyto jazyky se tak stávají jazyky posvátnými.  tedy musí být kultivovaná, ale 

zárove  tvárná. Musí reagovat na vývoj doby, vývoj jazyka ve spole nosti, tedy se musí 

asto revidovat. Musí být í srozumitelnou a jasnou.56 

4.4 Liturgická symbolika 

Znamením rozumíme jev, který je smysly vnímatelný, ale který odkazuje na 

skute nost jinou, odlišnou, který je s touto skute ností spojen, ale není s ní shodný. 

Znamení je zástupný prvek k té skute nosti, která stojí (významov ) za tímto 

znamením, ale ke které toto znamení ukazuje, sm uje. 

Ladislav Pokorný se zabývá pot ebnými vlastnostmi znamení, aby bylo 

znamením a p ichází s t mito záv ry – znamení by m lo být odlišné od ozna ovaného, 

lo by být odvozené z ozna ované v ci a tím pádem nedokonalejší než sama v c, 

znamení by m lo být ozna ované v ci podobné, ale soušasn  od ní odlišné, a m lo by 

být snadn ji poznatelné než ozna ovaná v c.57 Takovýto vý et se p esn  hodí na popis 

funkce liturgických znamení. Jejich úkolem je práv  svou smyslov  vnímatelnou 

podobou odkazovat na skute nosti mimo tento sv t, na skute nosti, které jsou rozumem 

neuchopitelné a smysly nehmatatelné a nevnimatelné58. Jsou pojítkem i prost edníkem 

mezi títmo naším sv tem a sv tem Božským. 

 V liturgii se takto spojuje sv t nehmotný a neviditelný se sv tem hmotným a 

viditelným.  Toto  spojení  skrze  symboly  a  znaky  je  možné  díky  Ježíši  Kristu,  který  

sestoupil na tento sv t, p ijal lidskou podobu, a díky tomu tyto dva sv ty ur itým 

zp sobem propojil a vytvo il tak námi vnímatelná znamení. 

                                     
54 Dokumenty II. vatikánského koncilu, Zvon: Praha 1995. ISBN 80-7113-089-3, str. 152.  
55 Pokorný Ladislav, Obnovená liturgie. eská katolická charita: Praha 1976. Bez ISBN, str. 46-50. 
56 Tamtéž, str. 46-50. 
57 Tamtéž, str. 39. 
58 Ve v tšin  p ípadech. 
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4.4.1 Voda 

Voda je obecným symbolem pro o istu, istotu.59 Voda  byla  už  od  antiky  

považována za pramen plodnosti, života. Jelikož kde není vody, není úrody. Místo 

zelených plání se objevují nehostinné a vyprahlé poušt . Zajímavé je, že voda v sob  

obsahuje i ohrožující ili negativní potenciál. Je to p edevším stojatá a rychle se kazící 

voda, která se nejd íve musí požehnat, aby z ní vyšly démonické síly.60 S tímto 

symbolem tedy pracuje p edk es anská, mimok es anská i pohanská symbolika, ale 

pouze v  k es anství se tomuto symbolu dostává nového rozm ru. Ježíš Kristus 

ustanovuje k est vodou jednak jako duchovní o istu, ale také, a to je zde velice d ležité, 

Ježíš k tem vodou nazna uje své vzk íšení a potažmo vzk íšení ostatních v ících. Voda 

zde dostala zcela nový rozm r s odkazem do sv ta nehmatatelného.61 

4.4.2 Chléb a víno 

Dalším p íkladem nám m že být symbol chleba a vína. Chléb vždy znamená 

pokrm. Je to základní potravina lov ka a jako taková hraje velice d ležitou roli nejen 

v liturgickém ob ad . Chléb je pokrm, a pokrm je spojen s hostinou, spole ným 

stolováním, a je tedy i významným spojujícím prvkem ve spole nosti.62 Pozvání 

k hostin , ke spole nému stolu vyjad uje vzájemnou d ru a p átelství mezi lidmi. 

Z evangelií se asto dovídáme, že Ježíš usedal ke spole ným hostinám nejen s apoštoly, 

ale i s lidmi plnými h ích , kte í byli pro tehdejší spole nost zavrženíhodni (L 7,36-50).  

Pouze a jedin  díky prom , kterou u inil Ježíš Kristus, se tento chléb stává 

symbolem pokrmu posvátného, který je op t nejn odkazem na sv t nadp irozený, ale 

stává se tímto posvátným pokrmem fakticy (z d vodu skute ného vykonání Ježíšovy 

ob ti).63 P vodn  v ící p inášeli na bohoslužbu každý sv j vlastní chléb (kvašený), ale 

                                     
59 Jak fyzickou, tak i duševní istotu. 
60 Vychází z antických p edstav o hlubokých oceánech jako o n em negativním… 
61 Pokorný Ladislav, Obnovená liturgie. eská katolická charita: Praha 1976. Bez ISBN, str. 229-230. 
62 Tento motiv hostiny i spole ného jídla m žeme nalézt již v antice, kde tzv. symposion znamenalo 
spole né setkávání za r znými ú ely – diskuze, pobavení, pou ení….. 
63 Pokorný Ladislav, Obnovená liturgie. eská katolická charita: Praha 1976. Bez ISBN, str.  41-42. 



19 

 

postupem asu s rostoucí úctou k tomuto pokrmu se od b žných bochník  upustilo a 

za ali se používat nekvašené hostie64 (z lat. hostia – ob tní dar – ob  Ježíše Krista).  

Stejn  jako je chléb základním pokrmem p i hostin , je i víno jakožto nápoj 

neodmysliteln  s hostinou spojeno. V b žném život  si p ipíjíme na zdraví, na po est 

jaké osoby, události jako stvrzení n jakého rozhodnutí. Víno je také pro svou 

ervenou barvu symbolem krve. V liturgii se pak víno skute  v krev prom ní. 

Nesmíme opomenout zmínit jistou praktickou záležitost ohledn  liturgického vína. 

estože ervené víno symbolizuje krev, p i eucharistickém ob adu se používá víno bílé, 

a to z ist  praktických d vod  – bílé plátno, kterým se utírá kalich je lépe zbaveno 

skvrn z bílého než z erveného vína.65 

4.4.3 Kadidlo 

Sm s vonných prysky ic, které zapálením za nou doutnat a vytvá et vonný 

oblak dýmu, který se vznáší sm rem vzh ru. Ve starých kulturách se kadidlo používalo 

edevším p i kultickém zacházení s mrtvými. Vonné dýmy p ekrývaly zápach a 

sloužily i jako ochrana p ed zlými duchy. Pozd ji kadidlo používali p edevším movití 

lidé, a to p i r zných ob adech, kde zastávalo funkci pocty, úcty. Z t chto motiv  se pak 

vytvo il rituál oku ování. Dým se vznáší k božstv m, které je skrze n j uctíváno. 

Zárove  vonné prysky ice mají ur itý omamný charakter. K es anská obec se dlouho 

bránila v lenit do liturgie oku ování kadidlem, jelikož si byla v doma silného 

pohanského náboje, který tento rituál obsahuje, ale postupem asu se i kadidlo stalo 

neodd litelným symbolem posv cení a úcty Bohu sou ástí liturgie. Dým stoupá k Bohu 

jako symbol naší modlitby chval a dík . Sou asn  se jím posv cují oltá e, k íže a 

chrámové prostory.66 V dnešní katolické liturgii vidíme nej ast ji oku ování Písma67, a 

oku ování vystavené Nejsv jší svátosti. P i obojím jde o výraz hluboké úcty vyjád ené 

vonným dýmem stoupajícím k nebeskému Tr nu.68 

                                     
64 Bohužel se s tímto krokem ztrácí to faktické nasycení v ícího, které mu umož oval opravdový chléb a 
které mohlo daleko lépe ve v ících vyvolávat pocit faktického nasycení duchovního. Podobn  se ohledn  
vhodnosti hostie vyjad uje Ladislav Pokorný, který uvádí, že by bylo vhodné upravit alespo  tlouš ku a 
barvu hostie, aby tak p ipomínala opravdový chléb. Pokorný Ladislav, Obnovená liturgie. eská 
katolická charita: Praha 1976. Bez ISBN, str. 232-234. 
65 Pokorný Ladislav, Obnovená liturgie. eská katolická charita: Praha 1976. Bez ISBN, str. 234. 
66 P i významn jších událostech, slavnostech, svátcích. 
67 P ed etbou z evangelia. 
68 Pokorný Ladislav, Obnovená liturgie. eská katolická charita: Praha 1976. Bez ISBN, str. 231-232. 
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4.4.4 Olej 

Olej se v katolické liturgii používá p i sv cení kn ží, biskup , p i ud lování 

svátosti bi mování, pomazání nemocných. Nej ast ji je to olej olivový nebo olej, který 

má v sob  p ím s vonného balzámu. V p edk anské dob  užívali oleje pro 

náboženské ú ely ekové i ímané. Nej ast ji se olej používal p i lé ení, a také ve 

spojení s Duchem svatým, kdy se p i bi mování ud luje skrze symbol oleje milost (dary 

Ducha svatého).69 

4.4.5 Sv tlo a svíce 

V raných k es anských obcích bylo používání sv tla ist  praktickou záležitostí, 

jelikož se bohoslužby konaly v noci nebo v brzkých ranních hodinách. Sv tlo ovšem 

velice brzy získalo symboliku. S nejv tší pravd podobností je symbolika sv tla 

spojována s Kristem, jelikož on je nazýván nezanikajícím sluncem spravedlnosti70. 

Sv tlo je znamením radosti, blízkosti Boha, je to symbol modlitby. Sv tlo také 

v kostelích symbolizuje p ítomnost Krista v Nejsv jší svátosti.71 

Svíce, respektive plamen je op t velmi starým symbolem. Již v p edk es anském 

sv  se svíce zažíhaly jako ochrana p ed démony, p edevším ve spojení s poh ebními 

rituály. K es anství tento zvyk p evzalo, ale vtisklo mu novou tvá . Sv tlo svíce, 

plamen, se stal symbolem Krista. Sv tlo, které oza uje jejich život. Plamínek svíce 

ícím také p ipomíná pot ebu bd ní, aby je p íchod Krista nezasko il nep ipravené 

(Mt 25,1-13). Nejd íve se svíce používaly jen p i významných událostech, nap . p i 

vstupu papeže do chrámu. Pozd ji se tento zvyk ustálil, a svíce se staly neodd litelnou 

sou ástí každé liturgie. Na oltá i tak ho í svíce dv , ty i nebo šest svící a p i mši 

biskupské je to dokonce sedm svící rozmíst ných kolem oltá e.72 

                                     
69 Tamtéž, str. 230-231. 
70 Zde op t m žeme zmínit fakt, že se jedná o k es anskou reakci na pohanský kult slunce, kdy je 

es any uctívané jediné pravé slunce, kterým je Kristus. 
71 Tamtéž, str. 228-229. 
72 Berger Rupert, Liturgický slovník. Vyšehrad: Praha 2008. ISBN 978-80-7021-965-2, heslo svíce. 
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4.5 Vkládání rukou 

V kapitole Liturgie a t lesnost jsme zmínili roli rukou jako velice d ležitou. 

V nadcházejících v tách se budeme konkrétn  zabývat významem symbolického 

vkládání rukou. Je to neodd litelná sou ást katolické liturgie, a jak uvídíme dále, 

používá se p i mnoha jejích svátostech. 

V Biblli se objevuje vkládání rukou p i mnoha p íležitostech, nap . ve Starém 

zákon  se do teme, že ruce se vkládali na hlavu zví at, která byla následn  ob tována. 

Skrze tento ob ad se p enášely h íchy bu  jednotlivce, nebo celého spole enství na 

zví e, které bylo ob továno. Dalším typem vkládání rukou je vkládnání p i p edávání  

funkce v kn žském ú ad  nebo p i p edávání duchovní síly. V Novém Zákon  se 

vkládání rukou nej ast ji objevuje ve spojitosti s Ježíšem. Ten pomocí tohoto rituálu 

uzdravoval nemocné, vyhán l  z lidí zlé duchy, žehnal d tem. Jiným p íkladem vkládání 

rukou je situce, op t popisovaná v Novém Zákon , kdy je na lov ka skrze vložení 

rukou seslán Duch Svatý.  

V sou asné katolické liturgii m žeme tento rituál spat it p i udílení k tu, p i 

mž kn z vkládá ruce na katechumena a modlí se nad ním, aby ho B h vysvobodil 

z h íchu.73 Další svátostí p i které se používá vkládání rukou je svátost bi mování74. P i 

tomto ob adu biskup75 vkládá ruce na bi movance se slovy: „(jméno), p ijmi pe  daru 

Ducha Svatého“. P i svátosti pomázání nemocných se také objevuje vkládání rukou na 

hlavu nemocného a má p ipomenout Ježíšovu uzdravující moc, která tak pomocí Ducha 

Svatého sestupuje na nemocného. Pouze pro dopln ní zmíníme vkládání rukou p i 

svátosti sv cení biskupa, kn ze a jáhna. Zajímavý post eh nabízí odborná studie Ivana 

Sou ka, ve které se zabývá rituálem vkládání rukou ve spojení s jistými magickými 

edstavami. Uvádí, že práv  v magii se objevují ruce a jejich vložení na lov ka nebo 

                                     
73 Tato forma k estní liturgie je asto kombinovaná s formami jinými – pono ení do vody, pokropení 
vodou… 
74 Z lat. confirmatio, což znamená posílení, utvrzení. Ve st edov ké teologii se tato svátost dokonce 
nazývala Vkládání rukou. Berger Rupert, Liturgický slovník. Vyšehrad: Praha 2008. ISBN 978-80-7021-
965-2, heslo ruka, vzkládání rukou. 
75 Ale existují i výjimky, kdy ud lovatelem této svátosti m že být i kn z 
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zví e jako symboly p edávání tajemných sil, které mají moc lé it lov ka, ale také mají 

moc lov ka zni it.76 

                                     
76 Sou ek Ivan, Interpretácia rituálu vkladania rúk v rímsko-katolickej liturgii na základe predstáv 
vychádzajúcich z raných náboženských foriem. Sacra aneb rukov  religionisty, únor 2007, ro . 5, ISSN 
1214-5351, str.144-167. 
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5 LITURGICKÝ ROK 

Nyní se budeme zabývat stavbou liturgie, jejími prom nami a konkrétním 

vývojem. Jako první je nutné si uv domit, že liturgie je velice dynamický útvar77, a jako 

takový se vyvíjí nejen ve svých historických prom nách, ale také se podoba liturgického 

ob adu m ní v pr hu roku, respektive liturgického roku. Liturgie si všímá slavností, 

svátk  a r zných památek, které jsou d ležité nejen pro k es anství, a tyto významné 

události zapracovala do své liturgie, takže se i v pr hu kratšího ro ního období 

ní78.  

5.1 Liturgický a ob anský rok 

Liturgický rok je odlišný od toho ob anského, a tyto odlišnosti, nebo lépe tento 

ád liturgického roku vychází z logického uspo ádání založeného, jednoduše eno, na 

ležitosti jednotlivých událostí týkajících se k es anství.79…„Liturgický rok je 

postupným rozvíjením vykupitelského díla Kristova…“80 

Liturgický rok zahrnuje a oslavuje památku spasitelných in  Božích v Ježíši 

Kristu v pr hu jednoho ro ního cyklu.81 Krom  této ásti liturgického roku, která se 

nazývá temporál a která zahrnuje dva sváte ní okruhy – velikono ní okruh s p ípravnou 

dobou a sváte ním dozvukem, a váno ní okruh op t s p ípravnou dobou a sváte ním 

dozvukem (podrobn ji v následujících kapitolách), zahrnuje ješt  liturgický rok období 

mezi ob ma t mito nosnými trámy liturgického roku, které se nazývá liturgické 

mezidobí. Liturgický rok také krom  událostí z Ježíšova života upomíná i na r zné 

svaté, kte í svým životem inspirují, povzbuzují a u í v ící následování Krista. Tento 

kalendá , který vychází ze svátk  svatých se nazývá sanktorál (podrobn ji op t 

v p íslušné kapitole). 

                                     
77 Jak bylo uvedeno výše. 
78 Op t je t eba si uv domit, že podstata liturgie z stává stejná, ale že se m ní ty ásti, u kterých m že 
docházet ke zm nám a které tak reagují na danou slavnost i svátek atd.. 
79 Nej ast ji jsou tyto slavnosti, svátky, památky spojené s životem Ježíše Krista, které mají nejv tší 
hodnotu, ale v litugii se objevují i svátky a památky, které se zam ují na sv tce, církev atd.. Konkrétn ji 
v kapitole Sanktorál. 
80 Pokorný Ladislav, Obnovená liturgie. eská katolická charita: Praha 1976. Bez ISBN, str. 196. 
81 Adam Adolf, Liturgický rok. Vyšehrad: Praha 1998. ISBN: 80-7021-269-1,  str 13. 
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Liturgický rok prošel dlouhým vývojem, než se ustálil v podob  jakou známe a 

musíme mít na pam ti, že jeho vývoj se nikdy zcela nezastaví. Samoz ejm  jeho hlavní 

slavnosti z stávají pevnými body, které jsou pro liturgický rok závazné, ale p edevším 

v kalendá i svatých – sanktorálu m žeme spat ovat odlišnosti a neustálý vývoj.82 Tyto 

zm ny jsou možné díky ustanovením a r zným církevním dokument m, které se 

zabývají práv  liturgickým rokem, a které stanovily dva druhy liturgického kalendá e. 

Kalendá  všeobecný a kalendá e speciální. 

5.1.1 Kalendá  všeobecný  

Dnešní ro ní všeobecný kalendá  je založen na gregoriánském kalendá i 

vycházejícím z juliánského kalendá e, který bylo nutné reformovat83 (nebudeme zde 

uvád t p esné astronomické výpo ty a propo ty, které by nám objasnily nustnost 

reformy, jelikož tento problém není p edm tem této práce, ale zjednodušen eno se 

juliánský kalená  musel reformovat, protože se opož oval za rokem slune ním). 

Kalendá  všeobecný, nebo také generální, byl publikován dekretem Kongregace 

rit  v roce 1969. Tato kongregace je ímským kuriálním ú adem, který má dohlížet na 

to, aby se ímská liturgie slavila všude stejn , aby byla jednotná a nerozpadala se na 

mnoho místních zvláštních rit .84 Druhý vatikánský koncil z tohoto všeobecného 

ímského kalendá e vy lenil ty svátky svatých, které nemají obecný význam (títmto byl 

výrazn  snížen po et svátk  s obecnou platností) a umožnil slavení svátk  bez 

obecného významu díky zavedení tzv. speciálních kalendá  (SC 111).85 

5.1.2 Kalendá e speciální 

Pod kalendá e speciální si za adíme t i typy kalendá . P jde o kalendá  

regionální, diecézní a eholní. Samoz ejm  všechny speciální kalendá e se p ísn ídí a 

                                     
82 Jedná se o kalendá e diecézní, regionální, které se od všeobecného liší. Viz kapitola Kalendá e 
speciální. 
83 Papež eho  XIII svolává roku 1576 komisi, která má provést reformu juliánského kalendá e. Berger 
Rupert, Liturgický slovník. Vyšehrad: Praha 2008. ISBN 978-80-7021-965-2, heslo kalendá . 
84 Berger Rupert, Liturgický slovník. Vyšehrad: Praha 2008. ISBN 978-80-7021-965-2, heslo kongregace 
rit . 
85 Dokumenty II. vatikánského koncilu, Zvon: Praha 1995. ISBN 80-7113-089-3, str. 163. 
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vycházejí z kaledná e všeobecného, ale na místa, kde je to možné se dosazují vlastní 

svátky svatých, kte í mají význam pro daný region, spole enství, národ.86 

Kalendá  regionální se užívá pro r zné provincie, regiony a velká území. 

Nej ast ji se kalendá  týká ur itých jazykových oblastí, které vyžadují drobné úpravy 

kalendá e všeobecného, a které si do tohoto regionálního kalendá e za le ují svátky 

svatých, které platí pro celou oblast. Regionálním kalendá em pro echy a Moravu je 

eský národní kalendá .87 

Kalendá  diecézní vychází z možnosti diecézí (místních církví) slavit své vlastní 

mu edníky, eholníky, svaté. Druhý vatikánský koncil tuto možnost potvrdil 

v dokumentu SC 111 , kde se uvádí, že svátky svatých nemají p evládnout nad svátky, 

kterými se slaví vlastní tajemství spásy, a proto tedy mohou jednotlivá biskupství, 

národy, eholní spole enství slavit tyto svátky, které nemají obecný význam.88 Na 

základ  diecízních kalendá  se pak sestavují kalendá e pro jednotlivé kostely, kaple.89 

Posledním zmín ným speciálním kalendá em je kalendá eholní, ádový. 

Takovýto kalendá  p idává ke všeobecnému kalendá i svátky zakladatel  a patron  

konkrétního spole enství, svátky svatých, blahoslavených, kte í ve spole enství i ádu 

žili a také se slaví výro í posv cení katedrály, vznik eholního domu atd.90 

5.2 Struktura liturgického roku 

Jak napovídá název kapitoly, budeme se zabývat stavbou liturgického roku, jeho 

jednotlivými ástmi. Jak jsme již uvedli, liturgický rok se d lí na dv  v tve – temporál a 

sanktorál. V následujícím textu se s t mito ástmi podrobn  seznámíme. 

5.2.1 Temporál 

St edem nejen temporálu, ale celého liturgického roku je Kristovo velikono ní 

tajemství – umu ení a zmrtvýchvstání. Jedná se o pramen spásy pro všechny lidi, který 

                                     
86 Berger Rupert, Liturgický slovník. Vyšehrad: Praha 2008. ISBN 978-80-7021-965-2, heslo 
kalendarium. 
87 Tamtéž, heslo kalendá  regionální. 
88 Dokumenty II. vatikánského koncilu, Zvon: Praha 1995. ISBN 80-7113-089-3, str. 163. 
89 Berger Rupert, Liturgický slovník. Vyšehrad: Praha 2008. ISBN 978-80-7021-965-2, heslo diecézní 
kaledá . 
90 Tamtéž, heslo kalendá eholní. 



26 

 

byl velikono ními událostmi zprost edkován. Proto jím za neme i my, p estože za 

po átek liturgického roku je ozna ován advent.  

Brzy po Ježíšov  odchodu se vedle pravidelného slavení n le, jakožto dne 

památky smrti a zmrtvýchvstání Krista za íná objevovat také výro ní slavení Paschy 

v návaznosti na Ježíšovo ustanovení T la a Krve. V židok es anských obcích tedy 

docházelo jak ke slavení klasické židovské Paschy, tak i ke slavení Paschy ve smyslu 

es anského velikono ního tajmeství a k vzájemnému odpoutávání docházelo jen 

pozvoln . Velikonoce se slaví vždy v ned li po prvním jarním úpl ku a zahrnují tzv. 

velikono ní triduum. Toto triduum obsahuje t i dny, které upomínají na uk ižování, 

smrt a zmrtvýchvstání Pán . Je to – Ve erní slavnost na Zelený tvrtek (Památka 

Ve e Pán ), dále liturgie Velkého pátku (Památka Umu ení Pán ) a Slavnost 

velikono ní noci a velikono ní ned le (Slavnost Zmrtvýchvstání Pán  – Bílá sobota a 

ned le). Krom  tohoto velikono ního tridua se k velikono nímu sváte nímu okruhu 

ipojuje velikono ní doba – padesátidenní, která kon í slavností Seslání Ducha svatého 

a velikono ní kající doba – doba postní, která za íná Popele ní st edou a trvá 4491 dní. 

Postní doba pak kon í mší na památku Ve e Pán  na Zelený tvrtek. Bohužel nám 

rozsah této práce nedovoluje  detailn ji se zabývat jednotlivými sváte ními dny a 

sváte ními obdobími, a proto se spokojíme pouze s datovým ur ením a podstatu, 

význam a jejich vývoj nebudeme popisovat. 

Rovnou tedy p ejdeme k druhému významnému sváte nímu okruhu, kterým jsou 

Vánoce. Nejvýznamn jším dnem tohoto okruhu je 25. prosinec92 jako den Kristova 

narození, ili inkranace, vt lení Boha (jeho zjevení v t le). Podobn  jako 

k Velikonoc m i k Vánoc m se postupem asu p idružila p ípravná doba tzv. advent93. 

Jeho za átek není datov  fixován a pohybuje se v rozmezí od 27. listopadu do 3. 

                                     
91 Vedly se spory, jak po ítat postní dobu, aby se zachovala symbolika 40 dní Ježíše na poušti. Nakonec 
se ke 40 d m od 1. Postní ned le p idaly 4 dny, aby se popelec ud loval ve st edu, jelikož to bylo mezi 
lidmi zavedené a oblíbené. Adam Adolf, Liturgický rok. Vyšehrad: Praha 1998. ISBN: 80-7021-269-1,  
str 98-100. 
92 Jak jsme již uvedli výše v textu, výb r tohoto dne není náhodný, ale je reakcí na pohanský svátek 
nep emožitelného boha Slunce, který se slavil ve stejný den. Krom  této teorie existuje ješt  jiný názor a 
to,  že  jde  o  skute ný a  pravdivý údaj  Kristova  narození.  Adam Adolf,  Liturgický rok. Vyšehrad: Praha 
1998. ISBN: 80-7021-269-1,  str. 121. 
93 Z lat. adventus – p íchod (p íchod Pán ). Berger Rupert, Liturgický slovník. Vyšehrad: Praha 2008. 
ISBN 978-80-7021-965-2, heslo advent. 
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prosince. Pro konkrétn jší p edstavu má advent za ínat prvními nešporami94 ned le, 

která p ipadne na 30. listopadu nebo na den tomuto dni nejbližší.95 Samotný advent trvá 

ty i ned le a má v ícího p ipravit nejen na samotný svátek narození Ježíše Krista, ale 

má ho také p ipravit na o ekávaný druhý p íchod Ježíše na konci v .96 Celý váno ní 

sváte ní okruh se uzavírá svátkem K tu Pán , který se slaví ned li po Zjevení Pán  (6. 

leden). 

Liturgickým mezidobím pak nazýváme 33 (34) týdn , které leží mezi ob ma 

velkými sváte ními okruhy, které jsme zmínili v p edcházejících dvou odstavcích. 

V tomto období se klade d raz na plnost a celistvost tajemství Kristova života v tom 

smyslu, že se neoslavuje konkrétní tajemství z konkrétního pohledu, ale z jeho 

obecného významu pro život v ícího, církve. Týdn m dominují  ned le, které vychází 

z Velikonoc, a každá je tak svátkem, p ipomínkou a zp ítomn ním Kristovy ob ti a 

samoz ejm  se b hem této doby slaví r zné svátky, památky a také slavnosti. 

5.2.2 Sanktorál 

Do sanktorálu adíme památky svatých. Jedná se p edevším o p ipomínky 

Ježíšovy matky Marie, apoštol , mu edník  a dlouhého zástupu sv tc  a sv tic, kte í 

svými životy následovali Krista. 

Kult svatých nemá v žádném p ípad  nahrazovat i jinak znehodnocovat 

Kristovo prost ednictví, což se v ur itých d jinných etapách, p edevším p emírou 

lidového uctívání svatých d lo, ale má poukázat na Boží milost p sobící na jejich život. 

Má tedy ostatní v ící inspirovat, posilovat, vést, pomáhat. 

Historie uctívání svatých je dosti komplikovaným jevem, a rozsah této práce 

nedovoluje její detailn jší zkoumání, proto se zam íme pouze na nejd ležit jší prvky. 

Po átek kultu svatých datuje Adolf Adam do poloviny 2. století a dále uvádí, že 

uctíváni byli nejprve ti k es ané, kte í ob tovali vlastní život p i následování Krista. 

Jednalo se o mu edníky, kterým byla prokazována velká úcta. Za prvního takového 

mu edníka je považován biskup Polykarp ze Smyrny. V po átcích se kult mu edníka 

                                     
94 Pravidelné neeucharistické shromážd ní obce v ur itouhodinu – ve er. Berger Rupert, Liturgický 
slovník. Vyšehrad: Praha 2008. ISBN 978-80-7021-965-2, heslo modlitba hodinek. 
95 Adam Adolf, Liturgický rok. Vyšehrad: Praha 1998. ISBN: 80-7021-269-1, str.  129. 
96 Pokorný Ladislav, Obnovená liturgie. eská katolická charita: Praha 1976. Bez ISBN, str. 198. 
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omezoval jen na obec, se kterou byl úzce spojen – hrobem nebo jinak uchovanými 

lesnými poz statky mu edníka. Pozd ji byli n kte í z mu edník  p ijímáni i do 

ostatních kalendá  obcí, a hrob byl nahrazován relikviemi97, pozd ji obrazy.98 

Ke kultu mu edník  se velmi brzy p idalo uctívání apoštol , vyznava , kte í 

byli pronásledováni pro svou víru, ale nemuseli zaplatit svým životem, v tšinou byli 

mu eni, v zn ni, vyhnáni. V neposlední ad  si úctu vysloužili i panny a asketové, kte í 

se vyzna ují mimo ádným následováním Krista.99 

Aby bylo zabrán no nekontrolovatelnému nár stu svatých, tak byl vytvo en 

církevní proces svato ení (kanonizace), který stanovuje p esná pravidla pro ud lování 

svatosti.100  

                                     
97 T lesné poz statky mu edníka nebo svatého. Berger Rupert, Liturgický slovník. Vyšehrad: Praha 2008. 
ISBN 978-80-7021-965-2, heslo relikvie. 
98 Adam Adolf, Liturgický rok. Vyšehrad: Praha 1998. ISBN: 80-7021-269-1, str. 194-198. 
99 Tamtéž, str. 194-198. 
100 Pravidla lze nalézt v církevním zákoníku CIC Can. 1999-214. Tamtéž, str. 195. 
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6 PROM NY LITURGICKÝCH OB AD  

V následující kapitole se budeme zabývat prom nami vybraných liturgických 

ob ad . Tyto prom ny jsou možné díky stanovisku církve, která zastává p esv ení, že 

Ježíš stanovil a ukázal sm ování svátostného p sobení, ale konkrétní podobu tomuto 

sobení m že vtisknout až církev. M že tedy upravovat jednotlivé úkony, modlitby a 

formy liturgických svátostných ob ad , aby byly lépe pochopitelné, a více odpovídaly a 

reagovaly na spole enský, historický a kulturní vývoj. Tento názor není samoz ejmostí, 

jelikož v minulých stoletích p evládalo p esv ení, že Ježíš Kristus osobn  ustanovil 

každou svátost do posledních detail , a proto jsou podoby t chto svátostí nem nné101.   

jde p edevším o ob ady, které jsou spojeny se svátostmi, jež církev ud luje. 

Podíváme se ale i na ob ady, které se týkají tzv. svátostin. Pro lepší porozum ní a 

rozlišení si vysv tlíme oba pojmy, a pokusíme se pochopit d ležitost, podstatu a 

význam svátostí a svátostin. 

Slovo svátost pochází z eckého výrazu mysterion, které je ozna ením nejen pro 

tajemství, ale také pro Boží spásný in, realizovaný v Kristu. Slovo mysterion se také 

používá pro ozna ení slov a in  Ježíše Krista, která vyslovil i vykonal za ú elem naší 

spásy. Až ve 12. století se pojem svátost za al používat v tom smyslu, jak ho známe 

dnes. D ležité je v tomto bod  zmínit rozlišení na svátosti a svátostiny. Vychází ze 

scholastického používání slova svátosti – sacramentum. Rozlišovali svátosti velké – 

sacramenta maiora a svátosti malé – sacramenta minora. Pod velké svátosti se adil 

est, bi mování, eucharistie, svátost smí ení, pomazání nemocných, kn žské sv cení a 

manželství102; pod malé svátosti, neboli svátostiny, sakramentálie se adila a adí 

všechna bohoslužebná znamení, která nejsou zahrnuta v sedmi p edchozích 

svátostech.103 Svátostiny nemusí být vždy vázány na oficiální p edstavitele církve, ale 

mohou je slavit i laici – rodi e žehnají svým d tem, v ící se pomodlí nad jídlem (což je 

vlastn  p ipomínkou eucharistie, hostiny, která je zahrnuta ve svátostech a tak m žeme 

                                     
101 To, co z stává nem nné je samoz ejm  podstata a výtnam svátostí, m ní se pouze ta ást, která m že 
podléhat zm nám. 
102 Sedm svátostí, které se v církvi slaví dodnes. 
103 Adolf Adam, Liturgika. Vyšehrad: Praha 2001. ISBN 80-7021-420-1, str. 140. 
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íct, že svátostiny vznikly a erpají z jednotlivých svátostí), prosebné pr vody, pout , 

zná sv cení.104 

i ud lování a p ijímání svátostí se lov k setkává s Ježíšem, nejde ale pouze o 

soukromé setkání, ale o setkání celé církve, která je t lem a v ící jsou jeho údy (SC 

26)105. Ú inek t chto svátostí je vždy darem, a nikdy se nejedná o zásluhu v ícího, 

který jej p ijímá. D ležité je si uv domit, že st edem všech svátostí je op t eucharistie, 

na kterou se ostatní svátosti orientují. Svátosti mají lov ka posilovat, mají ho 

ibližovat Bohu, a vést ho na cest  k Bohu.106 

6.1 est 

Liturgickým ob adem k tu se zde budeme zabývat proto, protože je to základní a 

nejd ležit jší událost k es anského života. K est za le uje lov ka – v ícího do církve, 

spole enství bratr  a sester (v Kristu), a jako u ostatních svátostí se tak d je pomocí 

vn jších znamení – omývání, kropení, polévání vodou nebo pono ení do vody,  jako 

výraz o išt ní se od h ích , a od dosavadního zp sobu života a myšlení.107 

6.1.1 Význam k tu 

est je zmi ován v Novém zákon , kde se Ježíš nechává od Jana pok tít, obmýt 

vodou na znamení kajícnosti (Mt 3,13-16), ale k est, který byl ustanoven samotným 

Ježíšem  se  od  tohoto  Janova  podstatn  liší108. K est, který je ustanoven Ježíšem je 

znovuzrozením skrze Ducha svatého. Je to za len ní pok ného do spásného díla 

Božího.109 Pok ný p ijímá nové jméno, jako d kaz svého znovunarození. Svátost k tu 

ruší odlou enost lov ka od Boha, káždá vina a každý h ích je mu odpušt n, a je mu 

nabídnuta nad je na v ný život ve spole enství s Bohem.110  

                                     
104 Berger Rupert, Liturgický slovník. Vyšehrad: Praha 2008. ISBN 978-80-7021-965-2, heslo svátostina. 
105 Dokumenty II. vatikánského koncilu, Zvon: Praha 1995. ISBN 80-7113-089-3, str. 142. 
106 Adolf Adam, Liturgika. Vyšehrad: Praha 2001. ISBN 80-7021-420-1, str 146-150. 
107 Pokorný Ladislav, Liturgika II – d jiny liturgie v p ehledu. eská katolická charita : Brno 1976. Bez 
ISBN, str.  187. 
108 Forma z stává stejná – obmytí vodou na znamení o isty. 
109 Pokorný Ladislav, Obnovená liturgie. eská katolická charita: Praha 1976. Bez ISBN, str. 93-95. 
110 Adolf Adam, Liturgika. Vyšehrad: Praha 2001. ISBN 80-7021-420-1, str 154. 
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6.1.2 Nezbytnosti pro p ijetí k tu 

ijetí k tu bylo ve svých po átcích p edevším výrazem z eknutí se života 

pohanského a sta ilo, aby žadatel k tu vyznal víru v Ježíše Krista, a symbolicky byl 

pono en do vody. Postupem asu se  v církvi ustálil názor, že za len ní dosp lého 

lov ka111 do spole enství – církve (p ijetí k tu) vyžaduje delší p ípravnou dobu, a také 

insitucionální pomoc. Je t eba žadatele o k est vzd lat v záležitostech víry a nau it je 

novému k es anskému životu. Koncem 2. století se objevuje instituce katechumenátu, 

která má za úkol p ipravovat, vzd lávat žadatele o k est. Zajímavostí je, že do 

ktechumenátu nebyli p ijímání vždy všichni žadatelé, a obecn  byly podmínky pro 

ijetí, p edevším b hem 3. století, velmi p ísné. Pokud nap íklad žadatel nepocházel 

z k es anské rodiny, musel být p edstavenému obce p iveden a doporu en n kterým 

es anem z obce. Jestli byl žadatelem o k est otrok, jehož pán byl k es an, musel mít 

pánovo prohlášení o jeho dobrém chování. Mezi žadatele, kte í byli odmítání, pokud by 

radikálním zp sobem nezm nili zp sob svého života, pat ily skupiny pohanských kn ží, 

strážci chrám , herci, gladiáto i a návšt vníci t chto gladiátorských zápas , vojáci, 

um lci, kte í asto zhotovovali sochy božstev.112 

V pr ru trval katechumenát t i roky a  byl zakon en zkouškou, která 

prov ovala p edevším zvládnutí správného k es anského chování a života. 

Katechumen m se p ed ítaly biblické texty, vypráv ly se jim d jiny spásy, p edpov di 

Starého zákona a napln ní t chto p edpov dí v Novém zákon . Katechumeni chodili na 

bohoslužby slova. V období t sn  p ed p ijetím k tu se nad katechumeny konaly 

exorcismy113 a celková p íprava se zintenzivn la. Doba k tu nebyla zpo átku nijak 

stnovena, ale s nar stajícím po tem žadatel  a s disciplinovaností katechumenátu bylo 

nutné stanovit ur ité termíny, vhodné pro ud lování k , a tento výb r padl na dobu 

velikono ní (doba, kdy se oslavuje Kristovo Zmrtvýchvstání a p ímo tak odkazuje na 

nové zrození k nc ). Ani místo k tu nebylo nijak zvláš  ur eno, ale už od samých 

po átk  ud lování k tu se preferovala místa, která nabízela k ní v „živé“ vod . 

Ší ením k es anství tento prvek, k ní v p írod , vymizel a za alo se k tít v tzv. 

                                     
111 K est d tí probíhá jinak a taky se jím budeme zabývat. 
112 Pokorný Ladislav, Liturgika II – d jiny liturgie v p ehledu. eská katolická charita : Brno 1976. Bez 
ISBN, str.  187-189. 
113 Modlitba za vysvobození z odlou enosti od Boha a z h íchu. Berger Rupert, Liturgický slovník. 
Vyšehrad: Praha 2008. ISBN 978-80-7021-965-2, heslo exorcismus. 
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baptisteriích, což byly stavby p idrružené k biskupským, a pozd ji i venkovským 

kostel m, které byly vybaveny piscinou –  m lký „bazén“, do kterého se k nec 

pono il. Typické k titelnice, které známe z dnešních kostel  vznikají až kolem 6. století, 

a jsou úzce spojeny s praktikováním k tu novoroze at114.  D ležitou  a  od  5./7.  století  

nezbytnou sou ástí p ijetí svátosti k tu byla povinnost mít kmotra (do té doby se kmot i 

objevují u sirotk , kterým tímto zp sobem nahrazovali rodi e).115 

6.1.3 Ob ady pro p ijetí k tu 

Tyto ob ady, kterými musí projít žadatel o k est, m žeme rozlišit do dvou ístí. 

První ást by tvo ily ob ady doby p ípravné, a tou druhou ástí by byly ob ady p ed 

samotným k tem. Do první kategorii spadá i katechumenát, o kterém jsme se již 

zmi ovali,  a  proto  se  jím  konkrétn ji  zabývat  nebudeme.  Zam íme  se  ovšem  na  ty  

ob ady, které se sice konají v dob  katechumenátu, ale o kterých jsme se ješt  nezmínili. 

Úpln  prvním ob adem p ípravného období byla úvodní katecheze, která nem la ú el 

pou ení kandidáta o ví e a k es anském život , ale jejím úkolem bylo p esv it se o 

správných a istých úmyslech kandidáta. Mezi další ob ady pat í poznamenání k ížem, 

vkládání rukou, exorcismus (velmi rozší ený), ob ady traditio a reditio, které spolu úzce 

souvisejí.  P i  traditio  bylo  žadatel m  ústn  sd leno  p esné  zn ní  Vyznání  víry  a  

modlitby Ot enáš, a p i reditio je žadatel jako d kaz, stvrzení p ijetí k es anské víry, 

pronesl p ed církevní obcí. Jednalo se o formule, které byly sou ástí tajemství víry, a 

aby jako takové z staly skryty p ed nezasv cenými a pohany katechumen nedostal 

jejich písemnou podobu, a ani si nemohl sám ud lat jejich písemný zápis. Poslednímy 

ob ady p ípravného období jsou tzv. skrutinia116. Jedná se o t i, pozd ji sedm skrutinií. 

i prvním se provedl záznam všech kandidát , kte í byli následn  p edvoláváni p ed 

kn ze, který jim ud lal na ele znamení k íže. P i jednom z dalších skrutinií bylo 

katechumen m umožn no vyslechnout evangelia p i bohoslužb , ale v záp tí se museli 

odebrat pry , a p i ob tování mohli být ú astni jen k es anští rodi e a kmot i.117  

                                     
114 Blíže o k tu d tí v následující podkapitole. 
115 Pokorný Ladislav, Liturgika II – d jiny liturgie v p ehledu. eská katolická charita : Brno 1976. Bez 
ISBN, str. 187-192. 
116 Zkoušky víry a zp sobu života. Berger Rupert, Liturgický slovník. Vyšehrad: Praha 2008. ISBN 978-
80-7021-965-2, heslo skrutinium.  
117 Pokorný Ladislav, Liturgika II – d jiny liturgie v p ehledu. eská katolická charita : Brno 1976. Bez 
ISBN, str. 187-196. 



33 

 

Do druhé kategorie ob ad adíme ob ad effata118 tzv. otev ení smysl  pro Boží 

zv st, který se provádí dotykem naslin ného119 palce kn ze uší, úst, pozd ji i nosu 

katechumena. Další je ob ad z eknutí se zlého, ke kterému se p idávalo i vyznání víry. 

Jedním z posledních ob ad , které se vykonávaly p ed samotným k tem, bylo mazání 

olejem. Op t m l tento ob ad exorcistický charakter, tedy z eknutí se zlého a posiln ní 

se pro nastávající zm ny a  život v Kristu. Na Východ  se pomazálo dokonce celé t lo. 

Západ pomazával olejem jen n které ásti.120 

6.1.4 estní úkon 

Samotný k est se tedy provádí bu  pono ením, nebo litím. Církev zná ob  

varianty a v minulosti se v r zných období preferoval ten, nebo onen zp sob. Také 

po et pono ení nebo lití k estní vody na hlavu byl r zný. Ve Špan lsku nap íklad bylo 

jen jedno pono ení, ale jak známe i z dnešních dob, typické je pono ení nebo lití trojí. 

sn  p ed samotným k term, když k nec stál ve vod , byl dotázán nap íklad na 

otázku – V íš? Po k tu následovalo dvojí mazání olejem. Vyvinulo se z ob adu 

bi movacího, který následoval hned po k tu, kdy biskup pomazal hlavu v ícího (zbytek 

la pomazávali jáhni a jáhenky). Kn z následn  oblékl novok nce do bílého roucha 

na znamení istoty (oba tyto ob ady jak pomazání olejem, tak oblékání do bílého 

radostného roucha se objevují ve 4. století). Do 4. století je datován ob ad odevzdání 

svící novok nc m na Bílou sobotu, a po k tu se novok nc m podávalo mléko 

smíšené s vodou. Tento pokrm má symbolizovat posil ující pokrm nov  narozených 

tí Božích. Novok nci také p istupovali ke svatému prijímání, které bylo podáváno i 

tem. Po k tu se pokra ovalo b hem svatého týdne v katechezi. P edávaly se 

zkušenosti a poznatky, které se týkaly tajemství víry, p edevším eucharistie.121 

6.1.5 est d tí 

 Samostatným problémem je pak otázka k tu malých d tí. Je vhodné dít ti 

vtisknout tento nesmazatelný znak, a tak ho p edem ovlivnit na jeho za ínající cest ? 
                                     
118 Effata znamená aramejsky otev i se. Odkazuje na uzdravení hluchon mého Ježíšem (Mk 7,31-37). 
Berger Rupert, Liturgický slovník. Vyšehrad: Praha 2008. ISBN 978-80-7021-965-2, heslo ritus Effata. 
119 Místo sliny se m že používat olej. 
120 Pokorný Ladislav, Liturgika II – d jiny liturgie v p ehledu. eská katolická charita : Brno 1976. Bez 
ISBN, str.  196-197. 
121 Pokorný Ladislav, Liturgika II – d jiny liturgie v p ehledu. eská katolická charita : Brno 1976. Bez 
ISBN, str.  197-199. 
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Dít  se nem že ke k tu vyjád it ani souhlasn , ale ani odmítav . Zden k Bonaventura 

Bouše se tímto problémem zabývá, a dochází k názoru, že by církev m la odmítat k tít 

ti rodi , u kterých není zaru ené, že dít  povedou v k es anské ví e. To samoz ejm  

nemusí být zaru eno ani k es anským prost edím p i výchov , a tak je opravdu nutné 

zamyslet se nad tím, jestli by dít ti nem la být ponechána svoboda p i samostatném a 

uv dom lém rozhodnutí.122 

Adolf Adam se na toto téma vyjad uje obdobn . Pokud se rodi e p i k estním 

rozhovoru prokáží jako nek es ané, kte í nemají zájem o další k es anskou výchovu 

dít te nebo rozhovor odmítnou, nem l by být k est v takovéto situaci ud len.123 

Problém ohledn  oprávn nosti k tu malých d tí není v církvi nový, jelikož k est 

tí se, jako b žná sou ást k es anského sv ta, vyskytuje již ve 4. stol. Objevují se 

názory, že je nutné nahradit k est d tí pouze k tem dops lých, a ozna it tento k est d tí 

jako nezákonný a neplatný. Pro oprávn nost k tu d tí se vyjad uje Origenés, jehož 

výrok ve své monografii uvádí Adolf Adam: „Církev p evzala od apoštol  tradici 

ud lovat k est i d tem.“124 Dalším hlasem pro je názor, že p estože samo dít  není 

schopné vyjád it sv j souhlas i nesouhlas s k tem a s prvky víry, které jsou nutné pro 

ijetí k tu, souhlas za n j vykonají a dosv í rodi e, komtrové a ostatní p ítomní.125 

Nejenže rozporuplné otázky vyvolávala samotná oprávn nost ud lování k tu 

malým d tem, ale také samotná liturgie tohoto ob adu nebyla zcela do ešená, ve smyslu 

jejího p izp sobení situaci d tí. Pro k est d tí se totiž používal k estní ob ad ur ený 

dosp lým, který nebral ohled práv  na specifi nost situace nedosp lého dít te. O zm nu 

se zasadil až Druhý vatikánský koncil (SC 67)126, který vytvo il nový ád ob adu k tu 

tí. O sou asné podob  k estní liturgie pojednáme v následující kapitole. 

6.1.6 Sou asná podoba k tu 

Podoba k estního ob adu dosp lých se v mnohých a podstatných bodech shoduje 

s ob adem, jak jsme ho popsali výše. Výraznou zm nou je nap íklad obnova 

                                     
122 Bouše Zden k Bonaventura, Malá katolická liturgika. Vyšehrad: Praha 2004. ISBN 80-7021-709-X, 
str. 151-153. 
123 Adolf Adam, Liturgika. Vyšehrad: Praha 2001. ISBN 80-7021-420-1, str. 156. 
124 Tamtéž, str. 155. 
125 Tamtéž, str. 156 
126 Dokumenty II. vatikánského koncilu, Zvon: Praha 1995. ISBN 80-7113-089-3, str. 152. 
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katechumenátu a úprava jeho doby na jeden rok (s možností tuto dobu upravit pot ebám 

katechumena) Druhým vatikánským koncilem (SC 64).127 Pot eba p ípravné doby – 

katechumenátu se za ala jevit jako nezbytnou, jelikož žadatel o p ijetí jedné 

z inicia ních svátostí, m l být vzd lán jak intelektuáln  ohledn  principech k es anské 

víry, tak m l být i postupn  uveden a za len n do k es anského života, života 

v církevním spole enství.128 

K vícero zm nám došlo v k estním ob adu malých d tí, který upravil Druhý 

vatikánský koncil. Ten také stnovil podmínky pro zjednodušený zkrácený ob ad p ijetí 

tu v nebezpe í smrti (SC 68)129, a stanovil pokyny k p íprav  dosp lých (žádajících o 

další inicia ní svátosti, kterými jsou krom  k tu i svaté p ijímání a bi mování), kte í byli 

pok teni jako d ti, ale neprob hla u nich žádná katecheze.130 

Liturgie k tu malých d tí tedy vychází z dokument  Druhého vatikánského 

koncilu a  ob adu p edchází již zmi ovaný k estní rozhovor. Dalším d ležitým prvkem, 

který asto není dodržen, nebo spíše je p ehlížen, a na který upozor ují mnozí auto i131, 

je to, že ob ad k tu d tí nemá být chápán jako soukromá záležitost rodi , komtr  a 

blízké rodiny. K est d tí by m l být rozhodn  za len n do církevního shromážd ní, 

nebo  dít  tímto vstpuje do tohoto spole enství,  a to je za toto dít  a ostatní  své leny 

odpov dné.132  

Po ob adu p ivítání dít te, kdy celebrant133 pozdraví p ítomné a zeptá se rodi , 

co žádají od církve, následuje bohoslužba slova, p i které se te z Písma, p ednášejí se 

ímluvy,  provádí  se  exorcismus,  který  je  stejný  jako  u  k tu  dosp lých  (celebrant  se  

modlí nad k ncem exorciza ní modlitbu). Následuje pomazání dít te olejem spole  

s prosebnou modlitbou o Kristovu sílu. Bu  je dít  olejem pomazáno na prsou, nebo jen 

na ele, ale pokud situace neumož uje pomazání, m že se od n ho upustit, a tento 

liturgický úkon je nahrazen vkládáním rukou kn ze na dít . Další ástí ob adu je 

slavnost k tu. Po žehnání k estní vody se dosp lý k nec z íká zlého a vyznává víru, 

                                     
127 Tamtéž, str. 152. 
128 Polc V. Jaroslav, Posvátná liturgie. es anská akademie: ím 1981. Bez ISBN, str. 254-256. 
129 Dokumenty II. vatikánského koncilu, Zvon: Praha 1995. ISBN 80-7113-089-3, str. 153. 
130 Adolf Adam, Liturgika. Vyšehrad: Praha 2001. ISBN 80-7021-420-1, str. 168. 
131 Adolf Adam, Zden k Bobanventura Bouše. 
132 Bouše Zden k Bonaventura, Malá katolická liturgika. Vyšehrad: Praha 2004. ISBN 80-7021-709-X, 
str. 153.  
133 Vedoucí bohoslužebného shromážd ní. Berger Rupert, Liturgický slovník. Vyšehrad: Praha 2008. 
ISBN 978-80-7021-965-2, heslo celebrant. 
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v  p ípad  k tu  malých  d tí  to  za  n j  ud lají  jeho  rodi e  a  kmotr.  V  tento  moment  se  

istupuje k vlastnímu k tu bu  pono ením, nebo trojím politím hlavy k estní vodou a 

vyslovením: “Jméno, já t  k tím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ 134 Kmotr 

vloží svou pravou ruku na dít , poté mu osuší hlavu, a pomaže k ížem elo na znamení 

ijetí k Božímu lidu. Kmotr také oblékne nov  pok ného do bílého roucha, které 

symbolizuje nové stvo ení, znovuzrození a obléknutí Krista (srv. ím 13,14), a p edá 

ho ící k estní svíci. Záv re né ob ady zahrnují modlitbu Pán  a požehnání kn ze 

ítomných.135 

6.2 Svátost manželství 

V této kapitole se zam íme na prom ny liturgického ob adu p i ud lování 

svátosti manželství. Je to jediná svátost, která je ud lována dv ma osobám, která ale 

tyto dv  osoby spojuje v jedno t lo (Gn 2,24), a dochází tak k plnému ur ení muže a 

ženy, k ur ení lov ka.  

Manželství je spole enství dvou pok ných lidí, kte í jsou spojeni v Kristu a 

jejichž svazek je trvale posv cen. V literatu e se objevuje názor, že k es anské 

manželství je ve své podstat  obrazem vzathu církve a Ježíše Krista. Vztah muže a ženy 

má p edstavovat vztah Krista a církve (Ef 5,25). Na mnoha místech v Bibli tedy 

nacházíme úctu k tomuto svazku muže a ženy, a je tedy logické, že akt spojení dvou lidí 

a posv cení tohoto spojení se postupem asu za lenil do k es anské, respektive 

katolické liturgie. Ješt  než se za neme zabývat samotným ob adem, je nutné zmínit 

povahu této svátosti, která se neuskute uje skrze církev, ani skrze kn ze, který tento 

svazek pouze posv tí, a církevní shromážd ní „dosv í“, ale která se uskute uje skrze 

snoubence, kte í si svým „ano“136 ud lují vzájemn  tuto svátost.137  

6.2.1 Vývoj a prom ny ob adu 

Jak jsme uvedli v úvodu této kapitoly, liturgický ob ad svátosti manželství se 

teprve postupn  za le oval do struktur liturgie, a ve svých po átcích v ní nem l žádné 

                                     
134 V krizových situacích m že k est tj. polití a vyslovení této v ty vykonat i laik. 
135 Adolf Adam, Liturgika. Vyšehrad: Praha 2001. ISBN 80-7021-420-1, str. 155-166. 
136 Toto „ano“ musí mít církevn  uznanou formu. Jeden  z parter  musí bý katolík, manželství musí být 
uzav eno p ed p íslušným katolickým duchovním a dv ma sv dky. Tamtéž, str.  283-285. 
137 Tamtéž, str. 283-285.  
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místo. Ladislav Pokorný spojuje uzavírání manželství s existencí práva. Tam kde se 

vyvinulo právo, byl s atek jeho sou ástí. Dále upozor uje na jednotlivé odlišnosti p i 

slavnostech uzavírání s atk , které vychází jak z odlišnosti práva r zných oblastí, tak i 

z kulturních a spole enských odlišností. Ve svých po átcích tento ob ad v bec nebyl 

spojován s církví, ale konal se pouze v rodinném kruhu. Základním pravidlem pro 

uskute ní s atku bylo souhlasné vyjád ení obou partner , kterému p edcházelo 

souhlasné vyjád ení jejich rodi , dále musel být zaru en pat ný v k snoubenc , 

nesm l mezi nimi být nevhodný p íbuzenský vztah, a také žádný z nich nesm l být 

v jiném, stále trvajícím, manželství. Souhlas je tedy hlavním aktem celého ob adu, 

okolo kterého se seskupují r zné slavnosti a rituály, které pozd ji p ebírá a upravuje i 

es anský  ob ad.  V  2.  a  3.  století  se  objevuje  odlišení  ob adu  zásnub,  který  se  

uskute oval v rámci rodinné hostiny, odevzádní prstenu a dar  nev st . Samotná 

svatba m la n kolik fází – nejprve byla nev sta zahalena do závoje, v jejím dom  došlo 

k vým  souhlas  a p edstavení, byla p tena svatební smlouva v p íromnosti sv dk , 

kte í ji podepsali a po vzájemném „ano“ snoubenc  následovalo odevzdání nev sty 

žnichovi prost ednictvím podání rukou. P inesla se ob  domácím boh m a za ala 

hostina. Poslední fází je ve erní svatební pr vod do domu muže, který je doprovázen 

zp vem.138 

Uzavírání s atk  mezi k es any se tedy ve své podstat  nelišilo od t chto 

právních i sv tských rituál , ale logicky z nich musely být odstran ny ty projevy, které 

odporovaly k es anskému zp sobu života a k es anské ví e. Logicky se 

neuskute ovalo ob tování domacím boh m.139 

Do 4. století m žeme datovat postupné za le ování svatebního ob adu do mše 

svaté. Od tohoto období spat ujeme snahy vtisknout s atku ur itou liturgickou podobu 

i formu. Podrobný popis starok es anských svatebních ob ad  nám poskytuje zápis 

papeže Mikuláše I. z 9. století, který uvádí, že s atek se sice odehrává uprost ed mše 

svaté, po požehnání nev sty a ženicha, ale k samotnému vzájemnému souhlasu odbou 

snoubenc  (který je podstatným prvkem p i uzavírání manželství) dochází mimo kostel, 

a po tomto souhlasu se teprve novomanželé odebírají do kostela, kde pokra ují další 

významné ob ady s atku, jak už bylo eno, jejich požehnání, dále byla možná 

                                     
138 Pokorný Ladislav, Liturgika II – d jiny liturgie v p ehledu. eská katolická charita : Brno 1976. Bez 
ISBN, str. 239-241. 
139 Adolf Adam, Liturgika. Vyšehrad: Praha 2001. ISBN 80-7021-420-1, str. 286-287. 
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korunovace i zahalování novomanžel pod plátno. Jednotlivé zvyklosti p i uzavírání 

atk  jsou místn  dosti odlišné, a také není samoz ejmostí, že se v této dob  uzavírají 

manželství za p ítomnosti kn ze. Ladislav Pokorný nap íklad hovo í o manželstvích, 

která byla uzavírána pouze v rodinném kruhu, nej ast ji prost ednictvím otce nev sty. 

Op t ovšem mžeme nalézt výjimky. Ve 13. století se objevuje v liturgické knize 

popisující ád bohoslužby p i s atku v Rouenu p íkaz kn zi, že p i oddávání má použít 

tato slova: „A já vás spojuji ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“. Tímto se stává role 

kn ze nezbytná pro ud lení této svátosti a podrývá tak zmi ovanou podstatu této 

svátosti a to, že si tuto svátost ud lují snoubenci vzájemn  svým dobrovolným 

souhlasem. Pozd ji jsou tedy slova kn ze opravena a ustálena ve formuli pouze 

potvrzující.140  

II. vatikánský koncil dává pom rn  velkou svobodu podob  dnešním 

liturgickým ob ad m pro uzav ení manželství. M žeme íci, že jedinou zavazující 

podmínkou pro všechny svatební liturgie musí být projev souhlasu snoubenc  (SC 

77)141. Ostatní porjevy pak mají vycházet z místních zvyklostí a tradic.142 

V hrubých obrysech jsme si zde nastínily vývoj svatebního ob adu. Poukázali 

jsme na jedné stran  na velikou nejednotnost jednotlivých ob ad  konaných v r zných 

místech, ale na druhou stranu se nám také poda ilo vyzdvihnout jednotící prvky, které 

jsou závazné nejen pro k es anské s atky, ale i pro ty sv tské, právní. Jedná se o 

souhlas snoubenc , vylou ení nevhodného p íbuzenského vztahu a prokázání, že ani 

jeden ze snoubenc  není ú asten jiného stále trvajícího manželství. Popisovat pr h 

dnešního svatebního ob adu jist  není p edm tem této práce, a tak pouze uvedeme 

spole né momenty, které se v pr hu d jin vyvíjely, ale jejichž význam a symbolika 

staly stejné. 

Ob ad celý se p esunul do kostela, tedy i vzájemný souhlas se d je p ed oltá em 

(ned je se tak mimo kostel, jak bylo njen ve st edov ku zvykem). Snoubenci si také 

vym ní své prsteny, které jsou kn zem požehnané (prsteny jsou typické i pro rané 

es anské s atky, liší se pouze jejich materiál). Zajímavostí je, že v n kterých 

svatebních ceremoniích byl prsten p edáván pouze nev st . Tento akt tedy jasn  
                                     
140 Pokorný Ladislav, Liturgika II – d jiny liturgie v p ehledu. eská katolická charita : Brno 1976. Bez 
ISBN, str. 241-245. 
141 Dokumenty II. vatikánského koncilu, Zvon: Praha 1995. ISBN 80-7113-089-3, str. 154 
142 Tamtéž, str. 154. 
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postrádal zd razn ní oboustranného závazku v rnosti, a mohl vyvolávat pocit 

ipoutání pouze jednostranné - nev sty k manželovi. V ob adech jsou samoz ejm  

zahrnuta r zná žehnání novomanžel m, p ítomným, nev st  a po skon ení samoz ejm  

následuje d ležité podepisování svatebních dokument .143 

                                     
143 Adolf Adam, Liturgika. Vyšehrad: Praha 2001. ISBN 80-7021-420-1, str. 291-293. 
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7 ZÁV R 

Liturgie, jak jsme mohli spat it, je velice dynamickým celkem, což se na první 

pohled v bec nemusí jevit, a je tedy d ležité se k liturgii více p iblížit a pochopit ji. 

Uv domit si její neprom nnou vrstvu spojenou s prom nnou formou. Spat it v liturgii 

nejhlubší úctu lov ka k Bohu a Božský nekone ný zájem o lov ka a jeho život. 

Samoz ejm  tento úkol/požadavek není jednoduchý. Pochopení liturgie vyžaduje 

pozorný a seriózní p ístup lov ka, který se chce o liturgii dozv t ne více, ale alespo  

co málo. Naše zkušenost s neexistencí jasné a jednoduché definice nás vedla 

k prozkoumání r zných stanovisek významných autor , kte í ze svých pozic vážených 

autorit podávají v tšinou zasv cené, ale subjektivní pohledy. Kv li této subjektivit , 

nebo lépe eno, r znosti názor  na liturgii se nám ani touto cestou nepoda ilo dosp t 

„cíle“, tedy jasn  definovat liturgii. 

etím p ístupem je cesta historického vývoje a d jinného základu liturgie, která 

nakonec p eci jen poodhalila podstatu a význam liturgie. Díky etným komparacím a 

konfrontacím se nám poda ilo vymezit liturgii - její pole p sobnosti, ve kterém jsme se 

za ali pohybovat i my. Dalším d ležitým momentem byla analýza jednotlivých prom n 

liturgie (p edevším liturgie k tu a svátosti manželství), díky nimž jsme mohli ur it 

stálou a neprom nnou ást liturgie, která tvo í její základ a tudíž se týká i její samotné 

podstaty. Popis a krátká hodnocení t chto prom n také p isp la k prohloubení 

faktických znalostí týkajících se liturgie.  

Práce naplnila naše cíle a o ekávání a stala se p ehledným informativním 

vhledem do oblasti liturgie, jejího vývoje a jejích prom n. 
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9 RESUMÉ 

The  theme  of  this  study  is  the  metamorphos  of  the  catholic  liturgic  ceremony,  

specially these of the baptismal ceremony and the ceremony of the sacrament of 

matrimony. The crucial point of this work is the term liturgy and that is why the first 

part of the study is concern this term. We focused on the nature of the liturgy, on its 

fomation, development, sacramentality and on its actions. 

 

The next part of the study deals with specific metamorphoses, wich are possible 

because of its  dynamic nature.  The range of this study dosen´t  allow us to deal all  the 

metamorphoses and changes of the liturgic ceremony and teherefore we chosed only 

those, which are crucial.   

 

The study offers to the readers complete view on this issue and offers the extension 

of the knowledge and also the whole text is based on the relevant and monographic 

literature. 

 


