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    Nehodnoceno

Prodejní cena140 K?

Prodejní cena bez DPH127 K?

První ?ást obsahuje svátostné i n?které mimosvátostné ob?ady
církve.

Popis

Agenda Církve ?eskoslovenské husitské – první ?ást obsahuje svátostné i n?které mimosvátostné ob?ady církve. Její p?íprava probíhala od
roku 1991, tiskem poprvé vyšla v roce 1994, ale liturgická komise na ní dále pracovala a zpracovávala i p?ipomínky, které p?icházely z
náboženských obcí.

Na 2. zasedání VII. ?ádného sn?mu Církve ?eskoslovenské husitské v roce 1991 byl zvolen liturgický výbor, který byl pov??en úkolem
vypracovat novou ob?adní p?íru?ku C?SH. Pracovní skupinu výboru vedl bratr patriarcha Josef Špak. Vytvo?ené návrhy jednotlivých ob?ad?
byly od roku 1991 pravideln? p?edkládány k p?ipomínkám v rámci celocírkevní diskuse. Výsledkem této práce a rozhovor? se stala nová
Agenda vydaná v roce 1994 pod názvem Svátosti a ob?ady C?SH. Zahrnuje sedm svátostí a n?které z ob?ad? (Poh?ební ob?ady tvo?í
samostatnou ?ást). Na 3. zasedání VII. sn?mu v roce 1994 byla vzata na v?domí jako text pracovní. Vychází ze starší tvorby církve (Farského
Agenda, Drtinova Agenda z roku 1951 a Bohoslužebná kniha C?S(H) II. díl). Odráží se v ní však také živé a nosné ekumenické d?dictví svátostí
a ob?ad?, jak bylo zpracováno katedrou praktické teologie Husitské teologické fakulty UK v Praze za vedení prof. ThDr. Milana Salajky a
vycházelo v Theologické revui v letech 1984 – 1986. Ekumenické d?dictví bylo využito s ohledem k u?ení a svátostné praxi C?SH.

Podle nauky Církve ?eskoslovenské husitské je svátost jednání, jímž se obecenství v??ících v Duchu svatém ?inn? podílí na milosti Božího
slova p?ítomného skrze slyšené sv?dectví Písma svatého a svátostné úkony (Základy víry C?SH ot. 307). Význam svátosti spo?ívá v tom, že
Boží slovo, které je v kázání hlásáno a vykládáno, je ve svátosti v??ícími ?inn?, více smysly a ve?ejn? p?ijímáno a spojuje je v uv?dom?lé
obecenství v Ježíši Kristu (Základy víry ot. 310).

V Církvi ?eskoslovenské husitské v návaznosti na tradici západního a východního k?es?anství jsou slaveny a vysluhuhovány sedm svátostí:
k?est, bi?mování, pokání, ve?e?i Pán?, manželství, út?chu nemocných a sv?cení kn?žstva.
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Práce na nové ob?adní p?íru?ce byla konána na základ? t?chto hledisek a intencí:
- P?iblížit její jazykovou formu vyjad?ování sou?asných lidí.
- Shromáždit širší nabídku biblických text? pro zv?stování i meditace. Jejich zn?ní vychází ze soudobého ekumenického
  p?ekladu Písma.
- Usilovat o hlubší pochopení podstaty a smyslu jednotlivých svátostí a o zd?razn?ní svátostných znamení a symbol?
  z k?es?anské tradice.
- Obnovit p?vodní tradici antifon a responzorií, které tvo?í sou?ást ob?ad?, a? již ve form? zpívané, nebo recitované.
   Autorem v?tšiny melodií a harmonizace antifon, responzorií a hymn? je PhDr. Juraj Pospíšil, profesor bratislavské
   konzervato?e.
- Zd?raznit koinonický charakter svátostí požadavkem v?tší aktivní ú?asti obce a jejích zástupc?. Vysluhování svátostí a konání
  ob?ad? je t?eba v?novat náležitou p?ípravu ze strany duchovních i komunikant?. Také ti, kte?í svátostnou službu církve vyžadují
  a p?ijímají, mají mít proto texty svátostí a ob?ad? k dispozici.
- Hledat nové formy vzhledem k cestám sou?asné spirituality.
(Ze zprávy p?edsedy liturgického výboru pro 3. zasedání VII. ?ádného sn?mu Církve ?eskoslovenské husitské dne 28. 8. 1994.)

Po n?kolikaletém období p?ezkušování, diskuse a p?ipomínek byla Agenda p?edložena a schválena dne 9. zá?í 2001 na 2. zasedání VIII.
sn?mu C?SH s p?áním, aby byla tvo?iv? a odpov?dn? p?ijímána duchovními a laiky a stala se nástrojem k prohlubování a napl?ování
svátostného života s Ježíšem Kristem v Církvi ?eskoslovenské husitské.
(Z úvodního slova v Agend? Církve ?eskoslovenské husitské – první ?ásti)
Antifony a responzoria z Agend Církve ?eskoslovenské husitské I. ?ást
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