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    Nehodnoceno

Prodejní cena120 K?

Prodejní cena bez DPH109 K?

Sborník Církev ?eskoslovenská husitská 1920-2020 - nahlédnutí do
d?jin a kulturních aktivit b?hem její staleté cesty vydaný ke stému
výro?í Církve ?eskoslovenské husitské na základ? p?ednášek v
knihovn? Dr. Františka Ková?e a Komenského sálku v úst?ední
církve v Praze-Dejvicích v roce 2020. Témata p?ísp?vk? se vztahují
k minulosti C?SH v r?zných díl?ích aspektech, jakými jsou vznik a
její vývoj s nahlédnutím do historie dvou náboženských obcí v
Praze na Vinohradech a Kvasicích, bohoslovecké vzd?lávání,
výtvarné um?ní a liturgická hudba.

Popis

Sborník p?ednášek vydaný ke stému výro?í Církve ?eskoslovenské husitské je spole?ným dílem autor? z okruhu Církve ?eskoslovenské
husitské. Publikace vznikla na základ? p?ednášek ke stému výro?í, které byly plánovány v dob? „p?edkoronavirové“. M?ly prob?hnout jednou
m?sí?n? v pr?b?hu roku 2020 v knihovn? Dr. Františka Ková?e, v úst?ední budov? církve v Praze-Dejvicích. Uskute?nily se ale nakonec jen
?áste?n?, a to práv? z d?vod? m?nících se protiepidemických opat?ení. Proto byly také ?áste?n? p?esunuty do rozm?rn?jšího Komenského
sálku v téže budov?. Ne?ekané okolnosti ovlivnily atmosféru p?ednášek. Neprob?hly v situaci strachu, ale spíše v jisté vd??nosti, že se ješt?
n?co poda?ilo uspo?ádat, ve vd??nosti za n?co, co se d?íve zdálo tak samoz?ejmé. Podobná situace byla i s jinými plánovanými akcemi ke
stému výro?í C?SH. Témata p?ednášek se vztahují k minulosti církve v r?zných díl?ích aspektech, jakými jsou bohoslovecké vzd?lávání,
výtvarné um?ní, liturgická hudba. V d?jinách hledíme n?kdy zdálky, abychom si vše za?adili do kontextu, jindy zas p?istoupíme blíže k detail?m,
abychom se z povšechného pohledu zahled?li na nezjednodušenou realitu ve vší hmatatelné konkrétnosti. Je to zájem, který je touhou po
v?d?ní všeobecn?, ale také po znalosti toho, co si nás n?jak získalo, co máme rádi. Vždy? ke vztahu pat?í touha po hlubším poznání.
(z p?edmluvy Tomáše Nováka k publikaci)
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