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Při sederové večeři se pijí čtyři 
poháry vína. Tuto povinnost musí 
splnit všichni účastníci, i nejchudší 
muž či žena.

 
 Symbolika čísla čtyři v 

Hagadě se odráží v těchto čtyřech 
číších (arba kosot), které jsou v 
midraši spojeny se čtyřmi výrazy pro 
vysvobození, o nich se zmiňuje 
příběh Exodu: 

• „Vyvedu vás ven …“ 

• „Osvobodím vás …“ 

• „Zachráním vás …“ 

• „Přijmu vás za lid svůj …“ 
 

Eucharistie jako tajemství 
Z řec. eucharistia (z eucharistein, »děkovat«). 
Svátost ustanovená Ježíšem při - poslední večeři, když o velikonoční hostině dal svým učedníkům chléb a 
víno jako svoje tělo a svou krev jako památku na novou a věčnou - smlouvu. Během doby byla tato svátost 
označována různými názvy: večeře Páně (1 Kor 11,19), lámání chleba (Lk 24,35; Sk 2,42-46...), dar, oběť, 
památka, mše nebo mešní oběť, svaté přijímání, eucharistie. 
 
Celý děj se odehrává o velikonočních svátcích, které židé nazývali Pascha.  
Tehdy si připomínali, jak jejich otce vysvobodil Hospodin z Egyptského zajetí. Rodiny se spolu sešli a jedli 
velikonočního beránka, spolu s nekvašeným chlebem a hořkými bylinami.  
Pán Ježíš během této večeře, kde byl se svými učedníky, dal tomuto svátku nový obsah. Řekl jim, že On je 
ten beránek, který přišel, aby je zachránil. 
Hovořil o své smrti, ale i o vzkříšení. A když, tak, jak bylo zvykem dával učedníkům chléb, pověděl, že to 
je jeho tělo, které se za ně vydává. Pak jim podal kalich a řekl, že je to jeho krev, kterou prolije na 
odpuštění hříchů. 
Vše zakončil výzvou, aby tento obřad praktikovali na památku toho, co se stane. 
 

Matouš 26,26 Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy: "Vezměte a jezte; toto 
je mé tělo."  
27 Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něj všichni;  
28 toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů.  
29 Říkám vám, že od této chvíle už neokusím plod vinné révy až do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v 
království svého Otce."  
 
Marek 14,22 Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dal jim ho se slovy: "Vezměte, to je mé tělo."  
23 Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něj všichni.  
24 Tehdy jim řekl: "To je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé.  
25 Amen, říkám vám, že už neokusím plod vinné révy až do dne, kdy ho budu pít nový v Božím království."  
 

Lukáš 22,13 Odešli tedy, nalezli všechno tak, jak jim řekl, a připravili beránka.  
14 Když pak nadešla ta chvíle, posadil se s apoštoly za stůl.  
15 Tehdy jim řekl: "Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpět.  
16 Říkám vám, že už ho neokusím, dokud nedojde naplnění v Božím království."  
17 Uchopil kalich, vzdal díky a řekl: "Vezměte jej a rozdělte se spolu.  
18 Říkám vám, že už neokusím plod vinné révy, dokud nepřijde Boží království."  
19 Vzal chléb, vzdal díky, lámal a dal jim ho se slovy: "To je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou 
památku."  
20 Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se prolévá za 
vás.  
21 Pohleďte ale - ruka mého zrádce je na stole vedle mé.  
22 Syn člověka sice odchází, jak je určeno, ale běda tomu, kdo jej zrazuje."  
 
Velikonoční večeře měla přesný řád.  
Během celého obřadu byly nabízeny čtyři kalich s vínem. 
Každý tento kalich měl svůj název a význam. 

• „Vyvedu vás ven …“ 
• „Osvobodím vás …“ 
• „Zachráním vás …“ 
• „Přijmu vás za lid svůj …“ 

To bylo to, co Izrael prožil, ale to je také to, co Pán Ježíš udělal pro nás. 
Vyvedl nás z našeho sobectví, osvobodil nás z našeho hříchu, zachránil 
nás před Božím soudem a přijal nás za své děti. 
 
Kdykoliv slavíme slavnost Večeře Páně, připomínejme si to.  
Pak se pro nás VP stane skutečně radostným okamžikem, díkůvzdáním, 
eucharistií. 
 
 



Kladno 6. února 2011  strana 2 

Srovnání židovské velikonoční večeře s Ježíšovou Poslední večeří a křesťanskou Eucharistií 
Pesachová večeře (Seder pesach, ֵסֶדר ֶּפַסח) Poslední večeře a Eucharistie 
1. kalich („Vyvedu vás ven …“), kiduš a předkrm (omytí rukou 
vedoucího a zelenina namočená v octě)  
2. kalich („Osvobodím vás …“), hagada (Ex 12-14 – srov. Ex 
13,8.14) modlitba Dajenu („Stačilo by nám“), zpěv žalmů (1. část 
Halelu - Ž 113 a 114) a druhé mytí rukou (všech). (1. kalich u Lukáše - Lk 22,17 

(Kral, ČEP)) 
Ritus chleba (birchat ha-moci) Ritus eucharistického chleba 
jídlo (1. část macesu, byliny s omáčkou, byliny s 2. částí macesu, 
večeře s vejcem, opečenou kostí atd., hledání a snězení 3., skryté 
části macesu) (společné jídlo – v apoštolské 

době, 1Kor 10) 
3. kalich („Zachráním (spasím) vás …“ - kalich spásy, kalich 
požehnání) + birchat ha mazon Ritus eucharistického kalicha 
4. kalich („Přijmu vás za lid svůj …“), 2. část Halelu (žalmy 115-
118) a lidové tradice.  
 
 
 
Čtení:  evangelium Lukáše 22,13-22 
 
Co tím Pán Ježíš myslel, když řekl, že chléb je jeho tělo a víno jeho krev?  
Minulou neděli nám bratr Jan Vlk připomněl výrok Pána Ježíše: Já jsem chléb života. 
Tehdy Ježíš pronesl zvláštní větu:  
 

Jan 6,35 Ježíš jim odpověděl: "Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve mě, 
nebude nikdy žíznit.  
 

Jan 6,51 Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdokoli by ten chléb jedl, bude žít navěky. Chléb, který dám já, 
je mé tělo, které dám za život světa."  
52 Židé se mezi sebou začali hádat: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?"  
53 Ježíš jim ale řekl: "Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život.  
54 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.  
55 Mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj.  
56 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.  
57 Jako mě poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mě.  
 

Co tato slova znamenají? 
Je večeře Páně jakýsi magický obřad, který nám dává věčný život?  
Jak tomu máme rozumět, když bereme chléb a pijeme víno? Co se vlastně s námi děje v duchovní rovině? 
Tyto otázky řešila církev od svého počátku. Podívejme se k čemu dospěla. 
  
 
Doba církevních otců 
První náznaky představ o reálné přítomnosti nalezneme v listech sv. Ignáce z Antiochie († asi 107), který 
zastává tuto pozici na základě 6. kapitoly Janova evangelia proti gnostikům a dokétistům. 
Sv. Augustin toto chápání reálné přítomnosti prohlubuje a popisuje svátost jako „signum, figura, 
similitudo“, tedy „znamení či podobu“ skutečnosti Krista. 
 
V 9. století dochází ke sporu o povahu eucharistie mezi Paschasiem Radbertem a Ratrammem, v níž se 
vyostřil spor mezi symbolickým a realistickým chápáním eucharistie. Tato napětí se stupňují ve sporech 

11. století, kdy Berengarius z Tours zastává čistě duchovní přítomnost Krista v eucharistii. Lateránská 
synoda roku 1059 toto pojetí zavrhla a namísto toho potvrdila reálnou přítomnost Krista v eucharistii. Z 
tohoto sporu s Berengarem se vyvinulo pozdější pojetí skutečné přítomnosti. 
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Reálná přítomnost je nauka, 
kterou učí mnohé křesťanské 
tradice a která se vyjadřuje o 
tom, že podle křesťanské víry 
je Ježíš Kristus skutečně 
přítomen pod způsobami 
chleba a vína při slavení 
eucharistie 
Reálná přítomnost znamená, 
že ve způsobách chleba a 
vína je Ježíš Kristus skutečně 
přítomen se svým tělem a 
krví a že ti, kteří mají účast 
na svatém přijímání, 
dostávají tělesnou účast na 
Kristově těle a jeho krvi. 

Od reformace po současnost 
Během protestantské reformace se stala otázka chápání večeře Páně znovu aktuální. Učení o reálné 
přítomnosti zastával Martin Luther. Naproti tomu Ulrich Zwingli, chápal přítomnost Krista v chlebu a 
víně čistě symbolicky. Jean Calvin zastával v tomto sporu kompromisní stanovisko.  
 

Další přichází s názorem, že při večeři Páně je přítomnost Krista v přijímání pouze symbolická. 
 
Jak tedy vypadá situace dnes?  
 
ŘK 
Podle katolického chápání není slavení eucharistie pouhou připomínkou poslední večeře Ježíše Krista s jeho 
učedníky, ale především nekrvavým zpřítomněním oběti Ježíše Krista na kříži a oslavou jeho vzkříšení 
(proto je někdy označována též jako mešní oběť). Z toho důvodu katolickou mši může sloužit kněz i úplně 
sám bez přítomnosti dalších věřících, s kterými by se setkával.  
Eucharistie je chápána jako smírčí oběti za živé a mrtvé, která je vykonávána jako záslužný skutek. 
Účastí na ní získává (udržuje) věřící věčný život.  
Podstatnými znaky eucharistie jsou chléb z pšenice a víno z hroznů, ve kterých se posvěcením děje 
proměna v tělo a krev Krista ( - transsubstanciace). 
 
 
Reformované církve (lutherské) zastávají ve svých vyznavačských textech stanovisko, že skrze působení 
Ducha svatého přijímají věřící ve svátosti celého Krista (tedy včetně jeho těla). Tj. že věřící sice přijímají 
Krista ve svátosti; "mechanismus" tohoto přijímání je však v zásadě tajemstvím. 
Zároveň ale v učení o Večeři Páně odmítá pohled římského katolicismu v těchto bodech 

1. Eucharistie jako smírčí oběti za živé a mrtvé, která je vykonávána jako záslužný skutek 
2. učení o transsubstanciaci  
3. Kritice byla rovněž podrobena praxe vysluhování pod jednou 

 

Zároveň ale také odmítá učení o pouhé symbolické slavnosti, která odmítá reálnou přítomnost Kristovu 
 
Co se týče trvání Kristovy přítomnosti, luteráni věří, že tato přítomnost je spojena s konáním vlastní 
svátosti a nepokračuje bez tohoto kontextu (extra usum, „mimo užití“). Lutherství tedy nevyznává (na 
rozdíl od římskokatolické církve) trvalou proměnu živlů v tělo a krev Krista i po slavení Večeře Páně. 
Reálná přítomnost je vázána na vlastní úkon svátosti (actio sacramentalis), který zahrnuje vše, co Ježíš 
konal nebo přikázal konat při ustanovení Eucharistie - žehnání, lámání a rozdílení chleba, podávání kalicha, 
jezení a pití. Kristova přítomnost tedy podle tradičního lutherského pojetí trvá od vyslovení slov ustanovení 
Večeře Páně až do okamžiku, kdy svátost přijme poslední účastník společenství. Není vázána na víru 
přijímajícího, to znamená, že tělo a krev Páně (nehodně, ke svému odsouzení) přijímají i bezbožní. 
 
 
Ulrich Zwingli 
Zwingli chápal Večeři Páně především jako názornou připomínku Kristovy oběti. Tedy žádný problém s 
Kristovou přítomností, Je to připomínka, symbol. Kdo přijímá chléb a víno, veřejně se přihlašuje ke Kristu. 
Používal vojenský termín "věřící přísahá na prapor Ježíše Krista". 
 
Kalvinisté  
Na rozdíl od římskokatolického a luterského pojetí ti, kteří nevěří, 
nepřijímají podle reformovaných tělo a krev Krista, ale jen chléb a víno, 
protože přijímání je prostředkováno Duchem svatým. 
A jak je to s tělem a krví u Kavína? On učí, že Pán Ježíš je v nebi, tudíž 
nemůže být fyzicky přítomen při slavení večeře Páně.  Na druhé straně ale 
hovoří o tom, že věřící skutečně Kristovo tělo a krev přijímá. 
Má pro to dvě teorie:  

ascendenční teorie  - srdce věřících v okamžiku přijímání vystupují 
do nebe, kde se účastní Krista, sedícího na pravici Otce. 
radiační teorie  - Jako se slunce nehne z nebe a přece je jeho světlo 
reálně přítomné na zemi, tak je Kristus reálně přítomen v okamžiku 
přijímání prostřednictvím Ducha svatého (Duch tělo převyšuje a tedy 
jej v reformovaném pojetí i automaticky zahrnuje). 
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Máte z toho zmatek? 
A to jsem ještě nehovořil o tzv. reálné přítomnosti, nebo třeba o konsubstanciaci… 
 
Přemýšlel jsem o tom, jak mi lidé všechno dokážeme zkomplikovat, zpochybnit, jak se často dohadujeme o 
detaily, a přitom nám uniká podstata věci. Bůh je větší než naše chápání. Některé věci nám vysvětlil, ale 
jiná pro nás zůstanu tajemstvím. 
A myslím, že Večeře Páně patří mezi ty, které jsou na jedné straně tajemstvím, ale na druhé straně něčím 
reálným, hmatatelným. Když v pokoře a v očekávání bereme do úst chléb a pijeme víno, zjišťujeme, že se 
nás dotýká Bůh.  
Tady nejde o to přít se, co se děje s chlebem a vínem, ale jde o to, co se děje s naším srdcem, s naším 
myšlením, s naším charakterem. Co se děje s naší vírou, odvahou, láskou k Ježíši i k lidem, co se děje s naší 
zahořklostí, zraněním, zlobou, povýšeností, strachem, úzkostí… co se děje s naším hříchem… 
 
Nejde o to říci: takto je to správné. Možná že jak jsme tady, našly by se mezi námi všechny pohledy na 
Večeři Páně, o kterých jsem hovořil a možná ještě nějaké další. A mohli bychom diskutovat, a nebo se 
zesměšňovat, kritizovat… 
A přitom by nám unikla podstata. 
 
Co je tedy to podstatné, na co bychom neměli nikdy zapomenout? 
Já myslím, že to není otázka co se děje s chlebem a vínem, ale co s děje s námi. 
Není to o tom, kdo a jaké formulace říká, ale o tom, že je to Pán Ježíš, který se s námi v tuto chvíli setkává. 
On řekl, že je s námi každý den, dokud neskončí tento svět.  
Jeho přítomnost můžeme prožívat kdykoliv. Když se modlíme, když přemýšlíme nad jeho slovem, když se 
dívám na stvoření, když se sekáváme s druhými lidmi… 
Večeře Páně je zvláštní moment, kdy se díky tomuto aktu více soustředíme na Ježíše. Nejsme rozptylováni 
ničím jiným. 
Připomínáme si jeho smrt, vzkříšení, druhý příchod… 
Připomínáme si jeho lidství i božství… 
Jeho odpuštění i to kolik ho to stálo. 
Ale také jeho touhu být s námi… 
Velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka… 
Nebudu pít z plodu vinné révy, až spolu s  vámi v nebi – u našeho Otce… 
Velice touží být s námi 
Lukáš 22, 15 Tehdy jim řekl: "Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpět.  
Matouš 26, 29 Říkám vám, že od této chvíle už neokusím plod vinné révy až do dne, kdy ho s vámi budu pít 
nový v království svého Otce."  
 
Toužíme stejně i my po něm? 
VP je příležitost, podaná ruka. 
Bůh nám dává ku pomoci a posílení naší víry viditelné věci, které nám pomáhají pochopit a přijímat 
neviditelné.  
 

• Toužím po obecenství s Kristem? 
• Nechám ho, aby se mnou jednal?, aby se mne dotýkal? 
• Očekávám jeho příchod – teď (i když přesně nechápu jak se to děje), přijímám VP jako tajemství, 

očekávám? 
• Očekávám a těším se na jeho druhý příchod? 

 
1.Kor.11, 23 Předal jsem vám to, co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,  
24 vzdal díky a lámal se slovy: "Toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku."  
25 Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Kdykoli z něj pijete, 
čiňte to na mou památku."  
26 Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde.  
27 Kdo by tedy jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti Pánově tělu 
a krvi.  
28 Ať každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu.  
29 Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení.  
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30 To proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných, a mnozí dokonce umírají.  
31 Kdybychom se ovšem soudili sami, nebyli bychom souzeni.  
32 Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni se světem.  
 
 
 
1. Kdykoliv slavíme VP, připomínáme si jeho smrt 

1K 11,26 Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. 
 Ježíš zemřel, ale přijde! 
 Není mrtvým Bohem, ale je živý, vzkříšený. 
 Dokud nepřijde – to je vyznání víry ve vzkříšení, ale i v druhý příchod Pána Ježíše. 
 Očekávám ho… 
 
2. Kdykoliv slavíme VP, připomínáme si, že On zase přijde – večeři Beránkovu 

Budu s ním stolovat. Už to nebude večeře Páně, ale večeře s Pánem. On mne bude hostit. On 
mne umyje, on mne pomaže olejem, on mi dá nový šat… 
 

To pomíjitelné oblékne nepomíjitelnost… 
1K 15,53-54  Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když 
pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: 'Smrt je 
pohlcena, Bůh zvítězil! 
 

3. Kdykoliv slavíme VP je Pán Ježíš mezi námi… 
Je mezi námi! To On se nám dává v chlebu a víně. 
Tak jako bereme (lámeme) chléb, tak jako polykáme víno, tak stejně – duchovně přijímáme 
Krista… 
• Lámeme – jeho tělo bylo lámáno. Já lámu Kristovo tělo – svými hříchy… to mne vede 

k pokání… 
Ale on vydal své tělo k lámání – to mne vede k vděčnosti! 

• Pijeme – jeho krev tekla za naše hříchy. 
On vzal kalich hořkosti – úkol, který přijal od Otce, prolít svou krev za spasení světa. 
 

Vzít kalich, pít  -  čin víry. Věřím, že krev Kristova mne očisťuje. Piji pouze víno, ale toto 
víno ustanovil Kristus jako symbol jeho krve, která skutečně tekla. A já věřím – že té krve 
proud mne obmyla… 
Když lámu chléb a piji víno  vím, že milost a odpuštění je realita. On mi odpustil. Neděje se 
to v této chvíli. Stalo se to při mém znovuzrození, když jsem v pokání prosil za odpuštění a 
přijal jsem PJK za svého Spasitele. Uvěřil jsem v dílo Ježíšovo a On mi odpustil 
Dnes si to připomínám – a to mne naplňuje jistě bázní, ale především radostí ze spasení. 
 
 
A to je něco slavného, drahocenného, něco co přináší život. 
Proto výzva Pavlova: rozsuzujte tělo a krev Páně… 

1K 11,28-29  Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a 
nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. 

 
 
To je Tělo Páně, které se za Tebe láme… 

 

To je Krev Kristova, který byla prolita za Tvé hříchy… 
 


