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    Nehodnoceno

Prodejní cena140 K?

Prodejní cena bez DPH127 K?

Agenda je ur?ena zejména kn?žím a t?m, kte?í ob?ady vedou a
nesou zodpov?dnost za liturgickou a svátostnou službu aby byla
konána „v Duchu a v pravd?“ (J 4,23-24) i podle pravidel a ?ád?
Církve ?eskoslovenské husitské.

Popis

V rámci VIII. sn?mu Církve ?eskoslovenské husitské v letech 2000–2014 se utvá?ela, byla dokon?ena a schválením dne 9. 9. 2001 a dne 18.
10. 2014 byla p?ijata Agenda – Ob?adní p?íru?ka C?SH ve t?ech ?ástech. Po vydání (v roce 2006) první ?ásti Agendy, obsahující sedm svátostí
a n?které další ob?ady, a po vydání druhé ?ásti s poh?ebními ob?ady v roce 2015, je vydána také tato t?etí ?ást Agendy. Ta shromaž?uje
formulá?e ob?ad?, které souvisejí se svátostí kn?žského sv?cení, jako je ob?ad jáhenského sv?cení a biskupské ordinace, a další pov??ovací
ob?ady. Ob?ady obsažené v této t?etí ?ásti Agendy se vztahují také ke svátosti k?tu, pokání a ve?e?e Pán?, a navazují tak na první ?ást
Agendy jako jejich liturgické a rituální rozvíjení v katechetickém a pastora?ním p?ístupu. Sou?ástí jsou i speci?cké ob?ady týkající se
bohoslužebného prostoru, za?ízení a p?edm?t?.
Agenda je ur?ena zejména kn?žím a t?m, kte?í ob?ady vedou a nesou zodpov?dnost za liturgickou a svátostnou službu, aby byla konána „v
Duchu a v pravd?“ (J 4,23-24) i podle pravidel a ?ád? Církve ?eskoslovenské husitské. Je však ur?ena i všem, kte?í se aktivn? ú?astní na
bohoslužb? a ob?adech z hlediska svého obecného kn?žství. Tato t?etí ?ást Agendy, podobn? jako i další její ?ásti, má úzkou obsahovou
vztažnost a vazbu na p?ijaté v?rou?né a pastorální dokumenty VIII. sn?mu. P?edevším jsou to dokumenty „Služby v církvi“ a „Pastorální
pravidla ke svátostem“ (VIII. sn?m Církve ?eskoslovenské husitské. Pr?b?h, dokumenty, poselství. Praha 2014, s. 24–36; s. 40–52).
Agenda vznikala a krystalizovala v delším ?asovém údobí a odráží teologický rozhovor v církvi, p?ezkušování ob?ad? v praxi a zohled?ování
p?ipomínek a nám?t?. V pr?b?hu mnohaleté diskuse, provázející práci na jednotlivých ob?adech, vznikaly ?etné poznámky a bohatý materiál,
který je zužitkován i v úvodní výkladové ?ásti. Pro podrobn?jší porozum?ní ob?ad?m z hlediska teologického chápání, d?jinného vývoje a
liturgické praxe poslouží výb?r z pramen? a literatury. Vedení ob?ad? a konání úkon? v Církvi ?eskoslovenské husitské nem?že postrádat
odpov?dný p?ístup osobní a spole?né víry a úcty k trojjedinému Bohu, teologickou odbornost i praktickou p?ipravenost.
Agenda 1. ?ást, která byla p?ijata VIII. sn?mem v roce 2001 a která byla vydána v roce 2006, obsahuje všech sedm svátostí a n?které další
ob?ady. Svátosti spolu se zv?stováním Božího slova jsou st?edem a osou liturgického a spirituálního života církve. V této 3. ?ásti Agendy jsou
uvedeny další ob?ady, zejména ty, které souvisejí se ?ty?mi svátostmi – k?tem, pokáním, ve?e?í Pán? a sv?cením kn?žstva.
Ke svátosti k?tu se vztahují t?i ob?ady: zahájení katechumenátu (8), p?ijetí do náboženské obce (9) a p?ipomínka k?tu (10). Ob?ady ke svátosti
pokání (11-12) a p?ijímání svátosti ve?e?e Pán? (12) jsou uzp?sobeny vzhledem k d?tem a mají pastora?n?-katechetický z?etel. Ke svátosti
kn?žského sv?cení náleží ob?ad jáhenského sv?cení (1) a biskupské ordinace (2). Na n? navazují nesvátostné ob?ady pov??ení kazatele (3),
katechety (4) a pastora?ního pracovníka (5) a uvedení do služby fará?e (6), biskupa (2) a patriarchy (7). Tyto pov??ovací ob?ady odrážejí
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kontinuitu s tradicí i rozvíjení nových služeb v Církvi ?eskoslovenské husitské v sou?asných podmínkách. Poslední ?ást tvo?í speci?cké ob?ady
týkající se liturgického prostoru, za?ízení a p?edm?t? (13).
N?které ob?ady navazují na p?edcházející agendární tvorbu Církve ?eskoslovenské husitské, jako je sv?cení jáhn? a z?izování biskup? (Agenda
dr. K. Farského) ?i zpov?dní zrcadla a první p?ijímání (Misál A. Tuhá?ka, Agenda V. Drtiny). Jiné jsou v prost?edí Církve ?eskoslovenské
husitské „nové“, jako je zahájení katechumenátu (8), p?ipomínka k?tu (10) ?i pov??ovací ob?ady (3–5). Pot?ebnost t?chto ob?ad? nastala
vzhledem k rozší?ení laických služeb kazatelských, katechetických a pastora?ních podílejících se na duchovní správ? podle ?ád? Církve
?eskoslovenské husitské (Ústava C?SH, ?ád duchovenské služby C?SH).

(Z p?edmluvy Tomáše Butty a výkladových poznámek k t?etí ?ásti Agendy)

Antifony a responzoria z Agend Církve ?eskoslovenské husitské III. ?ást
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