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Úloha alkoholu v křesťanství 

Přístup křesťanství k alkoholu 

Přístup různých křesťanských církví k alkoholu není plně jednotný, byť většina z nich alkohol 

nezakazuje. Již v bibli lze najít mnoho zmínek o alkoholu, a to jak ve starém, tak i v novém 

zákoně (Got Questions, 2019). 

Bible nezaujímá k alkoholu jednoznačné stanovisko. Lze najít o alkoholu jak pozitivní, tak i 

negativní zmínky1. U pozitivních zmínění se alkohol často považuje za symbol hojnosti a 

požehnání a u hostin za zdroj radosti a veselí. Naopak odsuzován je v bibli hlavně kvůli opilosti 

a jejím potenciálním následkům (Přísloví 

23:29-35), především vůli tomu, že svádí 

k hříchu. Především díky tomuto názoru 

lze najít v bibli hned několik varování 

proti přílišné konzumaci alkoholu 

(Efesanům 5:18; Titovi 2:3). U výkladů 

nejen bible, ale i křesťanské filozofie se 

uvádí, že křesťané by neměli dělat nic, co 

by „ovládalo“ jejich těla za ně, ani nic co 

by svádělo k hříchu proti svědomí. Na 

základě tohoto výkladu by se správní křesťané měli vyhýbat nejen přehnané konzumaci 

alkoholu, ale i jiným omamným látkám (Got Questions, 2019). 

Jak již bylo výše zmíněno, většina křesťanských církví konzumaci alkoholu nezakazuje. 

Výjimkou jsou některé protestantské církve (především ty vyskytující se v USA), které buď 

doporučují nebo rovnou vyžadují abstinenci (např. Metodisté). Pro tento zákaz alkoholu 

používají různé argumenty. Mezi ně patří například to, v biblických dobách alkoholické nápoje 

měly nižší podíl alkoholu než ty dnešní. Přestože ředění vína, které bylo například běžné ve 

starověkém Řecku, tak ředění vína bylo v bibli použito jako metafora pro podplácení. V drtivé 

většině církví ale alkohol bývá zakazován při půstu (Cross, Livingstone, 2005). 

Přijímání pod obojí 

Důležitou částí křesťanských náboženských obřadů je přijímání. U přijímání se používají dva 

elementy: hostie, která symbolizuje Kristovo tělo (v některých pojetí se jím i při obřadu stává) 

 
1 Příklady zmínek o alkoholu v bibli: Leviticus 10:9; Numeri 6:3; Deuteronomium 14:26; 29:6; Soudců 13:4,7,14; 
1. Samuelova 1:15; Přísloví 20:1; 31:4,6; Izajáš 5:11,,22; 28:7; 29:9; 56:12; Micheáš 2:11; Lukáš 1:15 

Obrázek 1: Fotografie nástěnné malby znázorňující „Poslední večeři“ od Leonarda 
da Vinciho 



a víno (konkrétně mešní víno) které symbolizuje Kristovu krev (Církev československá 

husitská, 2019). Ne všechny křesťanské církve ale používají při náboženských rituálech oba 

tyto prvky při přijímání (Cross, Livingstone, 2005). 

Do 14.století se takzvané přijímání pod obojí, což znamená přijímání hostie i vína jak 

duchovními, tak i laiky, bylo běžné u všech křesťanských církví (Raymond 1970). Přijímání 

pod obojí se stalo na našem území důležitým tématem husitského hnutí, které jej prosazovalo 

v době, kdy víno bylo přijímání pouze duchovními. V českých zemích se v podstatě stalo 

přijímání pod obojí akceptovatelné až s tolerančním patentem Josefa II., který povolil i jiné 

křesťanské církve než ty římskokatolické. V současnosti je běžné u pravoslavných církví, 

řeckokatolické církve i u protestantských církví (Cross, Livingstone, 2005). 

Použití vína při mši 

Jak již bylo výše zmíněno, víno je typicky součásti křesťanských náboženských obřadů, 

především svatého přijímání. Původ této tradice se odvozuje od biblického události známé jako 

poslední večeře. V závislosti na církvi (a někdy i v závislosti na výkladu jednotlivých 

duchovních), se liší výklady toho, jestli je Ježíš Kristus přítomen s v hostii a víně v průběhu 

obřadu jen symbolicky, nebo i doslovně (Raymond, 1970). 

Podobně se často liší i přístup k postupu přijímání. Existuje mnoho způsobů a kombinací, jak 

samotné přijímání probíhá. Například v římskokatolické církvi přijímá víno jen duchovní. Laici 

přijímají jen hostii ve formě oplatky. Jiné církve například i samotnou hostii (většinou chléb) 

namáčí do vína, které laici přijímají zároveň s chlebem. Jindy účastníci mše pijí víno všichni 

z jednoho poháru, který mezi použitím jednotlivými lidmi duchovní otáčí a otírá kapesníkem 

(Víra.cz, 2019). 

Spousta církví počítá i s případy, kdy duchovní nemůže požívat alkoholické nápoje a často tací, 

kteří mají zdravotní potíže nebo se léčí z alkoholismu. Někdy se používá víno, ve kterém byl 

zastavený proces kvašení, aby neobsahovalo alkohol nebo je z něj alkohol zpětně odebrán. 

V některých případech se víno také silně naředí vodou, nebo rovnou může duchovní použít 

místo vína jen vodu. Bezalkoholové víno je vždy používáno Metodisty, Adventisty sedmého 

dne, Luterány apod. (Křesťan Dnes, 2019). 

Církve často počítají i se skutečností, že ve chvíli, kdy velké množství lidí pije nápoj ze stejného 

poháru, nemusí být vždy nejhygieničtější. V období zvýšeného výskytu infekčních onemocnění 

spousta církví, které běžně uplatňují přijímání pod obojí tak na omezené období zruší přijímání 

vína laiky. Jeden z takových případů nastal například v roce 2009 u Anglikánské církve, ve 



které se uplatňuje přijímání pod obojí jen na omezenou dobu zrušila, kvůli chřipkové epidemii 

(Holeton, König, 2019). 

Mešní víno a jeho podstata 

V návaznosti na předešlou kapitolu je vhodné vyjasnit, co si představit pod pojmem „mešní 

víno“.  Jedná se o víno, které je primárně určeno k liturgickým účelům. V podstatě se jedná o 

„běžné“ víno, které může konzumovat kdokoli, bez ohledu jeho vyznání. Pro jeho výrobu však 

platí jistá pravidla. 

V minulosti se používalo během bohoslužeb výhradně víno červené. V roce 1478 však umožnil 

papež Sixtus IV užití bílých vín, která nyní dominují (Kotásek, 2018). Za tímto rozhodnutím 

stojí praktické důvody. Po vypití vína během bohoslužby se kalich utírá bílým plátnem (tzv. 

purifikatorium) a červené víno na tomto plátně zanechává skvrny, které se hůře odstraňují. V 

současnosti se též během bohoslužeb někdy používá i víno růžové.  

Mešní víno a právní předpisy 

Jak již bylo výše řečeno, výroba mešních vín má své specifika. Aby bylo možné jej používat 

k liturgickým účelům, musí být vyrobeno dle určitých podmínek. Tyto podmínky stanovuje 

v římskokatolické církvi především kodex kanonického práva. Výrobu mešních vín též 

upravuje legislativa, konkrétně zákon č. 321/2004 o vinohradnictví a vinařství.  

V rámci zákona o vinohradnictví a vinařství je mešnímu vínu věnován jeden paragraf, 

konkrétně § 16, odst. 5, který říká: „Na etiketě vína lze 

uvést, že splňuje požadavky pro účely církví a 

náboženských společností, například, že jde o mešní 

víno, košer víno apod., pokud byl vydán písemný souhlas 

příslušné církve nebo náboženské společnosti s 

uváděním takto označeného vína do oběhu; bez 

předchozího písemného souhlasu příslušné církve nebo 

náboženské společnosti je zakázáno uvést takto 

označené víno do oběhu.“ Z výše uvedeného vyplývá, 

že legislativa v České republice upravuje pouze 

označení vín na etiketě, nikoli samotnému vínu. Pokud 

je víno na etiketě označeno jako mešní, musí být nejprve toto označení schváleno příslušnou 

církví či náboženskou společností. Pro liturgické účely lze však použít jakékoliv přírodní a 

zdravotně nezávadné víno, které vyhovuje kanonickému právu, ačkoliv nenese označení mešní 

podle vinařského zákona (Réblová, 2017). Pokud tedy není na etiketě označeno víno jako 

Obrázek 2: etiketa s označením "mešní víno" 



mešní, neznamená to tedy nutně, že se o mešní víno nejedná – pokud je vyrobeno dle 

stanovených pravidel, může být během bohoslužeb použito.  

Vínu samotnému se v římskokatolické církvi věnuje Kodex kanonického práva (Codex Iuris 

Canonici). Jedná se soubor vnitřních právních předpisů a norem římskokatolické církve. Tyto 

normy jsou závazné pro všechny římské katolíky. Kánon 924 uvádí: 

• Nejsvětější eucharistická oběť se musí slavit s použitím chleba a vína, do kterého je 

třeba přilít nepatrně vody. 

• Víno musí být přírodní z vinné révy a nezkažené. 

Výběr vína použitého během bohoslužby závisí na knězi. Kněz též odpovídá za jeho kvalitu a 

musí zajistit, aby víno používané během bohoslužby nebylo zkažené.  

Pravidla výroby mešního vína 

Dle Kodexu kanonického práva je tedy podstatné, že víno musí být přírodní. Fakticky jde o 

víno, které je ekologicky pěstované. Základem je, že víno nesmí být doslazováno (k doslazení 

lze použít pouze zahuštěný hroznový mošt), dobarvováno ani aromatizováno. Kromě 

samotného procesu výroby je též zakázáno chemicky ošetřovat vinohrad, na kterém je 

pěstována vinná réva, ze které se mešní víno vyrábí. Obsah alkoholu není v případě mešního 

vína regulován.  

Mešní víno patří mezi tzv. vína přívlastková. Přívlastková vína slouží k zatřídění vína do určité 

kategorie, která má pomoci spotřebiteli v orientaci. „Podstatnou informací je už to, že pokud je 

víno přívlastkové, pak použité hrozny musejí 

pocházet z vinic v České republice a víno nesmí být 

jakkoliv doslazováno“ (Hausknotz, 2014). Mešní 

víno lze vyrábět pouze z odrůd zapsaných do státní 

odrůdové knihy, přičemž se upřednostňují odrůdy 

s vysokou cukernatostí. Pro výrobu lze použít 

pouze hrozny, které dosáhly cukernatosti 21 °NM 

(Réblová, 2017).  

Při výrobě mešního vína je zakázáno používat 

některé látky, jako jsou geneticky upravené 

kvasinky, enzymy, uhličitan vápenatý, aktivní 

uhlí, kyselina sorbová a další chemické látky a Obrázek 3: škála cukernatosti přívlastkových vín 



barviva. Svá specifika má též samotný postup fermentace, což je proces, při kterém vzniká ve 

víně alkohol: „Je povolena pouze jablečno-mléčná fermentace, oxid siřičitý a bentonit k filtraci 

bílkovin“ (Réblová, 2017). Po 

fermentaci může následovat (ale také 

nemusí) tzv. školení, neboli krášlení 

vína, které představuje nejprve čiření 

vína, při kterém dochází ke srážení a 

usazování nechtěných látek ve víně. 

Následně jsou tyto látky z vína 

odstraněny pomocí filtrace. Proces 

krášlení vína má opět jistá pravidla. 

Celého procesu lze dosáhnout 

přirozenou cestou, která je však 

zdlouhavá a může trvat dva roky a více 

(Réblová, 2017). V případě mešních vín 

lze tento proces urychlit i bez použití chemických látek, např. pomocí vaječných bílků: „Někteří 

vinaři používají k čiření vína i šlehaný vaječný bílek“ (Réblová, 2017).  

Výrobci mešních vín 

V minulosti byla výroba mešních vín doménou především klášterních vinařství. V současnosti 

však vyrábí v České republice mešní vína též běžná vinařství. Podmínkou je, že musí mít pro 

výrobu mešních vín písemný souhlas od příslušných církví (Réblová, 2017).  V případě 

katolické církve stanovuje pravidla pro výrobu mešního vína Česká biskupská konference za 

souhlasu diecézních biskupů. Zároveň je nad výrobou vína ustanoven liturgický dohled. Tento 

dohled vykonává nejčastěji duchovní znalý chodu vinařství, který dohlíží, zda jsou dodržovány 

zásady výroby mešního vína (Réblová, 2017).   

Pro římskokatolickou církev v současnosti vyrábí mešní vína několik vinařství, např. 

Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž s.r.o. či Vinařství PROQIN s.r.o.. Pro pravoslavnou 

církev vyrábí v České republice víno České vinařství Chrámce, s.r.o.. 

Klášterní pivovary 

Pivo v křesťanství má dlouhou tradici, která navazuje na tradici keltskou a předtím dále 

slovanskou. Keltové jsou prvním doloženým národem, který v Evropě vařil pivo. Slované na 

ně navázali a dále popularizovali jeho pití napříč všemi vrstvami obyvatel. Právě na tuto tradici 

následně navazují křesťané, kteří tyto kmeni konvertovali. Pohled na pivo v křesťanské nauce 

Obrázek 4: látky odstraňované z vína během krášlení 



byl od počátku velice rozdílný, vzhledem 

k tomu, že o něm přímo nehovoří Bible, byl 

výklad a přístup k pivu rozdílný v různých 

místech. Většina křesťanů se na pivo dívala 

jako na něco nečistého, vzhledem k jeho 

pohanské tradici, ale zároveň jeho popularita 

byla již tehdy tak vysoká, že jeho konzumace 

nešla plně zakázat. Již od 5. století vařili 

v Evropě mnišské řády svá vlastní piva. 

Nejprve pouze pro vlastní potřebu a pro 

pohoštění poutníků, ale při dalším vzestupu 

popularity začali vařit pivo ve větším výstavu 

a začali na něm vydělávat. Ačkoliv toto nebylo v církvi považováno za správné, bylo to 

rozšířeno napříč celou Evropou. Již od 10. století se pivo vařilo také na území dnešních Čech, 

a to přímo v Praze ve Strahovském klášteře. (Jelínková, 2006) 

Tento klášter měl až do 13. století výsadní postavení a prodej piva mu přinášel veliké zisky, 

díky kterým se mohl rozšiřovat. Od 13. století, ale byla povolena konkurence pro kláštery ve 

vaření piva. V této době vznikl například známý pivovar ve Strahovském klášteře. Do této doby 

bylo právo várečné udělováno pouze jednomu subjektu, právě proto aby nevznikala 

konkurence. Od této doby vznikali další pivovary a díky větší nabídce popularita piva dále 

rostla. (Prague Beer Garden, 2017) 

Rostoucí popularita ale přinášela i mnohé problémy a velkou pozornost církevních hodnostářů 

a šlechticů. Církevním hodnostářům se nelíbila stále rostoucí popularita tohoto pohanského 

nečistého nápoje, a šlechticům se nelíbilo to, že zisky z prodeje jdou církvi a ne jim. Církev 

nakonec pivo uznala a povolila, a dokonce byl jedním z hlavních postních pokrmů. Tehdy bylo 

pivo mnohem hutnější, spíše polívkové konzistence, ale bylo stále považováno za nápoj. Mohlo 

být tedy konzumováno o Velikonočním půstu. Z této tradice také vychází lidový výraz pro pivo 

„tekutý chléb“. Pivo se ale vařilo i mimo postní dobu, a některé kláštery na konci středověku 

dosahovali vysokých výstavů, nejvyšší až 3000hl piva ročně. (Jelínková, 2006) 

Na konci středověku začínají vznikat měšťanské pivovary díky vysoké podpoře ze strany 

šlechty. Tyto pivovary vařili pivo mnohem jednodušeji a z méně surovin než klášterní pivovary 

a dokázali tedy přinášet mnohem větší zisky. Byly ale také mnohem citlivější na výkyvy 

v kvalitě, například při výměně sládků. V klášterních pivovarech se recept držel stále stejný a 



lidé tedy věděli jakou kvalitu očekávat, u měšťanských pivovarů byla ale kvalita velice nestálá 

a lidé se tedy dále vraceli k pivovarům klášterním. (Prague Beer Garden, 2017) 

Pověst o postním pivu 
Ačkoliv se pivo používalo jako postní nápoj od počátku 

pivovarnictví v klášterech, jeho oficiální schválení se 

stalo dle pověsti až na přelomu 17. a 18. století. Dnes je 

za hlavní příběh považován příběh Paulánských mnichů 

z německého pivovaru Paulaner Brauerei. Na konci 17. 

století zde mniši uvařili nový druh piva Doppelbock a 

pojmenovali ho Salvator. Toto pivo bylo mnohem 

silnější než ostatní postní piva a zároveň bylo velice 

dobře pitelné, mniši tedy považovali za důležité, nechat si toto pivo jako 

postní schválit přímo od papeže. Báli se totiž, že by mohli být potrestáni 

za to, že si dopřávají tak lahodné pivo, když se mají postit. Poslali tedy 

do Vatikánu ochutnávku, ale než stihli poslové dorazit za papežem, pivo 

jim zkvasilo a zkazilo se a bylo téměř nepitelné. Když ho tedy papež 

ochutnal, přišlo mu tak odporné, že to mnichům povolil ke konzumaci 

v době půstu, a dokonce jim to prý doporučil. Mniši ale věděli, že takto 

pivo následně chutnat nebude, ale nechali svatého otce při této myšlence 

a stalo se z Doppelbocku první oficiálně schválené postní pivo. Toto pivo 

se dá stále zakoupit, ačkoliv už nechutná stejně jako v době, kdy bylo 

poprvé uvařeno. Jeho recept se stále upravuje. (Paulaner, 2019) 

Současné spojení piva a křesťanství 
V České republice byla pivní tradice v klášterech přerušena zejména díky vládě Komunistické 

strany. Na Západě tato tradice ale zůstává nepřerušená, a některé pivovary vaří pivo již více než 

tisíc let. Například klášter Weltenburg v Německu. Také klášterní pivovary v Beneluxu, které 

do dnes vaří piva a říká se jim Trapistické kláštery. Díky nim tedy lze ochutnat tradiční piva 

jako Dubbel nebo Tripel, v průběhu roku jich ale vaří velice malé množství, k dostání jsou tedy 

jen ve speciálních pivotékách. V Čechách je velice populární v souladu s popularitou 

minipivovarů znovuobnovování klášterních pivovarů. Dnes se tedy opět vaří pivo na Břevnově 

i na Strahově. Návaznost je ale pouze s názvem a místem jeho vaření, není tedy již vařeno 

mnichy, ani nejsou využívány původní recepty. Minipivovar tedy touto spolupráci získá 



exkluzivní jméno a příběh a klášter díky pronájmu prostor a jména vydělá na opravy a svoji 

činnost. (Prague Beer Garden, 2017) 

Kromě této spojitosti se pivo často pojí přímo s papežem. Je velice běžné, že papež při 

návštěvách dostává darem místní pivo, například od anglické královny. Kromě toho je například 

jeden alpský klášterní pivovar oficiálním dodavatelem piva na papežskou konkláve. (Kaufman, 

2017) 

Plzeňský Prazdroj 
Spojení nejznámějšího českého pivovaru a křesťanství 

vzniklo jíž v roce 1903, když papež Leo XIII. dostal 

doporučení od svého lékaře, aby si objednal Pilsner 

Urquell kvůli léčbě svých ledvinových kamenů. Na 

tuto tradici Plzeňský Prazdroj navázal v roce 2011 a 

každé Velikonoce posílá papeži jako dárek Pilsner 

Urquell. Zároveň v průběhu velikonočních svátků je 

toto pivo k dostání na Náměstí sv. Petra ve Vatikánu 

pro lidi účastnící se oslav. V roce 2014 bylo toto pivo 

k dostání kromě Velikonoc i při kanonizaci Jana Pavla 

II. (Kovář, 2018) 

Plzeňský Prazdroj se od roku 2017 snaží připomenout 

tradici postního pití piva díky spojení s řádem 

Augustiniánů z pražské Malé strany. Vaří společně silné světlé pivo, které je k dostání pouze 

v průběhu Velikonoc v několika vybraných hospodách. (Kovář, 2017) 
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