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PŘEDMLUVA 

K NOVÉlVIU VYDÁNÍ POBOŽNOSTI 

Vedle Liturgie patriarchy Karla Farského patří od počátku Církve 
československé husitské k jádru jejího liturgického života také Pobož
nost. Svou strukturou vytváří svébytný celek - i když nese rys východ
ního křesťanství. Byla vytvořena prof. Františkem Kalousem a autorem 
hudebních částí je Josef F. Pícha. Tato její nově předkládaná verze byla 
upravena naukovým odborem Ústřední rady CČSH ve spolupráci s li
turgickou komisí za vedení bratra patriarchy Josefa Špaka a s bratrem 
Milanem Vaněrkou. 

Pobožnost je výrazem stálé služby zvěstování Božího slova a modli
tebního života náboženských obcí Církve československé husitské a vy
chází z principu obecného kněžství. Pobožnost vede duchovní nebo do
brovolný kazatel. Ostatní členové sboru se účastní aktivně jako lektoři 
čtením Písma, modlitbami a zpěvem. 

Časem jejího konání je doba adventní, postní, měsíc květen (májové 
pobožnosti), poslední den občanského roku, ale též kterákoli jiná příle
žitost. Není-li možnost zajistit přítomnost duchovního, je konána tato 
Pobožnost kazatelem místo Liturgie CČSH, neboť její součástí není 
svátost večeře Páně. 

Jako předloha pro sborové modlitby a přímluvy slouží Bohoslužebná 
kniha CČSH (2. část), a to s přihlédnutím na doby církevního roku. Je-li 
v rámci přímluvných modliteb vzpomínka na zesnulé, koná ji duchovní 
nebo v jeho nepřítomnosti pověřený dobrovolný kazatel. 

Významnou složku pobožnosti je její hudební stránka. Společné 
písně ze Zpěvníku se zpívají celé nebo více slok najednou. Odpovědi 
obce doporučujeme nacvičit a zpívat dvojhlasně, neboť vícehlasý zpěv 
byl původním záměrem. Pobožnost může být také prokládána vstupy 
pěveckého a hudebního souboru. 
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Nové vydání Pobožnosti chce být služebným nástrojem ke stálému 
obnovování naší sborové i osobní zbožnosti, která má zaslíbení pro 
život nynější i budoucí (1 Trn 4,8). 
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