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Popis

       Texty Písma svatého jsou vnit?ní a podstatnou sou?ástí bohoslužby v??ícího lidu. ?ád ?tení biblických oddíl? vytvá?í zv?stnou a obsahovou
stránku ned?lních a sváte?ních bohoslužeb v rámci ro?ního nebo t?íletého cyklu. V židovství v synagogální bohoslužb? byly p?ed?ítané úseky
Tóry – P?ti knih Mojžíšových – rozvrženy do t?í let (palestinský cyklus) nebo do jednoho roku (babylónský cyklus). Starocírkevní perikopy,
jejichž základem jsou evangelní texty, se ustálily v rámci ?asového okruhu jednoho roku. Ve st?edov?ku byly v?azeny perikopy v úplném zn?ní
do misál? a tvo?ily tak propojený celek. Na tuto liturgickou tradici navázala Církev ?eskoslovenská (husitská) ve svých prvních bohoslužebných
knihách. Biblická ?tení v celém zn?ní byla uvád?na v ?eském misálu i v tzv. Tuhá?kov? misálu. Propojení Lekcioná?e a Liturgie (ordinaria i
propria) v jedné knize sm??uje k hlubšímu pochopení a p?ijímání Písma svatého v naší církvi p?edevším jako liturgického textu, který je
pravideln? v bohoslužb? vyhlašován slavnostním p?ed?ítáním, sdílen a aktualizován v kázání.
       T?íletý cyklus A, B, C vychází z lekcioná?e ?ímskokatolické církve, respektive její liturgické reformy spojené s II. vatikánským koncilem.
Tímto t?íletým ?ádem ?tení (ordo lectionum missae) bylo nahrazeno jednoro?ní st?ídání starocírkevních perikop. Ekumenický lekcioná? tuto
strukturu zachovává a modi?kuje ji do svých vlastních – anglikánských, protestantských, starokatolických a dalších církevních tradic. Úst?edním
smyslem je, aby v pr?b?hu ur?itého ?asového okruhu zazn?lo vše podstatné z Evangelia, respektive z evangelijních spis?. K evangelijnímu
?tení, které má v k?es?anské bohoslužb? zásadní význam, jsou p?ipojeny texty ze Starého zákona a z novozákonních epištol, Skutk? a Zjevení.
Texty bu? vnit?n? tematicky korespondují s evangelijní perikopou, nebo jsou v samostatných výb?rových ?adách. Každá ro?ní ?ada ?tení je
samostatným celkem a sou?asn? dohromady utvá?ejí ucelenou t?íletou soustavu. ?ada A obsahuje texty z Matoušova evangelia, ?ada B texty z
Markova evangelia a ?ada C z Lukášova evangelia. Janovo evangelium je rozprost?eno do všech t?í let a jeho texty jsou za?azeny zejména do
velikono?ního období. Opakování stejných text? každým ?tvrtým rokem vede k prohloubení porozum?ní Písmu svatému a sou?asn? k hledání a
nalézání nových pohled?, p?ístup? i zp?sob? kazatelského oslovení ve stále se m?nící aktuální homiletické situaci. Ekumenický lekcioná?
obsahuje zpravidla delší evangelijní texty, které jsou spojením dvou i více perikop. Zde má kazatel možnost kázat jen na ur?itou ?ást textu nebo
na jednotlivý verš, avšak v kontextu celkového poselství kapitoly a biblického spisu. V p?ípad? tematicky zam??eného kázání m?že kazatel
sledovat vnit?ní myšlenkové souvislosti a propojení text?, nebo? zvlášt? starozákonní texty korespondují p?ímo nebo nep?ímo s textem
evangelia.
       Vydání Lekcioná?e spole?n? s Liturgií má i praktický d?vod. M?že sloužit též jako „kniha na cesty“. V centrálním kostele náboženské obce
?i modlitebn? má liturg odpov?dný za vedení bohoslužby k dispozici více knih a p?íru?ek – text Liturgie s notovým záznamem v jejím aktuálním
zn?ní, Bibli (velkého formátu) ?i evangeliá?, Lekcioná?, Zp?vník, p?ípadn? zvláštní knihu eucharistických a dalších liturgických modliteb i zp?v?.
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Pro místa p?íležitostných bohoslužebných shromážd?ní m?že duchovní využít tuto jednu bohoslužebnou knihu spole?n? se Zp?vníkem jako
základní p?íru?ku.
      Ekumenický lekcioná? byl již opakovan? v Církvi ?eskoslovenské husitské užíván. Nejprve byl zpracován a modi?kován pro Církev
?eskoslovenskou husitskou v roce 2004 bratrem fará?em Václavem K?esinou a emeritním patriarchou Josefem Špakem. Následovalo
zpracování bratra fará?e Lukáše Bujny, které bylo vydáno ve t?ech ?ástech v letech 2010–2012. Nyní vychází v upravené verzi jako publikace,
která není již ur?ena jen pro jeden rok, ale jako ?ád opakujícího se bohoslužebného ?tení pro delší budoucí období. Tím není uzav?ena možnost
tvorby vlastních kazatelských cykl?, avšak Ekumenický lekcioná? je nosný a osv?d?ený ?ád ?tení ?elící kazatelskému individualismu a
subjektivismu. Má navíc d?ležitou ekumenickou hodnotu, nebo? nás spojuje ve spole?ném zv?stování a hlásání evangelia Ježíše Krista i s
ostatními církvemi a k?es?any.
(Z p?edmluvy Tomáše Butty k vydání 1. dílu ?ady A Bohoslužebné knihy pro Církev ?eskoslovenskou husitskou)
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