Zásady víry a popis obřadů
Církve Ecclesia Risorum
Já, Patrik Procházka jako Vrchní smíšek, touto cestou slavnostně formuluji a svěřuji sboru věřících naší církve,
jakož i osob aspirujících na prozření a poodhalení Absurdna jejím prostřednictvím formuluji následující zásady
víry, jakož i popis obřadů sloužících k dosažení komunia a rovněž i kontaktu s transcendencí skrze Absurdno.
Základním posláním, jakož i zásadou víry a celého života věřících církve Ecclesia Risorum je šířit úsměv ve
tvářích lidí. Úsměv a smích jsou v jejím pojetí pozitivními výrazy mezilidské komunikace, ale taktéž opomíjenými
prostředky dosažení komunia a poodhalení mystérií Absurdna, do kterých lze nahlédnout jen smíchem pro smích
samotný, bez zdánlivé vnější příčiny.
Prostředkem kontaktu s Absurdnem, jakož i nalezení niterní pravdy, je náboženský obřad spočívající ve smíchu
pro smích samotný, tedy smíchu zdánlivě bezdůvodném, avšak nejniterněji zaměřeném na komunikaci se
samotným Absurdnem. Tento obřad zve se risus individualis, pokud je realizován intimně bez přítomnosti druhých
věřících, a to kdykoliv věřící cítí možnost kontaktu s Absurdnem a poodhalení či dokonce odhalení jeho mystéria.
Uvedený obřad se zve risus communalis, pokud je realizován ve společenství ostatních věřících. Za účelem
obřadu risus communalis se věřící shromáždí na vhodných místech, kde se za přítomnosti ostatních věřících
zúčastní kontaktu s Absurdnem prostřednictvím tohoto smíchu, který může vnějším nezasvěceným
pozorovatelům připadat jako postrádající příčinu.
Úmrtí je věřícími Ecclesia Risorum přijímáno jako dar uvědomění si pomíjivosti bytí a ten darem oslavy jeho
existence formou vzpomínek doprovázených úsměvem a smíchem je oplácen. Obřad tento zve se risus
memorialis. Věřící se shromáždí na jimi určeném místě nebo místech, kde za pomoci niterního úsměvu a smíchu
prostřednictvím kontaktu s Absurdnem uctí památku svého blízkého s vděčností, pokorou a láskou.
S ohledem na potřeby moderní doby církev Ecclesia Risorum neaspiruje na vytvoření míst, která jsou nezbytná
k provádění náboženských obřadů, a tedy kontakt s Absurdnem je vhodné realizovat na kterémkoliv místě,
kdykoliv věřící cítí jeho potřebu a niterní vhodnost.
Duchovními Ecclesia Risorum, kteří řadovým věřícím zprostředkují kontakt s Absurdnem a zasvěcují je do tajů
zdánlivě bezpříčinného smíchu, jsou Apoštolové smíchu. Apoštolové smíchu musí být připraveni celým svým
životem obecně šířit úsměv jako prostředek dosažení komunia, jak v něj věří církev Ecclesia Risorum, jakož i šířit
zásady víry a života církve mezi věřící i nevěřící. Posláním Apoštolů smíchu je způsobem života, veřejným i
soukromým vystupováním podporovat a šířit zásady a vyznání církve Ecclesia Risorum.
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