
 27 

ČAŠA NA LITURGII VOPREDPOSVÄTNÝCH DAROV 

Mgr. Vladimír KOCVÁR, PhD. 

Katedra praktickej a systematickej teológie PBF PU 

 

 

Priamym podnetom na zamyslenie sa nad touto témou a jej spracovaním bola 

konkrétna otázka jedného z veriacich, ktorý poznajúc ruskú bohoslužobnú prax sa 

opýtal: „Prečo na tejto liturgii nemôžu k Eucharistii pristupovať malé deti?“ Prístup 

k Eucharistii Cirkev nikdy neobmedzovala. Odlúčenie od Eucharistie bolo vždy iba 

následkom konkrétneho hriechu, ktorý so sebou niesol epitímiu vo forme odlúčenia 

od Eucharistie na kratšiu či dlhšiu dobu. Nikdy však kritériom na pristupovanie k 

Eucharistii nebol vek prijímajúceho.  

Tento fakt je objasňovaný tým, že malé deti (novorodenci) prijímajú iba Krv 

(keďže nie sú schopné prijímať ani tuhú stravu), a keďže na liturgii 

vopredposvätených Darov sa v čaši nachádza iba víno zmiešané s vodou a nie Krv, v 

podstate by neprijímali Sväté Dary. Táto skutočnosť je uvádzaná aj v našich 

Služebníkoch, kde v časti pod názvom: И#з8zвлeніе њ нёкіихъ и3справлeніzхъ въ служeніи 

преждеwсщ7eнныz літургjи sa nachádza pokyn: Діaконъ же тогдA и3з8 чaши не піeтъ, но по 

заамвHннэй моли1твэ, и3 по потреблeніи њстaвшихсz чaстицъ с™hхъ т†инъ.…И$бо ѓще и3 

сщ7eнно є4сть вложeніемъ чaстицы віно2, но не пресyщественно въ кр0вь б9eственную, 

понeже над8 ни1мъ словесA сщ7eніz не чт0шасz здЁ, ћкw бывaетъ въ літургjахъ васjліа 

вели1кагw, и3 їwaнна златоyстагw. 

Dostávame sa tak k akejsi dvojakosti vo viere. Na jednej strane berieme za 

samozrejmosť a ani o tom nepochybujeme, že kvapkou bohojavlenskej vody sa aj z 

inej vody stáva posvätená, na strane druhej víno v čaši po vložení do nej Tela, resp. 
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Tela s Krvou, ostáva vínom. Aká je vlastne skutočnosť a ako postupovať? Ako pri 

mnohých nejasnostiach, aj v tomto prípade je najlepšie pozrieť sa do histórie. Veľmi 

precízne je táto otázka spracovaná ruským liturgistami napr. prof. Karabinovom 

alebo prof. Nikolajom Uspenským. Grécki teológovia túto otázku nikdy neriešili, 

pretože vyššie spomínaný dodatok v Služebníku sa u nich nikdy nenachádzal a tak 

nevznikol ani tento problém. Keďže táto problematika sa skladá z viacerých častí, je 

potrebná analýza každej z nich. 

Slovanské rukopisné a staré tlačené služebníky dôsledne nasledujú grécku 

prax, ktorá spočíva vo viere, že na liturgii vopredposvätených Darov sa víno v čaši 

premieňa vložením do čaše Svätého Tela na Svätú Krv. Prof. Karabinov uvádza vo 

svojom diele Святая чаша на литургии преждеосвященных Даров list neznámeho 

konštantínopolského patriarchu nejakému Pavlovi, vybranému za biskupa, ktorý 

pochádza z 11. storočia Hovorí sa v ňom: „V poslednú nedeľu syropustného týždňa 

sa pri vykonávaní plnej liturgie pripravujú sväté Chleby nie vo zvyčajnom, ale 

väčšom množstve. Po prijímaní sú uschovávané do piatku vo zvláštnej nádobe, 

pričom svätá Krv sa do nich nevlieva, pretože v pôstne dni sa každodenne pri 

vykonávaní vopredposvätenej liturgie pripravuje a posväcuje čaša, do ktorej sa 

kladie skôr posvätený Chlieb, pozdvihovaný a lámaný. A aká je potreba miešať svätú 

Krv k božskému Telu? Lebo liturgia vopredposvätených sa vykonáva iba kvôli 

posväteniu čaše.“ (Карабинов 1915, s.740). Vidíme, že sväté Chleby na rozdiel od 

súčasnej praxe neboli napájané svätou Krvou, ale pripravované bez nej a ich samotné 

vloženie do čaše je posväcovalo, teda menilo víno na svätú Krv. O tom, že existovala 

aj prax napájania svätého tela Krvou sa píše v tom istom diele, no toto sa aplikovalo 

iba pre prípravu svätých Darov pre pustovníkov, ktorí prijímali sami, ako aj pre 

potreby chorých. Pre nich ostávali sväté Dary vždy do rána nasledujúceho dňa a v 

prípade, že ostali, boli spotrebované deťmi, ktoré ich prijímali nalačno. V dobe Veľké 

pôstu sa zásobné Dary uchovávali dlhší čas. (Карабинов 1915, s. 740-741). Nikita 

Stitat, mních Studitského monastiera, žiak prepodobného Simeona Nového 
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Bohoslova, vo svojom diele Úvaha proti frankom, teda latiníkom hovorí: „A my, 

prijmúc toto (pravidlo), v sobotu a deň Pánov (nedeľu) slúžime liturgiu v tretiu 

hodinu dňa, v ktorú aj Duch Svätý zostúpil na apoštolov a v tie (dni) prinášajúc, 

posväcujeme Dary a uchovávame z nich dostatočné množstvo na celý (nasledujúci) 

týždeň. V iné dni týždňa v deviatu hovinu dňa, skončiac všetky piesne, počas 

večerne my, jereji a diakoni, konáme vchod, nosiac iba kadidlo a po prečítaní 

prorokov (parimije) učiniac predpísané modlitby veľkého Vasilija, prinesúc dary zo 

žertveníka, pomodliac sa nad nimi a vykonajúc aj Hospodinom danú nám modlitbu, 

pozdvihujeme vopred posvätený Chlieb a hovoríme: Vopredposvätené Sväté 

svätým! a zjednotiac (Dary v čaši) prijímame Chlieb a Čašu Christových 

tajín.(Никита 2012). 

Vidíme, že prax používania ak napojeného, tak aj Krvou nenapojeného Tela 

bola zaužívaná a používaná zároveň, pričom používanie Krvou napojeného Tela je 

spojená viac so zásobnými Darmi, ktorých použitie bolo čoraz rozšírenejšie a to 

nielen v spojení s pustovníkmi a nemocnými, ale aj v prípade sobáša, korunovácie 

panovníka, zriekania sa herézy, ako aj príjimania tých, ktorí z akéhokoľvek dôvodu 

meškali na prijímanie (v tomto prípade existovala aj zvláštna modlitba nad tým, ktorí 

neskoro prichádzajú k Eucharistii). (Успенски 2004, s.32-33) 

Prax napájania Tela Krvou, už ako bežná, je potvrdená aj známym solúnskym 

liturgistom svätým Simeonom Solúnskym, ktorý vo svojich odpovediach na rôzne 

liturgické otázky hovorí o Svätých Daroch na Liturgii vopredposvätených Darov: 

„No my nerobíme aj druhé zjednotenie (vody a vína), ako by to aj bolo možné, keďže 

Chlieb už bol posvätený, pozdvihnutý a spojený s Božskou Krvou. No do svätej čaše, 

bez čítania známej modlitby sa nalieva víno a voda, aby po vložení do nich Božského 

Tela a Krvi, ktorou bol napojený na liturgii, sa tieto veci v čaši svojim dotykom 

posvätili a aby jerej, podľa poriadku liturgie mohol prijímať  aj z Chleba, aj z čaše a 

dať Eucharistiu aj tým, ktorí majú potrebu - slúžiacim v oltári podľa zvyku a laikom 

lyžičkou. Preto aj keď chceme niekomu dať Prijímanie bez liturgie, konáme takto: 
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berieme časticu Chleba odloženú na takýto prípad a kladieme ju do vína s vodou, 

často dokonca používame samotný suchý Chlieb, ako zjednotený s krvou. Tu na 

liturgii vopredposvätených Darov sa to koná kvôli naplneniu pravidla prijímania ako 

to bolo povedané a aby bolo možné dať Eucharistiu ľuďom (väčšiemu množstvu). A 

preto to, čo sa nachádza na liturgii vopredposvätených Darov nachádza v čaši sa 

posväcuje nie prizývaním a požehnaním Svätého Ducha, ale dotykom a zjednotením 

s Životvorným Chlebom, ktorý je skutočne Christovým Telom zjednoteným s 

Krvou“ (Симеон 1857, s. 186-187). 

Z toho je zrejmé, že aj samotný priebeh prijímania slúžiacich prebiehal podľa 

zaužívaného zvyku liturgie svätého Jána Zlatoústeho. Toto máme zachytené aj v 

slovanských Služebníkoch. V Služebníku z roku 1633 tlačenom v Moskve vidíme 

pokyn prijímať podľa postupu liturgie svätého Jána Zlatoústeho. 

 

Obrázok 1 

 Služebník, Moskva 1633 
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Podobne je to aj v Služebníku z roku 1656, počas patriarchu Nikona, kde je 

spomínané prijímanie „po obyčaju“, teda podľa obvyklého postupu liturgie svätého 

Jána Zlatoústeho. 

 

Obrázok 2. 

 Služebník, Moskva 1656 

 

Práve v tomto období, v roku 1646 vychádza v Kyjeve známa kniha 

kyjevského metropolitu Petra Mohylu Euchologion, teda Trebník. V nej sa nachádza 

veľmi zaujímavá pasáž pod názvom Њ НЭКІИХЪ И3СПРАВЛЕНІZХЪ Въ служeніи 

Преждесвzщeнныz Слyжбы. Táto jedna strana textu doviedla k obrovskej zmene v 

duchu pravoslávnych bohoslužieb v celom slovanskom svete. Celá história zmien v 

textoch, vplyvy, príčiny, ako aj dôsledky sú jasne ukázané v práci ruského liturgistu 

Nikolaja Uspenského Коллизия двух богословий в исправлении русских 

богослужебных книг в ХVII. веке a preto sa tejto otázke nebudeme konkrétnejšie 

venovať. S ohľadom na tému príspevku však poukážeme na jednu pasáž z 

Mohylovho Trebníka. 
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Obrázok 3 

Trebník Petra Mohylu, s. 274 

 

Veľmi zvláštne a pravoslávnej teológii cudzo znejú slová: „Lebo tam je obyčajné víno 

a nie Krv Vládcu, je používané len kvôli zvyčajným obradom, namiesto vypláchnutia 

úst.". Tento a aj množstvo iných textov sa do Trebníka dostalo pod vplyvom 

západnej scholastickej sakramentálnej teológie. Prvýkrát sa v pravoslávnych 

bohoslužobných knihách objavuje učenie o matérii a formule vykonávania tajiny, 

poukázanie na potrebu úmyslu (intentio) u slúžiaceho, ako aj podmienky 

nevyhnutné pre platnosť tajiny. Paradoxné je to, že Peter Mohyla pri zostavovaní 

tohto Trebníka podľa neho iba dopĺňal to, čo v ňom kvôli neznalosti chýbalo. Obrana 

pravoslávia založená na scholastickom učení bola typickým prvkom nielen u 

metropolitu Petra, ale aj iných pravoslávnych teológov na vtedajšej Ukrajine. Keďže 

tento Trebník a aj kyjevské vydania Služebníkov boli použité ako autoritatívne pri 

opravách bohoslužobných kníh za patriarchu Nikona, keďže on sám považoval 

kyjevských teológov za najkompetentnejších (no zabudol na fakt, že teologické 

vzdelanie, aj keď vynikajúce, získali na latinsko-poľských školách), aj do 

moskovských vydaní sa tak dostali západné vplyvy a cez tieto vydania aj do 

ostatných slovanských krajín. Nie všetky zmeny sa však pri revíziách kníh dostali do 
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nich dostali naraz. Pokyny týkajúce sa liturgie vopredposvätených Darov nemáme 

napríklad ani v Služebníku vydanom v Moskve v roku 1767.  

 

Obrázok 4 

Služebník, Moskva 1767 

 

 

Obrázok 5 

Služebník, Moskva 1767 

 

Súčasná prax zafixovaná v slovanských Služebníkoch je taká, ako ju poznáme 

z pokynov Petra Mohylu, teda nie podľa poriadku liturgie svätého Jána Zlatoústeho, 

ktorá spočíva v prijímaní Tela a pití Krvi z čaše. Zo srbských služebníkov (napr. 

belehradské vydanie z roku 1998) bolo zatiaľ vypustené aspoň И#з8zвлeніе њ нёкіихъ 

и3справлeніzхъ въ служeніи преждеwсщ7eнныz літургjи. To však ostalo v ruských (aj v 
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revidovanom moskovskom vydaní z roku 2004) aj našom (Bratislava 1980) 

Služebníku spolu so slovami v scholastickom duchu: И$бо ѓще и3 сщ7eнно є4сть 

вложeніемъ чaстицы віно2, но не пресyщественно въ кр0вь б9eственную, понeже над8 ни1мъ 

словесA сщ7eніz не чт0шасz здЁ, ћкw бывaетъ въ літургjахъ васjліа вели1кагw, и3 їwaнна 

златоyстагw 

Do gréckych bohoslužobných kníh sa tento dodatok nikdy nedostal a nie je v 

Služebníku ani v súčasnosti. Ako príklad uvádzame Služebník vydaný v 

Konštantínopole v roku 1895, ktorý je vzorom pre mnohé ďalšie vydania. 
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Vidíme, že vieroučne aj historicky je správnou prax prijímať na liturgii 

vopredposvätených Darov zvyčajným spôsobom, zaužívaným z liturgie svätého Jána 

Zlatoústeho. V takom prípade nikdy nemôže vzniknúť otázka o oprávnenosti malých 

detí pristupovať k Eucharistii na tejto liturgii, pretože Telo je pravým Telom a víno 

nie je vínom, ale Krvou Christa. Je preto potrebné poznať skutočnú Tradíciu Cirkvi, 

aby na jej obranu neboli používané prostriedky jej cudzie a v rozpore s jej životom. 
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Obrázok 6 

 Ieratikon vydaný v roku 1895 v Konštantínopole, ktorý sa stal 
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