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VLIV TRADIC JINÝCH K ES ANSKÝCH VYZNÁNÍ� �

NA LITURGII DR. KARLA FARSKÉHO

Krátce po vzniku eskoslovenska v�  r. 1918 povstala na území mladého stá-

tu národní církev. Tato církev se oficiáln  odd lila od íma v� � �  lednu 1920 a p i� -

jala  název Církev eskoslovenská. Pozd ji  pak ke svému názvu p ipojila p í� � � � -

vlastek �husitská�, ím� cht la dát na jevo svou p íslu�nost k� � �  husitské tradici 

z 15. století. Zakladatelem a prvním patriarchou, tedy nejvy��ím p edstavitelem�  

nové církve, se stal katolický kn z Dr. Karel Farský (1880�1927). Církev p so� � -

bí na území bývalého eskoslovenska dodnes.�
Církev eskoslovenská husitská (C SH) pova�ovala od po átku své exis� � � -

tence za sv j zásadní a�  bytostný projev liturgii. Hovo í-li se v�  prost edí C SH� �  

o liturgii, pak je t eba podotknout, �e pod tímto pojmem rozumí C SH pouze� �  

liturgii, kterou pro ni vytvo il její zakladatel Dr. Farský, a�  která by v katolickém 

prost edí odpovídala m�i svaté. Farského liturgie v�ak nep edstavuje jakýsi do� � -

posud nevídaný liturgický útvar, naopak vychází z ji� existujících vzor , tzn.�  

z ji� existujících a osv d ených liturgických tradic.� �
C SH vznikla vy len ním se z� � �  katolické církve, a proto není divu, �e se do 

Farského liturgie promítly na prvním míst  prvky ímské liturgie. Ostatn  práv� � � � 
ímská m�e a�  její struktura p edstavovala pro Farského výchozí bod jeho práce.�  

Nicmén  navzdory tomu,  �e  C SH tolik  erpá z� � �  liturgické tradice katolické 

církve, a navzdory tomu, �e po II. vatikánském koncilu do�lo k ur itému sblí� -

�ení, existuje p esto jasné a�  také správné v domí, �e z stávají zásadní rozdíly� �  

mezi katolickou m�í a Farského liturgií1.

Druhým velice silným vzorcem pro Farského tvorbu se stala liturgie sv. Jana 

Zlatoústého. Mnoho prvk  v�  liturgii C SH tedy nachází své ko eny v� �  pravoslaví. 

Tyto prvky pak byly v le ovány do základní struktury dané katolickou m�� � í.

Krom  katolických a�  pravoslavných prvk  lze ve Farského liturgii nalézt ta� -

ké ur ité paralely s�  protestantskou tradicí, av�ak tyto paralely z stávají jen oje� -

din lé. Podstatnou ást tvo í práv  katolická a� � � �  pravoslavná tradice.

1 Srov. Z. KU ERA� , Nad liturgickou obnovou katolické církve, TR 1968, 122.
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Liturgii vytvo il Dr.  Karel Farský a�  je pozoruhodné,  �e i p es provedené�  

úpravy, k nim� byl dán impuls sn mem z�  r. 1971, ponechaly strukturu a v pod-

stat  i�  podobu liturgie nezm n nu. Pochopiteln  byly provedeny úpravy a� � �  byl 

rovn �  nahrazeny  n které  texty,  nicmén  ve  své  celistvosti  z stalo  dílo� � � �  

Dr. Karla  Farského  nenaru�eno,  co�  ostatn  dokládá,  jakou  váhu  p ipisuje� �  

C SH své liturgii� .

Tolik tedy  k historickým souvislostem a nyní je as p ejít  k� �  p edstavení�  

konkrétních katolických, pravoslavných a protestantských prvk  na konkrétních�  

místech v liturgii podle Dr. Karla Farského.  Je�t  jen je t eba podotknout, �e� �  

jednotlivé prvky se mohou p ekrývat, a�  proto nebylo v�dy mo�né ani vhodné 

za adit je do p íslu�ného oddílu, ale je o� �  nich pojednáno na jiném míst .�

1. Prvky ímského ritu v�  liturgii Karla Farského

Bylo e eno, �e základem pro Farského liturgii se stala katolická m�e se svoji� �  

strukturou. Z toho d vodu budou jako první p edlo�eny práv  katolické prvky� � � .

1.1 P ípravné modlitby�

P ed zahájením samotné liturgie jsou p edlo�eny duchovním i� �  v ícím p í�� � -

pravné modlitby, které slou�í k usebrání a k obrácení pozornosti k liturgickému 

jednání. Tyto p ípravné modlitby v�ak nemohou být pova�ovány za zcela nový�  

a doposud nevídaný prvek, nebo  jak známo, ímský misál jak d íve, tak i� � �  dnes 

obsahuje modlitby slou�ící k p íprav  kn ze na m�i svatou. P edlo�ené modlit� � � � -

by mají r znou nápl  a� �  obsahují r zné prosby. Za pozornost stojí modlitba ke�  

vzbuzení úmyslu p ed slou�ením m�e sv.:�

Chci  slavit  m�i  svatou: vykonat,  co  je  podle  ob adu svaté  ímské církve  t eba,� � �  

k zp ítomn ní kalvárské ob ti na�eho Pána Je�í�e Krista. Chci tuto ob  slavit k� � � ��  chvále 

a sláv  v�emohoucího Boha a�  ve spole enství svatých, abych z�  toho m l u�itek já i�  v�e-

chen Bo�í lid. Chci ji p inést za v�echny obecn  nebo zvlá�t  sv ené do mých modliteb� � � ��  

a za  blaho celé  církve.  Amen.  A  nás  v�emohoucí  a�  milosrdný B h naplní  radostí�  

a pokojem, a  nám dá milost k�  náprav  �ivota a�  dop eje nám as k� �  pravému pokání, a� 

nám poskytne út chu Ducha svatého a�  pomáhá nám vytrvat v dobrém. Amen2.

2 eský misál� , Vydáno ve Vatikán  pro pot ebu ímskokatolické církve v� � �  eskoslovensku.�  
eská liturgická komise: Praha 1989, 958.; Srov. � Missale Romanum 1961, LXXX.; Srov. Missale 

Romanum 1970, 905.
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Modlitba k and l m a� �  svatým zní:

And lé, archand lé, tr ny, panstva, kní�ata, mocnosti, nebeské síly, cherubíni a� � �  se-

rafové, v�ichni svatí a sv tice Bo�í, p imlouvejte se za mne, abych sm l p inést Bohu tu� � � � -

to ob  hodn  a�� �  k chvále a sláv  jeho svatého jména a�  k u�itku celé církve. Amen3.

Tyto dv  modlitby  byly  vybrány jako  p íklad  za  v�echny,  proto�e jasn� � � 
ukazují ob tní charakter m�e, zd raz ují nutnost toho, �e kn z má m�i sv. slou� � � � -

�it d stojn  a� �  zbo�n , a�  také v nich lze spat ovat projevy úcty ke svatým a�  d v� �-
ru v jejich p ímluvu. Tyto a�  jiné modlitby p ed m�í sv., jak je p edkládají boho� � -

slu�ebné  knihy  katolické  církve,  sm ují  k��  tomu,  aby  kn z  slou�il  m�i  sv.�  

opravdu zbo�n , usebran , o i�t n od svých vin, d stojn  a� � � � � �  hodn .�
Modlitby C SH vyjad ují podobnou touhu, i� �  kdy� pochopiteln  nevzývají�  

svaté, nehovo í o�  ob ti nebo o�  m�i, ale vyjad ují touhu po istot , nevinnosti� � �  

a posv cení:�

Dobrotivý Bo�e, shlédni milostiv  k�  prosbám mým a od ve�keré viny o is  du�i� �  

mou. Dej, a  bez vady a�  viny stojím p ed oltá em Tvým, a  milostí Tvou posílen v� � �  moud-

rosti Tvé prospívám a d stojn  i� �  s oddaností Tob  slou�ím po v�echny dny svého �ivota� 4.

Podobn  i�  revidovaná liturgie Dr. Karla Farského p edkládá p ípravné mod� � -

litby, které se svým vyjad ováním nesou v�  podobném duchu, av�ak jejich akcent 

je roz�í en té� na slu�bu duchovního v ícím:� ��

Dobrotivý Bo�e! Mám nyní p istoupit ke Kristovu stolu a�  konat svátostnou slu�bu, 

k ní� mne vysílá tvá církev.  Pokorn  t  prosím: O isti  m  svou láskou od v�ech vin� � � �  

a h ích . P iprav si má ústa ke zv stování tvého slova. Obmyj mé ruce, a  smím sv� � � � � �-

eným brat ím a� �  sestrám lámat  chléb  a podat  kalich  s vínem ve  jménu tvého Syna. 

Obnov mé srdce, abych tob  i�  bli�ním slou�il zde i po v�echny dny svého �ivota. Amen5.

Ji� na tomto míst  bude vhodné zmínit se o�  tom, �e velice rozv tvenou p í� � -

pravu p ed zahájením vlastní liturgie zná také pravoslavná církev� 6. Podobn  zná�  

p ípravné modlitby p ed ve e í Pán  evangelická tradice� � � � � 7. C SH tedy se svými�  

p ípravnými modlitbami zapadá do kontextu t chto tradic.� �

3 M. KOUBA, Pr vodce kn �ské modlitby a� �  slu�by, Olomouc 2001, 22; Srov.  Missale Roma-
num MCMLVI, LXXX.

4 Bohoslu�ebná kniha církve eskoslovenské� , Praha 1939, III.
5 Bohoslu�ebná kniha církve eskoslovenské husitské� , Praha 2004, 25.
6 Srov.  Lidový sborník modliteb  a bohoslu�ebných zp v  pravoslavné církve� � ,  Praha  1951, 

151�155; Srov. J. CZERSKI, Liturgia Ko cio ów wschodnich� � , Opole 2009, 59.
7 Srov. Kniha modliteb a slu�ebností eskobratrské církve evangelické� , Praha 1953, 164.
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1.2 Modlitba lítosti a vstupní ver�

Na zpívané vstupní ver�e v úvodních ástech Farského liturgie navazuje lí� -

tost nad h íchy. Katolická církev kladla ve svých bohoslu�bách v�dy veliký d� �-

raz na kající rozm r a�  kající prvky. Dokladem toho je Confiteor za azené ihned�  

na za átku m�e sv., které se p ed liturgickou reformou modlilo dokonce u� �  stup-

 oltá e, tedy je�t  d íve, ne� kn z k�� � � � �  oltá i vystoupil� 8. Rovn � Dr. Farský za� -

azuje do své liturgie hned na po átku vyjád ení lítosti nad h íchy, a koliv opro� � � � � -

ti p vodnímu katolickému vzoru siln  opro�t né:� � �

Bo�e Ot e p edobrý, Tys nás stvo il k� � �  obrazu a podobenství svému, a proto máme 

�íti podle svaté v le Tvé a�  s Tebou spolupracovati na Tvém díle, Tv rce p emocný! My� �  

v�ak asto nedbáme svých povinností a�  svévolnými iny ru�íme zdar Tvého tvo ení, To� � -

b  k�  necti,  bli�ním svým a sob  na  �kodu  a�  hanbu.  Proto  up ímn  se  p iznáváme� � �  

k poklesk m a�  h ích m svým a� �  ze srdce jich litujíce prosíme T : Odpus  nám a� �  síly po-

skytni, abychom se k Tob  vrátili, byli op t Tvými dítkami a� �  se svatou Tvou v lí sjedno� -

ceni sm li podíl bráti na Tvém království� 9.

Podobn  jako v�  úkonu kajícností, je i ve vstupním ver�i mo�né spat ovat vý� -

razný  prvek  katolické  tradice,  nebo  jak  misál  Pia  V.,  tak  misál  Pavla  VI.�  

p edkládají na po átku bohoslu�by introit, tedy krátký ver� p evzatý z� � �  Písma 

svatého  nebo  alespo  z�  Písma  sv.  vycházející.  Pro  srovnání  lze  uvést  jako 

p íklad introit z�  Bo�ího hodu velikono ního, který v�  ímské liturgii zní:�

Resurrexi, et adhuc tecum sum: posuisti super me manum tuam: mirabilis facta est 

scientia tua, alleluia10.

Také Farského liturgie zná vstupní ver�e. Jako p íklad bude p edlo�en ver�� �  

z I. ned le adventní a�  z IX. ned le po letnicích:�

Zmarn li lidé v�  my�lenkách svých a zatemnilo se nemoudré srdce jejich; zam nili�  

Boha pravého za bohy nepravé a klan li se tvorstvu místo Tv rci. Ale vy v�ichni, kdo�� �  

�ízníte po prameni vody isté, poj me a� 	  hledejme Hospodina! Rosu dejte nebesa sh ry�  

a oblakové d�t te Spravedlivého, otev i se zem  a� � �  vydej nám Spasitele!11

8 Srov. Missale Romanum 1961, 280�281.
9 Bohoslu�ebná kniha církve eskoslovenské 1939� , V.
10 Dominica Paschae in Resurrectione Domini,  Missale Romanum 1970, 291; Srov. Domica 

Resurrectionis, Missale Romanum 1961, 193. Vstal jsem z mrtvých a jsem stále s tebou, aleluja. 
(P eklad p evzat z: � � eský misál� , 270).

11 I. ned le adventní, � Rok církevní, 3, v: Bohoslu�ebné knihy C S.�
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Den Hospodin v p ijde na v�e, co je py�né a� �  co hrdé. Sehnuta a� k zemi bude pý-

cha  py�ných  a poní�ena  bude  jejich  domý�livost.  Nebo  Hospodin  poni�uje  py�né�  

a mocné sesazuje s tr nu, pokorným v�ak dává milost svou� 12.

Smyslem vstupního ver�e je podtrhnout  základní význam dané ned le  i� �  

svátku,  a a koliv  se katolické a�  eskoslovenské introity svým obsahem li�í,�  

jejich smysl a struktura dokládá spole ný p vod.� �

1.3 etba Bo�ího slova a�  vyznání víry

Následn  liturgie p echází k� �  etb  biblických úryvk .  Na tomto míst  je� � � �  

nutno podotknout, �e Farský do této ásti své liturgie vkomponoval jedno tení� �  

z epi�toly,  pop .  z�  jiné knihy  Písma  svatého nebo jiných  spis  a�  pak tení�  

evangelia. P esto�e se nyní pozornost zam uje na katolické prvky, bude jist� �� � 
vhodné na tomto míst  poznamenat, �e tento model odpovídá ímské liturgii� �  

p ed reformami po II. vatikánském koncilu a�  �e odpovídá také liturgii sv. Jana 

Zlatoústého a rovn � protestantské agend  z� �  r. 195313.

V revidované podob  Farského liturgie v�ak lze nalézt tení dv . Je to sice� � �  

zp sobeno tím,  �e vstupní ver� byl pojmenován jako  �první tení�  a� �  vlastní 

tení jako �druhé tení�, ov�em pravidlo dvou tení odpovídá slavnostním bo� � � -

hoslu�bám katolické  církve  po  II.  vatikánském koncilu  a nové  evangelické 

Agend�14. V katolické církvi byl roz�í en po et tení v� � �  d sledku liturgické refor� -

my iniciované II. vatikánským koncilem. Cílem tohoto roz�í ení m lo být obo� � -

hacení liturgie a jejího vysluhování Bo�ím slovem a také podtr�en spásný dyna-

mismus Bo�ího slova a jeho posv cující síla, plus té� zd razn ní skute nosti, �e� � � �  

Písmo sv. je jedním z konstitutivních prvk  liturgie a�  �e práv  liturgie je privi� -

legovaným místem Bo�ího promlouvání15. Také bylo dovoleno, aby b hem ka� -

tolické m�e p ed ítali lekce laici� � 16, jak je tomu po r. 1971 také v C SH.�

12 IX. ned le po letnicích, � Rok církevní, 154, v: Bohoslu�ebné knihy C S.�
13 Srov. Missale Romanum 1961, 252�254; Srov. Lidový sborník modliteb a bohoslu�ebných 

zp v  pravoslavné církve� � ,  159�160; Srov.  Kniha modliteb  a slu�ebností  eskobratrské církve�  

evangelické, 133�142.
14 Srov. Lekcioná  I� , Praha 1979, 142�195; Srov. Agenda eskobratrské církve evangelické I� , 32.
15 Srov.  B.  NADOLSKI,  S owo  Bo e  w� �  posoborowej  odnowie  liturgicznej,  v:  E.  MATEJA, 

R. PIERSKA A
  (red.),  Wprowadzanie  soborowej  odnowy  liturgicznej,  Opole  1999,  87;  Srov. 
H.J. SOBECZKO,  Pe ne i�  owocne uczestnictwo w Eucharystii,  v:  A. � D O� 
  (red.),  Eucharystia  

w yciu Ko cio a� � � , 105; Srov.  A. BERGAMINI,  Chrystus  � wi tem Ko cio a	 
 � � , Kraków 2004, 23; 

Srov. D. BRZEZI SKI , Sakramentalno  s owa Bo ego w�� � �  wietle adhortacji apostolskiej Benedyk� -
ta XVI Verbum Domini, �Liturgia Sacra� 17 (2011) 1, 22.

16 Srov.  V�eobecné pokyny  k ímskému misálu� ,  2002,  59; Srov.  K. MATWIEJUK,  wi to	 
 ��  
liturgii zobowi zaniem do poprawnej celebracji� , �Liturgia Sacra� 17 (2011) 2, 265.
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Vyznání víry, je� navazuje na p e tené evangelium, lze pova�ovat za kato� � -

lický prvek, nebo  takový po ádek byl p edepsán jak p ed liturgickou reformou,� � � �  

tak také po ní17. Nicmén  p ed vyznání víry se za azuje kázání. Tak to odpovídá� � �  

dne�nímu po ádku ímské liturgie.� �

1.4 Ob ady ob tování� �

Farského liturgie p echází po vyznání víry do ásti nazvané ob tování, která� � �  

za íná smí�ením vody a�  vína. Tento úkon doprovází zp v písn . Po smí�ení vína� �  

a vody p edná�í duchovní jednu z�  výzev, která se tematický dotýká istoty srdce�  

a ryzosti nábo�enské víry, s nimi� je t eba p istupovat k� �  Bohu jako s ob tí, je� -

liko� práv  neposkvrn né lidské srdce je tím, co lov k Bohu ob tuje:� � � � �

Rozpomíná-li se kdo z vás, �e bratr tv j neb setra tvá má n co proti tob , odejdi� � �  

a prve se smi  s�  bratrem svým a sestrou tvou a pak teprve p ij  a� 	  ob tuj dar sv j� � 18.

Z této  výzvy  jasn  vysvítá  nutnost  opro�t ní  se  od  ve�kerého  hn vu,� � �  

nenávisti, k ivd, zlé v le, aby lov k �il v� � � �  pokoji se svými bli�ními, aby urovnal 

a napravil v�echny k ivdy a�  pak takto o i�t n m �e stanout p ed Bohem s� � � �  ob tí�  

svého srdce.

V podobném duchu se nese také jiná výzva:

Milosrdenství chci a ne ob ti, známost Boha víc ne� zápaly, praví Hospodin. K�  e� -

mu je mi mno�ství va�ich ob tí? Syt jsem zápalných ob tí a� �  krve jejich nejsem �ádostiv, 

ale p esta te ji� initi zlé a� � �  i te dobré� � 19.

Pozornost  se tedy ani v nejmen�ím neupíná na chléb  a víno,  jak tomu ej 

v modlitbách v ímském misálu, ale soust e uje se na ryzost lov ka. Ob tní da� � 	 � � � -

ry jsou zde tedy pouze a výlu n  vyjád ením skute nosti, �e lov k ob tuje Bo� � � � � � � -

hu sebe sama, �e p edkládá Bohu své srdce a�  du�i a tou�í po smí ení s�  Bohem20.

Sou ástí ob tovaní je ve Farského liturgii také etba p íslu�ného ver�e ur� � � � -

eného práv  k� �  ob tování. Následuje recitace ver�e podle p íslu�ného dne. Ten� � -

to ver� je srovnatelný s ver�em Ad offertorium, jak jej zná ímská liturgie p ed� �  

liturgickou reformou21. Rovn � následné povzná�ení kalicha s�  vínem a chleba 

p edstavuje prvek ímské liturgie� � 22, a koliv ve Farského liturgii doznal silného�  

17 Srov. Missale Romanum 1961, 283; Srov. Missale Romanum 1970, 389.
18 Bohoslu�ebná kniha církve eskoslovenské 1939� , XIII.
19 Tamté�, XIII.
20 Srov. RUTRLE-TRTÍK, Vzh ru srdce� , 113.
21 Srov. Missale Romanum 1961, 246�247.
22 Srov. Missale Romanum 1961, 334�342; Srov. Missale Romanum 1970, 390�391.
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pozm n ní a� �  redukce v tom smyslu, �e duchovní pozvedá obojí najednou a pro-

ná�í pouze jednu modlitbu.  Stejn  tak odpadávají  i�  jiné modlitby,  které tvo í�  

sou ást  ímského Offertoria  a  u� p ed,  nebo po reform  po II.  vatikánském� � � � �  

koncilu.

1.5 Chvalozp v a�  zp ítomn ní� �

Chvalozp v Farského liturgie odpovídá ímské prefaci. Dialog je sice ochu� � -

zen o pozdrav �Pán s vámi�, nicmén  zbývající dv  výzvy a� �  odpov di byly za� -

chovány. Po dialogu mezi duchovním a lidem následuje vlastní text chvalozp�-
vu,  který  je  podobn  jako  preface  ímského  ritu  p izp soben  konkrétnímu� � � �  

období liturgického roku, svátku i ob adu. Nap .:� � �

D kujeme ti, Bo�e na�í chvály, a�  oslavujme t  v�  na�em Pánu Je�í�i Kristu. Nebo� 

on od al smrti její moc a�  daroval nám nový, nepomíjející �ivot. Proto zpíváme se v�emi, 

kte í ti na v ky pat í: Svatý, svatý, svatý...� � � 23

Na vlastní  text  chvalozp vu navazuje  zp v  �Svatý,  svatý�� stejn  jako� � �  

v ímském misále� 24.

Útvar  podobný ímské prefaci  s�  dialogem a zp vem �Svatý,  svatý�� je�  

mo�né nalézt rovn � v�  pravoslavné liturgii, nicmén  text zde z stává v�dy stejný� �  

a nem ní se podle p íslu�ných liturgických období nebo dn  a� � �  navíc se jej kn z�  

modlí  oproti ímskému ritu ti�e� 25.  Nicmén ,  v�  ka�dém p ípad  odkazuje tento� �  

zp v na vzne�enost a�  velebnost Boha a znamením ú asti na bo�ské liturgii� 26.

Celkov  je tedy mo�no konstatovat, �e ve v ci chvalozp vu vychází Farské� � � -

ho liturgie z ímskokatolické p edlohy, nebo  struktura, zp sob pou�ívání a� � � �  hla-

sitý p ednes v�ech ástí nejvíce odpovídá práv  ímské m�i a� � � �  práv  preface je�  

zcela charakteristickým a typickým útvarem pro ímský ritus� 27. Ostatn  sv d í� � �  

o tom i prom nlivost chvalozp vu. Nemodlí se stále tý�, ale m ní se podle litur� � � -

gické doby, svátku, pota�mo významného dne. Smyslem preface v ímském ritu�  

je práv  zd razn ní ur itého tajemství  víry a� � � �  tím ukázání jeho významu pro 

církev a pro spásu. Také se tak ukazuje spojitost mezi liturgií a dílem spásy28.

23 Bohoslu�ebná kniha církve eskoslovenské 2004� , 48.
24 Srov. Missale Romanum 1961, 284�285; Srov. Missale Romanum 1970, 393�443.
25 Srov. Lidový sborník modliteb a bohoslu�ebných zp v  pravoslavné církve� � , 168�169.
26 Srov. J.  CZERSKI,  Mistagogiczna interpretacja Liturgii bizantyjskiej, v:  H. J. SOBECZKO, 

Z. SOLSKI (red.), Liturgia w wiecie widowisk� , 83; Srov. M. Metzger, Geschichte der Liturgie, Pa-
derborn 1998, 86; Srov. J. RATZINGER, Opera omnia. Teologia liturgii, 124.

27 Srov. H. J. Sobeczko,  Przes anie posoborowych modlitw eucharystycznych� , v: E. Mateja, 
R. Pierska a, M. Worbs (red.), � Servitium liturgiae, Opole 2004, 351.
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Na prefaci navazují modlitby kánonu se slovy ustanovení. ímskokatolická�  

církev obklopuje vlastní  konsekraci  adou modliteb,  v�  nich� se pamatuje  na 

církev, na biskupy, kn ze, v ící; dovolává se p i nich p ímluvy svatých a� �� � �  modlí 

se za zesnulé. Pozoruhodnou slo�kou t chto modliteb je epikleze, proto�e skrze�  

ni se uskute uje velikono ní mysterium vykoupení skrze p sobení Ducha sva�� � � -

tého a velice pozoruhodná je té� skute nost, �e v�  t chto modlitbách jsou vyjád� -

eny pravdy víry� 29.  Podobn  p ipojuje k� �  vlastní  konsekraci  modlitby  za �ivé 

i zem elé a�  vzývání Matky Bo�í a svatých i pravoslavná církev30. Práv  modlit� -

by za zem elé b hem m�e sv.  mají veliký význam, je�to zesnulým pomáhají,� �  

aby se o istili a�  mohli dosáhnout pat ení na Boha� 31. V C SH se pak jedná spí�e�  

o pouhou vzpomínku na zem elé.�
Pokud se jedná o terminologii, st �í lze v�  C SH hovo it o� �  konsekra ních�  

slovech,  pon vad�  chléb  a�  víno  tady  nabývají  povahy  �viditelného  slova�, 

nikoliv prvku transsubstancia ního aktu� 32.  Z tohoto d vodu bude p íhodn j�í� � �  

u�ívat termínu �ustanovení�. Farského liturgie doprovázela a doprovází slova 

ustanovení  r znými  modlitbami,  které  sice  nevykazují  p ímou  podobnost� �  

s ímským  me�ním  kánonem,  ale  v�  ka�dém  p ípad  se  v� �  nich  nachází 

podobnost obsahová, nebo  rovn � se v� �  nich hovo í o�  zem elých a�  vzpomíná se 

na  �ivé.  Pochopiteln  se  v�  nich  nenachází vzývání  Matky Bo�í  a svatých. 

O epiklezi bude pojednáno ní�e.

Rovn � by bylo záhodno se zmínit, �e navzdory n kterým nejasnostem ob� � -

sahují konsekra ní slova neboli slova ustanovení v�echny eucharistické modlit� -

by  k es anského  starov ku� � � 33.  C SH  se  tedy  tomuto  proudu  nevymyká,  ale�  

naopak do n j zapadá a�  dosv d uje tak, z� �  jaké tradice vychází.

1.6 Zbývající ásti Farského liturgie�

Pozdravení pokoje tak ka bezprost edn  p ed p ijetím ve e e Pán  odkazuje� � � � � � � �  

na ímský ritus, kde je pozdravení pokoje za azeno po modlitb  Pán  p ed zp v� � � � � �  

28 Srov. E.  MAZZA, La celebrazione eucharistica, Bologna 2003, 267; Srov.  A. BERGAMINI, 

Chrystus � wi tem Ko cio a	 
 � � , 17.
29 Srov. W.  PA CKI
� ,  Eucharystia w wietle teologii mysteriów i�  postsynodalnej adhortacji  

Sacramentum  caritatis  papie a  Benedykta  XVI� ,  �Liturgia  Sacra�  14  (2008)  2,  351;  Srov. 
A. � D O� 
 ,  Hermeneutyka tekstów euchologicznych w kluczu diachronicznym i synchronicznym, 
�Liturgia Sacra� 17 (2011) 1, 5.

30 Srov. J. CZERSKI, Liturgia Ko cio ów � � wschodnich, 95; Srov. H. PAPROCKI, Misterium Eu-

charystii. Interpretacja genezy liturgii byzantyjskiej, Kraków 2010, 261.
31 Srov. BENEDIKT XVI., Posynodální apo�tolská exhortace �Sacramentum caritatis�, 2007, 32.
32 Srov. RUTRLE-TRTÍK, Vzh ru srdce� , 70�71.
33 Srov. J.  STEFA SKI ,  Modlitwy eucharystyczne w posoborowej reformie liturgicznej, Gnie-

zno 2002, 177.
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�Beránku Bo�í�. Takto vlastn  navazuje na slova Ot ená�e, kde modlící se jedi� � -

nec íká, �e odpou�tí t m, kte í se provinili proti n mu� � � � 34.

Je pozoruhodné, �e p vodní verze Farského liturgie jakoby p íli� nepo ítala� � �  

s ú astí  v ících  na  ve e i  Pán .  Nasv d uje  tomu  skute nost,  �e po  ú asti� �� � � � � � � �  

duchovního na ve e i Pán  je p edepsáno i�t ní posvátných nádob, ani� by se� � � � � �  

hovo ilo o�  p ijímání v ících. Ve e e Pán  v ících je sice popsána ihned po pu� �� � � � �� -

rifikaci, je v�ak p edlo�ena spí�e podmín n , tj. uvedena slovy �Koná-li se��.� � �  

Pokud  se  skute n  koná,  pak  je  p ed azena  i�t ní  bohoslu�ebného  ná iní.� � � � � � �  

Podobnou  praxi  znal  ímský  ritus  p ed  provedením  liturgické  reformy.  Lze� �  

v n m toti� rovn � nalézt identický sled úkon : sv. p ijímání kn ze, purifikace,� � � � �  

p ípadn  purifikaci p ed azené sv. p ijímání v ících� � � � � �� 35. Proto liturgické hnutí tak 

naléhav  po�adovalo, aby sv. p ijímání bylo ud lováno b hem m�e� � � � 36.

Lámání chleba, jeho� áste ka se vpou�tí do kalicha, stejn  jako modlitba� � �  

�Pane, nejsme hodni�� jednozna n  vychází z� �  ímské m�e, kde ji podle misálu�  

Pia V. proná�el kn z t ikrát p ed tím, ne� p ijal Nejsv t j�í svátost, a� � � � � �  kde ji pak 

také t ikrát proná�el lid, ne� p istoupil k� �  sv. p ijímání� 37.

Bylo ji� uvedeno, �e záv re né ob ady sestávají z� � �  p íslu�ného ver�e, modlit� -

by, pozdravu a po�ehnáním. Tímto sledem p ipomínají sled ímské liturgie, který� �  

je jasn  i�  p es n které úpravy oproti ímskému misálu a� � �  tradici rozpoznatelný.

2. Pravoslavné vlivy

Vedle katolických prvk  jsou ve Farského liturgii  zastoupeny také prvky�  

pravoslavné. Snad tak vneslo alespo  z ásti do C SH práv  onen prvek typický� � � �  

pro východní liturgii, a sice odlo�ení v�eho pozemského soust ed nost na po� � -

svátné d ní a�  na Boha38.

2.1 Zp v �Blahoslaveno bu ��� �

Typickým pravoslavným prvkem ve Farského liturgii byl a stále je po á� -

te ní zp v �Blahoslaveno bu ...� Zárove  v�ak nelze pominout skute nost, �e� � 	 � �  

zn ní  ver�e  doznalo ve Farského liturgii  záva�né obm ny.  Pravoslavný vzor� �  

34 Srov. B. NADOLSKI, Liturgika IV, 243.
35 Srov. Missale Romanum 1961, 353; Srov. J. WIERUSZ-KOWALSKI, Msza  niedzielny i�  wi� �-

teczny, Warszawa 1954, 525�526.
36 Srov. M. WORBS, Cele i rozwój ruchu liturgicznego, v: W. J. �WIERZAWSKI (red.), Historia 

liturgii, Sandomierz 2012, 153.
37 Srov. Missale Romanum 1961, 353; Srov. J. WIERUSZ-KOWALSKI, Msza  niedzielny i�  wi� �-

teczny, 526.
38 Srov. J.  CZERSKI, Mistagogiczna interpretacja liturgii w.  Jana Chryzostoma w�  Ko ciele�  

bizantyjskim, v: N. WIDOK, Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia, Opole 2008, 69.
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toti� zní: �Blahoslaveno budi� království Otce i Syna i svatého Ducha nyní i v�-

dycky a� na v ky v k .�� � � 39 Kone n  inspiraci pro n  jak ve slovech, tak v� � �  melo-

dii nalezl Dr. Farský práv  v�  liturgii sv. Jana Zlatoústého40,  nicmén  pon kud� �  

pozm uje slova: �Blahoslaveno bu , ó Bo�e, království Tvé v�� 	  nás a mezi námi 

po v ky v k v.�� � �  41

Pravoslavná liturgie tak více klade d raz na Bo�í transcendentnost a�  vzne-

�enost a rovn � na vzne�enost a�  velebnost Bo�ího království. Farského liturgie 

naproti tomu klade d raz na Bo�í království p ítomné ve shromá�d ní v ících.� � � ��  

Práv  ve shromá�d ní v ících je pak Bo�í království p ítomno. A  tedy nepo� � �� � � -

chybn  vychází z�  pravoslavné p edlohy, posouvá smysl ver�e do jiné roviny.�
Hned v úvodu Farského liturgie by m l tedy ú astník zakusit onu dynamiku,� �  

která je tak charakteristická práv  pro východní liturgii. Touto dynamikou má�  

být zmobilizován celý lov k se v�emi svými mohutnostmi, aby tak op t celý� � �  

lov k  chválil  a� �  velebil  Boha42.  Tento  rys  východní  liturgie  tedy  akcentuje 

Farský ihned na po átku svého bohoslu�ebného útvaru.�

2.2 Tu�by

Tu�by � navazující na vstupní ver� � op t p edstavují typický prvek pravo� � -

slavné liturgie, který Dr. Farský p evzal a�  zapracoval do svého ob adu vytvo� -

eného  pro  C SH.  Liturgie  Církve  eskoslovenské  prosí  ve  svých  tu�bách� � �  

o mír, blaho vlasti, o vytrvalost v duchovní kázni, za prezidenta, patriarchu atp. 

Liturgie Dr. Karla Farského rozli�uje p t druh  tu�eb: za pot eby obecné, tu�by� � �  

o slavnostech  církevních,  tu�by o slavnostech  národních,  tu�by o svatb  za�  

snoubence43. Jako p íklad poslou�í jedna z�  tu�eb o slavnostech národních:

Aby na�emu presidentu pop ál ve zdraví a�  síle �lechetn  a�  osvícen , v�e ku blahu�  

a �t stí, íditi osudy na�eho národa a� �  státu, modleme se k Hospodinu!

Jako dal�í p íklad m�e slou�it jednu z�  tu�eb za snoubence:

Aby v ný dárce v�eho �ití jejich man�elství hojným po�ehnáním provázel, modle�� -

me se k Hospodinu!

39 Lidový sborník modliteb a bohoslu�ebných zp v  pravoslavné církve� � , 156.
40 Srov. RUTRLE-TRTÍK, Vzh ru srdce� , 62.
41 Bohoslu�ebná kniha církve eskoslovenské 1939� , IV.
42 Srov. J. CZERSKI, Dynamika s owa w�  liturgii byzantyjskiej, v: H.J. SOBECZKO, Z.W. SOLSKI 

(red.), S owo i�  gest, 40.
43 Srov. Bohoslu�ebná kniha církve eskoslovenské 1939� , VI�VII.
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V pravoslavné liturgii se nachází výzva �V pokoji k Hospodinu modleme 

se!�44. Podobou výzvu obsahuje i Farského liturgie. Rovn � jedna z�  odpov dí,�  

konkrétn  odpov  �Gospodi, pomiluj�, kterou Farský ustanovil pro své tu�by,� �	  

je p evzata z�  pravoslaví. Také charakter samotných proseb je velice podobný. 

Pro srovnání lze p edlo�it dv  prosby ze svaté liturgie.  Jedna se týká sv tské� � �  

moci, druhá kn �stva:�

Za eskoslovenskou republiku i�  jejího presidenta (jméno) a za pomoc ku p emo� -

�ení v�ech nep átel a�  odp rc  jejích k� �  Hospodinu modleme se. Hospodi, pomiluj.

Za vladyku na�eho (jméno), za d stojné kn �stvo, jáhenstvo v� �  Kristu, za ve�keré 

duchovenstvo a lid k Hospodinu modleme se. Hospodi, pomiluj45.

A koliv tu�by ve Farského liturgii nejsou z�  pravoslaví p evzaty doslovn ,� �  

ale  jedná  se  spí�e  o jejich  parafrázi,  p esto  v�  nich  lze  jednozna n  odhalit� �  

podobnost práv  s�  východními jekteniemi liturgie svatého Jana Zlatoústého46. 

Tu�by uzavírá  modlitba,  která,  alespo  svou  doxologií,  odkazuje na  pravo� -

slavnou liturgii. V liturgii sv. Jana Zlatoústého toti� nalézáme doxologii:

Nebo  tob  nále�í v�eliká sláva, est a� � �  klan ní, Otci i�  Synu i svatému Duchu, nyní 

i v�dycky a� na v ky v k v� � � 47.

Jedná se tedy o dal�í prvek p evzatý z�  východní liturgie do liturgie C SH.�

2.3 etba z�  Písma svatého

Dále je t eba v novat pozornost etb  z� � � �  Písma sv. v rámci Farského liturgie. 

Nejprve je t eba se zmínit o�  modlitb , ji� duchovní p ed etbou z� � �  Písma sv. pro-

ná�í, nebo  tato modlitba velice p ipomíná modlitbu z� �  liturgie sv. Jana Zlatoús-

tého, kterou se kn z modlí ti�e p ed etbou evangelia a� � �  která zní:

Rozsv  v��  srdcích na�ich, lidumilný Vládce,  nehynoucí sv tlo bo�ského poznání�  

svého a otev i du�evní o i na�e k� �  chápání evangelních hlásání tvých, vlo� v nás báze� 

blahých p ikázání tvých,  abychom v�echny t lesné �ádosti  potla iv�e,  duchovní �ivot� � �  

vedli, myslíce a iníce v�e, v�  em má� zalíbení; nebo  tys sv tlo du�í i� � �  t l na�ich, Kriste,�  

44 Lidový sborník modliteb a bohoslu�ebných zp v  pravoslavné církve� � , 156.
45 Tamté�, 156�157.
46 Srov. O. RUTRLE, Liturgika 1,2, 40.
47 Lidový sborník modliteb a bohoslu�ebných zp v  pravoslavné církve� � , 157.



214 Radoslav Skupník

Bo�e, a tob  chválu vzdáváme s�  bezpo áte ným Otcem tvým a� �  nejsv t j�ím a� �  blahým 

a o�ivujícím Duchem tvým, nyní i v�dycky a� na v ky v k v. Amen� � � 48.

Modlitba z Farského liturgie zní:

Rozsv  v��  srdcích na�ich, lidumilný Bo�e, nehynoucí sv tlo bo�ského poznání své� -

ho, bychom v zá i svaté pravdy Tvé, jak nám ji Kristus zjevil, u ili se také duchem �ít� �  

a v citech pro ni n �nou láskou ú inn  planuli� � � 49.

Modlitba byla ve Farského pojetí sice zkrácená, av�ak v pravoslavné i es� -

koslovenské form  modlitby se hovo í o� �  sv tle �bo�ského poznání�, které má�  

B h roznítit v�  srdcích v ících a��  které má vést k poznání tohoto, co se Bohu líbí 

a k �ivotu podle tohoto poznání.

O teních a�  jejich po tu  ji�  byla  u in na  zmínka.  Bylo  uvedeno,  �e  vý� � � -

chodní liturgie u�ívá jedno tení a�  evangelium. Nicmén  a� do VII. stol. znala�  

východní liturgie t i tení, tzn. z� �  prorok , epi�toly a�  evangelií. Práv  v�  VII. stol. 

byl po et biblických tení zredukován ze t í na dv� � � �50.

Farského liturgie za azuje p ed etbu evangelia zp v blahoslavenství. Tento� � � �  

prvek  byl  p evzat  z�  pravoslavné  tradice,  je�  za azuje  zp v  blahoslavenství� �  

(i kdy� nikoliv v�ech) je�t  p ed tení z� � �  apo�tolských list , kn z se pak b hem� � �  

zp vu modlí p íslu�né tiché modlitby� � 51.

Dal�ím prvkem p evzatým z�  pravoslavné  liturgie  je  dialog  p ed  etbou� �  

evangelia. Do Farského liturgie sice nebyl p evzat doslovn , ale jeho p vod je� � �  

jednozna ný.  Nejprve duchovní upozor uje p ed evangeliem, �e se bude íst� � � �  

slovo Bo�í, p eje pokoj v�em p ítomným, ohla�uje, z� �  jakého evangelia se bude 

p ed ítat; shromá�d ní naproti tomu provolává slávu Bohu v� � �  Kristu. V�echny 

tyto elementy lze nalézt také v liturgii sv. Jana Zlatoústého52.

V evangeliu podle sepsání sv. Matou�e zaznívá v horském kázání výzva:

P iná�í�-li tedy sv j dar k� �  oltá i a�  tam si vzpomene�, �e tv j bratr má n co proti to� � -

b , nech tam sv j dar p ed oltá em a� � � �  jdi se nap ed smí it se svým bratrem, teprve potom� �  

p ij  a� 	  ob tuj sv j dar (Mt 5, 23�24).� �

T chto slov pou�ívá Farského liturgie jako jednu z�  mo�ných výzev p i ob� �-
tování. V pravoslavné liturgii zaznívají zase p ed vyznáním víry slova: �Miluj� -

48 Tamté�, 159.
49 Bohoslu�ebná kniha církve eskoslovenské 1939� , X.
50 Srov. H. PAPROCKI, Misterium Eucharystii. Interpretacja genezy liturgii byzantyjskiej, 199.
51 Srov. Lidový sborník modliteb a bohoslu�ebných zp v  pravoslavné církve� � , 158 a 193.
52 Srov. tamté�, 160.
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me druh druha, abychom jednomysln  vyznávali: Otce i�  Syna��53 Tím je zd�-
razn na  d le�itost  vzájemné  sounále�itosti  a� �  lásky,  aby  bylo  mo�né  vyznat 

spole nou víru. St �í se zde dá hovo it o� � �  p ímých vlivech pravoslaví nebo sou� -

asných úvah katolického sv ta, ale jist  lze v� � �  tomto bod  spat it ur itou, i� � �  kdy� 

mo�ná vzdálenou podobnost  pro pochopení Kristových slov a významu litur-

gického gesta pozdravení pokoje. Toto gesto se v liturgii objevuje od dob apo�-

tolských54.

2.4 Epikleze

O em by se bylo t eba v� �  souvislosti s pravoslavným prvkem v tomto mo-

ment  zmínit, je epikleze v�  revidované podob  Farského liturgie. Je t eba se o� �  ní 

zmínit z toho d vodu, �e ji nenacházíme p ed slovy ustanovení jako v� �  ímském�  

misále, ale �e je umíst na teprve po nich jako v�  pravoslavné liturgii. Ov�em spí-

�e  by  se  zde hledalo  pouze inspiraci  pro  umíst ní  ne�  podobnost  významu�  

a slov, proto�e v pravoslavné liturgii se jedná o prosbu posv cení p edlo�ených� �  

dar  Duchem svatým:�

Je�t  p iná�íme tob  liturgickou tuto a� � �  nekrvavou slu�bu i prosíme, modlíme se 

a sna�n  �ádáme: se�li Ducha svého svatého na nás a�  na p edlo�ené dary� 55.

Ve Farského liturgii se naproti tomu jedná o výlu né napln ní lidského srd� � -

ce  Duchem  svatým,  jako  to  kone n  odpovídá  celému  pojetí  bohoslu�by� �  

a smyslu ob ti, kterou má být isté srdce lov ka:� � � �

Hospodine, Bo�e ná�! Podle Je�í�ových slib  jsi o�  jeruzalémských letnicích seslal 

u edník m Pán  svého Ducha. Prosíme t , a  se roz�ehne v� � � � �  na�ich srdcích tentý� svatý 

ohe  tvého Ducha pravdy a�  sjednotí nás s tebou, Otcem na�ím v ným v��  Kristu Je�í�i, 

Pánu na�em. U i , abychom to u� nebyli my, ale on sám v� �  nás a mezi námi56.

V epiklezi se také hovo í o�  sjednocení shromá�d ní s�  Bohem. Práv  tato�  

jednota  vychází z p sobení Ducha svatého.  Tím epikleze v�  liturgii  plní  svoji 

vlastní funkci, je�to se hovo í o�  p sobení Ducha svatého a�  o sjednocení v ících��  

a o posv cení chleba a�  vína i ú astník  liturgie� � 57. Dal�ím prvkem, jen� vybo uje�  

53 Tamté�, 166.
54 Srov. J.  CZERSKI,  Liturgia Ko cio ów � � wschodnich, 87; Srov. E.  MATEJA,  Funkcja zach t
  

i poucze, v: A. � D O� 
 , Liturgia w podstawowych formach wyrazu, 157.
55 Lidový sborník modliteb a bohoslu�ebných zp v  pravoslavné církve� � , 173.
56 Bohoslu�ebná kniha církve eskoslovenské husitské 2006� , 55.
57 Srov. E.  MAZZA, La celebrazione eucharistica, 276�277; Srov. J. CZERSKI, Mistagogicz-

na interpretacja Liturgii bizantyjskiej, v:  H.J. SOBECZKO,  Z. SOLSKI (red.),  Liturgia w wiecie�  
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ve Farského liturgii z obvyklého rámce ímského misálu, je fakt, �e modlitby po�  

slovech ustanovení vynechávají  doxologii  Per ipsum a p echázejí  plynule do�  

modlitby Ot ená�. Podobn  je tomu rovn � v� � �  pravoslaví:

A u i  nás hodny, Vládce, abychom s� �  d v rou neodsouzen  sm li vzývati tebe, ne� � � � -

beského Boha Otce a íkati: Ot e ná��� � 58

C SH husitská pou�ívá modlitbu Ot e ná� s� �  doxologií �Nebo  tvé je krá� -

lovství i moc i sláva nav ky�, se�  kterou se setkáváme ji� ve spisech k es anské� � -

ho starov ku a�  kterou p ebraly v�echny východní rity� 59.

2.5 Svaté p ijímání�

Také pravoslavná liturgie zná úkon lámání chleba, jen� symbolizuje Kris-

tovo utrpení a smrt60. V C SH doprovází duchovní lámání chleba ver�i o�  chle-

bu,  jen�  se dává,  p ijímá a�  neubývá ho.  Tato slova  nacházejí  svou inspiraci 

v pravoslaví:

Drobí a rozd luje se Beránek Bo�í, jen� se drobí a�  ned lí, pov�dy se po�ívá a�  nikdy 

neubývá, ale p ijímající posv cuje� � 61.

Pokud se ve e e Pán  v ících tý e, jak ji p edkládá Farského liturgie, zvyk� � � �� � �  

zpívat p ed sv. p ijímání zp v �Po�ehnaný, jen� p ichází�� vychází z� � � �  pravoslavné 

bohoslu�by. Podobn  slova p i purifikaci �Hle dotekl�� nacházejí svou inspirace� �  

v pravoslaví62.

3. Protestantské vlivy

Jak ji� bylo uvedeno vý�e, paralely mezi liturgií C SH a�  protestantskou 

tradicí z stávají jen ojedin lé. V� �  obou p ípadech, tj. jak u�  star�í, tak u nov j�í�  

verze Farského liturgie, za íná liturgický d j pozdravem doprovázeným zna� � -

mením k í�e. Po nahlédnutí do evangelických bohoslu�ebných knih lze íci,� �  

�e je tento zp sob zahajování bohoslu�by vlastní  práv  evangelické boho� � -

widowisk, 84; Srov.  K. MATWIEJUK, Liturgie wschodnie, v: W. J. �WIERZAWSKI (red.),  Historia 
liturgii, 93.

58 Lidový sborník modliteb a bohoslu�ebných zp v  pravoslavné církve� � , 180.
59 Srov. B. NADOLSKI, Liturgika IV, 242; Srov. J. CZERSKI, Liturgia Ko cio ów wschodnich� � , 99.
60 Srov. J.  CZERSKI, Mistagogiczna interpretacja liturgii w.  Jana Chryzostoma w�  Ko ciele�  

bizantyjskim, v: N. WIDOK, Czasy Jana Chrysostoma i jego pasterska pedagogia, Opole 2008, 74.
61 Lidový sborník modliteb a bohoslu�ebných zp v  pravoslavné církve� � , 182.
62 Srov. tamté�, 183�184.
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slu�b ,  pro  ní�  je  charakteristické  zahajovat  bohoslu�by  p íhodným  bib� � -

lickým ver�em63.

C SH p ikládá velikou váhu kázání a� �  �e práv  kázání v�  rámci liturgie p ed� -

stavuje vedle zp ítomn ní jeden ze dvou vrchol  celého liturgického jednání.� � �  

V této skute nosti lze zcela z eteln  rozpoznat vliv protestantismu, nebo  práv� � � � � 
protestantské prost edí p ikládá kázání skute n  zásadní význam� � � � 64.

S proudem protestantské reformace se C SH shoduje také v�  tom, �e nep e� -

jímá ob tní charakter, který tolik posílil Tridentský koncil. C SH v� �  tomto bod� 
pojí s protestantskou reformací také velice siln  akcentovaný rozm r hostiny� � 65.

Bylo e eno, �e ob ady C SH vycházejí p edev�ím z� � � � �  ímské liturgie. A ko� � -

liv C SH zna n  pozm nila podobu ímských ob ad , p esto lze jak v� � � � � � � �  liturgii 

Farského,  tak také ve svátostných a mimosvátostných ob adech vypozorovat�  

vliv katolické církve na bohoslu�bu C SH. Farského liturgie jasn  vykazuje� �  

strukturu katolické m�e, která se podobn  jako Farského liturgie d lí na boho� � -

slu�bu slova a bohoslu�bu ob ti. P ípravné modlitby, úkon kajícnosti, uspo á� � � -

dání tení, antifony, chvalozp vy, ostatn  i� � �  sám kánon a zp ítomn ní odkazují� �  

v mnohém na ímský misál,  jak bylo dolo�eno na p íslu�ných místech.  Po� � -

chopiteln  není mo�né pop ít, �e na tuto strukturu a� �  mezi uvedené prvky byly 

vsunuty etné prvky z�  pravoslaví. P edev�ím se jedná o�  vstupní zp v, dále o�  jek-

tenie, které jsou typickým znakem východních ob ad , dále vý�e uvedené ver�e� �  

a modlitby.  V�echny tyto  prvky dokládají  nezanedbatelný  podíl  pravoslavné 

liturgie na utvá ení liturgie Farského. Samoz ejm  také mezi pravoslavím a� � �  ka-

tolicismem existují etné shody, a�  proto n kdy dochází k�  prolínání vliv . Parale� -

ly s protestantskou tradicí z stávají jen ojedin lé.� �

Influence of Other Christian Religions� Tradition on the Liturgy
of Dr. Karel Farský

Summary

Shortly after  the formation of Czechoslovakia  in 1918, a national church 

originated in the young country. This church officially separated from Rome in 

1920 and adopted the name of Czechoslovak Hussite Church. From the very be-

63  Srov.  Kniha modliteb a slu�ebností eskobratrské církve evangelické� , 126; Srov.  Agenda 

církve eskobratrské evangelické I� , 31.
64  Srov. M. MATYÁ�, Nad na�í liturgií/1, Z 35/1972.�
65  Srov.  A. NOSSOL,  Ekumeniczny wymiar realnej obecno ci Chrystusa w�  Eucharystii, v: 

M. WORBS (red.), Misterium Eucharystii, Opole 2005, 25.
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ginning of its existence, this Church viewed the liturgy as its fundamental and 

essential  manifestation  created  for  the  Church  by  its  founder,  Dr.  Farský. 

Farský�s liturgy does not represent a so-far unheard-of liturgical form; on the 

contrary, it is based on the already existing models, i.e. on the already existing 

and proven liturgical traditions.

In Farský�s liturgy, the influence of the Catholic Church on the celebration 

of the Czechoslovak Hussite Church may be detected. Farský´s liturgy clearly 

displays the structure of a catholic mass which is, similarly to Farský�s liturgy, 

divided into the celebration of the word and celebration of the holy sacrifice. 

Preparatory prayers, act of repentance, organization of the reading, antiphons, 

hymns and the canon itself and the presentation refer to the Roman missal in 

many aspects. Naturally, it cannot be denied that many elements of the Ortho-

dox Church were added to this structure and inserted into the above-mentioned 

catholic  elements.  It  is  mainly  the introductory greetings,  ektenias  (litanies) 

which are the typical sign of  the orthodox ceremonies and also the relevant 

verses and prayers. The parallels to the Protestant tradition are only scarce.


