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Slavení Večeře Páně za použití individuálních kalíšků 
 

Jarmila Dalhaus 

 

K tématu článku mne přivedla současná krize Covid-19 a s ní spojená opatření, především 

nařízení vlády nesdružovat se a jeho dopad na společenství věřících. V této souvislosti si kladu 

mnoho otázek, například: Jak nevysluhování rituálu Večeře Páně a svatého přijímání ovlivní 

společenství? Jak lze v situaci nařízené izolace a nebezpečí infekce uchovat identitu společenství? 

Lze Večeři Páně vysluhovat alternativním způsobem a nezměnit její význam a účinnost? Jak k 

těmto úvahám přistupovat, co vnímat jako hranici, za kterou se dodržováním imunologických 

nařízení ztrácí smysl takto přizpůsobené Večeře Páně? 

 

Tyto otázky vyjadřují obavu, že společenství jako stěžejní hodnota křesťanského života je 

ohrožena, a to ničím menším, než individualizací, která je obrazně řečeno kontradikcí či protipólem 

společenství, jednoty komunity a ideje církve jako jednoho těla Kristova. 

    

V článku se pokusím osvětlit své komunitně pastorační (nikoli teologické) porozumění sjednocující 

funkci slavení svátosti Večeře Páně a prozkoumám alternativní způsob slavení této svátosti - 

použití individuálních kalíšků namísto společného poháru. Spory či diskuze bez vyjasnění kontextů 

a pojmů vyznívají naprázdno a nevedou ke vzájemnému porozumění. Proto zohledním různé 

kontexty, ve kterých se záměna poháru za kalíšky může zrcadlit a nabývat jiných významů.  

 

Nejprve bych tedy chtěla definovat kontext a pojmy. 

Tématem článku je komunitně pastorační intervence a jeden z jejích nástrojů - obřad neboli rituál. 

Propojují se zde synergicky dva zásadní kontexty - náboženský/ duchovní/ teologický a mezilidský/ 

komunitní/ jazykový (ale i mnohé další). 

 

Komunitní intervence má nejčastěji podobu facilitace (…) pomoci skupinám v dosahování jejich 

cílů.1 (...) Má za cíl mobilizovat zdroje, podporovat sítě, koordinovat, překonávat (...) bariéry, 

spojovat lidi s lidmi (...) zvýšit účast (vliv, angažovanost a zodpovědnost) lidí2  na správě jejich věcí. 

Snaží se zvýšit odolnost komunity posilováním vazeb. V neposlední řadě se zabývá organizací 

potřebných činností, lidí, skupin. To vnímám jako horizontálu, sled událostí v čase. 

 

Pojem „pastorační“ vnáší do tohoto procesu dimenzi svatosti, tedy vertikálu: „křesťanský 

charakter (…) a biblický koncept spásy jako holistický proces scelování (making whole). To nelze 

zredukovat na zmocňování (empowering) komunit ani na záchranu individuálních duší. Křesťané 

jako tělo Kristovo se musí usilovat o žití života plnosti (bringing life ‚to the full').“3,4 

 

Obřad/rituál je neměnná inscenovaná událost, jde o „souhrn/sled symbolických úkonů, předmětů 

a jazykových projevů“5, váže se k silám, které působí ve/na společenství. Je „syntézou několika 

úrovní společenské reality, symbolické a sociální, individuální a kolektivní“6. Rituály jsou reflexí 

                                                
1 BAŠTECKÁ, Bohumila. Psychosociální krizová spolupráce, s. 97. 
2 BAŠTECKÁ, Bohumila. Psychosociální krizová spolupráce, s. 97. 
3 MEE, Richard. Community Pastoral Care, s. 2. 
4 Pozn. autorky: anglické termíny v závorkách jsou uvedeny pro srovnání původního smyslu. 
5 BAŠTECKÁ, Bohumila. Psychosociální krizová spolupráce, s. 20. 
6 BAŠTECKÁ, Bohumila. Psychosociální krizová spolupráce. s. 31. 
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mýtů a tak velmi dobře zachycují kulturní identitu komunity7. Jsou předmětem bádání především 

kulturní a sociální antropologie. Rituálem lze vzdát čest/ projevit vděčnost/ semknout se v odporu/ 

u-smířit/ dovést k pokání/ obnovit důvěru/ vzpomenout-připomenout /podpořit solidaritu/ 

poděkovat/8 uvést člověka do pochopení (či snaze o pochopení) smyslu vlastní pozice v komunitě/ 

situace/ existence/ světa a jak se v rámci tohoto svého místa chovat.  

Rituál bývá možnou odpovědí na krizi/ neštěstí. V tom případě má několik funkcí: porovnávací 

(vede ke znovuprožití), společenskou (stabilizuje chování, hluboce spojuje/uklidňuje, posiluje 

svazky a kolektivní vůli), mytologickou (aktualizuje mýtus).  Tyto funkce oslovují duchovní, 

společenskou a duševní rovinu, mnozí autoři zdůrazňují často opomínanou tělesnou rovinu při 

rituálech, především praktikování pokrmu9. Rituál zahrnuje tělo. Ztělesnění je v rituálním počínání 

zásadní.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Pro definování či osvětlení pojmu komunitně-pastorační práce ještě použiji vymezení uvedené na 

webových stránkách Evangelické teologické fakulty, které přidává navíc pojem krize, situace, kdy 

se těžiště pomáhající činnosti převážně odehrává. 

„Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika je obor, který v bádání a praxi propojuje teologii 

a komunitní spolupráci za krizových podmínek. Zabývá se vytvářením a pěstováním prostředí 

vzájemné péče při spolužití rozmanitých zájmových skupin i jednotlivců ve společném světě. 

Základy oboru jsou křesťanské, jeho užití je otevřené světu.“11 

Dalšími pojmy, které se s uvedenými termíny mohou propojovat v závislosti na dalších oborových 

kontextech, je sociální, psychosociální a humanitární, popřípadě rozvojová pomoc či práce. 

Na závěr se ještě dotknu rozdílu mezi pojmy pastorace a teologie. Teologie je věda, tedy teorie, 

obor, který se zabývá zkoumáním různých aspektů víry, v našem prostředí ji chápeme jako teologii 

křesťanskou. Pastorace je pak činnost neboli praxe, která vychází z této víry. Je to jednoduše 

řečeno péče o bližní, která může probíhat na několika úrovních. Od pastorace vzájemné, tedy 

pastorace mezilidskými vztahy, přes pastoraci s odborným přesahem do dalších disciplín až po 

pastoraci jako duchovní péči. Kromě první úrovně, na které se lidé mohou pastorovat navzájem 

slovem, péčí, společnou modlitbou apod., může druhou a třetí úroveň vykonávat člověk s určitým 

stupněm vzdělání. Na druhé úrovni je to např. absolvent oboru Pastorační a sociální práce či 

Diakonika a na třetí úrovni pak absolvent teologicko-pastoračního oboru. Můžeme se však setkat s 

výjimkami, kdy je vedením křesťanského společenství pastorací pověřen člověk bez patřičného 

vzdělání, který však má důvěru sboru, tedy prokazuje určité lidské kvality a žitou víru. 

Rituál Večeře Páně 

 

Rituál Večeře Páně je připomínkou krizové situace, kdy se Ježíš Kristus loučí s apoštoly v 

předvečer svého ukřižování, je tedy odpovědí na krizi - Ježíš Kristus ustanovil tento obřad, vědom 

                                                
7 BAŠTECKÁ, Bohumila. Psychosociální krizová spolupráce, s. 19. 
8 BAŠTECKÁ, Bohumila. Psychosociální krizová spolupráce, s. 21-22. 
9 DIJKHUIZEN, Petra. The Lord’s Supper and Ritual Theory: Interpreting 1 Corinthians 11:30 in Terms of Risk, 

Failure, and Efficacy, s. 443. 
10 Pozn. autorky: Dělení dimenzí je převzato z citovaného zdroje, jednotlivé údaje jsou kompilací citovaného zdroje 

vlastního pochopení tématu. Srv. BAŠTECKÁ, Bohumila. Psychosociální krizová spolupráce, s. 22. 
11

 Co je Diakonika? - Evangelická teologická fakulta. [online]. Copyright © 2020 Evangelická teologická fakulta [cit. 

18.11.2020]. Dostupné z: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-757.html; případně materiál Diakonika v otázkách a odpovědích 

na:  https://web.etf.cuni.cz/ETFN-614.html 

https://web.etf.cuni.cz/ETFN-757.html
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si toho, že fyzicky opouští svůj lid. Od onoho dne je Večeře Páně centrem křesťanského života12. 

Jeho slavení je i odpovědí na naši vnitřní krizi, připomíná nám, kým jsme a komu jsme za to 

vděčni. V tomto rituálu se spojuje nejen ohlas Ježíšovy poslední večeře s učedníky, ale také ozvuk 

Ježíšova stolování s hříšníky za jeho života, jeho podobenství o hostinách, a také reflektuje 

helénisticko-židovskou praxi hostiny, zvanou agapé. 

 

Přes rozdíly13 ve vnímání svatosti Večeře Páně (přítomnosti Kristovy ve víně a chlebu) panuje 

jedinečná shoda ohledně důležitosti přisuzované svátosti Večeře Páně ve všech denominacích 

křesťanské církve. Společným sdílením Eucharistie se účastníci vzájemně posvěcují (pastorační 

kontext) a naplňují/žijí jednu ze stěžejních hodnot křesťanství – hodnotu společenství (komunitní 

kontext).14,15 

      

Zásadním biblickým odkazem pro slavení Večeře Páně je vedle Mt 26.27 Pavlův první dopis do 

Korintu (1 Kor 11: 25-26): Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: ‚Tento kalich je nová smlouva v mé 

krvi; toto čiňte, kdykoliv byste pili, na mou památku. Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili 

tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.‘ Tato slova implikují výzvu, že přijímat máme 

co nejčastěji i že to máme dělat společně.            

 

Pro přehlednost rozdělím rituál Večeře Páně na jednotlivé účastnící se prvky. Jde o to, kdo 

vysluhuje, komu je vysluhován a jde o i proces samotný, potažmo, kde se odehrává a jaké 

nástroje/symboly jsou při něm používány. 

Pro účel článku se zaměřím nejprve na účastníky, tedy přijímající. Pojednávaná záměna 

společného poháru za individuální kalíšky vychází ze snahy o ochranu jejich zdraví, byť nařízenou 

státem v rámci krizových opatření proti Covid-19. 

Poté se zaměřím na pohár a kalíšky jako takové. 

 

Nejprve krátce nastíním historii používání individuálních kalíšků.  

 

Historie používání individuálních kalíšků / kulturně-historický a mediální 
kontext 

 

V Severní Americe r. 1906 vychází článek reverenda J. D. Krouta, "The Individual Communion 

Cup", kde autor poukazuje na  nehygieničnost používání jednoho poháru.16 V článku dále uvádí, že 

poprvé osobní pohárky navrhl A. Van Derwerken v newyorském Brooklynu v r. 1882 a v  r. 1887 

napsal na toto téma článek, který vyšel o rok později v  Annals of Hygiene ve Filadelfii. V r. 1893 

Psi Upsilon bratrstvo v Rochesteru v New Yorku slavilo Večeři Páně s historicky prvním 

zachyceným použitím osobních pohárků. Argumentem J. D. Krouta je kromě nehygieničnosti také 

teologická úvaha.17 

                                                
12 KOCH, Kurt. Eucharistie jako střed života církve, 2006, s. 1. 
13 Pozn. autorky: Uvádím pro zásadní význam, jímž je rozdělení křesťanské církve. V ŘKC je Kristus přítomen v chlebu 

a víně skrze proces transsubstanciace/přepodstatnění. V reformované církvi (J.Kalvín - „reálná přítomnost“) je Kristus 

přítomen duchovně. Posledním stanoviskem je přesvědčení, že Večeře Páně je vzpomínka, Kristus není přítomen. Srv. 

BOICE, James M. Základy křesťanské víry, s. 495. 
14 HOJDA, Jan. Eucharistie - mysterium fidei. Eucharistie a církev, s. 70-71. 
15 HOJDA, Jan. Eucharistie - mysterium fidei. Eucharistie a církev, s. 70-71.  
16 KROUT, Joseph, D, The Individual Communion Cup, s. 105.  
17 KROUT, Joseph, D. The Individual Communion Cup, s. 105. 
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Proti Kroutovým argumentům vystupuje dr. P. Janson z Kanadské reformované církve. Podle něj 

se praxe osobních pohárků ujímá v církvích, které neberou ohled na mystérium svátosti. Kroutův  

přístup však podle něj i dalších teologů nemá oporu v Písmu (Janson poukazuje na výlučné 

používání jednotného čísla při odkazování na pohár či kalich  - Mt 26:27, Mk 14:23, St. Lk 22: 

17,20 a jinde), ani v historii církve (od církve apoštolské až dodnes je tradičně používán společný 

pohár) a je v ostrém rozporu s oporou spirituální i samotným duchem přijímání. Postupně narůstá 

množství sborů, které se od praxe osobních kalíšků odvracejí na základě aktualizace kalvínského 

vyznání víry18, 19.               

V Evropě na některých místech probíhal podobný proces. V r. 1903 v Německu vyšla série článků 

upozorňující na hygienickou hrozbu sdílení jednoho poháru. Německý teolog a muzikolog Friedrich 

Spitta, který se velmi aktivně podílel na oživení protestantského církevního života, v r. 1904 

přesvědčil pět sborů ve Štrasburku k používání osobních pohárů. Tato praxe měla zvýšit účast na 

svátosti a trvala do roku 1913, účastnila se jí však jen část farníků20. 

 

Podle Grauové velkou oblibu opět získalo používání osobních kalíšků v 90. letech min. století 

v důsledku diskuzí o hygienických hrozbách21, podle nejrůznějších internetových zdrojů 

pravděpodobně ve spojení s šířením HIV. K situaci u nás autorka uvádí22: 

Na stránkách Českého bratra se pro individuální kalíšky (na základě hygienické argumentace) 

vyslovili Jiří Nečas (ČB 2008/8, s. 29) a Pavel Říčan (ČB 2008/10, s. 4). Jan Roskovec ve 

své odpovědi uvádí, že se „přijímání z individuálních kalíšků jeví jako nejméně vhodné uspořádání 

slavení hodu se Vzkříšeným, které má být také ,památkou‘ (připomínkou) onoho stolování v noci 

,vydání‘. Kalich nové smlouvy rozhodně není slavnostní přípitek." (ČB 2008/11, s. 12). 

 

Diskuze, jež s různou intenzitou trvá dodnes, započala před téměř 150 lety. Lidstvo tehdy objevilo 

vztah infekčních nemocí a hygieny. V současné době se dostává opět do popředí ze stejných 

důvodů jako tehdy, tedy pro obavu z nákazy závažným onemocněním. A stejně jako tehdy má 

představa osobních kalíšků mnoho odpůrců i zastánců, přičemž obě strany uvádějí pádné 

argumenty.   

 

Hlubší teologické souvislosti ponechám stranou. Chci přiblížit aspekty diskuze, které jsou podle 

mého názoru důležité pro komunitně pastorační pracovníky. 

Prvním z nich je opodstatněnost argumentu, že užívání individuálních kalíšků je nutné pro ochranu 

zdraví přijímajících, tedy komunitní rovina. 

Druhým aspektem je význam a role poháru či kalicha v rituálu Večeře Páně, kterou se vrátím k 

rituálnímu předmětu, tentokrát k tomu původnímu a tradičnímu, tedy kalichu – pastorační rovina. 

V praxi se však tyto roviny prolínají a je vhodné je reflektovat vyváženě a přitom s ohledem na 

konkrétní situaci. V případě této práce to znamená zohlednit komunitní / epidemiologické 

hledisko způsobem, který umožní zachování teologického či duchovního obsahu rituálu. 

 

                                                
18 JANSON, P. The Question of Individual Cups Versus The Common Cup. 
19 Článek 35 Belgického, resp. kalvínského vyznání víry, sepsaného roku 1561 kazatelem Guy de Bray pro reformované 

evangelíky v Nizozemí se v posledním odstavci vymezuje proti desakralizaci svátosti a uvádí odkaz na verš 1Kor 11.29: 

Neboť kdo jí a pije nehodně, jí a pije sobě odsouzení, neboť nerozsuzuje tělo Páně. 
20 STEINHOFF, Anthony J. The Gods of the City, 1870-1914. s. 280. 
21  GRAUOVÁ, Šárka. Symbolika přijímání. Getsemany [online]. 2009. 2009 [cit. 2020-11-16]. Getsemany [online]. 

2009. 2009 [cit. 2020-11-16]. 
22  GRAUOVÁ, Šárka. Symbolika přijímání. Getsemany [online]. 2009. 2009 [cit. 2020-11-16]. Getsemany [online]. 

2009. 2009 [cit. 2020-11-16].  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemí_(region)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemí_(region)
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Souhrn argumentů proti hygienické hrozbě / organizační kontext 

 

Oponenti používání individuálních pohárků staví na několika studiích, které se v článcích a 

vyjádřeních nejrůznějších autorů opakují a různě kombinují. Stěžejní oporou pro tato vyjádření jsou 

studie Burrowse & Hemmensové a studie Hobbsové. Pro účel práce použiji shrnutí jednoho z 

autorů23, kteří se již sumarizací argumentů vyplývajících z uvedených i dalších studií zabývali 

přede mnou.   

Specialista na infekční nemoci z Milwaukee G. J. Dorff shrnuje výsledky následovně: 

1. Počet infekčních mikroorganismů nalezených na okraji kalichu po každém jednotlivém užití byl 

nízký. 

2. Otáčení poháru nepřineslo žádnou ochranu. 

    Naproti tomu stírání lněnou utěrkou odstranilo 90% mikroorganismů. 

3. Desinfekční vlastnosti vína a stříbra byly zanedbatelné. 

4. Společný pohár může sloužit jako prostředek šíření infekce. 

Riziko přenosu sdílením jednoho poháru je pravděpodobně mnohem menší (pro malé množství 

účastnících se infekčních mikroorganismů) než možnost nákazy jiným způsobem v jakémkoli 

společenství.24   

Z toho tedy vyplývá, že pokud již lidé do společenství přijdou, mohou se nakazit. Pravděpodobně 

ale jinou cestou než pitím z jednoho poháru.   

 

Proti tomuto hledisku pak stojí hlediska zastánců používání osobních kalíšků. Jedním z argumentů 

pro použití individuálních kalíšků je kromě snahy zabránit přenosu infekcí praktická 

samoobslužnost a úspora času. Zde se dostávám k dalšímu kontextu a to kontextu materiálu, ze 

kterého je osobní kalíšek zhotoven a co se s ním stane po použití. Toho se krátce dotknu na závěr 

předkládání argumentů. „Úspora času“ je velmi široké až nepřeberné téma mnoha pro a proti. 

Kdybych se tímto tématem více zabývala, přinesu různé pohled na účelnou organizaci Večeře 

Páně, nikoli však řešení dilematu „osobní kalíšky“ vs. „společný kalich“. Pro odpověď proto musím 

jít k samotné podstatě, a tou je symbolika poháru v rituálu. 

 

Symbolika poháru v rituálu / kulturně a sociálně antropologický kontext   

 

Podle autorky studie Večeře Páně a teorie rituálu25 může teologie zdůvodňovat či přidával smysl, 

ale nepředepisuje proces, tedy neurčuje, jak konkrétně a tělesně by měl rituál probíhat.  

Dijkhuizenová cituje profesora Gruenwalda z Telavivské univerzity: „Rituály jsou účelná jednání, 

která vytvářejí smysl tím, co je konáno.“ Transformativní celek je vytvářen nahromaděným účinkem 

dílčích posloupností a činů rituálu. Takové provedení ukazuje vnitřní logiku rituálu.26 Gruenwald 

zdůrazňuje, že „nic nemůže nahradit akty ritualizovaného jedení a pití provedeného procesem, 

který ze sdílení pokrmu dělá rituální událost“.27 Tělo se podle odborníka rituálu účastní pozitivně, skrze a 

v záměrných, nikoli instinktivních gestech a tak přiměje mysl ke strukturování myšlenkových procesů a 

                                                
23

 DORFF, Gerald J. Risk of the Common Communion Cup. 
24 Autor poznamenává, že žádná ze studií se nezabývá přenosem virových infekcí a připouští, že existuje potenciál 

přenosu. Srv. DORFF, Gerald J. Risk of the Common Communion Cup. 
25 DIJKHUIZEN, Petra. The Lord’s Supper and Ritual Theory: Interpreting 1 Corinthians 11:30 in Terms of Risk, 

Failure, and Efficacy, s. 441. 
26 Ithamar GRUENWALD, cit. in DIJKHUIZEN, Petra. The Lord’s Supper and Ritual Theory, s. 441. 
27 

Ithamar GRUENWALD, cit. in DIJKHUIZEN, Petra. The Lord’s Supper and Ritual Theory, s. 443. 



 
 Jarmila Dalhaus: Slavení Večeře Páně za použití individuálních kalíšků  

Konference Svoboda a společenství za nouzového stavu, UK ETF 20. 11. 2020 

 

dosažení toho, čeho lze dosáhnout pouze rituálem. Autorka studie doplňuje, že při úkonu jedení dochází ke 

ztělesnění, jež je základem rituální aktivity. Odkazuje na text 1 Kor 11.17-34, kde lze rozpoznat, jak významně 

se řeč těla v rituálu Večeře Páně projevuje.28 

Skupina / společenství má být do rituálu zapojena minimálně ve dvou rolích či kontextech: 

spirituálně jako chrámová komunita a antropologicky jako sociálně-behaviorální entita (skupina, jež 

se chová způsobem odkazujícím na smysl její existence). Od tohoto aspektu propojenosti se odvíjí 

vlastní provedení stejně jako účinnost rituálu, a též riziko jeho selhání. „Změna či záměna dílčího 

úseku v rituálu Večeře Páně tedy v sobě nese potenciál selhání rituálu.“29 

Dijkhuizenová k tomu dodává, že řádné provedení aktu obětního pokrmu vyžaduje, aby jednotlivé 

segmenty a úkony rituálu byly ustanoveny ve sledu, který má zohledňovat svatost obřadu. 

Rozdělení a neuspořádanost celku rituálu vedou k jeho selhání. Jde tedy podle mého názoru o 

spolupráci a plnou účast společenství v procesu rituálu, díky níž (a především díky níž) může dojít 

k naplnění smyslu toho, co je konáno. 

Obrazné a zástupné (metaforické a metonymické30) významy spojené s pohárem 
/ jazykový kontext  

 

S ohledem na jazykový kontext připomínám metaforické a metonymické významy, které se 

s pohárem spojují.  

Metafora je navzdory své prchavosti uznávána jako jeden z nejhlubších a nejstálejších fenoménů 

výstavby teorií a myšlení. Mezi dvěma kognitivními oblastmi – konkrétní výchozí a cílovou 

abstraktní - probíhá metaforické mapování. Metafora je také ukotvena ve zkušenosti tělesného 

poznávání, jež zpětně reflektuje.31 

Pohár ztělesňuje to, co je jeho obsahem. Pohár, který v průběhu náboženského rituálu zaujme 

ústřední postavení, funguje jako připomínka. Aktivuje základní metonymický vztah, který je dále 

velmi silně provazován k celé řadě metafor spojených s jedením a pitím. Jinými slovy, je ustaven 

jako nosič, či brána. Pohár je jasně tvarován, a tak funguje jako spouštěč vnímání významovosti a 

dále tak posiluje vlastní symboliku. V židovsko-křesťanské tradici pití, pohár, víno v poháru a 

Ježíšova krev utvářejí jeden plynulý obraz oplývající náboženskou a kulturní významovostí. Znovu 

a znovu se opakující akt připomínky ustavil pohár jako jeden z velmi mocných symbolů 

křesťanství. V obrazu eucharistického kalicha a lámaného chleba vyvstávají z naší tělesné 

zkušenosti mocné metafory, naznačující utrpení a smrt na jedné straně, a na druhé radost, potravu 

a (věčný) život. Tyto dva protiklady sjednocuje symbol kalicha.32 

Při podrobnějším pročítání článku Bosmanové je zřetelný důraz na „přítomnost“ poháru, nikoli jeho 

nutné užití v rituálu. Autorka doslova říká: „Když pohár během náboženského rituálu zaujme 

ústřední místo na eucharistickém stole, stává se připomínkou“33. Ve studii Dijkuizenové je 

ústředním rituálním symbolem těla (v jeho mnoha významech) chléb.  

Zde bych jen chtěla připomenout, že se tématu věnuji nikoli z teologického, ale z komunitně 

pastoračního hlediska se zřetelem k jeho nástroji – rituálu. 

                                                
28 Ithamar GRUENWALD, cit. in DIJKHUIZEN, Petra. The Lord’s Supper and Ritual Theory, s. 443. 
29Ithamar GRUENWALD, cit. in DIJKHUIZEN, Petra. The Lord’s Supper and Ritual Theory, s. 441. 
30 

Přenesení pojmenování jednoho pojmu na pojem druhý, jenž s ním souvisí místně (prostorově), časově, nejčastěji 

kauzálně (řecky metonymía = záměna jména, přejmenování). Na rozdíl od metafory, která vzniká přenesením významu 

na základě vnější podobnosti (tvaru, barvy, funkce aj.), se význam přenáší na základě souvislosti věcné (vnitřní); vypít 

pohár – vypít obsah poháru. 
31 BOSMAN, Nerina. The cup as metaphor and symbol: A cognitive linguistics perspective, s. 2. 
32 BOSMAN, Nerina. The cup as metaphor and symbol: A cognitive linguistics perspective, s. 7. 
33 BOSMAN, Nerina. The cup as metaphor and symbol: A cognitive linguistics perspective, s. 7. 
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Pohár jako umělecký artefakt / kulturní kontext 

Posledním bodem, který chci uvést, je pohled na pohár jako umělecký předmět. V tomto smyslu je 

pohár výrazem kultury a jejích hodnot, zobrazuje vizi i poslání skupiny, jejímž je symbolem. 

Křesťanství bylo po celou dobu své historie zdrojem inspirace nesčetných uměleckých děl. 

Ponechám k dalšímu volnému promýšlení představu zdobného, masivního, ručně vyrobeného 

kalicha versus plastového kalíšku v našich rukách u příležitosti Večeře Páně.34  

 

Závěr a doporučení 

Začínala jsem psát s obavou, že nenajdu dostatek relevantních zdrojů pro zachycení komunitně 

pastoračního hlediska, které je centrem mého zájmu. To se sice do určité míry potvrdilo, nicméně 

ze zdrojů. které k dispozici byly, se vynořil rámec  referátu, který pro mne byl velmi zajímavý a to 

zejména proto, že vedl moji pozornost k dalším obsahům.  

 

Jako první zdroje jsem vybrala články Dijkhuzenové a Bosmanové, zabývající se rituálním                       

a lingvistickým významem kalicha. Tak jsem k práci přistoupila z antropologického a jazykového 

kontextu. Uvědomila jsem si díky nim smysl a šíři dalších hlubokých souvislostí komunitně 

pastorační práce. Ty vytvořily vertikálu a z ní propojením s horizontálou komunitní práce jako sledu 

událostí v čase vyvstala mnohorozměrnost a propojení mnoha obsahů, které souvisí s mojí vírou, 

motivací ke studiu i s ohledáváním budoucího profesního zaměření.  

 

V komunitním kontextu vnímám současnou epidemiologickou situaci, kvůli které stojí křesťanská 

společenství před nutností modifikovat jeden z nejdůležitějších obřadů. Zkoumala jsem proto 

alternativní způsob slavení Večeře Páně za použití individuálních kalíšků namísto společného 

poháru. 

Pro udržení jasné osy práce jsem se snažila najít oporu, která by neopouštěla téma kalicha/kalíšků 

ani křesťanské prostředí. Relevantní zdroje jsou staršího data, zejména studie Burrowse & 

Hemmensové i Hobbsové. Zohlednila jsem je proto, že jako jediné zkoumají přenos 

mikroorganismů skrze užívání jednoho poháru při eucharistii. Na tyto studie se odvolávají veškeré 

„mladší“ zdroje včetně G. J. Dorffa, jehož článek jsem zařadila mj. pro zaštítění časopisem Linacre 

Quarterly, který je oficiálním časopisem Katolické zdravotnické organizace, zkoumá otázky na 

rozhraní medicíny a náboženství a zaměřuje se na bioetiku a témata s etickou dimenzí. Je 

nejstarším souvisle vydávaným bioetickým časopisem v USA. 

Nejstarším zdrojem přibližujícím evropský historicko-kulturní a mediální kontext je článek J. D. 

Krouta.  Stejně jako obě studie je zmiňován ve všech aktuálních článcích pojednávajících o 

používání poháru vs. používání osobních kalíšků. Příspěvek P. Jansona pak stručně a dostatečně 

shrnuje praxi používání osobních kalíšků v Severní Americe.  

Článek Grauové jako jediný časopisecký zdroj v češtině jsem použila proto, že se zabývá praxí 

individuálních kalíšků v teologickém kontextu a uvádí vyjádření některých českých osobností na 

                                                
34

 Autoetnografický komentář socioložky Hany Janečkové: „Dneska jsme v kostele poprvé po půl roce měli Večeři Páně 

z nerezových kalíšků rozprostřených úhledně na dřevěném tácu s otvory vlastnoručně vyfrézovanými naším kurátorem, 

aby se kalíšky nečekaně nesesunuly. Za panem farářem kráčela ještě členka sboru s vkusným proutěným košíčkem, kam 

jsme použité kalíšky odkládali. Bylo to vlastně docela hezké.“ 
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tomto poli. Je dobrým nastíněním problematiky pro zájemce o téma z jiného pohledu, než je 

předkládáno v referátu. 

Další zdroje jsou odbornou oporou pro myšlenkovou strukturu referátu. 

 

Mým cílem bylo mj. zohlednit nejrůznější kontexty, se kterými se komunitně pastorační práce může 

střetávat, popř. dostávat do sporů. Jako příklad bych chtěla uvést vnitřní konflikt křesťana, který je 

na jedné straně volán k poslušnosti a dodržování krizových nařízení, tedy nesdružování se, a na 

straně druhé je společenství a setkávání se s dalšími křesťany jedním z pilířů jeho víry.  

 

Komunitně pastorační práce by měla podle mého názoru připomínat a oživovat kontexty, které si 

často ani neuvědomujeme, jako zmíněný kulturní, antropologický a jazykový, které vypovídají ve 

prospěch zachování praxe sdílení jednoho poháru, podobně jako kontext teologický.  

 

Epidemiologické argumenty nepotvrzují, že používání individuálních kalíšků může účastníky 

Večeře Páně ochránit před infekcí (i když studie nezohledňují infekce virové). Toto (komunitní) 

hledisko je podle mého názoru třeba vnímat v kontextu neustále se měnících podmínek a 

zohledňovat (v této práci téměř nezmíněný) i kontext politický.  

 

S ohledem na komunitní kontext a snahu o snížení rizika přenosu nákazy v období virových infekcí 

považuji za vhodné užívání individuálních kalíšků zvážit /doporučit, zavést. V tom případě však 

doporučuji modifikovat rituál srozumitelným a komunitou odsouhlaseným způsobem tak, aby jeho 

(výhradně organizační) změna byla všem účastníkům známá a jasná. Při provádění by nemělo 

docházet ke zmatení a soustředění účastníků na jednotlivé pozměněné organizační úkony a tedy k 

narušování průběhu rituálu. Rizikem je selhání rituálu a jeho nízká efektivita především z hlediska 

posvěcování se jako jednoho těla Kristova tělesným požíváním eucharistie, „která zde není 

metaforou, ale realisticky Kristus sám vyjádřen tělesně ve svém lidu“.35 

Sdílení - společenství usmiřujícího těla a krve Kristovy - jsou pilíři křesťanské víry. 

 

Z pastoračního hlediska, vertikály, doporučuji pouze dočasnou záměnu společného poháru za 

individuální kalíšky.  

Přítomnost kalicha při eucharistii považuji tedy za významnou s odvoláním na nastíněný jazykový 

a antropologický kontext. Rozhodne-li se společenství užívat osobní kalíšky, doporučuji pohár 

umístit na pro všechny účastníky viditelném místě. Lze například promítnout fotografii poháru tak, 

jak se v některých sborech promítají oznámení a texty písní. 

 

Někteří věřící se mohou z různých důvodů obávat nákazy sebe nebo druhých i v dobách, které 

jsou z hlediska bakteriálního či virového poměrně bezpečné. Jsou pak v situaci, kdy volí mezi 

účastí na Večeři Páně s individuálním pohárkem, a neúčastí, pokud by museli sdílet pohár 

společný. V tomto případě zastávám názor, že důležitější než společný pohár je společná účast. 

 

                                                
35  

DIJKHUIZEN, Petra. The Lord’s Supper and Ritual Theory: Interpreting 1 Corinthians 11:30 in Terms of Risk, 

Failure, and Efficacy, s. 451. 
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Doporučení pro sbory, jak se v době infekčních nemocí shromažďovat bezpečně, lze nalézt                             

na stránkách Světové rady církví, resp. v materiálu WHO, na který odkazuji36. Jako stěžejní se jeví 

hygiena rukou, kterou lze bez problému zajistit účinnou dezinfekcí před příchodem do společných 

prostor. Rituál to nikterak nenaruší. 
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