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    Nehodnoceno

Prodejní cena140 K?

Prodejní cena bez DPH127 K?

Poh?ební ob?ady. K?es?anský pohled na poslední v?ci ?lov?ka je
dán sv?dectvím Písma svatého.

Popis

Druhá ?ást Agendy Církve ?eskoslovenské husitské – Poh?ební ob?ady je výsledkem práce liturgické komise a liturgického sn?movního výboru.
Byla vydána v pracovní verzi v roce 1997 a po celocírkevní diskusi a schválení VIII. sn?mem na 6. zasedání v roce 2014 je vydávána v
samostatné publikaci.
K?es?anský pohled na poslední v?ci ?lov?ka je dán sv?dectvím Písma svatého. Smrt a vzk?íšení Ježíše Krista otevírá v??ícím cestu k v??nému
životu. Tato víra je základem všech poh?ebních ob?ad? Církve ?eskoslovenské husitské.
Pastora?ní a liturgická služba církve, jež provází ?lov?ka p?i umírání a ve smrti, je konána ve t?ech fázích:
1) V rámci svátosti út?chy nemocných nachází sv?j liturgický výraz jako „Duchovní posila umírajícího“. První ?ást Agendy obsahuje textovou
p?edlohu na s. 90–92.
2) „Poh?ební ob?ady“ jsou vlastním obsahem této samostatn? vydávané ?ásti Agendy.
3) „Vzpomínka na zesnulé“ je zahrnuta do modliteb obce a koná se po poh?ebním ob?adu, p?i výro?í úmrtí a p?i Památce zesnulých (2. 11.).
P?íslušné formulace nacházíme v Liturgii a v Bohoslužebné knize Církve ?eskoslovenské husitské.
Tato ob?adní p?íru?ka vychází z text? dr. Karla Farského, Vlastimila Drtiny, Ferdinanda Stibora a z pramen? ekumenického d?dictví, jak bylo
zpracováno katedrou praktické teologie tehdejší Husovy ?s. bohoslovecké fakulty, dnes Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
za vedení prof. ThDr. Milana Salajky a vyšlo v Theologické revui 1984, s. 103–112.
Jsou zde p?edloženy poh?ební ob?ady, které se konají na t?ech, na dvou nebo na jednom míst? (A-E). Ob?ady je možné kombinovat i modi?ko-
vat vzhledem ke konkrétní situaci. Zvláštní formulá? tvo?í ob?ad „Uložení urny a rozptyl“ (F).
Poh?ební ob?ad jako služba ?lov?ku Božím slovem má povahu pastora?n?-diakonickou a sou?asn? kérygmaticko-misijní (srov. Základy víry
C?SH, ot. 348). Tato p?íru?ka nabízí pro zv?stování biblické texty starozákonní i novozákonní (H). Zp?soby zv?stování mohou být p?i kratším
ob?adu na jednotlivé verše, p?ípadn? na dvojici verš? (Starý zákon a Nový zákon, epištola a evangelium), nebo na celou perikopu p?i delším
ob?adu ve sboru. Pro meditace jsou uvedeny vybrané ?ásti z knihy Žalm? (G).
Modlitby nebo jejich ?ásti mají v n?kterých p?ípadech dv? varianty. P?ipojeny jsou také modlitby pro zvláštní p?íležitosti (CH).
K poh?ebnímu ob?adu pat?í hudební složka. Duchovní musí dbát na vhodnost vybraných skladeb pro k?es?anský poh?ební ob?ad. Tato
p?íru?ka chce obohatit hudební stránku církevních ob?ad?, proto nabízí zhudebn?né texty pro sólový i sborový zp?v. Hudební ?ásti jsou
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v?azeny p?ímo do ob?adu i uvedeny v p?íloze (I). Antifony a responzoria zhudebnil PhDr. Ji?í Pospíšil. Je užit také jeden náp?v z Drtinovy
Agendy. S upraveným textem z bohatství liturgické tradice na Ostravsku jsou za-?azeny t?i smute?ní antifony ze Zp?vníku C?S pro Slezsko a
pohrani?ní Moravu biskupa Ferdinanda Stibora. Jako p?íloha jsou p?ipojeny písn? ze Zp?vníku pro praktické užití p?i zp?vu duchovního b?hem
zastavení za obcí nebo p?i ob?adu u hrobu (J).
Poh?ební ob?ady vede v Církvi ?eskoslovenské husitské duchovní, p?ípadn? kazatel (-ka). Aktivní ú?ast shromážd?né obce je zvýrazn?na
antifonami, responzorii a písn?mi, zejména pak v odpov?dích p?i ob?adu ve sboru, který vychází z Druhé liturgie Církve ?eskoslovenské
husitské (C). Bylo by vhodné, aby texty navržených smute?ních ob?ad? m?li ú?astníci shromážd?ní k dispozici.

(Z úvodního slova Josefa Špaka, emeritního patriarchy C?SH a p?edsedy liturgického výboru VIII. Sn?mu)
Antifony a responzoria z Agend Církve ?eskoslovenské husitské II.?ást
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