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    Nehodnoceno

Prodejní cena200 K?

Prodejní cena bez DPH182 K?

Zp?vník obsahuje liturgii C?SH podle patriarchy Karla Farského,
druhou liturgii C?SH, odpolední a ve?erní pobožnost podle
Františka Kalouse.

Popis

Deváté vydání Zp?vníku Církve ?eskoslovenské husitské z roku 2017 obsahuje celkem 340 duchovních písní ur?ených pro shromážd?ní církve
– bohoslužby, pobožnosti a další ob?ady. V rámci liturgického roku, písn? jako modlitby ranní i ve?erní, písn? pro d?ti i další mimo?ádná setkání
jako nap?. poh?eb i pro užití v domácím kruhu. P?ináší pestrý a hodnotný výb?r duchovních písní r?zných tradic – jak domácích i sv?tových. V
úvodu nacházíme p?edmluvy k vydání z r. 2001 z pera patriarchy Josefa Špaka a k vydání pro rok 2015 od patriarchy Tomáše Butty. Zp?vník
obsahuje texty Liturgie podle patriarchy Karla Farského, Druhé liturgie, Odpolední a ve?erní pobožnosti podle Františka Kalouse i modlitby.

Po vzniku Církve ?eskoslovenské 8. ledna 1920 v n?kterých založených náboženských obcích vznikaly pokusy o sestavení zp?vníku pro
shromážd?ní. Dr. Karel Farský usiloval o jednotný zp?vník pro celou církev, uv?domoval si, že vedle Bible pat?í kancionál písní duchovních k
základním p?íru?kám pro život v??ících. Sám vyvinul velké úsilí pro výb?r písní z r?zných tradic jak domácích, tak i sv?tových. V r. 1922 vychází
Farského 1. vydání notovaného „Zp?vníku písní duchovních doporu?itelných brat?ím a sestrám C?S s p?ídavkem modliteb soukromých i
ob?adních“, který obsahoval 135 písní. Postupn? byl dopl?ován o další písn?, takže už v 6. vydání z r. 1925 nacházíme 178 písní. Vlastní
autorskou tvorbu C?S zde prezentují pís?ové texty V?ry Klecanské, V?ry Pádovské, Vilibalda R?ži?ky na náp?vy známých duchovních,
vlasteneckých, dokonce i lidových písní. Výjimkou byl u?itel František Štefl, který vlastní texty si sám zhudeb?oval. Zp?vník byl naposledy
vytišt?n v r. 1951 jako 14 vydání.

Další vydání v 50. letech bylo nemožné jednak kv?li cenzorským zásah?m, jednak díky nové teologické orientaci církve, jejímž p?edstavitelem
byl prof. Zden?k Trtík, který ?adu pís?ových text? pak také upravil. K jeho spolupracovník?m pat?ili: fará? Otakar Ungermann, dr. Ladislav
Šimšík, ?editel Tiskového a nakladatelského družstva Blahoslav, fará? Ji?í Kalenský, který pomáhal zp?vníkové komisi ve výb?ru písní pro d?ti
aj. Nový Zp?vník p?ináší jednu t?etinu písní z p?vodního Farského Zp?vníku, ve výb?ru písní navázal tvo?iv? na odkaz ?eské i sv?tové
reformace a je takto spjat s nejlepšími tradicemi ?eské i sv?tové duchovní písn?. Byla posílena tvorba kvalitních autorských, ale také
p?ekladových text? zejména z n?meckého prost?edí i hudební kompozice z domácích zdroj?. Za všechny uvádíme fará?e Jaroslava Vysko?ila,
Karla Špa?ka, Miroslava Matouše, Zde?ka Svobodu, prof. Ji?inu Kubíkovou, Miroslava Hladíka, Jaroslava Metyše aj.

Zp?vník obsahuje celkem 287 písní, které byly rozd?leny do n?kolika ?ástí: písn? pro celý rok, písn? vhodné pro za?átek a záv?r bohoslužeb,
písn? adventní, váno?ní, postní, svatodušní a písn? p?íležitostné. Okruh navrhovaných písní pro Zp?vník byl ale podstatn? vyšší, ale auto?i
museli ?elit v dané dob? velkém tlaku dozorujících politických orgán?. Zp?vník je uveden v?rou?ným pojednáním z pera prof. Zde?ka Trtíka
„Víra našich sbor?“, v záv?ru p?ináší text Liturgie Dr. Karla Farského, Odpolední a ve?erní pobožnosti podle Františka Kalouse a modlitby pro
osobní užití v??ícími. N?kte?í duchovní necht?li p?ijmout nový Zp?vník, a tak kv?li jeho vydání hrozil rozkol v církvi. Situaci pomohl ?ešit tehdy
?eský zápas za vedení Stanislava Lahodného, který pravideln? otiskoval rubriku „Zpíváme ze Zp?vníku církve“. 1. vydání Zp?vníku Církve
?eskoslovenské je z r. 1957, 2. vydání 1958 (ob? notovaná), 3. vydání nenotované vyšlo v r. 1970 s pozoruhodnými katechetickými vstupy pro
d?ti z pera prof. Ji?iny Kubíkové.
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Dodatek ke Zp?vníku Církve ?eskoslovenské husitské obsahuje 53 písní a byl samostatn? vydán s kresbami Jany Wienerové v r. 1994. Je
p?íkladem plodné ekumenické spolupráce a p?inesl nový proud do tradi?ního církevního prost?edí. Dodatek sestavili fará? Zden?k Svoboda a
prof. Juraj Pospíšil, kte?í vybírali písn? z dostupných zp?vník? katolické a evangelické církve – zde výrazn? z n?meckého protestantského
prost?edí v p?ekladu Zde?ka Svobody, dále jsou zastoupeny pozoruhodné písn? pro d?ti jak z n?meckého prost?edí, tak písn? Lu?ka, Miloše a
Davida Rejchrtových i vybrané zp?vy z Taizé. Domácí produkci p?edstavují dva texty Zde?ka Svobody, které zhudebnil Juraj Pospíšil (píse? ?.
327, 333). Také dodatek je ?len?n do tematických celk?: písn? vhodné pro celý rok, písn? adventní a váno?ní, písn? postní, písn? velikono?ní,
písn? svatodušní a písn? p?íležitostné – pov?tšinou ve?erní.

Zp?vník Církve ?eskoslovenské husitské souborn? vyšel v r. 1995 v celkovém po?tu 340 písní. Toto vydání neprošlo korekturou, nachází se v
n?m ?ada chyb – hymnologickými údaji po?ínaje, p?es chyby v textech i notaci a špatnou vazbou kon?e. Proto nov? ustanovená zp?vníková
komise pro další vydání provád?la korektury a upravovala postupn? hymnologické údaje. Další souborná notovaná vydání Zp?vníku: 2001,
2005, 2015, 2017 doprovázejí kresby Jany Wienerové.
Informace o uvád?ných osobnostech lze najít ve vydaném Biografickém slovníku Církve ?eskoslovenské husitské, Praha 2020.
(P?ipravil PaedDr. Zden?k Koval?ík)
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