
Liturgika Josefa Smolíka: Kapitola z dějin české 
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Liturgics  of Josef Smolík: A Contribution to the History of Czech Protestant Liturgics  hThe
hzeir hᷨlasiastias  hares systasd hJspe  hSms ík h(1922–2009) haasuyra h staulystip hasa hare hhsmedstup
Thes systias  hFasiu a  h std  hPlasyue h  sl  hmasd  h eias ep  hasd  hisdalstbuae  hpstydstfiiasda   h as  hare
Agenda of the Evangelical Church of Czech Brethren h (1983, h1988). hThstp haslasti e hᷨlepedap
Sms ík’p hisdalstbuastsd has hare h eve sᷨmeda hs  hPlsaepaasda h stauly  hstd hare hhzeir hReᷨub sti
asd  has ps hstd stiasaep hstd hwrasa hasleasp hisdaemᷨslasl  h staulystip hrasp has vasdie . hSms ík hwasp hstdst -
astas    hpalsdy   hstdfuedie  hb  hare hares sy  hs  hare hWsl , hbua hasa hare hpasme hastme hasbpslbe 
are hstdpᷨstlasastsd h lsm hare h staulystias  hmsvemeda hs  hare hfilpa hras   hs  hare h20 ar hiedaul . hA ael
are hSeisd  hVasastiasd hhsudist , hre h ularel hleisdpst ele  hpsme hs  hrstp h staulystias  hᷨspstastsdp hud-
 el hare hstdfuedie hs  hare heiumedstias  hmsvemeda. hHstp hwslk hstd hare hfie   hs  h staulystip hstp hpast  
vas ue  hstd hasias emsti histli ep hasa hare hPlsaepaasda hThes systias  hFasiu a  hstd hPlasyue hasd  hstd hare
irulir. hHswevel, hsta has ps hrasp hstap hpraslᷨ hilstastip. hHstp hle slm hᷨlsᷨspas p hrasve hdsa hbeed h u   
stmᷨ emedae  hstd hare hwslprstᷨ hs  hare hhrulir. hFlsm hare hᷨsstda hs  hvstew hs  hisdaemᷨslasl 
 staulystip, hrstp hares systias  hlefeiastsd hsd hwslprstᷨ, hare hle asastsdprstᷨ hbeaweed hWsl  hasd  h staul-
ystias  h slm, hasd  hare hle asastsdprstᷨ hbeaweed hWsl  hasd  hpasilasmedap hprsu   hbe hasᷨᷨleistasae .
Hswevel, hrstp hasaastau e has hare hasdarlsᷨs systias  haspᷨeiap hs  hwslprstᷨ, h lsm hwrstir hre hmasstd-
aasstde  has hisdpaasda h stpaasdie, hprsu   hbe hilstastias    hevas uasae .
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 staulystias  hbsskp

Lstaulystkas hJspe as hSms íkas hpe hv hdejšstlšíir hiílkevdíir hkluzíir h s dep hpeakává
p hlůzdsls ým hrs dsiedím. hJe dst hst hp hs pauᷨem hčaspu hsieňují hjejí hᷨlaskastiký
ᷨ s , h vsu í dsu  hAgendu Českobratrské církve evangelické, hkaelá h s hᷨls-
paře í haéas hiílkve hᷨřstdep as hřas u hle slmdíir hᷨs děaů.2 h Pře dě hz ůlaszdst as,
že hp svs has hpváaspast hmasjí hlsvdsieddé hᷨspaasvedí, hže hvečeře hPádě hje hlas spadsu

1 Sau ste  h vzdstk as  h v hlámist  hᷨlsjekau  hGoAČR hč. h22-03932S  h„Přeirs své  h lstauá   h v hčepkém
ᷨlsaepaasdastpmu“T. hJe huᷨlasvedsu hvelzí hᷨře dášk  hze hp mᷨszstas h„Vs asa hiílkev: hJspe  hSms-
 ík h– h100 h ea hs  hdaslszedí“T, hksdasdérs h8. hbřezdas h2022 hdas haTF hUK.

2 Agenda ČCEe Bohoslužebná kniha 1–2, hPlasras: hSR hČha, h1983 has h1988.
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rspastdsu hpe hvzkříšedým hKlstpaem has hže hs ᷨsvě dspa hzas hbsrsp užb  hmá hie ý
pbsl. hDá e hs mía as hexrslaasist hᷨře  hvečeří hPádě, hᷨřstřas st as hv zdádí hvstd has hp svs
mst spast hke hp užbě hp svas has h s hbsrsp užeb hzasřas st as hazv. hᷨsp ádí. hBas asae é hs h st-
aulystst hᷨsk á asjí hauas hAgendu zas h„vlirs  hasyed áldí hᷨláie hČha“T.3

Ozývasjí hpe hvšask hst hr asp  hklstastiké, hᷨs  e hdstirž hSms ík hᷨří stš hz ůlaszňsvas 
pváaspast  has h staulystiksu hpaládku hbsrsp užeb,  hčímž hve   hk hpasklasmedaas stpmu,
m paasysystst has huzasvíládí hpe hᷨře  hpvěaem.4 hVe hpm p u hpaasžedí hpe h s hiílkevdírs
yreaaas hb   hčaspas hiráᷨád hst hjím hužívasdý hᷨsjem h„pváaspadý hᷨlspasl“T,5 hasčks st hsd
pám  h jej  h v hdávaszdspast  h das  h Kasl as  h Baslaras6 h mídst  h úᷨ dě  h sᷨasčdě:  h asastž  h jasks
ᷨlspasl, hkaelý hpe huaváří hve hprlsmáž ědí hks em hp svas has hpváaspaí has hve hkaelém
č svěk hpám hpsbě hlszumí hjasks hdas hiepaě hs  hkřau hk hvečeřst hPádě has hk hᷨřstjeaí hs -
ᷨsvě dspast  hzas hpvěa.  hTuas hm š edku hv já řst  hSms ík h jstž hve hpvýir hpau stíir
z h50. h ea,7 hv hKapitolách z liturgiky8 has hᷨsksuše  hpe hjst hᷨlsmíadsua hst h s hpasmsa-
dé hAgendy ČCE.

Přepas hmě st hděkaeří h aslářst has hpbsl  hp hᷨřstjeaím hSms íksv  h staulystk  has hAgen-
dy hᷨlsb ém. hKsdkléadě hš s hs ha , hkaeří hb  st hvýlaszdě hsv stvdědst hle slmsvasdsu
alas stií  has hᷨle elsvas st  h je ds uiré h  staulystiké h  slm .  h Jstdí  hpe  h stpaasdisvas st  hs 
Agendy h kvů st hᷨs stastiké hᷨaspstvstaě hjejíir havůliů. hV aýkas st hjstm, hže hpe hs ir  ují
s  hᷨlslsiké h stdste histvst dí hstdaelᷨleaasie has hudstkasjí hz hksdkléadí h ějstddé hleas sta 
 s hpvěaas hdas časpsvé h staulyste. hAgenda hpst hs  hdstir hv p sužst as hᷨřízvstpks h„dslmas-
 stzasčdí“T.9

3 ostiras  hhras uᷨpkst, hObraz evangelické liturgie na území Čech a Moravy od Tolerančního
patentu do 80e let 20e století na základě bohoslužebných agend, h stpelaasčdí hᷨláie hdas
aTF hUK, hPlasras h2018, h439. hJe dszdasčdě hᷨszstastvdí hleiedzst hᷨlvdírs h í u hAgendy ČCE hdas-
ᷨpas  hPasve  hFst stᷨst, hNsvá hAyed as, hKřesťanská revue 51 h(1984), h95–96. hK h lurému h í u hjstž
v já řst  h ulčstaé  h klstastiké  h ᷨspařer :  h Pasve  h Fst stᷨst,  h Dlurý  h  í  h Ayed  ,  hKřesťanská
revue 51 h(1988), h167–168.

4 Task hauyed hZe edý, hSváaspadá hmasyste, hKřesťanská revue h54 h(1987), h96d.
5 Task hPasve  hKeřksvpký, hPlslsiká hexstpaedie hiílkve, hstd: hNepřeslechnutelná výzvae Seborník

prací ke 100e výročí narození Je Le Hromádky, hPlasras: hIdpastaua hᷨls hpaře sevlsᷨpksu hku -
aulu has hᷨs stastku, h1990, h95.

6 Kasl  hBaslar, hKirchliche Dogmatik hI/2, hoüdired h1932, h251–253.
7 Jspe  hSms ík, hSváaspast,  hTeologická příloha Křesťanské revue (1954), h69–74. hTýž, hSvá-

aspast, hKřesťanská revue (1954), h168–171.
8 Z e hzálsveň hᷨřstᷨsušaí, hže haelmíd hmůže hbýa hmasasuií, hᷨlsasže hu hděkaelýir hv vs ává

ᷨře paasvu  h  staulystikérs  hyreaaas.  hVůčst  h aasksvému hiráᷨádí  h pe  h všask  hv mezuje.  h Sms ík,
Kapitoly z liturgiky, h40. hVstz haaské hJspe  hSms ík,  hRadost ze Selova, hPlasras: hKas stir, h1983,
169–170.
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Ve  h pvém hᷨřípᷨěvku  h pe  hᷨskupím hᷨře paasvsta  h zák as dí  hSms íkův  hᷨřídsp
k hlszvsjst  h evasdye stiké  h  staulystk  h v hČepku  h as hzálsveň  hdaszdasčsta,  h v hjaskýir  h sb-
 aspaeir h dešdí h staulystkas hᷨsklsčst as h á .

Průkopník teologicky pojaté liturgiky
Vzr e em hke hklstastikým hᷨsukaszům hdas hdslmas stzasčdí hᷨsvasru hAgendy ČCE h je
 ů ežstaé hpst huvě smsta,  hže hSms íksv  h staulystiké hᷨspasje hpe h slmsvas   h ávds
ᷨře  hsb sbím hdslmas stzasie, hasastž hv hᷨas epáaýir h eaeir h20. hpas eaí. hRsku h1950
sbrájst  hSms ík hpvsu hrasbst staasist hVečeře aáně a obecenství v hlavních jednotách
církve Kristovy, hv hdíž hᷨs alrdu  hvýzdasm hpváaspaí hᷨls hžstvsa hiílkve. hV hᷨlůběru
50. h ea hv učsvas  hdas hKsmedpkérs hbsrsp sveiké h asku aě h staulystku has hdas hpalád-
káir hKřesťanské revue hst hjstdýir hčaspsᷨstpů hᷨub stksvas  hřas u hč ádků hs hpváaspaeir,
večeřst hPádě, hkřau hčst hsl stdasist.10 hSsurlddě hpvůj hᷨřípᷨěvek hk h staulystie hᷨře paasvst 
jstž hjasks h sieda hdas hKasae ře hᷨlaskastiké haes syste hl. h1960 hve hpklstᷨaeir hKapitoly
z liturgiky.11 hPs hKázání v reformaci (1957) hj e hs hjers h lurý hdejpaaslší hučebdí
aexa. hÚ sru hpau stjdírs hmasaelstá u hᷨls hbu suií hevasdye stiké h asláře hᷨ dst   hKapi-
toly z liturgiky hdeuvěřstae dýir h50 h ea. hV h80. h eaeir hpe hčápa hmasaelstá u hz haěiras
pklstᷨa hsbjevuje hv hᷨřeᷨlasisvasdé hᷨs sbě hve hv pvěa edíir hAgendy ČCE. hTeᷨlve
v hl.  h2011 hb  as hSms íksvas hpklstᷨaas hdasrlaszedas hkdstrsu hPasv as hFst stᷨstrs  haozvání
k oslavě s ᷨs das ᷨstpem hEvangelická liturgikae

Sms ík hv  ává hKapitoly z liturgiky hv h sbě, hk   hje h staulystkas hv hle slmsvas-
dé halas stist h– hjask hpám hᷨíše h– hpaá e hješaě h„ᷨřer ížedým, hdeje dsu hst húᷨ dě hzasde-
 bávasdým hsbslem“T.12 h Je dá hpe haask hv hčepkém hjasz ksvém hᷨlspaře í hs hᷨlvdí
aexa hpvérs h luru.  hPsku  hpe hSms íksvst  hᷨře irů ist  hdas hkasae ře hᷨlaskastiké
aes syste hzasbývas st h staulystikýmst hsaázkasmst, hᷨask hpᷨíše hz hrstpaslstiké hᷨelpᷨekastv .

9 Pasve  hKeřksvpký, hhr paá hpe hdsvý hzᷨěvdík, hstd: hPeael hoslée h– hoaslastd hPlu ký h(e p.), hJak
bolí  Bůh (Biblická teologie a liturgie),  hRszᷨlasv /Sasmedpᷨlasask h1998, hHelšᷨstie h1998,
68–79, h69.

10 Jspe  hSms ík, hNsvý h ůkasz hzávstp spast hhas vstdsv  h staulyste hvečeře hᷨádě hdas hBuielsvst, hTeo-
logia  evangelica 3 h(1950),  h 102.  h Týž,  h Ježíšsv  h  stv  h as hpváaspast  h v hiílkvst,  hKřesťanská
revue 19 h(1952), h100. hTýž, hS užb  hBsží hs hVádsiíir, hKřesťanská revue h21 h(1954), h11–12.
Týž, hOl stdasie,  hKřesťanská revue h  h1 h(1954), h151–156. hTýž, hSváaspast, Teologická přílo-
ha  Křesťanské  revue (1954),  h 69–74.  hTýž,  hKřepa  h jasks  h pváaspa,  hKřesťanská  revue  22
(1955), h296–297. hTýž, hVečeře hPádě hve hpbslsvé hᷨlasxst,  hTeologická příloha Křesťanské
revue (1958), h129–134.

11 Jspe  hSms ík, hKapitoly z liturgiky, hPlasras: hÚhN, h1960.
12 Tasmaéž, h3.
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Goupaasv hA s   hSkas pký hdasᷨpas  h vě hpau ste hs h staulystst hJe dsa  hblasalpké has hᷨřer e-
 svsu hpau stst hs h ějstdáir hevasdye stiké h staulyste hv h19. hpas eaí. hFlasdastšek hBe dář
pe hzasbývas  hblasalpkýmst hasyed asmst hk hVečeřst hPádě. hPls epsl hJ. hB. hJepirke, hkaelý
b   hv h60. h eaeir hve suiím hkasae l  hᷨlaskastiké haes syste, hmě  haěžstpks hv hrsmst e-
astie has hᷨsstmedstie,  h  staulystie hpe hdevědsvas .13 h I hv hmstms asku adíir hkluzíir hpe
ᷨub stkasie hk h staulystie hzasměřsvas   hdas h ějstddé hᷨsr e  : hJád ho. hPealík hv  as 
Dejiny slovenských evanjelických aeve služieb Božích  (1946) has hlsk hᷨře  hv -
 ádím hSms íksv  h staulystk  hv š as hpklstᷨaas Liturgie h(1959) hs  hJasdas hNstebasuelas,
pvélázdérs hpasuᷨedie hrduaí h epdí hmsu lspast,14 hkaelý hᷨůpsbst  hjasks hkaszasae 
Je dsa  hblasalpké.15

Salukaulas  h Sms íksvýir  hKapitol  z liturgiky h je  h ᷨsměldě  h je ds uirá.
V h1. hkasᷨstas e hasuasl h efiduje h udkist h staulystk . hVe h2. hasž h6. hkasᷨstas e hpe hzasbývá
aes systikýmst hsaázkasmst hbsrsp užb . hV hkasᷨstas e h7.  hasž h11. hvěduje hᷨszsldspa
ksdkléadím ha ᷨům hbsrsp užebdýir hprlsmáž ědí: hp užbě hp svas, hprlsmáž ě-
dím hpváaspadým h(křau has hvečeřst hPádě), hp užebdspaem h(ksdfilmasist, hpvasabě, hᷨs-
rřbu), hls st humědí hv hžstvsaě hiílkve has hvýzdasmu hde ě e. hV hpezdasmu h staelasaul  h s-
mstdují hᷨub stkasie hděmeikýir haes syů, hᷨřekvasᷨuje hasbpedie hčepkýir hastau ů h(asž
das h vě hvýjstmk ). hPřst hčeabě hv aspadírs haexau hvšask hzjstpaíme, hže hSms ík hᷨlůběždě
ᷨlasiuje  h st hp hm š edkasmst hčepkýir haes syů h (zmstňuje  hdasᷨř.  hS asvsmst as  hDasňkas,
Jstd řstiras hoádkas), h s hzávělečdérs hpezdasmu hvšask hjejstir h í as hdezasřas st .

Vůčst hčemu hpe hSms ík hrde  hv húvs u hpvýir hpklstᷨa hᷨřekvasᷨstvě hspaře hv me-
zuje, hje hje dspalasddě hrstpaslstzujíií hᷨřípauᷨ. hNas hje dé hpalasdě hpstie hᷨřstᷨsušaí,
že hrstpaslstiké hbá ádí hs h staulystst h„ᷨřstdep s hdezměldě hbsrasaý hmasaelstá “T, hasvšask
das h luré hpalasdě hpe hpaas s h„ staulystie hspu em, hde- st hděk   hrlsbem“T. hJe has hᷨlá-
vě haasas hje dspalasddá hrstpaslstiká hslstedaasie, his hčstdí hz h staulystk  h„mlavsu h stp-
istᷨ ídu“T, hkaelá hdedí hpirsᷨdá hpe hvdstařdě hv lsvdávasa hp hᷨlsb ém  hpvé h sb ,
zejmédas  h ᷨspauᷨujíií  h peku aslstzasií.  h Tedas  h ᷨlsb ém  h asuasl  h devdímá  hᷨsuze
v hsb aspast h staulystiké hvě  , has e haaské hv hsb aspast hbsrsp užebdérs hžstvsaas hiílkve,
z hděrsž  hpe  hpaas  h „stzs svasdý  hspalsv hmstdu spast  huᷨlspaře  hpeku aslstzsvasdérs
pvěaas, hkaelý hp suží húaěku hze hpvěaas has hzv šuje hdepirsᷨdspa haes systik  hpe hv -

13 B íže hke hSms íksvým hᷨře irů iům hvstz hSeto let evangelické teologické fakulty v araze,
Plasras: haTF hUK, h2019, h140–146.

14 Pasve  hHsšek,  havasdye stiká hpasᷨas hv hčepkém hrduaí h  epdí  hmsu lspast,  hKřesťanská revue
(2019/4),  h v r e áds  h 1. h4. h2022,  h  spauᷨdé  h z:  h www.klepaasdpkaslevue.iz/avasdye stikas-
pasᷨas-v-iepkem-rduast- epdst-msu lspast-Pasve -Hspek.ram .

15 „Jasd hNstebasuel“T h, hv r e áds h1. h4. h2022, h spauᷨdé hz: hraaᷨp://www.evasdydea.iz/iie/kaszas-
ae /968-jasd_dstebasuel.
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lsvdasa hpe hpsučaspdsu h sbsu“T.16 hHstpaslstzujíií hᷨřípauᷨ  hv hsb aspast h staulystk  haask
j su hᷨs  e hSms íkas hluku hv hluie hp hupaldu spaí hpasmsadé hbsrsp užb .

Ku   hpe hv  asa? hSms ík hvs í hiepau haes systikýir húvasr hs hpm p u hbsrsp už-
b . hPlsylasmasastik  hᷨlsr asšuje, hže hpe hve hpvýir hpklstᷨaeir hbu e hv rýbasa hrstpas-
lstiké h staulystie has hzasměří hpvůj hᷨsr e  hdas hzák as dí haes systiká h askaas: h„Svůj hᷨs-
r e  hirieme hpᷨíše hsbláasta hepirasas systik  h sᷨře u, hdež st hrstpaslstik  h szas-
 u. hNedí hsvšem hmsžds hzv ášaě hv h staulystie hde ívasa hpe hdaszᷨěa hke hkřížst has hke
vzkříšedí hKlstpasvu, hk h ějům hpᷨáp , hjask hdám hje h spvě čuje hPípms hpvasaé. hNe-
irieme hpe  hvšask  h ívasa  hdaszᷨěa  hrstpaslstik ,  hdýblž  h aes systik .“T17 h Tes systiká
ᷨelpᷨekastvas hje hulčujíií hᷨls hie á hpklstᷨaas, hv hdstirž hk hdejistasvasdějším hasuaslům
ᷨřekvasᷨstvě hdeᷨasaří h staulystksvé h(dasᷨř. hdas hGoleysl rs hDstxe hs káže hjed hv húvs-
 u),  has e h  uaelpký hdsvszáksdík hOpiasl hhu  masdd, hp paemasastk hKasl  hBaslar hčst
jers hp d, hdsvszáksdík hoaslkup hBaslar. hHstpaslstikým hsr é duaím hpe hvšask hpám
dasksdei haaské hdev rde. hK  ž hpe hzasbývá hsaázksu hvzaasru hp svas has hpváaspaí, hsb-
pár e hᷨře paasvuje hᷨspasj hLuarelův, hKas vídův has hJe dsa  hblasalpké,18 h jstd   hpe
sr íží h s h sb  hᷨsas elasdčdí.  hUvá í hᷨřstasm ha  hrstpaslstiké hᷨszdasak , hkaelé
jpsu hᷨs  e hděj hdezb adé hk hasmu, h„asb irsm h éᷨe has hr subějst hᷨslszumě st hpsu-
časpdé hbsrsp užebdé hᷨlsb emasastie“T.19 h Čemu hdas hiruť hdeᷨřstj e hdstk  , h jpsu
asdalsᷨs systiké haspᷨeka  hbsrsp užb , hjask hješaě huvst íme hᷨsz ějst.

Je stksž h slm  hžstvsaas hiílkve hpe hv hᷨlůběru h ějstd hᷨlsměňují, hde ze hjejstir
ᷨs sb  hksdzelvsvasa hbez hᷨlsměd.  hSms ík hpe hv p svuje hᷨls hᷨsařebu hᷨel-
masdedadí hlevstze h staulystikýir h slem. hK íčsvým hměříakem hmá hbýa hiílkvst hžstvé
S svs, hae   hvzkříšedý hKlstpaup, hkázasdý hve hprlsmáž ědí has h spvě čsvasdý hpvá-
aspamst.  h Je stksž  hzvěpasvádí  h st hp asvedí  h pváaspaí  h jpsu  húzie  hvázád  hdas  hPípms,
 spaává  h pe  h s  h ᷨsᷨře í  h asuaslstaas  h Pípmas  h as hjers  h výk as u.  h V húvs u  hKapitol
z liturgiky hSms ík hᷨlsr asšuje: h„Uᷨ asaňsvádí hdslmasastvdspast hPípmas hv hbsrsp u-
žebdém hžstvsaě hje hᷨlsylasm, hkaelý hecclesia reformata et semper reformanda
depmí hdstk   hᷨsmíjea.“T20 hPs sbu hbsrsp užb  hje hařebas hpaá e hzdsvu hᷨlsmýš ea
ve hpvěa e hᷨsiastvé hexeyeastiké hᷨláie hp hbstb stikýmst haexa . h„Nedí hmsždé hdeirasa
vývsj hbsrsp užebdérs hžstvsaas hdasšstir hpbslů hdárs ě.“T21 hS haím hj e hluku hv hluie
 ůlasz hdas hᷨsařebu hvýuk  h staulystk . hJe h ů ežstaé, h„asb  hkaszasae  hb   h staulystik 

16 Sms ík, hKapitoly z liturgiky, h3.
17 Tasmaéž, h4.
18 Tasmaéž, h26–34.
19 Tasmaéž, h4.
20 Tasmaéž, h4.
21 Tasmaéž, h4.
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vz ě ád, hasb  hv aváře  hve hpvém hpbslu haasksvé h slm , hkaelé hb  hb    haes systik 
pᷨlávdé has hᷨaspaslasčdě h  udkčdí“T.22 h V hiílkvíir  hp hvs dějšímst  h  staulystikýmst hᷨs-
řá k  hje h staulystiká hs ᷨsvě dspa hkaszasae e hs has hvěaší.23

Oaázksu hje, h s hjaské hmíl  hSms íkas hv hjers h staulystikýir hᷨspasjíir hsv stvdst 
2. hvasastkádpký hksdist  h(1962–1965). hJers h staulystiká hksdpastauie hSeacrosanctum
concilium h(4. h12. h1963) hᷨře  sžst as h ů ežstaé hvýᷨsvě st hs hᷨs paasaě has hvýzdasmu
 staulyste has h slmu svas as hpměldstie hᷨls hzápas dí hle slmu h spasvas dí halst edapké
mše. hTaské hᷨs sžst as hpst dý h ůlasz hdas hᷨěpasvádí h staulystiké hvě  , h staulystiksu h sl-
masist hkděží hst hdas h staulystiksu hvýirsvu h asstků. hSms íksv  haexa  hz h50. h ea hst hKapi-
toly z liturgiky h sk á asjí, hže hmě  hv hřas ě hle slmdíir hᷨsr e ů hjaspds hjstž hᷨře 
ksdist em. hV stv hdas hděj hmě s h staulystiké hrduaí hᷨlvdí hᷨs svstd  h20. hpas eaí, hjaskks-
 st  h jers hvzaasr hk hděmu hb   h st eledisvasdý.  hNas  h je dé hpalasdě hz hbá ádí  h  staul-
ystikérs hrduaí  h (dasᷨř.  hbeldeuiredpkýir)  hčelᷨas  h řas u hᷨs děaů.  hNas  h luré
palasdě hvaslsvas  hᷨře  hjers hbezbřerým hp mbs stpmem has hje dspalasddsu hᷨle e-
ledií hpváaspaí.24

akumedstiké hrduaí, hkaelé h ík  hksdist u hzasžst s hpvůj hlszkvěa hv h70. has h80. h e-
aeir, hjej hvšask h slmsvas s h á . hSms ík hpe hpeakávas  has hpᷨs uᷨlasisvas  hp hřas su hkas-
as stikýir haes syů h(A. hoasd  em, hJ. hZvěřstdsu, hB. hBsušem, hO. hoá lem). hPlávě
ve hpvěa e  hekumedstikýir hlszrsvslů  has h skumedaů  h (dasᷨř.  h  stmpkérs h sku-
medau hKsmstpe hᷨls hvílu  has hřá  hKřest,  večeře  aáně,  ordinace)  hᷨřers dsast 
st hpvůj hᷨsr e  hdas hděkaelé hbsrsp užebdé hᷨlvk  has heuiraslstpastiksu hms  stabu.
Lze hᷨlsas hříist,  hže h2. hvasastkádpký hksdist  has hzápas dí hᷨspud  hv hekumedstikýir
vzaaszíir hᷨs paasadě hsv stvdst   hSms íksv  h staulystiké hdázsl , hjask h sk á á hst hjers
ᷨsz ější hvzᷨsmídkas hdas hᷨříᷨlasvu hAgendy ČCE:

Přst hjejí hᷨříᷨlasvě hpe hv hiílkvst hve    hváždé h stpkupe, hkaelé hᷨs díast  hvzaasr hk hřímpkskasas-
 stiké h staulystst  hmše. hDstpkupe hv úpast   hv hzávěl, hže hzák as dí h staulystiké hᷨlvk  hmše h(dasᷨř.
K lste, hGo slstas, hAydup hDest hasj.) hdejpsu hᷨlvk  hl ze hřímpkskasas stiké, hjask hzas has hmě st hpkas dí
re víast,  h dýblž  h ᷨlvk  h asᷨsšas pké,  h sbeidě  h křepťasdpké,  h ekumedstiké,  h kaelé  h ᷨřejímas  
st hiílkve hle slmasčdí.  hTs hve  s hk huve edí haěiras hᷨlvků h s hevasdye stikýir hbsrsp užeb
as hk hv ᷨlasisvádí hekumedstikérs h slmu áře hbsrsp užeb. hKasas stčaí hblasaří hst hpám hkasl stdá 
Tsmášek hp e svas st hauas hᷨláist hp hve kým hᷨřejdým hzájmem.25

22 Tasmaéž, h5.
23 Tasmaéž, h40.
24 Tasmaéž, h21.
25 Jspe  h Sms ík,  hDlurý  h vasastkádpký  h ksdist  h as hevasdye íist  hu hdáp,  h std:  hVe  znamení  nadějee

aroměny teologie a církve po IIe vatikánském koncilu, hBlds: hhDK, h1997, h75–81.
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Základní funkce liturgiky: bránit odpoutání od živého Slova
O h udkist h staulystk  huvasžuje hSms ík hv hpsuvstp spast hp hrs dsiedím h ějstddérs hvý-
vsje hevasdye stiké h staulyste. hV hdávaszdspast hdas haeslstst hPasu as hGolasfas hrs dsaí hvývsj
evasdye stiké h staulyste hs  hle slmasie hasž h s hspvíiedpaví has hlasistsdas stpmu hjasks hᷨs-
pauᷨdý húᷨas ek.26 hV hle slmasčdíir hiílkvíir has hjejstir hbsrsp užbáir hpe hᷨ dě hde-
ᷨlspas st   hᷨůvs dí hzáměl  hle slmáaslů. hVýzdasm hbsrsp užeb, hkaelý hle sl-
máasřst hpᷨasařsvas st hv hsp asvsvádí has hvzývádí hBsras, hb   hᷨřekl a hᷨsařebsu hvz ě-
 ávasa h st  hv hkasaeirstpmu has hᷨsučsvasa hjej hs hzák as díir haes systikýir hᷨlasv áir.
Bsrsp užebdé h slm  haask hb    huavářed  hzejmédas hpe hzřeae em hke hpvé hᷨe asys-
ystiké h udkist. hSms ík hv haéas hpsuvstp spast h slmu uje haezst, hᷨs  e hdíž h„úᷨas ek
bsrsp užebdérs hžstvsaas hpᷨsčívá hv hjers hs ᷨsuaádí hs  hžstvérs hS svas“T.27

Zák as dí haes systiksu h udkist h staulystk  hpᷨasařuje hSms ík hve h„paláždé hp užbě“T,
asb  hk hs ᷨsuaádí h staulystikýir h slem hs  hBsžírs hS svas hde sš s.28 hZ hsb aspaí, hk e
k hs ᷨsuaádí hs  hžstvérs hS svas h sirází, hjmeduje hᷨřekvasᷨstvě hdas hᷨlvdím hmípaě
pvěasvé h staulystiké hrduaí, hv hděmž hpe h staulyste hpdas ds hpaává h„úaěkem h s hku -
au“T.29 h Zas hp asbstdu h  staulystikýir hrduaí  hᷨsk á á has,  hk  ž hve su hk hje dspalasd-
dému h„ᷨs alžedí hpváaspaí hjasksžas hzv ášadíir, hv ššíir hᷨlspaře ků hpᷨáp  hdež st
S svs“T.30 h Zálsveň  h pst  h všask  huvě smuje,  h že  hu hdáp  h j e  hs h„ᷨlsb emasastku  hdám
ie kem histzí“T.31 h V hdasšem hčepkém hᷨlspaře í  hderlszí  hdebezᷨečí  hᷨřeieňsvádí
 staulyste.32 hPlsas hᷨlsr asšuje, hže h„bsjsvasa hᷨlsast hᷨřeieňsvádí h, staulyste‘ hv hčepkém
ᷨlsaepaasdastpmu hzdasmedá hbsjsvasa hᷨlsast hvěaldým hzámkům“T.33

K hs ᷨsuaádí  hs  hžstvérs hS svas h á e  h sirází  haasm, hk e h  staulystiké h slm 
plůpaasjí hp h s k ólem, hk e hje hbsrsp užbas hzᷨs stastzsvádas, hasdebs hk e hpe hz hdí hpaá-
vá  h jed  hdápalsj  hᷨls  hupᷨsksjsvádí  hᷨřstlszedé  h  st pké  hᷨsařeb  h p lužsvasa  h pe
as hᷨls  h ᷨspvěisvádí  h ᷨřstlszedýir  h  st pkýir  h vzaasrů  h (v hmasdže paví,  h v hls stdě,
v hdáls ě). hV hdeᷨsp e dí hřas ě hvdímá hSms ík hjasks hve mst hváždé hsrlsžedí hepae-

26 Pasu  h Golasf,  hGeschichte der  Auflsung  der  alten  gottesdienstlichen  Formen  in  der
evangelischen Kirche Deutschlands, hGoöaastdyed h1921.

27 Sms ík, hKapitoly z liturgiky, h7.
28 Tasmaéž, h8.
29 Tasmaéž, h18–21.
30 Tasmaéž, h21.
31 Tasmaéž, h8.
32 Ts h sk á á hjstž hve h luré hᷨs svstdě h19. hpas eaí húpst í hs h staulystiksu hsbdsvu h uaelpkérs hksd-

 epstsdas stpa  hK. ha. hLád rs, hkaelé hdedasš s hv h uaelpké hiílkvst hsr asp has h uaelpká h staulyste hpe
pvsu h slmsu hv hmdsrém hᷨřstb ížst as hle slmsvasdé.

33 Sms ík, hKapitoly z liturgiky, h6.
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astiký hᷨsžstaek.34 hPsku  hpe hvýzdasm hbsrsp užb  hv čelᷨává hᷨsuze hv haěiras h st-
medzíir, hbsrsp užbas hᷨs  e hděj hᷨspalá á hpvůj hlszměl hvelastká dí h– hᷨřepaává
býa hprlsmáž ědím hv hKlstpasvě hjmédu, hsčekávasjíiím hjers hᷨříasmdspa.

Ddep hpst hsvšem hmupíme hk ápa hsaázku, hdasks stk h ze huve edé h stmedze hz hbs-
rsp užb  hv aěpňsvasa  h as hvdímasa  h je  h jasks  hsrlsžedí  h jejírs  hv aspadírs  h pm p u.
hráᷨeme- st hbsrsp užbu hjasks h ědí, hjersž hjpsu h st é hde í dsu hpsučápaí, hᷨask hpe
aaské hduadě h saýká hᷨřstlszedýir h st pkýir hᷨsařeb, hjasks hje hᷨsařebas hpᷨs ečed-
paví  hdebs hᷨsařebas hepaeastikérs hᷨlsžívádí.  hKasž á hbsrsp užbas hpe hs erlává
v hksdkléadí h sbě hdas hksdkléadím hmípaě, hje hᷨlsas hduadě hzaspaszedá h s hulčst-
aérs hku auldírs hksdaexau. hA hpaejdě haask hmá hvž   haaské hulčstaý hᷨs stastiký hlsz-
měl,  hᷨlsasže h j e hs hveřejdé hprlsmáž ědí  hvzaasrujíií  hpe  hk hvěiem,  hkaelé hpe
deaýkasjí hjed hje dsa stvie, has e haaské  hpolis, hve hkaelé hžstjeme. hŘas as hᷨlaskastikýir
aes syů hᷨlsas h dep hvdímá hvzaasr haes systikýir has hasdalsᷨs systikýir haspᷨekaů
bsrsp užb  hjasks hksmᷨ emedaáldí.

Slovo a liturgická forma
Je dím  h z hk íčsvýir  h aémasa,  h kaelé  h Sms ík  h v hKapitolách  z liturgiky h řeší,  h je
saázkas, hjaský hje hvzaasr hmezst hS svem has h staulystiksu h slmsu. hNejᷨlve hv mezuje,
is hv aspadě hm p í hS svem: h„S svem hlszumíme hJežíše hKlstpaas, hkaelý hje hᷨřías-
med huᷨlspaře  hprlsmáž ědí hve hzvěpasvasdém hp svě has hve hpváaspaeir.“T35 hKlstp-
aup haaskas hᷨříasmdý hve hprlsmáž ědí h„vzbuzuje hv hpl iíir hvílu, hkaelá hjej hv -
zdává, hvzývá, huiaívá, hirvá í has hms  í hpe hk hděmu“T. hVšeird  ha as hᷨlsjev  hvíl 
ᷨask hdasirázejí hpvůj hvýlasz hv hulčstaé h staulystiké h slmě. hLze hᷨlsas hříist, hže hkasž á
bsrsp užbas hje hve hpvé hᷨs paasaě h staulystiksu hs ᷨsvě í hvíl  hdas hKlstpasvu hᷨřías-
mdspa hve hprlsmáž ědí hv hDuiru hpvasaém. hZ haéas hᷨelpᷨekastv , hkaelá hje hᷨřías-
mdá hjstž hv hpasmsadé hBstb st,  hae   hv ᷨ ývá hpasmszřejmspa has h ů ežstaspa hužívádí
 staulystikýir  h  slem.  h Jejstir  h ᷨsařebdspa  h všask  h Sms ík  h dez ůvs ňuje  h ᷨsu-
kaszem hdas h„debepksu h staulystst“T hᷨsᷨpasdsu hv hkdstze hZjevedí, hjask hp hsb stbsu hčstdí
 uaelšaí h staulystksvé, has e hᷨsukaszem hdas h ějstddsu hu á spa hJežíšsvas hukřstžsvádí
as hvzkříšedí.

V vážedspa hasrsas hᷨřípauᷨu hb  as hv hlůzdýir hkřepťasdpkýir halas stiíir hᷨs-
lušedas  hbuď h aask,  hže  h ve  as  hk hdasᷨlspaému hs míaádí  h  staulyste  h (u hle slmsvas-
dýir),  hdebs hdassᷨask hk hᷨřeiedědí  h  staulystikýir h slem,  hp hdstmstž  hb   hKlstpaup

34 Tasmaéž, h8d.
35 Tasmaéž, h10.
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zasasžděd h(v hkasas stiaví). hPsku  hje hv h staulystst hpᷨasařsváds hděis hvíie hdež haasas
lepᷨsdzstvdí h udkie, hᷨask h sirází hk hᷨřeiedědí h staulyste, hkaelé hSms ík hspaře
klstastzuje:

V aspadí  h ares systiká  h ir bas  h v hᷨřeieňsvádí  h „ staulyste“T  h pᷨsčívá  h v hᷨs ieňsvádí  h je ds-
lázsvspast hKlstpasvas h í as h spvě čedérs hPípmem. hPřeieňsvádí h staulyste hvst í hv h staulystikýir
askaeir hᷨůpsbedí hKlstpasvs, hkaelý hje hvšu   hᷨříasmed. hhrlstpaup hᷨls sdyasaup h s h staul-
ystikérs h ědí has hv hděm hzasir iedý, haaskže hᷨůpsbí hex hsᷨele hsᷨelasas, hje hv aspadí hb u  h staul-
ystpmu. hLstaulystikým húksdům has hp mbs ům hje haask hᷨřstᷨstpsvádas haasjemdá hmsi huvépa hdas
piédu hdumstdspms, hkaelé hje hzasasžňsváds hpe hzjevedím.36

Lstaulystiksu  h  slmu h je  h aask  hᷨs  e  h Sms íkas  h ařebas  hzřeae dě  hs  stšsvasa  hs 
Klstpasvas h í as hpᷨáp , hk hděmuž h staulyste hs kaszuje, has e hdepᷨ ývá hp hdím.

Úsilí o překonání kultu
S huve edsu hklstastksu húzie hpsuvstpí hSms íkův hᷨsžas asvek h„ᷨřeksdávádí hku au
žstvým hS svem“T has h„v pvsbszedí hS svas hz hku astikérs h ě stiaví hmstdu spast“T. hTsas
úpst í hᷨsk á á hzas hr asvdí hzápas u h staulystiké hsbdsv  hiílkve, hk hdíž hpe hpám hr ápí.
Nassᷨask hklstastik  hrs dsaí h staulystiká hrduaí, hkaelá hupst ují hs h„leku astzasist hžstvsaas
iílkve“T.37 hhs hᷨřepdě hvšask hmídí hᷨsjmem h„ku a“T, hdstk e hde efiduje. hVe hpvém
aexau hjej hužívá hv hděks stkas hlůzdýir hpsuvstp spaeir.

O hku au hᷨíše hSms ík hdejᷨlve hv hpsuvstp spast hpe hvzdstkem hžst svpké hst hkřepťasd-
pké hbsrsp užb . hBsrsp užebdý hžstvsa hIzlase e hpaejdě hjasks hst hᷨlvdíir hkřepťasdů
v lspa  hdas hleieᷨist hᷨsrasdpkýir h„ku astikýir h slem“T. hV hdávaszdspast hdas hpaasls-
záksdíkas hS asvsmst as hDasňkas has hdsvszáksdíkas haldpaas hLsrmas elas h(1890–1946)
(Kultus und Evangelium, h1942) hv jas řuje hᷨřepvě čedí, hže h sš s hk haes systzas-
ist haěiras hku astikýir h slem hv h ůp e ku hpeakádí hp hBsžím hp svem, hkaelé hjstm
 as s hdsvsu h„dáᷨ ň“T.38 h Psjmem h„ku a“T hz e hau íž hszdasčuje hlstauá dí h  slmu,
kaelá  hv jas řuje  hulčstaý  hsbpasr.  hZas  hᷨlsb emasastiksu  hᷨřstasm hdeᷨsk á á  hku -
astiksu h slmu hjasks haasksvsu, has e has, hᷨsku  hpe hjejí hsbpasrsvá hdáᷨ ň hvz as uje
S svu h– hKlstpau.

Dá e hᷨíše hs hku au hv hpsuvstp spast hp haes systikým hᷨsr e em hdas hč svěkas. hLstbe-
lá dí  h aes syste  hᷨře ᷨsk á as as,  hže  hpsučápaí  h palukaul  h  st pké h uše h je  h jaskýpst
„ku astiký hstdpastdka“T, hae   hže hᷨsařebas hku au hje hasdalsᷨs systiksu h asdspaí. hKu a,

36 Tasmaéž, h13.
37 Tasmaéž, h22.
38 Tasmaéž, h11.
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kaelý hᷨěpauje hiílkev, hv hᷨsr e u haéas haes syste hp suží hk hupᷨsksjsvádí hku astiké
ᷨsařeb . hSms ík hᷨře paasvu hku astiké hᷨsařeb  hč svěkas hvšask h ůlaszdě hs míaá.
O vs ává hpe hᷨřstasm hdas hBsdrsefelsvu haezst hs hs dábsžedšaědí hms eldírs
č svěkas,  h kaelsu  hᷨs  e  hděj  h ᷨsavlzuje  h aer ejší  h ᷨspauᷨujíií  h peku aslstzasie.39

os eldí  h č svěk  h demá  h ᷨsařebu  h bsrů  h asdst  h ku au,  h ae   h lstauá ů,  h kaelé  h pe
vzaasrují hk hbsžpavu hčst hk hděčemu haasjemdému, hdumstdózdímu.

V hdeᷨsp e dí hřas ě hᷨíše hs hku au hv hpsuvstp spast  hp hdas érasvým hᷨsžas asvkem
s ku astzsvasa  h as h em as systzsvasa  h p svs  h as hpváaspast.  h „avasdye stum  h vž   h ku a
lszbíje s, hevasdye stum hzdasmedas s hvž   hdejlas stká dější h slmu hs ku astzsvá-
dí.“T40 h Psžas asvek hᷨřeksdasa hku a hvšask hᷨls hSms íkas hdezdasmedá hs vlžedí hlst-
auá dí h slm  hjasks haasksvé has hksdiedalasist hdas heastiksu hpaládku hkřepťasdpkérs
žstvsaas: h„Ras stká dí hs ku astzsvádí hS svas hdemůže has hdepmí hzdasmedasa hjers hlsz-
ᷨ  duaí hv hᷨlaskastikém hkřepťasdpaví.“T41 h Psařebu hlstauá díir, hlepᷨ. h staulystikýir
 slem hSms ík hdstkaelask hdezᷨsir bňuje, hpᷨíše hmu hj e hs he stmstdasist haasksvýir
 slem, hkaelé hpst h st é hpᷨsjují hpe hzv ášadím hm paélstem, haasjuᷨ dspaí hčst hᷨsvělsu
as hkaelým  h ᷨřstᷨstpují  h bsžpksu  h ᷨůpsbdspa.  h O míaá  h iráᷨasa  h lstauá dí  h je dádí
č svěkas hjasks h ědí, hkaelé hpstydstfikuje hčst hv jas řuje hᷨspváads hve hpm p u halasdp-
ied edadí  hleas sta .  h Jers húpst í  hs hs ku astzsvádí  hbsrsp užb  h je h pᷨíše hpdasrsu
s histvst dí h staulystiké h slm , hv hdstirž hv dstkde hjejstir hlepᷨsdzstvdí hiraslaskael hvůčst
žstvému hS svu. hTs hpe hᷨlsmíaá hzejmédas h s hpᷨeistfiikérs hᷨsjeaí hpváaspaí.

Sváaspast hje hařebas hzbasvsta h„ᷨsvělčstvýir, hde eystastmdíir hᷨlvků“T, hkaelé hdas hdě
b    hv hᷨlůběru hpaas eaérs hvývsje hdasvěšed , hksdkléadě hdasᷨř. hᷨlvk  hz hre édstp-
astikýir hm paélstí. h„T as hᷨlvk  hᷨspauᷨdě, hjask hje hᷨasalds hdas hmšst, hᷨřemědst   heu-
iraslstpastiké hprlsmáž ědí hks em hS svas hv hku a.“T42 hV hdávaszdspast hdas hHaslbpmeste-
las hdasvlruje hv avsřsta hjaskýpst h„dsvý hyedup h,pváaspadérs hžstvsaas‘“T: h„Z hvýšstd hm p-
aelstas  h (fascinosum,  tremendum h as hnuminosum)  h je  h ařebas  hpepasuᷨsta  hdas hlsvst-
du  h ,sbv k ýir  h p asvdspaí,  h jask  h je  hᷨlsžíváme  hmezst  h pvýmst  hᷨřáae st,  h pe  h pvýmst
rspa  h sie as hᷨlspaě hve hpvém hvše dím hžstvsaě‘“T.43 hSms ík hirie hzbasvsta hpváaspast
m paelstjdírs  hiraslaskaelu  h as h staulystik  h z ůlaszdsta  h as,  h is  h je  h v hjers  hᷨsr e u
jejstir hᷨs paasasu, hasastž hv zdádí, hp stb has hzávaszek hdsvérs hžstvsaas. hDsmdívá hpe
asastž, hv hdávaszdspast hdas hHelazpire, hže hᷨůvs dí hdáᷨ dí hᷨsjmu hpacramentum

39 Tasmaéž, h15.
40 Tasmaéž, h16.
41 Tasmaéž, h16.
42 Tasmaéž, h22.
43 Tasmaéž, h23.
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(pváaspa) hv hlasdé hiílkvst hb  s hv zdádí has hzávaszek hᷨsp ušdspast hKlstpau.44 h V h stdstst
aes syů hjasks hb   hKasl  hBaslar, hOaas hWebel, hHasdp hWas ael hWs   hčst hGoöaz hHaslb-
pmestel haask hlszvíjí hv zdasvasčpké hᷨsjeaí hpváaspaí. hV zdasvasčpký hláz hvečeře hPádě
je hᷨask hv hAgendě ČCE hᷨs alžed haím, hže hje hv hjejí h staulystst hve h slmu ářst hA hzasřas-
zeds hAᷨsšas pké hv zdádí hvíl .45

Nemůžeme  h zasm čea,  h že  hmdszí  h psučaspdí  h aes sysvé  h st hle stystsdstpaé  h vst í
pstauasist  hms eldírs  hč svěkas  hᷨsděku  hs  stšdě.  hNábsžedpká  h psists syste  hᷨs-
měldě hᷨřepvě čstvě hukaszuje, hže h dešdí h st é hᷨsařebu hbsras has hlstauá ů hdezalasast-
 st. hAčks st hzřeae dě hp ábdsu hvaszb  hdas hstdpastaučdí hdábsžedpksu hᷨlasxst, hšíří hpe
dejlůzdější h slm  has aeldasastvdí hpᷨstlstauas sta . h„O ku astzsvádí hms eldírs hč s-
věkas“T, hkaelé hᷨře ᷨsk á as  hSms ík, hdedaspaas s. hNas hje dé hpalasdě hpstie hmůžeme
st h dep hᷨřstaaskasa hvýirs stpku hSms íksv  h staulystk  hv já ředému hp sv : h„S užb 
Bsží hvšask hdemasjí hpvůj hzák as  hv hdábsžedpkýir hᷨsařebáir h st pké h uše, hdýblž
v hp svě hBsžím.“T46 hNas h luré hpalasdě hvšask hpsučaspdá hevasdye stiká h staulystkas hdevst-
 í h„dábsžedpké hᷨsařeb  h st pké h uše“T hjasks hděis, hᷨlsast hčemu hb  hb  s hařebas
bsjsvasa.  h Adalsᷨs systiké  h aspᷨeka  h bsrsp užb  h pe  h paas   h ᷨře měaem  h  staul-
ystikérs hzksumádí, has has hjstž hs  hl. h1978, hk   hděmeiký haes sy hWeldel hJeaael
ᷨub stksvas  hᷨlů smsvsu hkdstru hSeymbol und Ritual.47 hSaěžejdí hvýzdasm hv haěir-
as  h úvasráir  h zípkas   h ᷨsjm  h lstauá  h as hp mbs ,  h ᷨsᷨř.  h zdask,  h kaelé  h umsžňují
zksumasa hbsrsp užbu hz hasdalsᷨs systiké hᷨelpᷨekastv .

Slovo a svátost
Das ším hzápas dím h aémasaem h je  hᷨls  hSms íkas  h vzaasr hp svas  has hpváaspaí.  h Pláie
dsvszáksdíkas hOpiaslas hhu  masddas  hUrchristentum und Gottesdienst h jej hᷨře-
pvě čst as hs hasm, hže hp svs has hpváaspast hjpsu hlsvdsieddé. hS užbas hp svas has hp užbas
pváaspast hvečeře hPádě hb    hᷨs  e hhu  masddas hs  hᷨsčáaku hkřepťasdpaví hᷨříasm-
d  hv hlámist hje dsrs hprlsmáž ědí. hPříasmdspa hsbsjírs hᷨsk á á hhu  masdd hzas

44 „Zůpaasde hz hdstir hžstvdé hjá ls hszdasčedé haelmídem hpasilasmedaum, hp stb has hzávaszek hdsvérs
žstvsaas.“T hSms ík, hKapitoly z liturgiky, h23. hSlsv. halstir hHelazpir, hDie Wiirklichkeit der Ki-
rche, Kompendium der praktischen Teologie, 1e Teil, Die Liturgie, hHas  e: hVaB hoasx hNste-
me el hVel asy, h1956, h24 has h45.

45 Sms ík, hKapitoly z liturgiky, h58d.
46 Tasmaéž, h15.
47 Weldel hJeaael,  hSeymbol  und Rituale  Antropologische Elemente  im Gottesdienst,  hGoőa-

astdyed: hVasd edrseik h& hRuᷨleira, h1978.

https://cuni.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990001130680106986&context=L&vid=420CKIS_INST:UKAZ&lang=cs&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Cwerner%20jetter&offset=0
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pᷨeistfiiký hzdask hpbslsvérs hprlsmáž ědí. hSváaspast huavářejí hleas stau hpbslu, hzas-
aímis hv hmstpstjdím hprlsmáž ědí hir bí.48

Tezst hs hlsvdsieddspast hp svas has hpváaspaí hᷨs ᷨílá hSms ík haaské hsbpár ým hvý-
k as em hs hᷨsjeaí hp svas has hpváaspaí hu hLuarelas, hKas vídas has hv hJe dsaě hblasalpké. hAč-
ks st  h Luarel  h v hᷨs emstkáir  h p hkasas stikým  h pasklasmedaas stpmem  h z ůlaszňsvas 
kázádí has hpaasvě  hje hdas  hpváaspast, hv hᷨs emstie hpe hpᷨstlstauas stpa  hzasp hdassᷨask hk as  
pváaspa hdas  hkázádí. hSms ík has hstdaelᷨleauje hjasks hpdasru hukázasa, hže h„žstvý hJežíš
Klstpaup  h uᷨlspaře  h iílkve  h je  h víi  h dež  h pváaspa,  h víi  h dež  h p svs“T.49 h Ps sbdě
st hu hKas vídas hSms ík hdasirází hsᷨsl  hᷨls hm š edku, hže h„jstpasaas hpᷨaspedí hdedí hzas-
 sžedas hasdst hv hkázádí hevasdye stas, hasdst hv hjers hzᷨečeaědí hpváaspamst, hdýblž hje stdě
v hKlstpau h(Idpa. hIV, h14, h14). hhí em hp užeb hBsžíir hje haasjempaví hpkl aérs hpᷨsjedí
Klstpasvas hpe hzbsždýmst h(Idpa. hIV, h17, h1).“T50 hFudkií hp svas hpaejdě hjasks h udkií hpvá-
aspaí hje hvépa hke hpᷨs ečedpaví hp hKlstpaem, hkaelé hmá h uirsvdí hᷨsvasru. hPs -
paasadá hje hᷨřst hasm hBsží hv aspadí hstdstistasastvas, hasastž hᷨůpsbedí hBsžírs hDuiras, hkaelý
pklze hp svs has hpváaspast hᷨlsbsuzí has huavlzuje hvílu hve hvzkříšedérs hKlstpaas.

Tuas hm š edku hpᷨasařuje hSms ík haaské hv haes systikém hᷨlstdistᷨu, hkaelý hlsz-
vstdu as hJe dsaas hblasalpká hzas hLukáše hPlasžpkérs, hk  ž hlsz stšsvas as hmezst hvěimst
ᷨs paasadýmst,  h p užebdýmst  h as hᷨříᷨas dýmst  h ᷨls  h pᷨaspedí  h č svěkas.  h Ve  h pvěa e
asrsas hᷨlstdistᷨu hje hařebas hčstdsta hlsz í  hmezst hBsžím h í em hv hKlstpau, hkaelé hje
vzr e em hk hdasšemu hpᷨaspedí hvěií hᷨs paasadsu, has hp svem has hpváaspamst, hkaelé
jpsu hvzr e em hke hpᷨaspedí h„ᷨsuze“T hvěimst hp užebdýmst.51

Zák as dí  h ᷨlsb ém,  h k hděmuž  h v hiílkvíir  h v hsb aspast  h bsrsp užb  h  sirází,
pᷨasařuje hSms ík hv hst edastfikasist hžstvérs hKlstpaas hp hvěimst hp užebdýmst,  hae   hdas
je dé hpalasdě hpe hp svem h(p hmas ým h„p“T), hdas h luré hpalasdě hpe hpváaspamst: h„Nej-
r ubší hklstze hp užeb hBsžíir hdeakví hasdst hv hᷨřevasze hp svas hu hle slmsvasdýir, hasdst
v hᷨřevasze hpváaspast  hv hkasas stzujíiíir hrduaíir,  hdýblž hv hodpoutání  kazatelny,
svátostných úkonů, někdy i liturgie od živého Krista.“T52 hSms ík hzaspaává hdá-
zsl, hže h„v hp svu has hve hpváaspaeir hpe hdám h ává htentýž Ježíš Kristus, hasvšask růz-
nými způsoby“T.53 h Vzaasr hmezst hp svem has hpváaspamst hae   hdeiráᷨe hjasks hksm-
ᷨ emedaáldí. hObsjí hve e hk haémuž, has e hᷨskasž é hjstdým hzᷨůpsbem. hTasm, hk e
 sj e hk hs alžedí hp svas hs  hpváaspast, h sirází hk hlszk as u hpbslsvérs hpᷨs ečed-

48 Sms ík, hKapitoly z liturgiky, h25d.
49 Tasmaéž, h28.
50 Tasmaéž, h31.
51 Tasmaéž, h32.
52 Tasmaéž, h36.
53 Tasmaéž, h35.
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paví.  hPsku  hkaszasae  h zasᷨsmede,  hže  hsbpasrem h jers  hkázádí  h je  hKlstpaův  hkříž
as hvzkříšedí  has hže hpe h  st é hmasjí  hke hKlstpau hᷨřstzdávasa hu hpas u  hPádě h st hve  hpvém
žstvsaě h ápksu has hp užbsu, haasm hpe hz hjers hkázádí hpaávasjí hjed hzasjímasvé hvýk as  .
V hděmeikém h staulystikém hrduaí hzasp hpᷨasařuje hsᷨasčdé hdebezᷨečí: hje dspalasd-
dým hᷨs alžedím hpváaspaí hpe hz hdstir hpaává hzv ášadí hmasystiké hksuz s.54

S svs has hpváaspast  hae   hᷨasaří  h s h je dsrs hprlsmáž ědí h jasks hlsvdsieddé
p sžk , hsvšem hpsučaspdě hbsrsp užbas, hkaelá hsbpasruje hjed hp užbu hp svas hbez
pváaspast, hdedí hv hjers hᷨsr e u hdeúᷨ dá.55 hSms ík hpstie hpsuzdí hpstie hp hBaslars-
vsu haezí, hᷨs  e hdíž hjpsu hᷨlsaepaasdapké hbsrsp užb  haslzem, hᷨlsasže hv hdstir
ᷨřev á á hᷨlvek hp svas, has hkasas stiká hmše hmá hᷨsvasru haslzas, hᷨlsasže hv hdí hᷨře-
v á á  h p sžkas  hpváaspadá.56 h Lstaulystikým h ůp e kem,  hkaelý  hs au  hv vszuje,
všask hdedí  hᷨsžas asvek,  hže  hp svs has hpváaspa  hmupejí  hbýa  hv hkasž ém hde ě dím
prlsmáž ědí, hdýblž has, hže h„p svs has hpváaspa hmasjí hmía hv hbsrsp užebdém hžstvs-
aě  hpbslu hpaejdsu hváždspa“T.57 h Zas hk íčsvý hdápalsj  hᷨls hsbdsvu hpváaspadérs
žstvsaas hv hksdaexau hdasší hevasdye stiké halas stie hᷨsk á á hSms ík hsbdsvu hkázádí h–
asastž h„zvěpasvádí hS svas hv hie é hr subie hst hšířie“T. h„Bu eme- st hkázasa hv hmsist hDu-
iras, hmupí hpe h spaasvsta haed hvýp e ek, hže hdáp hᷨsp uirasčst hp svas hbu su hdas érasvě
žá asa, hasb irsm hje has hjejstir h ěast hkřast st has hᷨsp ursvas st hjstm hᷨřst hpas u hPádě.“T58 hDů-
 ežstaé hje hᷨlsbu sta hv h st eir hvdstařdí hasuru hᷨs hčaspaějším hp asvedí hKlstpasvas hpas u.

Psku  hj e hs hksdkléadí h staulystiksu hᷨs sbu hvečeře hPádě, hjstž hv hKapitolách
z liturgiky hSms ík hs míaá haěpdé hᷨlsᷨsjedí hzᷨsvě st has hvečeře hPádě has hvs á hᷨs
asm, hasb  hpe hdasvláast  hlas spadý hiraslaskael hp asvedí haéas hpváaspast, hkaelý hdasirází
mj. hv h staulystst hpaaslé hJe dsa  hblasalpké. h„Zᷨsvěď, hasbps uie, hve ksᷨáaečdí hdá as-
 as, hkázeň hdeᷨasaří hk hᷨs paasaě hpváaspast, hdýblž hk hp užbám hp svas.“T59 hKlstastzuje
aaské hří ksu h lekvedist hv p ursvádí hvečeře hPádě h(ᷨůvs dím hzámělem hle sl-
máaslů hb  s hdassᷨask hzvýšsta hčeadspa h askastiké húčaspast  hdas hvečeřst  hPádě)  has hjejí
„ᷨřívěpksvstaý hiraslaskael“T, hk  ž hje hzasřaszsvádas hasž hᷨs hpksdčedí hprlsmáž ědí.

54 Jspe  hSms ík,  hVečeře hPádě hve hpbslsvé hᷨlasxst,  hTeologická příloha Křesťanské revue
(1958), h129–134, h129d.

55 Sms ík, hKapitoly z liturgiky, h37.
56 Tasmaéž, h34. hSlsv. hKasl  hBaslar, hGotteserkenntnis und Gottesdienst, h1938, h198dd. hSaejdě

aaské hstd: hSms ík, hVečeře hPádě hve hpbslsvé hᷨlasxst, h129–134.
57 Sms ík, hKapitoly z liturgiky, h26.
58 Tasmaéž, h38. hPs lsbdě hs hvečeřst  hPádě hᷨsje das  h jstž  hv hč ádku hVečeře hPádě hve hpbslsvé

ᷨlasxst, hTeologická příloha Křesťanské revue (1958), h129–134.
59 Sms ík, hKapitoly z liturgiky, h55.
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hs hpe haýče hazv. hms  stab  hk hvečeřst hPádě, hve hpklstᷨaeir hz hl. h1960 hješaě hzas-
paává hdázsl, hže hms  stabas hᷨře  hᷨřstpauᷨsvádím hpe hmá hdépa hve hpmělu hᷨlspb 
„Přstjď, hPasde hJežíšst, has hbuď hdasším hrspaem, hoaslasdasaras.“T hTeᷨlve hms  stabas hᷨs
v p ursvádí  h je  hv aspadí  heuiraslstpastiksu  hms  stabsu,  hv jas řujíií  hv ěčdspa  hzas
ᷨřstjasaé h asl .60 hAž hv hl. h1972 hᷨs  hv stvem hekumedstikýir h ebasa hs hvečeřst hPádě
výp svdě hsieňuje h as ší  hmsastv ,  hzasir iedé hve hpaaslsiílkevdíir heuiraslstpasti-
kýir hms  stabáir h(dasᷨř. hmsastv hepirasas systiký, h sxs systiký, hek epsts systiký).
Přstᷨsušaí, hže h sblsřečedí hmá hzaszdívasa hdejed hᷨs hv p ursvádí, has e hjstž hv hjers
ᷨlůběru. hPlávě ha as hmsastv  hb    hᷨsz ějst h staulystik  huᷨ asaděd  hv heuiraslstp-
astiké hms  stabě hve hčavlaém h slmu ářst hAgendy (D1 has hD2).61

Psje dádí  h s hkřau  h ᷨíše  h Sms ík  h v hksdaexau  h šstlské  h exeyeastiké  h  stpkuze
s hkřau h ěaí has h spᷨě ýir, hkaelsu hᷨs díast as hBaslarsvas haeze, hže hkřepa h ěaí hdemá
sᷨslu  h v hPípmu.  hAčks st  h rstpaslstik  h křepa  h  ěaí  h z hNsvérs  h záksdas  h pkuaečdě
de ze hᷨříms h svs sta, hᷨls hděj hm uví hᷨs  e hSms íkas hje dask hjers h  surs eaá
iílkevdí hᷨlasxe, hje dask hst haes systiké h ůvs  . hJaskks st hje hv hdsvszáksddíir hpvě-
 eiavíir hs hkřau h ů ežstaé hspsbdí hv zdádí hvíl  hkřaědie, haěžstpks hkřau hv haéas
víře hdepᷨsčívá. hPs paasau hkřau hpᷨasařuje hSms ík hv hepirasas systikém h ědí, h s
děrsž hje hᷨskřaědý hzasč eděd. hPlsas hᷨsk á á hst hkřepa h ěaí hzas hbstb stiký.62

Agenda Českobratrské církve evangelické
Ps hdasᷨpádí hpklstᷨa hz h staulystk  hᷨub stkuje hSms ík hdas hasmas hᷨs st h as ší haexa .
V hl. h1966 hzasčídá hᷨlasvst e dě hᷨřstpᷨívasa h s hlsčedk  hJahrbuch für Liturgik und
Hymnologie,63 hv hdíž hdejᷨlve hᷨře paasvuje h spasvas dí h staulystiký hvývsj hevasdye-
 stikýir hiílkví  hv hČepksp svedpku hs  hTs elasdčdírs hᷨasaedau hasž h s hpvé hpsu-
časpdspast64 h as hᷨsp éze  h std slmuje  hzasrlasdstčdí  hveřejdspa  hs hᷨlůběru hᷨláie  hdas
dsvé hAgendě ČCE.65 hV hlsie h1969 hasastž hz hlszrs duaí h16. hp ds u hČha hvzdstk 

60 Tasmaéž, h59.
61 Jspe  hSms ík, hVečeře hPádě, hKřesťanská revue 39 h(1972), h198–202, h201.
62 Sms ík, hKapitoly z liturgiky, h49.
63 V h eaeir h1967–1985 hje hve ed hjasks hpaá ý hpᷨs uᷨlasisvdík hasrsas hčaspsᷨstpu.
64 Jspe  hSms ík, hTpireirsp swaskest: hDasp hysaaep stedpa stire hLebed h ep hapireirstpired hPls-

aepaasdastpmup,  hJahrbuch für Liturgik und Hymnologie  1 h(1966),  h224–227.  hTýž, hTpire-
irsp swaskest: hUm hestde hdeue hAyed e, hJahrbuch für Liturgik und Hymnologie 14 h(1969),
228–229.

65 Jspe  hSms ík, hDste hAlbesta hasd h el hdeued hAyed e hstd h el hevasdye stpired hKstlire h el hBör-
mstpired hBlü el: hWste hestde hevasdye stpire hostdslstaäaedkstlire hstd h el hTpireirsp swaskest
yeyedwälasty  h strl  hysaaep stedpa stirep  hLebed  hdeu  hsl dea,  hJahrbuch  für  Liturgik  und
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 staulystiký hs bsl hS ds dí hlas   hČha, hkaelý h spaas  hzas húks  hv ᷨlasisvasa hdsvsu
asyed u. hSms ík, hkaelý hpe hpaas  hᷨře pe su haéas hksmstpe,  huᷨ asadst  hv hjejí hᷨláist
pvé hbsrasaé haesleastiké hᷨszdasak  has hᷨlsmía  hje h s h staulystikýir haexaů hst h sᷨls-
vs dýir h stlekaslstí.

Idpᷨstlsvád hlszpár ým hle slmdím h ědím hv hiílkvst hřímpkskasas stiké hvšask
deiráᷨas  hᷨláist hdas hasyed ě hjed hjasks hᷨříᷨlasvu hᷨlaskastiké hbsrsp užebdé hᷨříluč-
k , has e hjasks hᷨřípᷨěvek hk hsbdsvě h uirsvdírs hžstvsaas hie é hiílkve.66 hPřstasm hupst-
 svas  hs has, hasb  hpe hsbdsvas hčepksblasalpké hbsrsp užb  h ě as hjask hpe hzřeae em
k hpstauasist hv hpeku aslstzsvasdé hzemst,67 h aask hpe hzřeae em hk hdejdsvějšímu h staulysti-
kému hbá ádí hst hk hvývsjst h staulystiké hᷨláie hv hzasrlasdstčdíir hiílkvíir. hLstaulystiká
ksmstpe hᷨlsas hdasvázas as hksdaaska  hp h staulystikýmst hksmstpemst hᷨlepb aelstádpké
iílkve hv hUSA has hᷨlsaepaasdapkýir hiílkví hve hSksapku, hFlasdistst, hNstzszemí has hŠvý-
iaslpku. hObzv ášaě h ůk as dě hpe hzasbývas as hasyed áldí hᷨlasií hevasdye stiké hiílkve
v hNěmeiku.  hOr e  hᷨ asast  haaské hvýp e kům hekumedstikýir hlszrsvslů hv hLeu-
enberské konkordii h(1973) has hv h stmpkém h skumedau h(1982).

Výp e dé  h  í s  h –  hAgenda  ČCE h –  h v š s  h ve  h  vsu  h  í eir  h v h eaeir  h 1983
as h1988.68 h Sᷨasařujeme hv hdí h dávaszdspa  hdas  h le slmasčdí  hᷨsjeaí  hbsrsp užeb,69

ekumedstiksu hsaevředspa has hpsučaspdě hsr e  hdas hlszmasdstaspa h staulystikýir hpa -
 ů hv hČha. hJstž hv hl. h1960 hSms ík hdasᷨpas , hže hpstauasie h staulystikérs hžstvsaas hv hlámist
Čha hje h„aask hdeje dsadá, hᷨepalá has hlůzdsls á, hže hb  hdeb  s hasdst hᷨ dě hpᷨlávdé
iraía hzasvá ěa hje dsadsu hzávaszdsu hasyed u“T.70 h Tas hb  hasastž hv hje dsm hpbslu
pstie hmsr as hᷨřstdépa hᷨsklsk, hv hjstdém hvšask h upsta hr ubší h uirsvdí hžstvsaas. hV hle-
 slmasčdím h uiru has hp hs kaszem hdas hdsvszáksddí hlszmasdstaspa hᷨlsas hAgenda
z ůlaszňuje h  staulystiksu hpvsbs u hpbslů.  hPře  sžedé hᷨsřá k  hdeiraějí  hbýa
závaszdým hzáksdem. hSbsl  hpst hmsrsu hzvs sta hje ed hz hdstir, hužívasa hlůzdé h sl-
mu áře hasdebs hksmbstdsvasa hjejstir hᷨlvk .71

Hymnologie h 16 h(1971),  h233–236.  hTýž,  hTpireirsp swaskest:  hDste  hPle stya  hud  h asp  hysa-
aep stedpa stire hGoebea,  hJahrbuch  für  Liturgik  und Hymnologie h 18 h(1973/1974),  h181–
183.

66 Sms ík, hDste hAlbesta hasd h el hdeued hAyed e, h233.
67 Sms ík, hTpireirsp swaskest: hUm hestde hdeue hAyed e, h229.
68 Zasrlasdstčdí  h veřejdspa  h s hdí  h std slmsvas  h std:  h Jspe  h Sms ík,  hNeue  hAyed e  h el  h avasdye-

 stpired hKstlire h el hBőrmstpired hBlü el, hCommunio Viatorum 27 h(1984), h171–175.
69 Slsv. h„S užb  hBsží hᷨře paasvují hpaří ádí hBsžírs hst hdasšers hvs ádí has hs ᷨsvě st,“T Agenda

ČCE I, h15.
70 Sms ík, hKapitoly z liturgiky, h4.
71 Agenda ČCE hI, h15.



78 Tabita Landová

Pls hde ě dí hbsrsp užbu hAgenda hᷨře k á á hča řst hvzslsvé h slmu áře, hkaelé
ᷨřstzdasdě hdasvaszují hdas halas stist hle slmsvasdsu, hblasalpksu, hasdy spaspksu has halas stist
pvěasvérs h uaelpaví.  hDík  hasmu hpe h s h slmu ářů h spaávasjí  h st hděkaelé hᷨlvk 
z hᷨře le slmasčdí h staulyste, h s sžstae dé hjstž hv h sbě hdejpaaslší hiílkve h– hdasᷨř. heu-
iraslstpastiká hms  stabas.72 hDá e hAgenda hᷨře k á á h slmu áře hke hkřau, hksdfilmas-
ist, hpvasabě, hᷨsrřbu, hsl stdasist has h as ším hᷨří ežstaspadým hprlsmáž ědím. hhraslask-
aelstpastikým hl pem hje, hže hdasbízí hvaslstasdadí h slm  h staulyste hvrs dé hᷨls h st st hžstjíií
v hiílkvst haskastvdím hžstvsaem hst hᷨls ha , hk s hjpsu hžstvsau hpbslu hvz á edější.

Saejdě hjasks hᷨře irázejíií hasyed   hst hAgenda ČCE hz ůlaszňuje hzápas u, hasb 
v hbsrsp užbě hb  s hlszᷨszdasae dé, his hje hsbeidě hkřepťasdpké. hNas hlsz í  hs 
dstir hvšask hzas hzák as dí havasl hkřepťasdpkérs hprlsmáž ědí hvs í hbsrsp užbu hp hve-
čeří hPádě. hPřstᷨsmídá haím, hže hkasž á hde ě e hmá hve stksdsčdí hiraslaskael has hže
ᷨlávě hve hve stksdsčdíir hu á spaeir hpe  hzask á á  hKlstpasvas  hiílkev.  hPasaldá h je
pdasras hᷨřeksdávasa hje ds uirý hasdastkasas stistpmup has hpst dějst huᷨ asaňsvasa hmsastv 
z hekuméd  hst hpaaslsiílkevdí h staulystiké halas stie. hPlsas hkřepa has hvečeře hPádě hjpsu
ᷨsjímád  hjasks hpváaspast hje dsa , hᷨsjem hiílkev hKlstpasvas hje hužívád hk hszdasčedí
ie é hKlstpasv  hiílkve, hdstks st hjed hČha. hKřepa hje hᷨřepudua h s hprlsmáž ědí hpbs-
lu. hDůlasz hje hᷨs sžed haaské hdas haskastvdí hzasᷨsjedí hie érs hprlsmáž ědí h– hv hᷨlvé
řas ě  hlszumědím has hvdstařdí  húčaspaí,  h as e  h aaské  hvdějšímst  hᷨlsjev :  h pᷨs ečdýmst
ask asmasiemst, hᷨípděmst, hᷨs í edím hpe hdas hᷨříᷨlasvě has hᷨlůběru hbsrsp užeb: hčae-
dím hz hPípmas, hksdádím hsr ášek, hᷨřím uvdýmst hms  stabasmst.73

Těžstpks  h  lurérs  h  í u  hAgendy  ČCE h (1988)  h pᷨsčívá  h v hms  stabáir  h ᷨls
je dsa stvé hde ě e hv hᷨlůběru hie érs hiílkevdírs hlsku. hos  stabas hje hz e hirá-
ᷨádas hjasks h„ᷨlsjev hsčekávádí hst hs ᷨsvěď hdas hKlstpasvu hᷨříasmdspa“T.74 h Jstž hv hl.
1973/74 hpe hSms ík hvědsvas  hᷨlsb emasastie hsbpasru hbsrsp užebdýir hms  staeb
v hč ádku hdas hpaládkáir hčaspsᷨstpu hArchiv fůr Liturgiewissenschaft und Hymno-
logie.75 hKlstastzuje hz e hje dspalasddsu hpubjekastvstzasist hms  staeb, hkaelé hᷨask hv jas-
 řují hᷨsuze hspsbdí hdsuzst, hstd stvst uá dí hᷨlsžstaek hmst spast has hps st aslstau hp hb stždí-

72 Ts, hže halas stist hJe dsa  hblasalpké hAgenda hvýp svdě hpᷨsjuje hᷨsuze hp hdejje ds ušším h sl-
mu ářem hA, hje hᷨsděku  hdeᷨřepdé. hBlasalpká h staulyste hmá hzas hpebsu hvývsj, hve hkaelém hb   
eaasᷨ  hst hpe hzřeae dě hbsrasaší h staulystí h(dasᷨř. hzas hLukáše hPlasžpkérs hdebs hv h sbě hpb ížedí
p hualaskvstpmem hdas hᷨsčáaku h17. hpas eaí). hB íže hvstz hLasd svá,  hLiturgie Jednoty bratrské,
216–220, h242–250.

73 Sdasru hs hvěaší hzasᷨsjedí hprlsmáž ědí h s hbsrsp užb  hdasirázíme hsvšem hjstž hu hpaaslšíir
bsrsp užebdýir hᷨříluček, hdasᷨř. hv hᷨříᷨas ě hzasve edí hpᷨs ečdé hleistaasie hos  stab  hPádě.

74 Agenda ČCE hII, h28.
75 Sms ík, hTpireirsp swaskest: hDste hPle stya hud  h asp hysaaep stedpa stire hGoebea, h181–183.
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mst, hzasaímis h ějstddý hrslstzsda hBsžíir hčstdů hv hmstdu spast, hjers hᷨůpsbedí hv hᷨří-
asmdspast  h as hsčekávádí  h v hbu suidspast  h je  h uᷨszas ěd.  hDějstddá  h lsvstdas  hb  h pe
všask hdemě as hv aláiea hz hrslstzsdau hvíl ,  hᷨlsas hpe hms  stab  hv hAgendě ČCE
úzie hváží hdas hbstb stiké hᷨspe paví has hstdpᷨstlují hpe haaské hms  staebdí halas stií hiílk-
ve.76 hS sv  hPasv as hFst stᷨstrs: h„výirs stpkem hms  staeb hve hprlsmáž ědí hdedí hdas-
še hvílas has hzbsždspa, hdýblž hve stké hBsží hpkuak , hdas hdstirž hmáme hz hjers hmst spast
ᷨs í “T.77 hOaaszdík hpst hvšask hpᷨs u hp hFst stᷨstm hmůžeme hk ápa hdas  húzksu hvaszbsu
vpauᷨdíir hms  staeb hdas hpaaslsiílkevdí hᷨelstksᷨ , hisž hv  učuje hřas u hmsastvů
paaslszáksddíir.

Dá e  hAgenda ČCE hz ůlaszňuje hs ᷨsvě dspa hiílkve hzas hpvěa has hjejí hᷨsp ádí
ve hpvěaě. hTasas hm š edkas hpst dě hzaszdívas as hjstž hv hKapitolách z liturgiky: h„bsrs-
p užebdé hprlsmáž ědí hpe h[…] hdepmí hpaáa hpasklá dí, hku astiksu hsb aspaí, hkaelá
demá hᷨřímérs has hs ᷨsvě dérs hvzaasru hke hpvěau.“T78 hV hAgendě hje haedas h ůlasz
 staulystik  hv já řed hdsvě hzasve edým h„ᷨsp ádím“T h(ařeaím hčaedím hz hPípmas,
zᷨlasvst  as hz hᷨasledeastikýir hs  í ů heᷨstšas ), has e haaské hv hᷨřím uvdýir hms  sta-
báir, hszdámedíir has hpbílie.79 hV hᷨřím uvdýir hms  stabáir hpe hmá huᷨ asaňsvasa
s ᷨsvě dspa  h aes systiká  h (v hᷨřím uváir  h zas  h čstpasau  h zvěpasvádí),  h ᷨs stastiká
(v hᷨlspbáir hzas hvlirdspa) has hᷨaspaýřpká h(v hᷨlspbáir hzas hč ed  hpbslu hv hdejlůz-
dějšíir hpstauasiíir).80

Ve  e hksdkléadíir haexaů hms  staeb hᷨře k á á h lurý h í  hAgendy haaské hpsu-
rlddý hᷨřer e  hᷨs děaů hᷨřím uv,  hlsz ě edý h s hča ř  hsb aspaí:  h pvasaá hiílkev
sbeidá, hpvěa, hpalá asjíií has hsrlsžedí, hmípadí hpbsl.81 hPs děa  hjpsu h slmu svád 
sbeidě, hasb  hb  s hmsžds hje hᷨsužía hv hjaskémks st hksdkléadím hksdaexau. hoezst
ᷨs děa  hdeir bí hᷨlspb  hzas h„míl has hbezᷨečdspa hve hpvěaě, hs palasdědí hzblasdí,
pᷨlasve  dspa has hpvsbs u hᷨls hvšeird  h st st“T, hzas ha , h„jstmž hpe hkřstv í“T, hzas h„alᷨíií
úa askem“T,  h „ᷨlsdáp e svasdé“T82 h as hřas as  h as šíir.  hDů ežstaá  h je  hᷨřstᷨsmídkas,  h že
„v hᷨřím uvdýir hms  stabáir hpe hie ý hpbsl hᷨs í í hdas hkděžpké hp užbě hBsžírs

76 Vstz hs  í  h„Z hms  staebdírs hᷨsk as u hiílkve“T: hiílkevdí hsaisvé, hle slmasie, hekumedstiké
rduaí. hAgenda ČCE II, h1988, h350–373.

77 Fst stᷨst, hDlurý h í  hAyed  , h168.
78 Sms ík, hKapitoly z liturgiky, h16.
79 B íže hvstz hSms ík, h hDste hAlbesta hasd h el hdeued hAyed e, h234.
80 Sms ík, Kapitoly z liturgiky, h44.
81 Agenda ČCE II, h338–341.
82 Tasmaéž, h339.
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 st u“T.83 hAgenda hk as e h ůlasz hdas has, hasb  hpe h s hᷨřím uv hzasᷨsjsvas st hve  e hkaszas-
ae ů haaské hᷨlepb aeřst hčst h as ší húčaspadíist hbsrsp užeb.

Závěrem
V  ádí  hAgendy ČCE h b  s  hᷨlsvázeds hklstastikýmst hleiedzemst.  hPs emstik  hpe
vůčst  hdsvé  hAgendě h v mezst  hzejmédas hauyed hZe edý, hkaelý hv hkřepadíir h sl-
mu áříir  h pᷨasařsvas  h lezst uas  h pasklasmedaas stpmu.84 h Vas st s  hmu,  h že  h pe  h asuasřst
Agendy hdezasasždst st hp hBaslarsvsu hklstastksu hpváaspaí has hrájí hkřepa hdem uvňasa.
Nas hpaládkáir hKřesťanské revue hpe hp hjers hdámstakasmst hv lsvdávas  hve  e hJspe as
Sms íkas85 haaské hJstří hDs ežas , hᷨs  e hděrsž hb  s hzámělem havůliů hasyed   hdas-
sᷨask has, h„asb  hpvlirsvasdspa has hpvsbs as hKlstpasv  hmst spast hzůpaas   hv hjers hlu-
káir has hdstk e hdeb  as huzulᷨsvádas hiílkví“T.86

Ddep, hzrlubas hča řstiea h ea hᷨs hvzdstku hAgendy ČCE, hje hzjevdé, hže hSms íksvs
 staulystiké h í s, hᷨlaskastik  hᷨlsmíaduaé h s hᷨs sb  hAgendy, hv hiílkvst hdedas ez s
zasmýš edý  hsr asp.  hV hᷨlspaře í  haskas emstiké h aes syste  hdas  havasdye stiké  haes s-
ystiké h asku aě hUK has hv h staulystik  hslstedasvasdýir hkluzíir, hkaelé hleᷨlezedauje
dasᷨřík as  hPslas dí hs bsl h staulystiký hČha hdebs h staulystiká hstdstistasastvas hCoena,87

je hpstie h s dep hieděds, hv hžstvsaě hpbslů hpe hvšask hujas as hjed hčápa hᷨře  sžedýir
le slem. hZasaímis hᷨsp ádí  hčst  hᷨřím uvdé hms  stab  hzípkas   hv hevasdye stikýir
bsrsp užbáir hᷨevdé hmípas, hᷨřstᷨsjedí hv zdádí hvstd has hp svas hmst spast hke hp užbě
p svas  h pe  hᷨří stš  h deujas s.88 h Saasastpastiký  hᷨlůzkum hužívádí  hAgendy,  h kaelý  h v hl.
2002 hᷨlsve   hDasdste  hostkšík,  hpstie hukázas ,  hže Agendu h v haéas h sbě hužívas as
věašstdas hze h115 hlepᷨsd edaů h– h aslářů, hasvšask hdesbeš st hpe hᷨřstasm hbez hřas  
úᷨlasv hᷨře  sžedýir h slmu ářů.89 hJstž hs  hksdie h90. h ea hje hjasks hve ký hᷨlsb ém
ᷨsistťsvád hjasz k hAgendy, hisž h sk á á hjask hostkšíksvas hᷨláie, haask hvstkářpká hᷨlá-
ie hA eše hWlasd .90 hTaské hje hᷨsistťsvádas hasbpedie hděkaelýir ha ᷨů h staulystikýir

83 Tasmaéž, h34 has h338.
84 Ze edý,  h Sváaspadá  h masyste,  h 96d.  h Týž,  h Ne sksdčedá  h le slmasie?,  hKřesťanská

revue 53 h(1986), h32–39. hTýž, hJešaě hs hasyed ě, hKřesťanská revue h54 h(1987), h213d.
85 Jspe  hSms ík, hAyed as, hKřesťanská revue 53 h(1986), h137–138.
86 Jstří hDs ežas , hAyed as, hKřesťanská revue h54 h(1987), h115–118, h115.
87 Vstz hraaᷨ://www.isedas.iz/.
88 O hauas hzmědu hvšask h á e hupst ují hbsrsp užebdé h slmu áře hdsvé hasyed   hᷨřstjasaé hp ds em

v hl. h2020.
89 Dasdste  hostkšík, hUžívání Agendy ve sborech ČCE, hᷨípemdá hᷨláie hdas haTF hUK, hPlasras h2002.
90 A eš hWlasdas, hKazatel a Agenda ČCE, hvstkářpká hᷨípemdá hᷨláie, hOpalasvas h1998.
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 slmu ářů  hᷨls  h zv ášadí  h prlsmáž ědí  h (dasᷨř.  h uk á ádí  h uld ,  h večeře  hPádě
u h ůžkas hdemsidérs, hjubst ejdí hᷨsžerdádí hmasdže ům has hřas as h as šíir).

O  hl. h2009 hᷨlasiuje hPslas dí hs bsl h staulystiký hČha hdas havslbě hdsvé hasyed  .
Její h slmu áře hjpsu hᷨs hpirvá edí hp ds em hᷨlůběždě hzveřejňsvád .91 hV hsb-
 aspast hzák as díir haes systikýir hvýirs stpek has h staulystikýir hpalukaul hpe h  staul-
ystiký hs bsl hČha hk hAgendě hpaá e hvlasií, hdasvaszuje hdas hdst has hlszvíjí hjst h á . hPřstasm
všask hvěduje hᷨszsldspa haaské haspᷨekaům hasdalsᷨs systikým h– hdejed hřečst hp sv,
as e haaské hřečst haě as, hᷨře měaů has hp mbs ů. hI hsd  hmasjí hpvé hmípas hv hksmudstkasist
evasdye stas, hs hkaelsu hv hbsrsp užbě hj e. hA haask hje hmupíme hᷨs lsbsvasa h– hp sv 
Jspe as hSms íkas h– h„ᷨs  hpvlirsvasdsu hdslmu hBsžírs hp svas“T.92

Doc. Tabita Landová, Ph.D.
Udstvelzstaas hKasl svas, havasdye stiká haes systiká h asku aas
Čeldá h9, hᷨsša. hᷨřstrl. h529
115 h55 hPlasras h1, hČepká hleᷨub stkas
landova@etfecuniecz

91 Vstz hraaᷨp://upale stiie.e-istlkev.iz/ skumeda -aemasaas/bsrsp uzb /. hPs h sksdčedí hvšeir
čápaí hdsvé hasyed   hbu su h slmu áře hješaě hᷨlsirázea hzávělečdsu hlevstzí.

92 Jspe  hSms ík, hÚvod do studia bohosloví, hPlasras: hKas stir, h1978, h106.


