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This  thesis  deals  with  history  of  the  liturgy  reform and implementation  of 
renewed liturgy in Czechoslovakia on the model of concrete parish community 
by the church of Our Lady before Tyn. It focuses on the form of liturgy during 
time when Jiří Reisberg served here as a parish. Based on historical reference 
and interviews with parishioners who experienced liturgy there at those times 
the thesis searches for answers to questions how the holy mass was celebrated 
there, how parishioners were taught about new practices and changes in liturgy 
and how this parish contributed to the liturgical  life in Czechoslovakia.  The 
thesis  also  catalogues  information  about  Jiří  Reinsberg's  personality,  his 
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Úvod

Týnská farnost v období 1945 – 1989 představovala ojedinělé společenství 

věřících, které mohlo v relativní svobodě vyznávat svou víru. V jejím čele stál 

vzdělaný duchovní správce P. Jiří Reinsberg, který, ačkoli studoval v Římě, 

bojoval na západní frontě a z těchto důvodů představoval pro režim nebezpečí, 

neztratil  státní  souhlas  pro  výkon kněžské  služby.  Je  s  podivem jak  mohla 

v tomto  chrámu dostávat  pevné  obrysy  liturgická  obnova,  která  vyvrcholila 

konstitucí II. vatikánského koncilu Sacrosanctum Concilium a jejím zaváděním 

do praxe v následujících letech.

Tato práce si dává za cíl v první části nastínit proces v církvi, který vedl 

k vyhlášení  konstituce.  Ve druhé  části  chce  nabídnout  pohled  na  liturgický 

život výjimečné pražské farnosti v době totalitní nadvlády, zvláště v období, 

kdy liturgie římskokatolické církve změnila ve velmi krátké době svou podobu. 

Stavební  kameny  k  pokusu  o  rekonstrukci  liturgického  života  Týnské 

farnosti i okolností utváření tohoto projevu farního života bude práce hledat 

v materiálech  pocházejících  jak  od  Jiřího  Reinsberga,  tak  z  dochovaných 

písemností z okolí jeho nejbližších spolupracovníků.

Tam,  kde  budou  výpovědi  dobových  písemných  pramenů  nejasné, 

dopomůže si práce výpověďmi očitých svědků liturgického života v Týnské 

farnosti za Jiřího Reinsberga.
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1. Stav bádání

V osobnosti Jiřího Reinsberga je spojena účast v před koncilním liturgickém 

hnutí s po koncilní liturgickou obnovou.1

Jiří  Reinsberg se narodil  v Brně 30.  března roku 1918. Jeho matka byla 

Němka,  otec  Čech.  Pocházel  z  intelektuální  rodiny,  jeho  dědeček  Josef 

Reinsberg  se  stal  rektorem Univerzity  Karlovy,  otec  Viktor  Reinsberg  stál 

v čele  Komenského  univerzity  a  byl  též  profesorem  dermatologie.  V  roce 

1933,2 se  setkal  se  zakladatelem  ministrantského  skautského  hnutí  Legio 

Angelica,  P.  Methodem Klementem.  Zúčastnil  se  v  Emauzích  exercicií  pro 

ministranty,  které  tento  duchovní  vedl.3 To  bylo  založeno  v  roce  1929, 

působilo v Čechách a zabývalo se moderní liturgickou formací, ale i vedením 

k životní poctivosti, sociální solidaritě, skutečné zbožnosti i zálibám pro volný 

čas včetně sportů či skautingu. 

Další událost,  která ovlivnila jeho život,  byly Emauzy.  Společně s otcem 

navštěvoval  zdejší  bohoslužby.  Otec  mu  daroval  Schallerův  misál 

k narozeninám,4 takže mohl s porozuměním sledovat liturgické dění. Zájem o 

porozumění bohoslužbě ho přivedl na přednášky P. Schallera, které se konaly 

každý  čtvrtek  v  Emanuzích.5 Později  se  staly  základem  Schallerovy  knihy 

Liturgie, do které Reinsberg dělal rejstřík.6 

Kontakt s benediktinskou spiritualitou a liturgií přivedly Jiřího Reinsberga 

k úmyslu  vstoupit  do  kláštera,  avšak  to  mu  rozmluvil  Method  Klement. 
1 JANOUŠEK, Hroznata František: S Jiřím Reinsbergem o Emauzích a liturgickém hnutí, 

Týn nad Vltavou : Marek Svoboda, s. 4.
2 Bez uvedení autora (bez uvedení roku): Heslo Jiří Reinsberg, in: Wikipedia. Dostupné 

online  z:  <http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Reinsberg>.  Cit.  Dne 
10. 4. 2012.

3 JANOUŠEK, Hroznata František: S Jiřím Reinsbergem o Emauzích a liturgickém hnutí, 
Týn nad Vltavou : Marek Svoboda, s. 6.

4 Schallerův misál obsahoval latinské a české mešní texty společně s krátkými úvody do 
liturgie jednotlivých dní.

5 JANOUŠEK, Hroznata František: S Jiřím Reinsbergem o Emauzích a liturgickém hnutí, 
Týn nad Vltavou : Marek Svoboda, s. 5.

6 Tamtéž s. 5.
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Rozhodl se proto, že se stane knězem a vstoupil do semináře. V roce 1937 byl 

poslán do Říma, jelikož svými studijními výsledky vynikal mezi ostatními. Zde 

prožil  i  část  2.  světové  války,  během které  přišel  o  bratra  Svanteho,  který 

zahynul  v  koncentračním  táboře.  V  Římě  studoval  8  semestrů  filozofie  a 

10 semestrů teologie. 

Kněžské svěcení přijal  19. prosince 1942 v Lateránské bazilice.  Primiční 

mši svatou sloužil 20. 12. 1942 u benediktinů u Svatého Pavla za Hradbami.7

Poté odjel na frontu, kde se přidal k britské dělostřelecké jednotce, s níž 

odjel do Anglie. Tam absolvoval vojenský výcvik. Do Čech se vrátil se západní 

armádou. V uniformě poručíka chodil prý ještě dva roky po válce. 

V roce 1946 byl Jiří Reinsberg půl roku kaplanem v Berouně. Sem nastoupil 

7. ledna.8 Do funkce byl jmenován od 1. ledna 1946.9

V Týnské farnosti nejprve zastával od 1. srpna 1946 místo II.  Kaplana,10 

31. ledna  1949  byl  jmenován  dočasným  (interkalárním)  administrátorem.11 

Trvalým administrátorem  se  stal  15.  června  1953.12 Týnským farářem byl 

jmenován  1.  září  1975.13 V  roce  1983  mu  byl  udělen  titul  osobního 

arciděkana.14 3. června 1991 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován čestným 

prelátem.15 Od 1. 7. 1994 působil v Týnské farnosti jako emeritní farář.16

Bydlel  v  Podolí.  Od  roku  1968  byl  jeho  kaplanem  Miloslav  Máša. 

Biskupem Tomáškem byl jmenován členem Arcidiecézní liturgické komise.17 

7 Opatství  Emauzy:  List  oblátům  sv.  Benedikta  1/2003.  Dostupné  z: 
<http://www.emauzy.cz/manenobiscum/mane_7.pdf>. Cit. 10. 4. 2012.

8 REINSBERG,   Jiří,  VYŠOHLÍD,  Zdeněk:  Rozhovory  před  věčností, Praha  :  Český 
spisovatel, 1997, s. 147.

9 Acta curiae Arcibiskupství pražského, č. j. 14913/ai45.
10 Acta curiae Arcibiskupství pražského, č. j. 11793/1946.
11 Acta curiae Arcibiskupství pražského, č. j. 1571/1949.
12 Acta curiae Arcibiskupství pražského, č. j. 3647/1953. 
13 Acta curiae Arcibiskupství pražského, č. j. 2650/75.
14 Osobní složka Jiřího Reinsberga v archivu Arcibiskupství pražského.
15 Osobní složka Jiřího Reinsberga v archivu Arcibiskupství pražského.
16 Osobní složka Jiřího Reinsberga v archivu Arcibiskupství pražského.
17 SVOBODA, Bohumil: Na straně národa, Praha : Vyšehrad, 2006, s. 39.
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V dobách  komunistického  režimu  byl  tajnou  policií  sledován  a  opakovaně 

vyslýchán, ale nikdy nebyl zavřený ve vězení ani nepřišel o státní souhlas. 

Zemřel 6. ledna 2004. Reinsbergovo tělo bylo uloženo do rodinné hrobky na 

Vinohradském hřbitově.18

1.1. Pramenná základna

O  Jiřím  Reinsbergovi  vycházely  publikace  už  za  jeho  života.  Byly  to 

především rozhovory,19 nebo soubory jeho kázání.20 Společně  s  Bohumilem 

Svobodou  napsal  knihu  o  P.  Methodovi  Klementovi,  O.S.B.,  který  byl 

zakladatelem  ministrantského  hnutí  Legio  Angelica,  jehož  byl  Reinsberg 

členem.21 Sám Reinsberg publikoval několik článků v Teologických textech,22 

zabýval se v nich problematikou liturgie.  Společně s byzantologem Josefem 

Myslivcem  uspořádal  také  Svatohavelský  zpěvník.23 V letech  1969  –  1971 

vycházel  v Týnské  farnosti  časopis  Pracovní  texty  pro  bohoslužbu  slova. 

Autorství Jiřího Reinsberga je sporné, pravděpodobně některé články psal Josef 

Myslivec.24 Existuje  amatérský  filmový  záznam  z  roku  1959,  kdy  Jiří 

18 Bez uvedení autora (bez uvedení roku): Heslo Jiří Reinsberg, in: Wikipedia. Dostupné 
online z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Reinsberg>. Cit. dne 10. 
4. 2012.

19 REINSBERG,  Jiří:  Hospodin rozjasnil svou tvář: rozhovory s Bohumilem Svobodou, 
Praha :  Vyšehrad, 2003. REINSBERG,  Jiří, VYŠOHLÍD, Zdeněk:  Rozhovory před 
věčností. Praha : Český spisovatel 1997.

20 REINSBERG,  Jiří:  Probíhejte Jeruzalémem a sviťte, Kostelní Vydří : Karmelitánské 
nakladatelství, 2000.

21 REINSBERG,   Jiří,  SVOBODA,  Bohumil:  Legio  Angelica  a  P.  Method  Klement  
O. S. B., Praha : Trinitas, 2000.

22 REINSBERG,  Jiří: Pláč velikonoční liturgie, in: Teologické texty 1/1996, s. 29 – 30. 
REINSBERG,  Jiří: Bohoslužba slova, in: Teologické texty 4/1994, s. 119 – 121.

23 Kolektiv autorů: Svatohavelský zpěvník, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 
2008.

24 Josef  Myslivec  (1907–1971),  překladatel  a  publicista.  Studoval  na  Arcibiskupském 
gymnáziu v Praze a na Právnické fakultě UK v Praze.  Soukromě studoval východní 
křesťanství a dějiny křesťanského umění. Knižně vydal práci Ikona (1947) a Dvě studie 
z dějin byzantského umění (1947). V letech 1945–1948 spoluredigoval revui Vyšehrad. 
Pod pseudonymem Martin Šíma překládal díla N. S. Leskova, A. P. Čechova a dalších 
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Reinsberg  uděluje  v  Týně  křest.25 V  roce  2000  byly  vydány  Reinsbergovy 

vzpomínky s  titulem Moje  archa  úmluvy.26 O smyslu  liturgické  obnovy po 

II. vatikánském koncilu  napsal  Reinsberg  do  časopisu  Amen.27 Do stejného 

časopisu  napsal  o  rok  později  o  smyslu  postu.28 V  roce  1968  publikoval 

v časopisu Via článek „Obnova liturgická a obnova kostela z hlediska kněze“. 

Píše v něm o nutnosti uvědomit si pravý význam symbolů v kostele a kritizuje 

zde nešvary, které se v kostelích vyskytují.29 Ve stejném časopise vyšel v roce 

1969 dialog kněze a laika s názvem „Písmo svaté – ne my a ti druzí“. Na textu 

se  podílela  autorská  dvojice  Reinsberg  –  Myslivec.  Prostřednictvím 

Platónovského dialogu zde vysvětlují  reformu a význam bohoslužby slova.30 

Pro  ministranty  napsal  ve  spolupráci  s  Tomášem  Kubalíkem  Knížku  pro 

ministranty. V ní dává ministrantům návod, jak asistovat při liturgii, popisuje 

význam  a  použití  jednotlivých  liturgických  předmětů  a  rouch  a  pozornost 

věnuje  i  duchovnímu  rozměru  této  služby.  Zároveň  obsahuje  fotografie  se 

zobrazením liturgie u sv. Havla, které předsedá Jiří Reinsberg.31 Podobně je i 

koncipována  knížka  Rover  naslouchá  Kristu.  Je  to  úvaha  pro  mladé  nad 

klíčovými  momenty  a  symboly  během  slavení  eucharistie.  Jednotlivá 

autorů. Na počátku 50. let byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 10 let vězení. 
Vrátil se na amnestii v roce 1960. Poté pracoval jako skladník a externí spolupracovník 
ČSAV.  V  letech  1968–1970  přispíval  do  měsíčníku  Via  a  do  Katolických  novin. 
V zahraničí vydal pod pseudonymem Pavel Strachota knihu Hlasy Otců (1970).  Srov. 
Bez uvedení autora (rok neuveden): heslo: Josef Myslivec, in: Iencyklopedie. Dostupné 
z: <http://www.iencyklopedie.cz/myslivec-josef/>. Cit. dne 10. 4. 2012.

25  Dostupné z: <http://www.youtube.com/watch?v=-WtYXOYB1kU>. Cit. 10. 4. 2012.
26 REINSBERG,  Jiří: Moje archa úmluvy: vzpomínky Jiřího Reinsberga rovera 

Amundsena, Praha :  Junák –  svaz skautů a skautek, 2000.
27 REINSBERG,  Jiří: Zeptali jsme se Msgre Jiřího Reinsberga, ... jaký byl cíl liturgické 

obnovy II. vatikánského koncilu? In. Amen 2/1998. Dostupné z: 
<http://www.krystal.op.cz/amen/1998/amen2-98/a3.htm>. Cit. 10. 4. 2011.

28 REINSBERG,  Jiří: O smyslu postu, in: Amen 2/1999. <http://www.krystal.op.cz/amen/
1999/Amen2-99.htm#2>. Cit. 13. 9. 2011.

29 REINSBERG,   Jiří:  Obnova  liturgická  a  obnova  kostela  z  hlediska  kněze,  in:  Via 
6/1968, s. 112 – 114.

30 REINSBERG,  Jiří, MYSLIVEC, Josef: Písmo svaté – ne my a ti druzí, in: Via 2/1969, 
s. 29 – 30.

31 REINSBERG,  Jiří, KUBALÍK, Tomáš: Knížka pro ministranty, Praha : Portál 1994.
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zamyšlení jsou koncipována tak, že Ježíš promlouvá k čtenáři a vysvětluje mu, 

co  znamenají  jednotlivé  části  mše,  jak  je  prožívat  a  prozrazuje  mu  a  dává 

návrhy, jak by se tyto skutečnosti měly projevovat v jeho životě.32

V  současnosti  ještě  žijí  pamětníci,  kteří  období  Reinsbergova  působení 

v Týně  zažili.  Jejich  výpovědi  jsou  důležitým  svědectvím  i  pramenem  o 

podobě Reinsbergovy liturgie. Pro potřeby této práce jsem hovořila s Pavlem 

Hradilkem,  Janem  Kofroněm,  Jaroslavem  Eliášem,  Janem  Baťou,  Alešem 

Opatrným a Bohuslavem Korejsem.

2.2. Literatura

O Jiřím Reisbergovi byly dosud publikovány nekrology, které napsali jeho 

nejbližší  přátelé.  O  Jiřím  Reinsbergovi  píše  v  časopisu  Getsemany  Jan 

Kofroň.33 Vzpomíná především na své první setkání s ním během velikonoční 

vigilie  v  roce  1957 slavené  ve  večerních  hodinách,  na  hudební  tvorbu  pro 

liturgii  iniciovanou  Jiřím  Reinsbergem,  i  na  Reinsbergovu  úctu 

k představeným.34 Jan Kofroň píše i o jeho zpovědní praxi a pokouší se najít 

odpověď, čím je pro nás Jiří Reinsberg dnes.35

Další  vzpomínku  v  časopisu  Getsemany  věnuje  Reinsbergovi  Pavel 

Hradilek.36 Klade si zde otázku, proč mohl v době totalitního režimu veřejně 

působit37 a  připomíná  Reinsberga  jako  kreativního  liturga.  Své  vzpomínky 

doplňuje humornými zážitky, které s otcem Jiřím při službě v Týně zažil.

32 REINSBERG,   Jiří:  Rover  naslouchá  Kristu, Kostelní  Vydří  :  Karmelitánské 
nakladatelství 2005.

33 Kofroň, J. (2004): Čím je Jiří Reinsberg pro nás dnes? Dostupné z: 
<http://www.getsemany.cz/node/629>. Cit. 10. 4. 2012.

34  Na všechny novinky, které zavedl, si nechal vystavit od biskupa Tomáška potvrzení.
35  Kofroň, J. (2004): Čím je Jiří Reinsberg pro nás dnes? Dostupné z: 

<http://www.getsemany.cz/node/629>. Cit. 10. 4. 2012.
36 Hradilek, P. (2004): Loajální, ale svůj: andělský legionář P. J. R. Dostupné z: 

<http://www.getsemany.cz/node/630>. Cit. 10. 4. 2012.
37 Studoval v Římě, jeho spolužáci byli uvěznění v komunistických žalářích.
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Na  Jiřího  Reinsberga  vzpomíná  v  článku  Farář  v  srdci  Evropy  Karel 

Komárek.38 Setkával  se  s  ním  v  době  vysokoškolských  studií  na  Karlově 

univerzitě v Praze a chodil k němu ke zpovědi. 

Nekrolog v Katolickém týdeníku č. 3/2004 napsali Gereon Tomáš Biňovec, 

OPraem. a Antonín Bradna. Biňovec připomíná především jeho nezaměnitelný 

styl  homilií a jeho pozitivní vztah k anekdotám, které vyprávěl kde se dalo. 

Také zmiňuje jeho hluboký, osobní vztah k liturgii.39 

O  dokonalé  liturgii  píše  ve  své  vzpomínce  na  P.  Jiřího  Reinsberga  Jiří 

Zajíc.40 Vyzdvihuje  především  jeho  opravdovost  a  niternost  při  slavení 

liturgických  úkonů  a  precizní  mluvený  projev,  který  prozrazoval  hlubokou 

osobní účast celebranta na slavených tajemstvích.41

V dalších vzpomínkách, které se v různých periodikách objevily krátce po 

Reinsbergově  úmrtí,  píše  o  Týnském  farářovi  Tomáš  Halík.42  Vzpomíná 

především na jeho životní osudy.43 

38 KOMÁREK,  Karel:  Farář  v  srdci  Evropy,  in:  Poutník  8/2004.  Dostupné  z: 
<http://poutnik.kratky.org/poutnik/2004/1004.pdf>. Cit. 10. 4. 2012.

39 BIŇOVEC, Tomáš Gereon: Ohlédnutí za Jiřím Reinsbergem, in: Katolický týdeník 
03/2004. Dostupné z: <http://www.katyd.cz/index.php?
cmd=page&type=11&article=359>. Cit. 10. 4. 2012.

40  Zajíc, J. (2004): Rytíř od Tejna. Dostupné z: 
<http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=1944>. Cit. 10. 4. 2012.

41  Srov. tamtéž.
42  Halík, T. (2004): A zavřel za sebou dveře. Dostupné z: 

<http://www.halik.cz/clanky/zavrel_dvere.php>. Cit. 10. 4. 2012.
43  Srov. Halík, T. (2004): Odešel otec Jiří. 

<http://www.halik.cz/clanky/odesel_otec_jiri.php>. Cit. 10. 4. 2012.
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2. Liturgická reforma

Už Tridentský koncil (1545 – 1563) vyzývá duchovní správce, aby svým 

věřícím  vysvětlovali,  pro  správné  duchovní  prožití  obřadů,  smysl  slov  a 

liturgických  gest.44 V  praxi  římskokatolické  církve  však  naléhavá  prosba 

koncilních otců nebyla  realizována a pro většinu věřících byla  eucharistická 

bohoslužba  stále  více  či  méně  nesrozumitelným  obřadem.  Ačkoli  si  papež 

Pius V. (1504 – 1572) přál navrátit liturgii její životnost, jakou měla v první 

staletích existence církve, nepodařilo se mu to, neboť v tehdejší době nebyly 

známy  prameny  z  dob  církevních  Otců,  na  základě  kterých  by  mohla  být 

takové přizpůsobení liturgie s úspěchem provedeno.45 Podařilo se ale sjednotit 

tvář liturgie v celé římskokatolické církvi.46 

Muselo  uplynout  téměř  sto  let,  aby  byl  tento  zásadní  požadavek  pro 

poučenou obnovu liturgie  splněn.  Velkou zásluhu na zveřejňování  pramenů 

liturgických textů prostřednictvím knihtisku mají  příslušníci  benediktinů tzv. 

Maurské kongregace.47 Vydávání  textů ze starých rukopisů začalo za Jeana-

Luca  d´Achery  (1609  –  1739)  ve  své  době  nazývaného  “největším  žijícím 

učencem Francie”.48 V jeho díle pokračovali jeho žáci a spolupracovníci Jean 

Mabillon49 (1632 – 1707) a Edmond Marténe (1654 – 1739). Díky nim spatřily 

světlo  světa  nejen  různé  staré  liturgické  texty  vydané  v  devíti  svazkovém 

souboru  v  letech  1724  –  1733,   ale  také  studie  o  starobylých  liturgických 

44 POLC, Jaroslav V.: Posvátná liturgie, sv. 8, Řím : Křesťanská akademie, 1981, s. 132.
45 Srov. tamtéž s. 132 – 133.
46 Podrobně viz Keith F. Pecklers, S. J., History of the Roman Liturgy from the Sixteenth  

until  the  Twentieth  Centuries,  in:  ANSCAR.  J.  CHUPUNGCO,  O. S. B.  (ed.), 
Handbook for Liturgical Studies I, Collegeville 1999, s. 158.

47 Založil ji mnich z Cluny Laurent Bénard (1573-1620). Kongregaci schválil Řehoř XV. 
v roce 1621. Jejich hlavním cílem je přísné dodržování benediktinské řehole v přísné 
mnišské kázni.

48 POLC, Jaroslav V.: Posvátná liturgie, sv. 8, Řím : Křesťanská akademie, 1981, s. 135.
49 Zakladatel dvou odvětví pomocných věd historických paleografie a diplomatiky.
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textech s titulem De antiquis Ecclesiae ritibus.50 Tato činnost podnítila zájem 

ordinovaných služebníků církve z řeholního nebo akademického prostředí  o 

bádání na poli liturgie a o vydávání dalších starých textů.51 

V  souvislosti  s  liturgickým  hnutím  musíme  zmínit  bádání  v  oblasti 

eklesiologie,  kterým  se  zabývala  v  19.  století  tzv.  tübingenská  škola 

v Německu.  Teologové se snažili  upřesnit pojem církev.  Vlivem osvícenství 

totiž i do kruhů vysokých představitelů církve pronikl  názor, že církev je jen 

jedna z mnoha složek časné společnosti. Toto tvrzení se stalo překážkou pro 

úvahy o uvědomělé účasti laiků na slavení eucharistie. Pro většinu z nich byla 

účast  na  mši  pouze  záležitostí  osobní  přítomnosti  na  události.  Teologové 

tübingenská školy naproti tomu poukazovali na fakt, že církev je nutné vnímat 

jako živý celek, který existuje nejen v prostoru, ale i v čase. Je to organismus 

s hlavou  –  Kristem  a  tělem  –  církví.  Působení  Krista  ve  svých  věřících 

prostřednictvím  Ducha  svatého,  “který  všechny  údy  spojuje  v  tajemné  a 

členěné  jednotě církve”,  se projevuje  také viditelně  prostřednictvím jednoty 

učitelského úřadu, v církevní hierarchii a bohoslužbě. Tím ukázali na spojení 

mezi svátostmi a tajemstvím církve.52

2.1. Vývoj od 19. století do II. vatikánského koncilu

Nový směr v přístupu k účasti na liturgii se zrodil ve Francii. Prosper-Louis 

Pascal Guéranger byl nejprve diecézní kněz ve Francii, ale v roce 1837 složil 

v Římě v benediktinském klášteře při bazilice sv. Pavla za hradbami slavné 

řeholní  sliby.53 V  tomto  roce  byl  jmenován  opatem  v  obnoveném 

50 POLC, Jaroslav V.: Posvátná liturgie, sv. 8, Řím : Křesťanská akademie, 1981, s. 135.
51 Staré sakramentáře a misály, nebo hudební prameny.
52 POLC, Jaroslav V.: Posvátná liturgie, sv. 8, Řím : Křesťanská akademie, 1981, s. 149 – 

155.
53 Srov. tamtéž s. 138.
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benediktinském  klášteře  v  Solesmes.54 Budovy  zakoupil  sám Guéranger  ze 

svých prostředků.55

Hlavním  cílem  tohoto  hnutí  bylo  “dosažení  uvědomělé,  činné  a  účinné 

účasti všech věřících na bohoslužbě církve”. Podle Guérangera se tak mělo dít 

především  prostřednictvím  obnovy  mnišských  tradic  prostřednictvím  řehole 

sv. Benedikta.56

Je třeba zmínit, že se ještě v 19. století ve francouzských kostelech neslavila 

liturgie  podle liturgických knih vydaných na základě  usnesení  Tridentského 

koncilu.57 Proti tomu Guéranger vystoupil  v roce 1830, když mu v časopise 

francouzské  katolické  moderny  “Mémorial  catholique”  vyšly  čtyři  články 

vyzdvihující  římskou liturgii.58 V letech 1840 – 1851 vydal třísvazkové dílo 

Institutionis  litrgiques  obsahující  dějiny  liturgie,  dějiny  liturgie  ve  Francii 

v 17. a  18.  století  a  dějiny  liturgických  knih  a  jejich  překladů  do  lidového 

jazyka59. Proslulost získalo Guérangerovi dílo L´Année liturgique – teologicko-

historický  výklad  církevního  roku.  Devět  svazků  vydal  sám  v  letech 

1841 – 1866 a dalších pět svazků vydal jeho žák Dom L. Frommage.60

Významnou  úlohu  v  liturgickém  hnutí  v  Německu  sehrála  kongregace 

benediktinů z Beuronu. Stanovy jejich kongregace byly schváleny v roce 1884 

v  Římě  a  je  v  nich  kladen  důraz  na  liturgický  život.61 První  bratři  strávili 

noviciát  v  Solesmes  a  obě  místa  spojoval  živý  vztah.  Hlavní  představitel 

liturgické obnovy byl Maurus Wolter. Vydal například rozjímání sv. Gertrudy 

z  Helfty  a  pětisvazkový  výklad  žalmů  Psallite  sapienter  obsahující  také 

54 Bratři z tohoto kláštera se zasloužili o revizi gregoriánského chorálu.
55 POLC, Jaroslav V.: Posvátná liturgie, sv. 8, Řím : Křesťanská akademie, 1981, s. 138.
56 Srov. tamtéž s. 139.
57 Srov. tamtéž s. 138.
58 Srov. tamtéž s. 140.
59 Srov. tamtéž s. 141.
60 Srov. tamtéž s. 142.
61 Srov. tamtéž s. 157.
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výňatky z  církevních  Otců.  Mimo to propagoval  v  Německu Guérangerovo 

dílo.  Po  vyhnání  mnichů  z  kláštera  díky  Bismarckovým  proticírkevním 

zákonům strávil také nějaký čas jako opat v pražských Emauzích.62

Dílo  liturgické  obnovy  beuronských  mnichů  se  začalo  šířit  po  Evropě. 

V roce 1872 vzniklo v Belgii opatství Maredsous založené z Beuronu, odtud 

bylo založeno opatství Mont-César v Lovani. Na činnost belgických mnichů se 

napojilo  benediktinské  opatství  Maria-Laach  a  augustiniánská  kanonie 

v Klosterneuburgu poblíž Vídně.63

2.2. První polovina 20. století

Pius  X.  Vydal  v  roce  1903  motu  proprio  Tra  le  sollecitudini.  Tento 

dokument se primárně zabývá liturgickou hudbou, avšak poprvé přináší volání 

po aktivní účasti věřících na slavení eucharistie. Z pera Pia X. pochází ještě 

jeden  důležitý  dokument  v  dějinách  cesty  k  obnově  liturgie  motu  proprio 

z roku 1905 Sacra Tridentina synodus. Zopakoval v něm výzvu tridentského 

koncilu, aby věřící přijímali svátosti. To vedlo mnoho katolíků k návratu  ke 

praxi přijímání týdennímu a dokonce i denním přijímání svátostí a uvědomění 

si faktu, že toto jednání je integrální součást účasti na slavení liturgie.64 Dále 

vydal  dokument  Quam  singulari  z  roku  1910,  ve  kterém  snížil  věk 

k přistoupení  k  prvnímu přijímání  na  7  let,  čímž  otevřel  cestu  k  plnějšímu 

prožívání liturgie i malým dětem. V roce 1911 vydal  apoštolskou konstituci 

Divino  afflatu,  která  znovu  uspořádala  žaltář  v breviáři,  další  reforma  se 

uskutečnila v roce 1914. 

62 Srov. POLC, Jaroslav V.: Posvátná liturgie, sv. 8, Řím : Křesťanská akademie, 1981, 
s. 156 – 157.

63 Srov. tamtéž s. 158 – 166.
64 Keith F.  Pecklers,  S.  J.,  History  of  the  Roman Liturgy from the  Sixteenth  until  the 

Twentieth  Centuries,  in:  ANSCAR.  J.  CHUPUNGCO,  O. S. B.  (ed.),  Handbook for 
Liturgical Studies I, Collegeville 1999, s. 168
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Liturgická  reforma získala  podporu v roce 1928 apoštolskou konstitucí  o 

posvátné hudbě Divini cultus. Vyslovuje souhlas s tím, že věřící se nemohou 

účastnit  liturgie  pasivně,  jako  tiší  pozorovatelé,  ale  jako  aktivní  účastníci 

zpívající s předsedajícím a sborem.65 

Všechny tyto kroky získaly podporu v církevních i akademických kruzích. 

Podnítily  výzkum  na  poli  liturgiky  a  biblistiky,66 iniciovaly  pořádání 

konferencí  po  celé  Evropě  i  v  USA.  V  Československu  se  stal  centrem 

liturgického hnutí klášter benediktinů v Emauzích. 

V  roce  1943  vydal  Pius  XII.  encykliku  Mystici  Corporis  Christi,  která 

zdůrazňuje jednotou přirozenost církve jako těla Kristova. Tím byly oficiálně 

potvrzeny myšlenky tübigenské školy užívané průkopníky liturgické obnovy 

jako  teologický  základ.67  Liturgii  samotné  věnoval  tento  papež  encykliku 

Mediator  Dei  z  roku 1947.  Je  zaměřena  proti  zneužitím v liturgii,  pomáhá 

latinské liturgii, uznává liturgické hnutí a uvádí řadu změn, které byly později 

reflektovány na II. vatikánském koncilu.68 

Vydání  encykliky  Mediator  Dei  odstartovalo  řadu  změn  v  liturgiích 

místních církví. Na různých místech světa bylo povoleno za určitých podmínek 

slavení eucharistie ve večerních hodinách, bylo schváleno použití lidové řeči 

v určitých obřadech. Někteří biskupové Evropy také žádali  o povolení slavit 

liturgii  velikonoční  vigilie  ve  večerních  hodinách.  To  bylo  povoleno  na 

zkoušku 9. 2. 1951 dokumentem Ordo sabbati sancti.  V letech 1953 a 1957 

apoštolské  konstituce  Christus  Dominus  a  Sacram  communionem  povolily 

slavení  večerních  mší  a  zkrátily  eucharistický  půst  v celé  církvi.  Encyklika 

65 Keith F.  Pecklers,  S.  J.,  History  of  the  Roman Liturgy from the  Sixteenth  until  the 
Twentieth  Centuries,  in:  ANSCAR.  J.  CHUPUNGCO,  O. S. B.  (ed.),  Handbook for 
Liturgical Studies I, Collegeville 1999, s. 171.

66 V roce 1943 byla vydána encyklika Divino afflante Spiritu o moderních exegetických 
metodách.

67 Keith F.  Pecklers,  S.  J.,  History  of  the  Roman Liturgy from the  Sixteenth  until  the 
Twentieth  Centuries,  in:  ANSCAR.  J.  CHUPUNGCO,  O. S. B.  (ed.),  Handbook for 
Liturgical Studies I, Collegeville 1999, s. 174.

68 Tamtéž s. 174.
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Pia XII.  Z  roku  1955  Musicae  sacrae  disciplina  povolila  používání  zpěvů 

v lidových jazycích při mši, v roce 1956 byly upraveny obřady sv. týdne. 

Na  novou  praxi  bylo  nutné  reagovat  a  tak  byl  brzy  svolán 

1951 1. mezinárodní  liturgický  kongres  v Maria  Laach,  o  rok  později 

v Odilienberg  a  v  roce  1954  v  Luganu.69 V  roce  1956  první  mezinárodní 

pastorální kongres v Assisi. Tomuto historickému setkání, předsedal  prefekt 

kongregace pro bohoslužbu a  svátosti  kardinál  Gaetano Cicognani.  Sjelo se 

sem 1400  účastníků  z 5  kontinentů,  80  biskupů a  6  kardinálů.70 Mnoho  ze 

závěrů tohoto setkání se později odrazilo v konstituci II. vatikánského koncilu 

Sacrosanctum concilium.71 

Krátce po Mezinárodním pastorálním kongresu v Assisi zemřel Pius XII. 

Jeho  nástupce  Jan  XXIII.  předběžně  schválil  v roce  1960  vydání  Kodexu 

liturgických  předpisů,  za  jeho  pontifikátu  vyšel  nový  breviář  a  misál   a 

opravené vydání pontifikálu s některými novými prvky a také byl  sestavený 

ritus křtu dospělých.72 

2.3. II. vatikánský koncil a Sacrosanctum concilium

V souvislosti s obnovou liturgie bylo nutné nejprve sestavit komisi, která by 

připravila schémata k projednávání koncilními otci. Prezidentem komise se stal 

Gaetano Cicognani, sekretářem byl jmenován Annibale Bugnini.73 Konstituce 

69 Keith F.  Pecklers,  S.  J.,  History  of  the  Roman Liturgy from the  Sixteenth  until  the 
Twentieth  Centuries,  in:  ANSCAR.  J.  CHUPUNGCO,  O. S. B.  (ed.),  Handbook for 
Liturgical Studies I, Collegeville 1999, s. 175.

70 Tamtéž s. 175.
71 Tamtéž s. 175.
72 PESCH, Otto Hermann:  II. vatikánský koncil 1962 – 1965, Praha : Vyšehrad, 1996, s. 

122.
73 Keith F.  Pecklers,  S.  J.,  History  of  the  Roman Liturgy from the  Sixteenth  until  the 

Twentieth  Centuries,  in:  ANSCAR.  J.  CHUPUNGCO,  O. S. B.  (ed.),  Handbook for 
Liturgical Studies I, Collegeville 1999, s. 176.
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byla schválena po patnácti zasedáních, 2147 hlasů bylo pro a 4 proti. Papež 

Pavel VI. ji promulgoval 4. 12. 1963.74 

Přelomovým ustanovením této konstituce je zavedení  lidového jazyka  do 

liturgie, který umožňuje aktivní účast věřících na liturgii, a úprava liturgického 

prostoru,  tak  aby  vyniklo  jak  společenství  věřících,  tak  hierarchie  ve 

shromáždění a různé liturgické funkce při bohoslužbě.75 Myšlenky tübigenské 

školy užívané průkopníky liturgické obnovy jako teologický základ však na 

koncilu  potvrzeny  nebyly.  Účastníci  koncilu  se  přiklonili  k teologickému 

modelu církve jako božího lidu.76

O zavedení  konstituce  do  praxe  v  církvi  po  celém světě  se  měla  starat 

komise  Concilium  ad  exsequendam  Constitutionem  de  sacra  Liturgia. 

Ustanovena  byla  29.  1.  1964,  předsedal  jí   arcibiskup boloňský Giacommo 

kardinál  Lercaro.  Kromě  něj  zde  bylo  50  kardinálů  a  biskupů  a  přes 

200 liturgistů. Sekretářem komise byl Annibale Bugnini. Komise měla za úkol 

revidovat liturgické knihy, poučovat církev o liturgii a vyzývat k plné aktivní 

účasti.  První  instrukci  k provádění  konstituce  Sacrosanctum Concilium Inter 

Oecumenici  vydala  26.  9.  1964.  Této  instrukci  předcházelo  motu  proprio 

Sacram liturgiam z 25. 1. 1964. Změny v liturgii byly provedeny rychle, v roce 

1969 byla  komise  nahrazena  Kongregací  pro bohoslužbu a  svátosti.77 Nový 

misál, který při slavení liturgie v řádné formě používá katolická církev dnes byl 

promulgován apoštolskou konstitucí Pavla VI. Missale Romanum z 3. 4. 1969 

a vydán v roce 1970.

74 Keith F.  Pecklers,  S.  J.,  History  of  the  Roman Liturgy from the  Sixteenth  until  the 
Twentieth  Centuries,  in:  ANSCAR.  J.  CHUPUNGCO,  O. S. B.  (ed.),  Handbook for 
Liturgical Studies I, Collegeville 1999, s. 177.

75 PESCH, Otto Hermann:  II.  vatikánský koncil 1962 – 1965, Praha : Vyšehrad,  1996, 
s. 124

76 Keith F.  Pecklers,  S.  J.,  History  of  the  Roman Liturgy from the  Sixteenth  until  the 
Twentieth  Centuries,  in:  ANSCAR.  J.  CHUPUNGCO,  O. S. B.  (ed.),  Handbook for 
Liturgical Studies I, Collegeville 1999, s. 177.

77 Tamtéž s. 177.
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3. Liturgická reforma v Týnské farnosti

Informace o provádění liturgické reformy ve farnosti u kostela Panny Marie 

před  Týnem jsou  útržkovité,  nesouvislé  a  nejvíce  podkladů  máme  pro  léta 

1969 – 1971. V těchto letech vycházel farní časopis, ve kterém se pravidelně 

objevovaly  informace  o  liturgii.  Z  výpovědí  přímých  svědků  si  lze  udělat 

představu  o  tom,  jaké  obřady  a  jak  se  konaly  v  Týnském chrámu  nebo  u 

sv. Havla, ale pro časový odstup od událostí už nelze s přesností na konkrétní 

rok určit, kdy už ta či ona věc byla zavedena v praxi. Lze obecně konstatovat, 

že  Jiří  Reinsberg  byl  dobře  informován  o  závěrech  koncilu,  znal  příslušné 

dokumenty,  jak  koncilní  tak  další,  například  papežské  encykliky.  Postupně 

zaváděl do praxe ty úkony, o kterých se domníval, že jsou v souladu s duchem 

těchto dokumentů. Důvodem jeho jednání byla nepřítomnost biskupa v Praze. 

Po  roce  1965,  kdy  nastoupil  do  Prahy  apoštolský  administrátor  biskup 

František Tomášek, si nechával stávající součásti liturgie oficiálně schválit78. 

S jistotou lze říci, že ještě před zavedením obnovené liturgie po II. vatikánském 

koncilu se v Týně konala latinská recitovaná liturgie s lidovým nebo latinským 

zpěvem  a  pravděpodobně  se  už  modlili  přímluvy  a  zdravili  pozdravením 

pokoje. 

Pro zpracování nástinu podoby liturgie v této farnosti jsem se soustředila na 

vyhledání  dobových písemných pramenů a hovořila  jsem s přímými  svědky 

událostí. Při komunikaci jsem kladla důraz na vyprávění příběhů, snažila jsem 

se  pamětníky  motivovat  k pokusu  o  možné  časové  zařazení,  bohužel  pro 

časový  odstup  se  při  porovnávání  s dobovými  materiály  ukázaly  jejich 

výpovědi jako nespolehlivé. Co se týká věcných svědectví, tedy popisu dění při 

liturgii, byly výpovědi svědků v mnoha případech shodné.

78 Týká se to především přímluv a Svatohavelského zpěvníku.
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Nejprve se zamyslíme nad situací katolické církve v Československu. Poté 

se  již  na  základě  pramenů  a  výpovědí  pamětníků  budeme  zabývat  liturgií 

v Týnské farnosti. Začneme u všeobecného stavu liturgie se zaměřením na stav 

před  reformou  a  na  mezidobí  mezi  vydáním  instrukce  Inter  Oecumenici  a 

vydáním  novém Misálu.  Dále  projdeme  liturgická  slavení  u  sv.  Havla  a  u 

Panny Marie před Týnem. Zaměříme se jak na teologickou rovinu slavení, tak 

jak ji prožíval P. Jiří Reinsberg, tak na praktické provedení jednotlivých úkonů 

a dalších prvků liturgie.

3.1 Situace v církvi v Československu v letech 1945 – 1989

Katolická  církev  v  Československu  se  v  tomto  období  vzpamatovávala 

z válečných útrap. V krátkém období obnovy církve bylo nutné vyřešit problém 

uprázdněných  biskupských  stolců.  V české  církevní  provincii  měla  biskupa 

pouze  diecéze  královéhradecká.  Litoměřický  biskup  Anton  Weber  se 

s ohledem na  svou  německou  národnost  vzdal  úřadu.  V  roce  1946  se  stal 

pražským  arcibiskupem  Josef  Beran,  o  rok  později  nastoupil  do  úřadu 

českobudějovický biskup Josef Hlouch a litoměřický biskup, pozdější kardinál, 

Štěpán Trochta. Došlo k obnově i dalších církevních institucí.79 

25. únor roku 1948 znamenal pro nejen pro katolickou církev odchod mezi 

nežádoucí  struktury  socialistického  státu.  Řízení  diecézí  převzali  generální 

vikářové, poplatní a povolní režimu. Pražský arcibiskup Beran byl odsunut do 

ústraní  a  svou diecézi  navždy opustil   19.  2.  196580,  když  si  bez  možnosti 

návratu odjel do Říma převzít kardinálskou hodnost z rukou papeže Pavla VI. 

Pražskou arcidiecézi pak spravoval biskup František Tomášek jako apoštolský 

administrátor  pražský,  jmenován  byl  18.  2.  1965.  Ačkoli  v  souvislosti 

s událostmi pražského jara získali státní souhlas tři čeští biskupové, jejich úmrtí 

79 Církevní školy, tisk, katolické spolky, tělovýchovná organizace Orel.
80 SVOBODA, Bohumil: Na straně národa, Praha : Vyšehrad, 2006, s. 13.
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v první polovině sedmdesátých let vrátilo poměry do doby před rokem 1968. 

Tato situace přetrvala až do roku 1988, kdy byli vysvěceni noví pražští světící 

biskupové Jan Lebeda a Antonín Liška. O rok později byl  pro litoměřickou 

diecézi vysvěcen Josef Koukl.

Biskup  Tomášek,  přímý  účastník  II.  vatikánského  koncilu,  „rozhýbal 

liturgickou  reformu.“81 Plnění  závěrů  II.  vatikánského  koncilu 

v Československu mělo být programem nového hnutí s názvem Dílo koncilní 

obnovy založeného na ustavujícím sjezdu 13. a 14. dubna 1968 na Velehradě. 

Vzniklo přerodem z Mírového hnutí katolického duchovenstva. Jeho činnost 

netrvala  dlouho  16.  9.  196882 už  bylo  označeno  za  protistátní.  Hnutí  bylo 

rozpuštěno,  ale  některé  produkty  pražského  jara  přetrvaly  i  v  době 

normalizace.83 

Hybnou  silou  reformy  kněžského  hnutí  se  stala  Pražská  arcidiecézní 

pastorační rada, ve které zasedal i Reinsberg.84 Události  Pražské jara nedaly 

zaniknout  Celostátní  liturgické  komisi  založené  biskupem  Tomáškem 

25. 2. 1965  v  Bratislavě.85 Liturgická  komise,  ve  které  rovněž  Reinsberg 

zasedal, pracovala nejprve společně, od roku 1969 se rozdělila na dvě komise 

zvlášť pro Českou a Moravskou provincii a pro diecéze Slovenska.86 Tomášek 

pak na zasedání  přivážel  z Říma konkrétní  pokyny pro úpravu kalendářů  a 

liturgických  textů.87 Měl  také z  Říma  potvrzenou pravomoc povolit  užívání 

81 VAŠKO, Václav:  Dílo koncilové  obnovy,  jeho vznik a vliv,  in:  Opatrný,  Aleš (ed.): 
Kardinál Tomášek a koncil, Praha : Pastorační středisko, 2002, s.75.

82 SVOBODA, Bohumil: Na straně národa. Praha : Vyšehrad, 2006, s. 75
83 VAŠKO, Václav:  Dílo koncilové  obnovy,  jeho vznik a vliv,  in:  Opatrný,  Aleš (ed.): 

Kardinál Tomášek a koncil, Praha : Pastorační středisko, 2002, s. 87 – 88.
84 Tamtéž s. 82.
85 Bez udání autora (bez udání roku): Heslo Liturgická reforma (druhý vatikánský koncil), 

in: Wikipedia. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Liturgick
%C3%A1_reforma_(druh%C3%BD_vatik%C3%A1nsk%C3%BD_koncil)>. Cit. 10. 4. 
2012.

86 MATĚJKA,  Jan:  Kardinál  Tomášek  a  liturgická  obnova,  in:  Opatrný,  Aleš  (ed.): 
Kardinál Tomášek a koncil, Praha : Pastorační středisko, 2002, s. 93-94

87 Tamtéž s. 90.
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liturgických  textů  dříve,  než je  povolí  Řím.  Byl  to  projev důvěry,  že  bude 

jednat s duchem koncilu, kterého se účastnil.88 

V roce  1966  byla  vydána  Směrnice  biskupů  a  ordinářů  ČSSR  pro 

uskutečnění  činné  účasti  na  mši  svaté,  která  vychází  z instrukce  Inter 

Oecumenici  z roku  1964  a  dává  pokyny,  jak  slavit  liturgii  v závislosti  na 

požadavcích  II.  vatikánského  koncilu  a  jaké  texty  lze  při  těchto  slaveních 

používat.89 Tato směrnice se obrací nejenom na duchovní, ale také na laiky, 

kteří jsou instruováni, jak se oni mají a mohou účastnit na liturgii v závislosti 

na své službě v daném společenství.

Nový  misál,  lekcionáře  a  další  liturgické  texty  ať  už  notované  nebo 

nenotované,  byly vydávány postupně.  Misál vycházel  nejprve v jednotlivých 

sešitcích, v knižní podobě byl vydán v roce 1983.

3.2. Liturgie ve farnosti u Matky Boží před Týnem obecně

Podívejme se, jak vypadal liturgický život u Panny Marie před Týnem a u 

sv. Havla. V závislosti na politické situaci bylo možné veřejně pouze slavit mši 

případně další svátosti. I přes tuto nepříznivou situaci se Jiří Reinsberg snažil, 

aby  věřící  prožívali  svou  účast  na  liturgii  aktivně  a  to  i  v  době,  kdy 

v katolických chrámech po celém světě zněla latina a svět se připravoval na II. 

vatikánský koncil. 

Záleželo  mu  na  plné  účasti  věřících  na  liturgii.  Aby jim usnadnil  účast, 

nakoupil prostřednictvím pana Bradny, akvizitéra Vyšehradu, 100 kusů textů 

pro ministranty ve fonetické  latině,  a tak v Týně zavedl  recitovanou formu 

latinské  mše.90 Rozvoj  liturgického  zpěvu  podpořil  zakoupením  kyriálů, 

88 MATĚJKA,  Jan:  Kardinál  Tomášek  a  liturgická  obnova,  in:  Opatrný,  Aleš  (ed.): 
Kardinál Tomášek a koncil, Praha : Pastorační středisko, 2002, s. 91.

89 Především se jedná o pokyny, které překlady liturgických textů do češtiny jsou vhodné, 
jaké písně lze zpívat.

90 REINSBERG, Jiří:  Hospodin rozjasnil svou tvář: rozhovory s Bohumilem Svobodou, 
Praha : Vyšehrad, 2003, s. 87.
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nedělního misálu s notami a sešitovým vydáním chorálů z vydavatelství Sankt 

Benno-Verlag z NDR, které začal s lidmi nacvičovat.91 Nevynechal ani české 

duchovní písně. Ke mši vybral pro začátek dvě písně z Českého kancionálu 

„Hospodine, všech věcí Pane“ a „Hospodine přežádoucí“.92 

Do vlasti přivážel z bývalého NDR aktuální teologickou literaturu. Aby mu 

nebyly  na  hranicích  s  Československem  zabaveny,  vlepoval  do  nich  ještě 

v Německu svoje Ex libris, aby je mohl oprávněně vydávat za svůj majetek.93 

Knihy  a  jiné  tiskoviny  se  do  země  dovážely  i  dalšími  cestami,  a  tak  byl 

Reinsberg  v  rámci  možností  informován  o  aktuálním  dění  v  církvi  i 

teologickém životě.94

O popularitě a návštěvnosti Týnských a Svatohavelských bohoslužeb svědčí 

počty svatých přijímání. V roce 1949 měli ročně asi 3000 komunikantů, v roce 

1986 už účastníci bohoslužeb přistoupili ke stolu Páně 84.000 krát.95 

I když byla mše latinsky a potichu, při eucharistické modlitbě a až do Agnus 

Dei  varhany  mlčely  a  lidé,  až  na  proměňování  stáli.96 Při  proměňování  se 

zvonilo jak na malé zvonky, tak na větší zvon – to měl na starosti kostelník 

Davídek.97

Bohoslužby se konaly každý den.  U Týna zavedl mši s nedělní platností 

v sobotu ve 13 hodin. Byla určena pro ty, kteří chtěli splnit nedělní povinnost a 

mít sobotu a neděli volnou, později se k ní ještě přidala večerní sobotní mše.98 

Studentům nabídl ve všední dni polední mši u sv. Havla ve 12:15.99 Ta trvala 

obvykle  25  minut,  v  sedmdesátých  a  osmdesátých  létech  se  na  ní  střídali 
91 Srov.  REINSBERG,  Jiří:  Hospodin  rozjasnil  svou  tvář:  rozhovory  s  Bohumilem 

Svobodou, Praha : Vyšehrad, 2003, s. 87 – 88.
92 Tamtéž s. 87.
93 Tamtéž s. 89.
94 Tamtéž s. 89 – 90.
95 Tamtéž s. 80.
96 Eliáš: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
97 Eliáš: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
98 REINSBERG,  Jiří:  Hospodin rozjasnil svou tvář: rozhovory s Bohumilem Svobodou, 

Praha : Vyšehrad, 2003, s. 86.
99 Tamtéž s. 86.
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P. Reinsberg a P. Máša.100 Polední mše u sv. Havla byla tichá.101 Pro lidi, kteří 

se v neděli vracejí z výletů, zavedl nedělní mši ve 21 hodin.102 Tradice této mše 

se zachovala dodnes. U sv. Havla byla nedělní mše od 7:30.103 

V postní a adventní době napodoboval římskou stacionární  bohoslužbu a 

mše  slavil  u  různých oltářů  v kostele.  Také  slavil  liturgii  u  bočních  oltářů 

v případě, že byly zasvěceny světci, který měl ten den svátek.104 Tato zvyklost 

měla  i  praktický význam. Kněz i  lid si  byli  navzájem blízko a tím se učili 

vytvořit opravdové liturgické společenství, zárodek velkého společenství okolo 

hlavního oltáře o nedělích a svátcích.105 

Zajímavé  bylo  i  rozlišení  oblečení  ministrantů  ve  farnosti.  Ministranti  u 

Týna nosili modré alby, žlutá cingula a žluté humerály, u sv. Havla se oblékali 

do  bílých  alb  a  červených  humerálů  s  kapucí.106 Z  některých  bývalých 

Týnských  ministrantů  se  posléze  stali  kněží  a  biskupové.  Mezi  nimi  byli 

František  Radkovský,  Karel  Samek,  František  Lobkovicz,  Jiří  Kusý,  Jan 

Kofroň a další. 

3.3. Zavádění obnovené liturgie

1. září roku 1965 se v Týnském chrámě konal Arcidiecézní liturgický den s 

následujícím programem:

100 Zajíc, J. (2004): Rytíř od Tejna. Dostupné z 
<http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=1944>. Cit. 6. 3. 2012

101 Baťa: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
102 REINSBERG, Jiří:  Hospodin rozjasnil svou tvář: rozhovory s Bohumilem Svobodou, 

Praha : Vyšehrad, 2003, s. 86. 
103 Eliáš: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
104 Korfoň: Rohovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
105 REINSBERG, Jiří: Obnova liturgická a obnova kostela z hlediska kněze, in: Via 6/1968, 

s. 114.
106 Baťa: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
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9:00 zahájení – nejdůst. otec biskup

9:15 missa concelebrata

10:45 I. přednáška „Bible a liturgie“ spect. Dr. Jan Merell

11:45 II. přednáška „Liturgický praxe prvotní církve“ nejdůst. otec biskup

12:30 – 15:00 polední přestávka

15:00 III. přednáška „Současná liturgická obnova“ P. Ladislav Simajchl

16:15  –  17:15  diskuze  (řídí  a  odpovídají  Dr.  Tomášek,  Dr.  Merell,  P. 

Simajchl)

17:30 vzorová mše sv. s účastí lidu107

Jiří  Reinsberg na přípravě liturgického dnu spolupracoval  s Dr. Josefem 

Myslivcem.108 Jeho součástí  byly nejen přednášky,  ale i  výstava parament  a 

jiných  liturgických  předmětů  a  také  večerní  eucharistická  liturgie  za  účasti 

několika set českých kněží, několika biskupů (ne všichni ovšem celebrovali). 

Fungující  liturgické  shromáždění,  ve  kterém se  mluvilo  česky,  kněz  stál  u 

oltáře čelem k lidu, modlitba věřících a společný zpěv podporovaný scholou, 

zanechal v mnohých hluboké zážitky.109 

Změny  v  liturgii  byly  vysvětlovány  věřícím  v  letech  1969  –  1971 

prostřednictvím stránek farního časopisu.110 Texty přinášely informace z dějin 

liturgie, tak aby se čtenář dozvěděl jaký vývoj prodělaly nejrůznější obřady, 

úkony, gesta, znamení a jak se v průběhu staletí měnila jejich funkce i chápání 

vedoucí až k nepochopení původního významu, který dějinným vývojem ztratil 

svůj smysl.

107  Acta curiae Arcibiskupství pražského, č. j. 4645/65.
108 srov.  Hradilek,  P.  (2003):  Čtyřicet  let  liturgické  konstituce.  Dostupné  z 

<http://www.getsemany.cz/node/600 >. Cit. 6. 3. 2012.
109 Hradilek,  P.  (2003):  Čtyřicet  let  liturgické  konstituce.  Dostupné  z 

<http://www.getsemany.cz/node/600>. Cit. 6. 3. 2012.
110 O problematice autorství textů jsme pojednali v části Stav bádání.
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Nový mešní řád vstoupil v bývalém Československu v platnost 30. listopadu 

1969.111 Už  od  srpna  byli  farníci  připravováni  na  novou  liturgii  články  ve 

farním časopisu. Nové praktiky ale zaváděl opatrně, vždy si počkal, až něco 

udělají  jinde,  aby  se  na  to  mohl  odvolat.112 Článek  ve  farním  časopisu 

zdůrazňuje,  že  nová  liturgie  „vyzdvihuje  totiž  prvek  chvály  Boží  a  našeho 

obdivu  k  dílu  spásy.“113 Zároveň  vyzývá  ke  snaze  proniknout  hlouběji  do 

liturgického  dění,  „nehledat  zajímavosti“.114 Liturgický  obřad  se  nemá  stát 

„výkladní skříní, na kterou valíme oči, ale jen po několik vteřin, nýbrž kusem 

našeho společného života v Ježíši Kristu a v jeho tajemném Těle.“115 

V říjnu roku 1969 se mu na malou chvíli podařilo, podle jeho vlastních slov, 

zmocnit  se  výtisku  nového  lekcionáře.  Nahlédnutí  do  očekávané  knihy  mu 

přineslo zklamání. 

„Při jednáních na kongregaci  obřadů se totiž silně uplatnily obavy,  aby tři  dlouhá čtení 

nebyla  zatížením pro uspěchané věřící  (mezi odbornými konzultory měli  výraznou převahu 

Francouzi a byli proto zřejmě ovlivněni zkušenostmi ze své vlasti). Proto byly texty kráceny, 

často až  na  tři  či  čtyři  verše  a  to  tak,  že někdy byly  ze souvislého  čtení  vytrženy a zase 

pospojovány v celek. Jistěže to nemile překvapí toho, kdo si Písmo sv. čte soukromě a proto je 

zná, ale jako odůvodnění pro tento postup se udává: Krátká lekce neupoutá pozornost při příliš 

dlouhé se ztrácí a hrozí při ní únava, vyprávěcí text musí se rozvinout, aby upoutal pozornost a 

zase naopak  naučný text  musí  být  pro svou hutnost  krátký.  Důvody jistě  rozumné,  ale  ne 

nenapadnutelné, zvláště tam, kde byly jednotlivé verše vynechány, což mimoděčně působí jako 

cenzura posvátného textu. Už sama úcta k Písmu sv. by žádala, aby jeho úryvky byly ucelené a 

zaokrouhlené  a  nedělaly  dojem  vytržených  citátů,  jakýchsi  aforismů  nebo  jejich  sbírky. 

Doufejme, že s těmito rozpaky nezůstaneme osamoceni a že se ještě dočkáme nápravy. Jisté je, 

111 REINSBERG, Jiří: Pracovní texty k bohoslužbě slova, Praha : samizdat, 8/1969 s. 2 – 9.
112 REINSBERG, Jiří:  Hospodin rozjasnil svou tvář: rozhovory s Bohumilem Svobodou, 

Praha : Vyšehrad, 2003, s. 85.
113 Srov. REINSBERG, Jiří:  Pracovní texty k bohoslužbě slova, Praha : samizdat, 8/1969 

s. 2 – 9.
114 Srov. tamtéž s. 2 – 9.
115 Srov. tamtéž s. 2 – 9.
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že tato chyba ještě více podtrhne nutnost samostatné bohoslužby slova, kde se Písmo svaté 

stává jediným středem bohoslužby.“116 

Tyto  bohoslužby  se  skutečně  podařilo  zavést.  Nebyla  to  ale  přímo 

Reinsbergova  iniciativa,  bohoslužby  slova  navrhuje  uspořádávat  už  biskup 

Tomášek – ne jako náhražku mše, ale jako plnohodnotnou novou bohoslužbu, 

která měla pomoci duchovnímu životu věřících při nedostatku kněží, jak píše 

v oběžníku z roku 1966. 117 

Reinsberg  ohodnotil  liturgickou  reformu ve  vztahu  k novému uspořádání 

římského misálu takto: 

„Posuzujeme-li nová ustanovení jako celek,  snadno zjistíme, že jsou zdravým středem - 

nikoliv  kompromisem  -  mezi  překonaným  a  odumírajícím  rubricismem  a  radikálními 

požadavky, někde už samovolně realizovanými. A že tento střed se vždy opírá o historickou 

skutečnost, tj. že klidně odstraňuje přídavky dob, které už neuměly liturgicky myslit a tvořit a 

omezily se proto na pouhé dekorování podstaty a zase naopak zachovává prvky, které mají své 

odůvodnění v tradici.“118

3.4. Bohoslužba slova

Pro Jiřího Reinsberga byla tato část bohoslužby stejně důležitá jako slavení 

eucharistie. 

„Jak může člověk sloužit Bohu jinak než omlouváním se, prošením, děkováním, chválením 

– klaněním se? Má-li to být sluha, tak především tím, co vyslovuje Starý i Nový zákon, zvláště 

v Apokalypse: totiž bytím před Bohem – setrváváním v souhlasu s ním. Není to ani přednáška, 

116 REINSBERG, Jiří: Pracovní texty k bohoslužbě slova, Praha : samizdat, 10/1969, s. 10 
– 11. 

117 Acta curiae Arcibiskupství pražského, Oběžník č. 5, č. j. 2687/66.
118 REINSBERG, Jiří: Pracovní texty k bohoslužbě slova, Praha : samizdat, 10/1969 s. 5 – 

7.
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ani studium, ani příprava k rozjímání, ani dokonce seznamování s textem. Je to: být s Bohem 

v jeho Slově.“119 

V průběhu staletí tato praxe vymizela a do života ji navrátil II. vatikánský 

koncil  v  souladu  s  raně  křesťanskou  praxí,  kdy  se  navrací  k  možnosti 

improvizace  podle  pevných  pravidel.120 Podle  Reinsberga  koncil  „otevřel 

každému dávání  milosti  ve svátosti  ještě  to  druhé Boží  dávání  – totiž  jeho 

Slovo.“121 

Čtení a evangelium se při liturgii občas zpívaly.122

Homilie  pronášel  v  češtině  a  dalších  světových  jazycích  –  němčině, 

francouzštině  a  italštině.  Anglicky  kázal  výjimečně.123 Reinsberg  ve  svých 

homiliích  využíval  dva  prvky:  hru  se  slovy,  lidskými  příběhy  a  (nejen) 

biblickými postavami a svůj osobitý smysl pro humor. Pomocí nich dokázal 

přitažlivou a srozumitelnou formou přiblížit věřícím různého stupně vzdělání 

smysl liturgických textů nebo daného svátku. Ve svých promluvách využíval 

přirovnání k situacím ze současného světa a běžného života a své znalosti reálií 

z oblasti biblistiky, historie a hagiografie. Ty často konfrontoval se současným 

stavem ve  společnosti  a  ukazoval  na  paralely  mezi  nimi.124 Sám Reinsberg 

nebyl dobrý řečník odjakživa, své kazatelské dovednosti získal až při studiu 

v Římě.125 Prohlásil,  že  „působivost  kázání  vychází  z  opravdovosti  člověka, 

který chce něco říct.“126 Jiří Reinsberg kázal během mše z kazatelny. V době 

před liturgickou reformou odkládal ornát a štolu, na kazatelně měl připravena 

119 REINSBERG, Jiří: Bohoslužba slova, in: Teologické texty 4/1994, s. 119 – 121.
120 Sacrosanctum Concilium, § 35 odst. 4.
121 Srov. REINSBERG, Jiří: Bohoslužba slova, in: Teologické texty 4/1994, s. 119 – 121.
122 Kofroň: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
123 Baťa: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
124 Viz  REINSBERG,  Jiří:  Probíhejte  Jeruzalémem  a  sviťte, Kostelní  Vydří  : 

Karmelitánské nakladatelství, 2000.
125 REINSBERG,   Jiří,  VYŠOHLÍD,  Zdeněk:  Rozhovory  před  věčností, Praha  :  Český 

spisovatel, 1997, s. 141.
126 Tamtéž s. 150.
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zvláštní  paramenta.127 K  znovu  uchopení  významu  homilie  ve  mši  vybízel 

v pražské arcidiecézi biskup Tomášek.128 

Zvláštní bohoslužba slova se konala sv. Havla v neděli po mši ve 7:30.129 

Lidé se na ni scházeli v sakristii, těmto setkáním se říkalo Bohoslužba slova 

pro  (duchovní)  trpaslíky.130 Byly  to  katecheze,  které  byly  srozumitelné.131 

Samostatná bohoslužba slova se konala u sv. Havla ještě ve středu.132 Jedna 

z pamětnic popisuje tato setkání takto: 

„Byli jsme namačkáni, naskládáni v té krásné barokní prostoře a P. Jiří,  

v proutěném křesle sedící, odpovídal na naše různé, ne vždy asi japné dotazy;  

vysvětloval, odkazoval na literaturu i praktický život „normálního“ křesťana.  

To byla totiž jedna z mála forem, kterou bylo v těch časech možné vychovávat  

mládež.  Tato  shromáždění  byla  orámována  zpěvem  kánonu  se  slovy  „Za 

všechny dary života, měj dík ó Pane náš“.133

Za texty přímluv  si  Reinsberg  vybral  staré  arménské  ekténie  nebo texty 

sv. Jana Zlatoústého, nejdříve se je modlili u sv. Havla.134  Jejich texty si nechal 

schválit od biskupa Tomáška.135

127 Opatrný: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
128 MATĚJKA,  Jan:  Kardinál  Tomášek  a  liturgická  obnova,  in:  Opatrný,  Aleš  (ed.): 

Kardinál Tomášek a koncil. Praha : Pastorační středisko, 2002, s. 94.
129 Kofroň: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové. Stejně i Hradilek: Rozhovor, 

soukromý archiv Aleny Michálkové.
130 Kofroň,  J.  (2004):  Čím  je  Jiří  Reinsberg  pro  nás  dnes? Dostupné  z 

<http://www.getsemany.cz/node/629>. Cit. 6. 3. 2012
131 Hradilek: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové. 
132 Tamtéž.
133 Brožová, Irena: K homilii o 3. neděli adventní, in: Vojtík 117/2011. Dostupné online z: 

< http://sv-vojtech.eu/wp-content/uploads/2011/12/Vojtik117.pdf> Cit. 10. 4. 2012.
134 Kofroň,  J.  (2004):  Čím  je  Jiří  Reinsberg  pro  nás  dnes? dostupné  online  z: 

<http://www.getsemany.cz/node/629>.  Cit. 6. 3. 2012
135 Korfoň: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
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3.4.1. Pracovní texty k bohoslužbě slova

S bohoslužbami slova souvisí i  farní časopis, který začal vycházet v roce 

1969  zvaný  Pracovní  texty  k bohoslužbě  slova.  Na  jeho  vydávání  si  Jiří 

Reinsberg  opatřil  povolení  z  Národního  výboru.136 Připravený  vytištěný  a 

zkompletovaný časopis mu dodával Josef Myslivec.137 

Sešitek  formátu  A5  měl  obálku  zprvu  zdobenou  křesťanskými  motivy 

vztahujícími se k liturgické době. Na úvodních stránkách byl vždy vysvětlen 

jejich  význam.  V  časopisu  vycházely  hodnotné  články  z  dějin  liturgie, 

životopisy  světců  i  zamyšlení  nad  významem  liturgických  dob,  ve  kterých 

příslušné  číslo  časopisu  vycházelo.  Na  jeho  stránkách  přinášel  každou 

informaci  ze  světa  obnovené  liturgie  po  II.  vatikánském  koncilu,  které  s 

očekáváním sledoval. Část věnoval i na otázky a odpovědi farníků. 

Problematika liturgie  nebo liturgické praxe se vyskytuje  téměř v každém 

čísle. Nejvíce se zaměřuje na liturgickou praxi v průběhu slavení eucharistie. 

Zvláště píše o bohoslužbě slova o jejím novém pojetí a rozšíření nabídky textů.

Problém  časopisu  spočívá  ve  skutečnosti,  že  Dr.  Myslivec  psal  své 

příspěvky jménem Jiřího Reinsberga,138 je tedy obtížné rozlišit, které myšlenky 

patří Reinsbergovi a které psal sám Myslivec. Časopis vycházel tři roky.

3.5. Slavení eucharistie
Na  stránkách  farního  časopisu  je  připomenuto,  že  základem  plodného 

slavení je aktivní účast a vědomí společenství. Proto se P. Reinsberg snažil lidi 

zcela přirozeným způsobem vtáhnout do dění.139 O podobě slavení eucharistie 

136 Kofroň,  J.  (2004):  Čím  je  Jiří  Reinsberg  pro  nás  dnes? Dostupné  z: 
<http://www.getsemany.cz/node/629>. Cit. 6. 3. 2012

137 Hradilek: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
138 V časopise ale články podepsány nejsou.
139 Baťa: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
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v  Týnské  farnosti  si  lze  udělat  představu  i  z  dochovaných  dobových 

fotografií.140

3.5.1. Eucharistická modlitba

Vůbec  první  článek  věnovaný  změnám  v  liturgii  je  zaměřen  na  nové 

eucharistické  modlitby.  Čtenářům  vysvětluje  jejich  původ  i  úpravy,  které 

musela  komise  udělat,  aby byly  tyto  starobylé  texty přizpůsobeny struktuře 

vrcholné  modlitby  liturgie.  Zvlášť  upozorňuje  na  čtvrtou  eucharistickou 

modlitbu v souvislosti s nároky, které klade na účastníky bohoslužby: 

"Tento velký dar chce po nás velkou odpověď: aby to, co se kněz bude modlit nejen svým, 

ale  i  naším jménem  a  v  našem mateřském jazyku,  přestalo  být  jen  neurčitým  sluchovým 

vjemem, ale i naší vlastní modlitbou, aby to, co říkají jedna ústa, se stalo vroucí modlitbou 

všech.“141 

Až do září roku 1970 se ale část eucharistické modlitby recitovala potichu, 

zatímco shromáždění zpívalo některou píseň.142 

Zvolání  uprostřed  eucharistické  modlitby  po  přijímání  nevzbuzovalo  u 

hloubavých  návštěvníků  bohoslužeb  pochopení.  Jeden  z  nich  napsal  svůj 

nesouhlas do farního časopisu do „rubriky“  otázek a odpovědí.  Píše  v  něm 

"protože se tím ruší jednota ústřední modlitby eucharistické liturgie, ba že její 

formální dynamismus je přetržen právě v kulminujícím bodu.“ Zvláště mu to 

vadí u čtvrté eucharistické modlitby, „kterou nyní dost často používáme v naší 

obci."143 V odpovědi je uznáno, že 

140 Viz kapitola Stav bádání.
141 REINSBERG, Jiří: Pracovní texty k bohoslužbě slova, Praha : samizdat, 7/1969, s. 9.
142 Srov. REINSBERG, Jiří: Pracovní texty k bohoslužbě slova, Praha : samizdat, 9/1970, 

s. 87 průb.
143 REINSBERG, Jiří: Pracovní texty k bohoslužbě slova, Praha : samizdat, 9/1971, s. 106 - 

108 průb.
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„za touto připomínkou je cítit tazatelova vnímavost k dramatické stránce liturgie a bylo by 

si  jen přát,  aby se více katolíků zamýšlelo  i  nad touto formální,  výrazovou stránkou nové 

liturgie. Všechno, co se u oltáře děje a mluví, je věcí celé obce, kněz (až na nepatrné výjimky) 

mluví za ni, jejím jménem. Zde slovo obce je zároveň výrazem jejího práva aktivně se podílet i 

na tomto vrcholu eucharistického společenství.“144 

V jiném článku  se  zdůrazňuje,  že  charakteristickým rysem eucharistické 

modlitby  bylo  ticho  shromáždění.  Dnešní  doba  si  žádá  svědectví  o  víře  a 

„přiznání se ke Kristu trpícímu, vítěznému a znovu přicházejícímu.“145 Zvolání 

uprostřed modlitby je „potvrzení životnosti  našeho křesťanství.“146 Věřící  by 

měli při vyslovování tohoto textu pamatovat na „to, co říkáme a formujme i 

svůj slovní projev jako opravdové a statečné vyznání, nejenom své osobní, ale i 

celé obce pronášené proto jedněmi ústy a jedním srdcem.“147 

3.5.2. Misál

S novým misálem se Reinsberg seznámil v létě roku 1970, protože už v září 

se píše ve farním časopisu: „Měli jsme možnost prolistovávat asi čtvrt hodiny 

jediný exemplář nového misálu. Je to kniha silná, ba tlustá a proto nepraktická 

k dennímu užívání. Snad se dá v českém překladu rozdělit na dva svazky.“148 

Také se zde s potěšením konstatuje, že „některé jeho novoty se brzy objeví i v 

naší farní liturgii.“149 

144 Tamtéž s. 106 – 108 průb.
145 REINSBERG, Jiří: Pracovní texty k bohoslužbě slova, Praha : samizdat, 1/1968, s. 8.
146 Tamtéž s. 8.
147 Tamtéž s. 8.
148 REINSBERG, Jiří:  Pracovní texty k bohoslužbě slova, Praha : samizdat, 9/1970, s. 87 

průb.
149 REINSBERG, Jiří: Pracovní texty k bohoslužbě slova, Praha : samizdat, 10/1970 s. 98 - 

100 průb.
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3.5.3. Pozdravení pokoje

Novým prvkem obnovené liturgie se stalo pozdravení pokoje. Z článku ve 

farním časopisu je zřejmé, že se tato praxe v Týnské farnosti objevovala už 

dříve.150 

„Z této rubriky bude asi mnoho rozpaků v různých zemích a buďme proto rádi, že nás 

nepřekvapila.  Bylo  by  však  dobře,  kdybychom  si  dosavadní  formuli  pozdravu  -  právě 

z podnětu této rubriky -  myšlenkově obohatili  tak,  že bychom se zdravili:  „Pokoj a  lásku“ 

s odpovědí: I tobě bratře, sestro (ženo, muži, synu, dcero atd.)“151

Pozdravení pokoje se poté praktikovalo tak, že ti, co přinesli dary, přišli na 

místě pozdravení pokoje k oltáři, pozdravili se a Jiří Reinsberg jim dal políbit 

pacifikál. Poté odešli k prvním lavicím a předali pozdravení pokoje dál.152 Byla 

tam idea roznášení pokoje po kostele.153

3.5.4. Závěrečné obřady

S potěšením je v článku vítána volba umístění krátkých sdělení pro farnost 

před  závěrečné  požehnání  v  mešní  liturgii.  „Konečně  tedy  tato  důležitá 

komunikace mezi  knězem a věřícími najde  své liturgické místo,  nebude se 

plést  s  homilií  a  dostane konečně liturgickou podobu,  t.  j.  přestane  být  jak 

sousedským povídáním, tak byrokratickým suchopárem.“154

150 A potvrdili ji v rozhovorech i Eliáš, Kofroň a Hradilek.
151 REINSBERG, Jiří: Pracovní texty k bohoslužbě slova, Praha : samizdat, 8/1969, s. 2 – 

9. 
152 Eliáš: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
153 Opatrný: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
154 REINSBERG, Jiří: Pracovní texty k bohoslužbě slova, Praha : samizdat, 8/1969, s. 2 – 

9.
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3.5.5. Přijímání eucharistie

V  souvislosti  s  vydáním  konstituce  Sacrosanctum  concilium  bylo 

v některých zemích povoleno přijímání na ruku. S věřícími z těchto zemí se tu 

a tam mohli setkat i účastníci bohoslužeb v Týnském chrámu nebo u sv. Havla. 

Mezi Pražany tato praxe vzbuzovala rozpaky. I k tomuto se vyjadřuje jeden 

z článků farního zpravodaje:

„slavnost  eucharistie  je  především  hostinou  Páně  a  poněvadž  jsme  lidé  dospělí,  není 

důvodu,  aby  nás  někdo  při  této  hostině  krmil.  Každé  disciplinární  opatření  v  církvi  je 

podmíněno poměry v době jeho vydání. A rozhodně by neodpovídalo duchu lásky, aby se na 

takovém nařízení trvalo i tehdy, když jeho předpoklady dávno pominuly. Proto neobracejme 

oči  v  sloup,  až  uvidíme  i  v  našem  prostředí,  tolik  navštěvovaném  katolíky  ze  zahraničí, 

přijímání na dlaň.“155 

Je také doloženo, že si někteří zahraniční věřící stěžovali na kvalitu českých 

hostií.  Připadali  jim  příliš  „papírové“.156 Touto  tradiční  podobou 

eucharistického  chleba  se  zabývá  i  jeden  z  článků  ve  farním  časopisu,  ke 

připomíná, že materie svátosti eucharistie má připomínat chléb,157 a vyjadřuje 

se zde naději, že se snad v budoucnu zde dočkáme praxe západních zemí, kde 

se začaly hostie vyrábět silnější.158

3.6. Svátost smíření
Otec Jiří zpovídal před každou mší, kromě toho měl ke zpovědi vyhrazený 

čas v pondělí a v pátek od 15:00 do 17:30.159 Svátost smíření ale nepovažoval 

155 REINSBERG, Jiří: Pracovní texty k bohoslužbě slova, Praha : samizdat, 12/1970, s. 125 
– 127 průb.

156 REINSBERG, Jiří: Pracovní texty k bohoslužbě slova, Praha : samizdat, 2/1970, s. 22 – 
24. 

157 Viz Všeobecné pokyny k římskému misálu, 2002, § 321.
158 REINSBERG, Jiří: Pracovní texty k bohoslužbě slova, Praha : samizdat, 2/1970, s. 22 – 

24. 
159 Kofroň,  J.  (2004):  Čím  je  Jiří  Reinsberg  pro  nás  dnes? Dostupné  z: 

<http://www.getsemany.cz/node/629 >. Cit. 6. 3. 2012
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za cosi formálního. I zde podle svého hesla „Proč bychom se odbejvali“ kladl 

důraz na poctivost slavení. Jsou známá i jeho originální formy pokání, která 

penitentům uložil a také víme, že často ve zpovědnici zapomněl na čas a tak 

mešní  liturgie  začínala  s  mnohaminutovými  zpožděními.  Pro  Reinsberga  je 

ideální  místo  pro setkání  kajícníka  s  knězem a pro udílení  svátosti  smíření 

takové, kde se lze soustředit, je zde klid, nikdo a nic neruší a které povzbuzuje 

ke kajícnosti. Nic nemá rozptylovat a člověku zde nemá být smutno.160

Kolem roku 1985,161 se zpověď odehrávala na gotickém sedes hned vedle 

sakristie  v   jižní  lodi.  „Pater  Reinsberg  jako  zpovědník,  já  jsem  ho  zažil  

v dětském a mladistvém věku, byl  velmi obohacující  v tom, že člověk neměl  

pocit v tom, že je všechno ztracené. Že je nutné začít znova, ale ne že se to  

bagatelizovalo.  Nejlepším lékem na to je nebrat sám sebe úplně vážně a umět  

se sobě zasmát. To byl obrovský proud naděje, příslib do budoucna, že prostě  

člověk se jednak chce změnit, ale to pocítění milosrdenství a toho odpuštění  

bylo velice silné, ten přístup byl nesmírně otcovský a laskavý.“162

3.7. Svátost křtu

K  reformě  liturgie  křtu  vyšel  komentář  ve  farním  časopisu.  Především 

vyzdvihuje teologické roviny svátosti „křest je především znovuzrození z vody 

a z Ducha svatého, ale je i vrůstem v Kristovu smrt a zmrtvýchvstáním nad 

smrtí  a  tedy  jeho  uskutečnění  i  s  liturgickou  oslavou  tohoto  vítězství“  a 

shledává,  že úpravy obřadů více respektují a zviditelňují i  další rozměr křtu 

totiž,  že  „křest  je  záležitostí  celé  obce,  nejen  malého  hloučku  rozpačitých 

160 REINSBERG, Jiří: Obnova liturgická a obnova kostela z hlediska kněze, in: Via 6/1968, 
s. 113.

161 V té době se setkával s Jiřím Reinsbergem Jan Baťa.
162 Baťa: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
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příbuzných,  dirigovaných  kostelníkem.“163 Křtitelnice  má  být  umístěna 

v kostele tak, aby se k ní mohl konat průvod.164

Konkrétní  podobu liturgického slavení  v  době před  liturgickou  reformou 

demonstruje krátký černobílý němý film v délce 3 minuty a 58 sekund. Je na 

něm zachycen křest, slavnost se konala 22. 7. 1959. Jiří Reinsberg křtí Tomáše 

Svobodu. Reinsberg nejprve vítá rodinu v tmavém pluviálu. Následující záběr 

ukazuje  průvod  kostelní  lodí  k  bočnímu  oltáři,  Reinsberg  má  na  dítěti 

položenou štolu a modlí se předepsané modlitby. Pronáší exorcismus, znamená 

dítě  znamením kříže  a  maže  jej  olejem katechumenů.  Další  záběr  ukazuje 

vlastní udílení křtu trojím politím vodou do tvaru kříže, Reinsberg již má na 

sobě světlý pluviál. Následuje pomazání křižmem, odevzdání křestního roucha 

a  svíce,  a  modlitba  kněze  s  rozžatou  svící  před  oltářem.  Poté  jdou  rodiče 

s knězem  v  průvodu  k  oltáři,  kde  je  připravené  klekátko,  na  které  rodiče 

pokleknou a dítě položí před sebe. Reinsberg pronáší u oltáře modlitbu a bere 

dítě do náručí, odchází s ním k oltáři, klade ho na oltářní menzu a pozdvihuje 

do výše,165 poté se vrací k rodičům a dítě jim předává. Na závěr udílí požehnání 

a rodiče se odcházejí zapsat do křestní matriky.166 V pozdějších letech už dítě 

nepozdvihoval,  „možná to  bylo ovlivněno jeho zdravotním stavem, že to  už  

nedělal.“167

3.8. Svátost manželství

Zajímavá  byla  jeho  praxe  při  svátosti  manželství.  Promluvu  říkal  pouze 

snoubencům.168 Svatební obřad také zahajovala na místě svatebního pochodu 

163 REINSBERG, Jiří: Pracovní texty k bohoslužbě slova, Praha : samizdat, 4/1970, s. 43 – 
46 průb.

164 REINSBERG, Jiří: Obnova liturgická a obnova kostela z hlediska kněze, in: Via 6/1968, 
s. 113.

165 Pavel Hradilek v rozhovoru potvrzuje, že to byla běžná praxe.
166 Viz <http://www.youtube.com/watch?v=-WtYXOYB1kU>. Cit. dne 10. 4. 2012.
167 Baťa: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
168 Hradilek: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
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specifická hudba, protože „do jeho farního obvodu spadala kaple v Karolinu.  

Vždycky prohlašoval, že týnský farář je i univerzitní kaplan, to znamená, že má 

právo na univerzitní fanfáry. Vždycky, když měl svatbu on, tak varhaník měl za  

úkol na ten vstupní pochod hrát univerzitní fanfáry, což jsou fanfáry, které se 

hrají jako vstup při promoci. Kostelník Davídek tomu pochodu říkal Kráva.“169

3.9. Obřady Svatého týdne a velikonočního tridua

„Pater  celou  postní  dobu měl  zvláštní  bohoslužbu slova,  kdy vysvětloval  

jednotlivé  obřady  a  všechny  zpěvy  se  tam  nacvičovaly.  Každý  rok  se  to  

opakovalo.“170 Součásti  velikonočních  obřadů  v  Týnském  chrámu  byla  i 

modlitba tzv. temných hodinek.171 Zpočátku zpíval čtení i celé pašije Reinsberg 

sám.172 Nešlo ale pouze o vnější podobu a pochopení obřadů „dařilo se, že se  

tam uplatnila víra toho shromáždění.“173 

V době, kdy ve farnosti současně působili Dr. Eliáš a pan Korejs, staral se o 

doprovod bohoslužeb v Týně Dr. Eliáš a pan Korejs jezdil do Strašnic.174

3.9.1. Květná neděle

Smysl  tohoto  slavení  spočívá  nikoli  ve  svěcení  ratolestí,  ale  v  průvodu 

s nimi,  tedy  jejich  používáním.175 Obřady  v  latině  začínaly  gregoriánským 

zpěvem  „Hosanna  filio  David“,  k  průvodu  se  zpívaly  dvě  antifony  „Pueri 

Heraeorum“  a  hymnus  „Gloria,  laus  et  honor“.  Po  modlitbě  předsedajícího 

následovala bohoslužba slova v češtině. Už v roce 1971 je mezi první a druhé 

čtení  vložen Korejsův žalm s antifonou „Bože můj,  Bože můj,  proč jsi  mě 

169 Baťa: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
170 Eliáš: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
171 Kofroň: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
172 Kofroň: Rohovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
173 Hradilek: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
174 Korejs: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
175 REINSBERG, Jiří:  Pracovní texty k bohoslužbě slova, Praha : samizdat, 3/1970, s. 26 

průb. 
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opustil?“176 Po  druhém  čtení  zaznělo  Korejsovo  zpracování  verše  před 

evangeliem  bez  odpovědi  lidu.  K  obětním  průvodu  se  zpívalo  česky.  Na 

jednotlivé výzvy věřící odpovídají: „Dary tyto přinášíme“ a  „Čest a sláva na 

věky.  Amen.“  Zpěv  zkomponoval  opět  Bohuslav  Korejs.  Dále  liturgie 

pokračovala  latinsky  až  do  přijímání.  K  tomuto  úkonu  ze  zpíval  nejprve 

latinská antifona „Pater, si non potest“, po něm zaznělo české responsorium 

Petra  Ebena  „Otče,  nemůže-li  mě  tento  kalich  minout.“177 Liturgie  Květné 

neděle končila latinskými modlitbami.178 

3.9.2. Zelený čtvrtek

Zpěvy k večerní mši  na Zelený čtvrtek jsou uvedeny pod hlavičkou Den 

večeře  Páně.  Na  stránkách  farního  časopisu  se  tento  název  obhajuje  jako 

správný  a  nejlépe  vystihující  charakter  slavení.179 Mše  začíná  latinskou 

antifonou na gregoriánský nápěv „Nos autem gloriari“ ve které není počítáno 

s účastí  lidu – zpívá ji  sbor.  Součástí  bohoslužby slova v českém jazyce  je 

responsoriální  žalm  Bohuslava  Korejse  s  antifonou  „Kalich  požehnání  je 

společenstvím krve Kristovy“180 a rovněž Korejsův zpěv před evangeliem bez 

odpovědi  lidu  na  text  „Přikázání  nové  vám  dávám,  abyste  se  milovali 

navzájem,  jako  já  jsem miloval  vás.“  K  obřadu  mytí  nohou  jsou  uvedeny 

latinské  chorální  antifony  „Mandatum  novum“,  „Dominus  Jesus“,  „In  hoc 

cognoscent“ a „Maneat in vobis“, které zpívá shromáždění a „Domine tu mihi“ 

a „Postquam surrexit“, které zpívá schola. Při obřadu mytí nohou se myla jen 

176 Dnes ve Zpěvech s odpovědí lidu. Vydala Česká liturgická komise, 1984.
177 Dnes  ve  Zpěvech  s  odpovědí  lidu  jako  mezizpěv  bohoslužby  slova.  Vydala  Česká 

liturgická komise, 1984.
178 V  doplňku  ke  Svatohavelskému  zpěvníku  Reinsberg  uvádí  překlady  modliteb  s 

poznámkou:  „České  překlady  modliteb  nejsou  a  nechtějí  být  oficielním liturgickým 
textem, který v obě přípravy této knížky nebyl k dispozici. Jsou zde jen pro informaci 
těch, kteří latinský originál při jediném poslechu nepochopí.“

179 REINSBERG, Jiří:  Pracovní texty k bohoslužbě slova, Praha : samizdat, 3/1970, s. 26 
průb. 

180 Dnes ve Zpěvech s odpovědí lidu. Vydala Česká liturgická komise, 1984.
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jedna noha.181 K obětnímu průvodu ze zpívá hymnus „Ubi caritas  et  amor“ 

s účastí jak scholy, tak lidu. Modlitba nad dary a další části mše až do průvodu 

s  eucharistií  jsou  latinsky.  Svátost  eucharistie  se  přijímala  pod  obojí 

způsobou.182 Zpěv k přijímání „Hoc corpus“ náleží schole, v průvodu se počítá 

s  účastí  lidu  ve  zpěvu  hymnu  „Pange  lingua“.  Reinsberg  předepisuje  tento 

způsob  provedení:  „Po  dokončení  4.  sloky  se  vracíme  zpět  k  2.  sloce  a 

opakujeme sloky 2, 3, 4 po celou dobu trvání průvodu. Teprve když je kněz u 

oltáře, zpívají se při adoraci sloky 5 a 6.“183 

Zvykem  na  Zelený  čtvrtek  bylo  žehnat  chleba  a  vejce  a  po  skončení 

bohoslužby je rozdávat odcházejícím lidem.184

Na  zelený  čtvrtek  se  podalo  až  přes  600  svatých  přijímání.  Počet 

komunikantů hlídali ministranti a Jiří Reinsberg si psal křídou číslo na tabulku 

v sakristii.185 Po skončení obřadů se snímala plátna ze všech oltářů za zpěvu 

žalmů.186 

3.9.3. Velký pátek

Velkopáteční bohoslužba neboli Den utrpení Páně začíná v tichosti, vstupní 

modlitba  je  pronášena  latinsky.  Po  prvním  čtení  následuje  Korejsův  žalm 

s antifonou „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Po druhém čtení 

se zpívá Korejsův zpěv před evangeliem bez odpovědi lidu na text začínající 

slovy „Kristus se pro nás stal“. Pašije se ale zpívají latinsky s účastí lidu, který 

pronáší texty určené pro zástupy (turba) rovněž v latině.  Velké přímluvy se 

kněz modlí latinsky. Při přinášení kříže se zpívá dialog „Ecce lignum Crucis“. 

Reinsberg poznamenává: Opakuje se třikrát, teprve po tomto zpěvu se klekne. 

181 Hradilek: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
182 Hradilek: Rozhovor, soukromý archiv Alena Michálkové.
183 Tato praxe je v souladu s rubrikami Misálu z roku 1970.
184 REINSBERG, Jiří:  Moje archa úmluvy, Praha : Junák – svaz skautů a skautek, 2000, 

s. 42.
185 Eliáš: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
186 Kofroň: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
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K uctívání kříže uvádí v dodatku ke Svatohavelskému zpěvníku několik zpěvů. 

Nejprve antifona „Crucem tuam adoramus“, poté latinské improperie a hymnus 

„Crux fidelis“. Ministranti  počítali  i  lidi,  kteří přišli uctít  kříž.  Bylo jich asi 

400 až 500.187 K obřadu přijímání nabízí zpěvník dvě antifony „Adoramus te, 

Christe“  a  „Dominus  tanquam ovis“.  I  závěrečné  modlitby  jsou  pronášeny 

latinsky. 

K velkopátečním obřadům se vrací článek ve farním časopisu upozorněním 

na změnu ve velkých přímluvách. Nový text modlitby za Židy je výsledkem 

ekumenismu,188 který  byl  vyhlášen  na  II.  vatikánském  koncilu  v  deklaraci 

Nostra  Aetate.  Navíc  respektuje  posun  v  myšlení  Židovského  národa,  ve 

kterém už vymizelo očekávání Mesiáše. Křesťané se sice s tímto stanoviskem 

nemohou  ztotožnit,  avšak  jsou  vázáni  zákonem  lásky,  který  jim  brání 

v modlitbě za druhé poučovat, nebo kárat.189 

V pátek se konala křížová cesta. P. Reinsberg sice držel v ruce knihu, ale 

texty improvizoval.190 Reinsberg ke křížové cestě poznamenává, že jednotlivá 

zastavení, jednotlivé události se mají chápat nikoli historicky, ale alegoricky, 

což je daleko bezprostřednější a užitečnější. Proto je vhodnější nahradit obrazy 

pouze  kříži,  aby  nic  nerozptylovalo  představivost  účastníka  pobožnosti. 

Křížová  cesta  by  měla  být  opravdovým  putováním  od  jednoho  zastavení 

k druhému. 191

187 Hradilek: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
188 Dnes používáme slovo ekumenismus pro otázky sblížení křesťanských církví. V tomto 

případě se jedná o mezináboženský dialog.
189 Srov.  REINSBERG,  Jiří:  Pracovní  texty  k  bohoslužbě  slova, Praha  :  samizdat,  5  – 

6/1971, s. 72 – 73.
190 Hradilek: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
191 REINSBERG, Jiří: Obnova liturgická a obnova kostela z hlediska kněze, in: Via 6/1968, 

s. 113.
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3.9.4. Velikonoční vigilie

Podstata  oslavy Kristova zmrtvýchvstání  nespočívá v bohatství  textů,  ale 

„ve  svátostném  zmrtvýchvstání  nových  křesťanů“.192 Nejpůsobivějším 

momentem liturgie je okamžik vnášení paškálu do ztemnělého kostela a volání 

„Světlo Kristovo“ s odpovědí  „Sláva tobě, Pane.“ Je to „silný symbol vyznání 

víry a zároveň jasný obsah toho, co dnes slavíme a na co myslíme.“193 

Velikonoční  vigilie  neboli  Svatá  noc  je  ve  zpěvníku  zastoupena  zpěvy 

k bohoslužbě slova Evžena Kindlera. Po epištole je předepsáno trojí aleluja, 

které zpívá kněz vždy o tón výš a shromáždění jej po něm opakuje. Litanie ke 

všem svatým, odpověď lidu po svěcení vody a zpěv ke kropení lidu je uveden 

podle  chorálních  nápěvů,194 celá  liturgie  až  na  bohoslužbu  slova  se  koná 

latinsky. Antifonu k přijímání „Pascha nostrum“ zpívá schola.

Za  vrchol  této  bohoslužby  je  považován  chvalozpěv  Exultet,  avšak  na 

stránkách  časopisu  se  hořekuje  nad  úrovní  jeho  překladu  s  nadějí,  „že  se 

nestane  definitivní.“195 Zároveň  lituje,  že  se  do  nového  misálu  nezařadily 

k výběru jiné verze tohoto chvalozpěvu.196 

Obřady Velké noci slavil od roku 1955 ve večerních hodinách. Začínaly ve 

22:30,  aby o  půlnoci  zaznělo  Gloria,  končily  kolem 1:30  – 2:00  hodiny.197 

Účastníci  vzpomínají  na jejich působivost a na dokonalou latinu,  která byla 

pronášena s hlubokým porozuměním smyslu textu a s osobní účastí.

Velikonoční  vigilie  se  takto  slavila  ještě  v  závěru  osmdesátých  let.198 a 

v letech devadesátých.

192 REINSBERG, Jiří:  Pracovní texty k bohoslužbě slova, Praha : samizdat, 3/1970, s. 35 
průb. 

193 Tamtéž s. 33 průb.  
194 Zpěv „Vidi aquam“ je uveden podle zjednodušeného znění Graduale simplex.
195 REINSBERG, Jiří:  Pracovní texty k bohoslužbě slova, Praha : samizdat, 5 – 6/1971, 

s. 73.
196 Srov. tamtéž s. 73.
197 Eliáš: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
198 Baťa: Rozhovor, soukromý archiva Aleny Michálkové.
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3.10. Hudba u Týna a sv. Havla
Nejdůležitějším  požadavkem  Jiřího  Reinsberga  byla  realizace  pojmu 

„participatio  actuosa“  v  liturgii,  tedy  vše  co  se  zpívalo  měl  být  schopen 

zazpívat  i  lid.199 Základem byl  gregoriánský chorál,  důležitá  byla  vzájemná 

souhra dění na kůru a u oltáře.200 Chorální zpěvy se nedoprovázely.201 Písně se 

hrály ve svižném tempu.202 Jiří Reinsberg měl v oblibě trubku,203 sám byl velice 

muzikální.204 

Varhaníci společně s dalšími muzikanty se mohli „blýsknout“ zejména při 

okuřování  oltáře  po  přípravě  darů,  což  mnohdy  trvalo  i  pět  minut.205 „Na 

Velikonoce  jednou  Petr  Eben  napsal  žesťový  kvintet  na  písničku  Bůh 

všemohoucí,  ale  ten  starší  nápěv.  Na  Bílou  sobotu  se  Nejsvětější  svátost  

přenášela od Božího hrobu do boční lodě nalevo v průvodu. A my jsme jednu  

část  z  toho  žesťového  kvintetu  odehráli.“206 Hudba  Petra  Ebena  zněla  při 

Reinsbergových bohoslužbách často.207 Ebenova antifona „Veselte se nebesa“ 

se stala součástí čtvrté části jeho cyklu Okna pro trubku a varhany a právě tuto 

část  zahráli  o  Vánocích  jako  předehru  k  tomuto  responsoriu  (ovšem 

s vynecháním pedálového sóla, to se v Týně zahrát nedalo).208 Provedení bylo 

natolik působivé, že se stalo tradiční součástí Vánočních bohoslužeb.209 

S  hudebními  podněty  přicházel  i  sám  Reinsberg.  Jednou  donesl  panu 

Eliášovi desku s filmovou hudbou skladatele Trojana, „že bychom to mohli u  

199 Eliáš: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
200 Eliáš: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
201 Kofroň: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
202 KOMÁREK, Karel: Farář v srdci Evropy, in: Poutník 8/2004. Dostupné z: 

<http://poutnik.kratky.org/poutnik/2004/1004.pdf>. Cit. 10. 4. 2012.
203 Eliáš: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
204 Kofroň,  J.  (2004):  Čím  je  Jiří  Reinsberg  pro  nás  dnes?  Dostupné  z 

<http://www.getsemany.cz/node/629 >. Cit. 6. 3. 2012.
205 Eliáš: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
206 Eliáš: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
207 Například při zpěvu Ebenových antifon.
208 Eliáš: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
209 Eliáš: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
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nás hrát.“210 V den provedení „on zazvonil a čekal u sakristie až to dohrajeme.  

A pak my jsme teprve zaintonovali introit. A on vyšel. [Čekal] Ale klidně pět  

minut, dal tomu ten čas.“211 Jiří Reinsberg neměl rád, když se dával tón sboru, 

poté, co intonoval Gloria nebo Credo. Sbor musel umět nastoupit i bez této 

pomoci. Mezi prefací a Sanctus nechtěl pauzu, zpěváci museli umět nastoupit 

hned.212 V době adventní se při mši zpívaly Roráty podle Dobroslava Orla.213

V liturgii Týnské farnosti bylo zvykem zpívat zvláštní responsoria v českém 

jazyce k přijímání. Po prolistování nového lekcionáře zjistil Jiří Reinsberg, že 

struktura responsoriálního žalmu odpovídá těmto již zavedeným responsorií a 

tedy budou moci být na tomto místě v nové liturgii používány.214 

3.10.1. Svatohavelský zpěvník

Tento  zpěvník  si  nechal  P.  Reinsberg  církevně  schválit  od  biskupa 

Tomáška.215 Práce na jeho vydání probíhaly ve spěchu kvůli politické situaci. 

Na jeho vzniku se podíleli tři lidé,216 věřící si pak výtisk zakoupili.217 Notovaný 

zpěvník byl  vydán v roce 1968 pod názvem Cantus  Sangalenses  Pragenses, 

existuje ještě verze z roku 1967, kdy je zpěvník tvořen lístky psanými na stroji 

s názvem Svatohavelský kancionál. Vydání z roku 1968 v předmluvě uvádí, že 

první písně vznikly ještě před koncilem, aby vyhověly požadavkům liturgické 

konstituce  z roku  1958,  tak  aby  vyplnily  čas  mezi  recitativem  lidu  a 

posvátnými  akcemi.218 Melodie  písní  pocházejí  ze  středověku,  renesance  i 

210 Eliáš: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
211 Eliáš: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
212 Korejs: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
213 Baťa:  Rozhovor,  soukromý archiv  Aleny  Michálkové.  Korejs:  Rozhovor,  soukromý 

archiv Aleny Michálkové.
214 Responsoria zkomponoval Petr Eben, dodnes některé z nich nabízí k výběru liturgická 

kniha  Zpěvy  s  odpovědí  lidu  a  oddíl  6  Varhanního  doprovodu  k  Jednotnému 
kancionálu.

215 Viz příloha 1.
216 Jejich totožnost je v současnosti neznámá.
217 Eliáš: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
218 Četbou evangelia, přijímáním atd.
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baroka (pramenem pro ně byl  Český kancionál Dobroslava Orla),  nebo jsou 

zkomponované  soudobými  skladateli.  Na  nových  písních  se  podíleli  Iša 

Krejčí,219 Jan Klusák,220 Petr Eben,221 Jarmil Burghauser,222 Zbyněk Vostřák,223 

Evžen  Kindler,224 Klement  Slavický,225 Karel  Sklenička,226 a  Bohuslav 

Korejs.227 Texty  písní  jsou  většinou  dílem  Dr.  Josefa  Myslivce.228 Jsou 

myšlenkově hodnotné, korespondující s vybranou částí liturgie a v neposlední 

řadě i reflektující požadavky doby.

Po mešních písních, následují responsoria k obětnímu průvodu. Texty mají 

většinou  převzaté  z různých  starých  liturgických  textů  a  mají  potrhnout 

myšlenku účasti lidu na oběti.229  Po nich jsou ve zpěvníku zařazeny antifony 

k přijímání,  které  se  zpívají  společně  se  žalmy.  Ty  mají  význam  jakýchsi 

střelných modliteb pro ty, kteří přicházejí nebo odcházejí od stolu Páně.230 Dále 

obsahuje děkovné písně, soubor písní k bohoslužbě slova a další písně v oddílu 

ostatní  písně.  Pět  závěrečných  děkovných  písní  se  má  použít  na  závěr 

bohoslužby, jako jakési psychologické uzavření obřadu a jejich text a hudební 

charakter  má  zpívajícím  sloužit  jako  most  mezi  „atmosférou  liturgie 

povznášející ducha a potěšující srdce a chladnou střízlivostí všedního dne, do 

kterého věřící odcházejí.“231

219 Zpěv před evangeliem ve Třinácté – ekumenické.
220 Zpěv před evangeliem ve Třinácté – ekumenické, Osmnáctá – O Kristu Králi, Modlitba 

věřících.
221 Zpěv k přípravě darů ve Třinácté – ekumenické,  Děkovná píseň V.,  soubor čtrnácti 

antifon  se žalmy (část  z  nich se nachází  ve  Zpěvech  s  odpovědí  lidu a  v  oddílu  6 
Varhanního doprovodu Jednotného kancionálu).

222 Zpěv k přijímání ve Třinácté – ekumenické.
223 Zpěv k přijímání ve Třinácté – ekumenické, Děkovná píseň II.
224 Šestnáctá – emauzská, Děkovná píseň IV., Prosebná píseň.
225 Sedmnáctá – Pavelská II.
226 Devatenáctá – O svatém Kříži.
227 Píseň ke svaté Anežce na text Běly Dlouhé, responsorium Celá krásná jsi Maria.
228 Práce  na  písních  započala  po  návaratu  dr.  Myslivce  z  komunistického  vězení  v 

šedesátých letech.
229 Předmluva ke Svatohavelskému zpěvníku z roku 1968.
230 Předmluva ke Svatohavelskému zpěvníku z roku 1968.
231 Předmluva ke Svatohavelskému zpěvníku z roku 1968.
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Pro  většinu  mešních  písní  je  charakteristické,  že  mají  pro  každou  část 

bohoslužby vlastní nápěv. Vlastní píseň mají pro části ordinaria Gloria, Credo, 

Sanctus a Agnus a občas i k homilii. Mezi mešními písněmi se nacházejí i dvě 

gloria  na  české  texty  z  Malostranského  kancionálu.  Responsoriální  zpěvy 

k obětnímu průvodu se ve zpěvníku nachází celkem čtyři. Na jednotlivé výzvy 

reflektující potřeby církve a celého světa odpovídají věřící krátkou odpovědí. 

Nápěv  responsorií  je  jednoduchý  inspirovaný  gregoriánskými  psalmodiemi. 

Dva  soubory  zpěvů  k  bohoslužby  slova  jsou  sestaveny  z  úvodní  písně, 

psalmodie,  prosebné  písně  a  písně  k  přijímání.  Druhý  soubor  zpěvů 

k bohoslužbě  slova  má  na  místě  psalmodie  text  blahoslavenství  v  podobné 

struktuře,  jako  se  zpěv  blahoslavenství  vyskytuje  v  liturgii  Církve 

československé husitské. Ve Svatohavelském zpěvníku se nacházejí i zpěvy, 

které  jsou  dnes  součástí  Jednotného  kancionálu.  Je  to  ordinarium  Petra 

Ebena232, křížová cesta Ilji Hurníka233 (ovšem s jiným textem) a prosebná píseň 

S námi je Bůh náš.234

V  roce  1971  byl  zpěvník  doplněn  dodatkem  „Cantuum  sangalensium 

pragensium supplementum primum“.235 Tento sešit obsahuje zpěvy pro Svatý 

týden a Velikonoční triduum a několik nových písní. 

3.10.1.1. Porovnání s dalšími zpěvníky z této doby

V době vydání tohoto kancionálu vznikal péčí České liturgické komise také 

oficiální Jednotný kancionál. Je strukturován zcela odlišně, než Svatohavelský 

zpěvník.  Je  zajímavé,  že  když  porovnáme  nejstarší  vydání  Jednotného 

kancionálu z roku 1973, která vyšla jak v Křesťanské akademii v Římě, tak 

v České katolické charitě, nalezneme výše zmíněnou píseň S námi je Bůh náš 

232 Číslo 504 v Jednotném kancionálu.
233 Číslo 062 v Jednotném kancionálu.
234 Číslo 903 v Jednotném kancionálu.
235 S věnováním: „Připisujeme památce Dr. Václava Macka s vděčností za jeho zásluhy o 

lidový zpěv v naší farnosti.“
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pouze v českém vydání kancionálu. V římském i českém vydání Jednotného 

kancionálu také chybí ordinarium Petra Ebena a píseň ke křížové cestě. Tyto 

dvě skladby ze Svatohavelského zpěvníku byly přidány až později.

Další  zpěvník,  který  vlastním  nákladem  vydala  farnost  u  Panny  Marie 

Sněžné  v  roce  1972236,  se  Svatohavelskému  zpěvníku  rovněž  nepodobá, 

obsahuje pouze několik  písní  ze  starších kancionálů.  Zpěvník Mešní zpěvy, 

vydaný v Římě v roce 1989, sdílí se Svatohavelským zpěvníkem pouze to, že 

ke každé části mše uvádí jinou píseň.237

3.11. Liturgický prostor, liturgická roucha, liturgická gesta
Zatím  jsme  se  zamýšleli  na  průběhem liturgie,  zpěvy  a  úkony,  které  se 

během ní  konaly.  Liturgie  ale  není  jen  to,  co  shromáždění  koná,  ale  má  i 

důležitý  rozměr  místa  a  prostoru,  kde se  slaví.  Do následujících podkapitol 

jsem zařadila i krátkou stať o gestech.

Připomeňme,  že  oba kostely v Týnské  farnosti  jsou starobylé  středověké 

budovy. Během staletí byl jejich interiér upravován podle vkusu doby. To, co 

dělá kostel kostelem, je ale „shromáždění křesťanské obce.“238

Se změnami po II. vatikánském koncilu bylo nutné vytvořit nový liturgický 

prostor  se  sedadlem pro předsedajícího,  místem pro hlásání  Božího slova a 

oltářem, u kterého by šlo slavit liturgii tváří k lidu.239 

236 Jeho autorem je františkán Bonaventura Bouše.
237 Podobnou  strukturu  ale  mají  i  dva  soubory  rorátních  zpěvů  a  písně  514  a  520  v 

Jednotném kancionálu.
238 REINSBERG, Jiří: Obnova liturgická a obnova kostela z hlediska kněze, in: Via 6/1968, 

s. 112.
239 V této  souvislosti  uvádím poznámku  ze  Směrnice  biskupů  a  ordinářů  ČSSR z roku 

1966, kde se doporučuje,  „aby byli  v tomto případě dostatečně liturgicky vychováni, 
aby obrácení  kněze  jim znamenalo  hlubší  proniknutí  do obětního společenství  farní 
obce kolem stolu Páně. Od kněze vyžaduje celebrace tváří k lidu zvýšenou sebekázeň, 
pozornost a smysl pro krásnou formu gest.“
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3.11.1. Sedes a ambon

Estetickým ideálem vkusného sedes podle Jiřího Reinsberga byla „prostá, 

ale jemně a citlivě zpracovaná stolička bez opěradla.“240 Ambon podle něj má 

být především místem, odkud zaznívají biblické texty. Je ale nutné, aby bylo 

označeno.  Jako vhodné řešení  navrhuje řečniště,  ale  i  pouhé osvětlení  nebo 

dokonce pouze vyhrazený prostor tak, aby mezi čtoucím a naslouchajícím byl 

volný prostor a aby se dalo soustředit „do prázdna“.241

3.11.2. Oltář

Oltář čelem k lidu zavedl  až poté,  co byl  v Praze v po koncilním duchu 

přebudován kostel  sv. Václava v Dejvicích.242 Podle vzoru zdejšího oltáře,243 

nechal vybudovat i ten Týnský. 

Podle Reinsberga je oltář je středem kostela, nikoli svatostánek. „Oltář je 

práh mezi nebem a zemí, místo pohledu za náš svět, místo setkání s Bohem, 

obětním místem, kam se klade to, co máme, kus země, jak říkají Otcové.“244

U sv. Havla nechal zhotovit oltář podle návrhu sochaře Stádníka.  V jeho 

obvodu jsou iniciály osob, které se významně zapsali do života farnosti.245

240 REINSBERG, Jiří: Obnova liturgická a obnova kostela z hlediska kněze, in: Via 6/1968, 
s. 114.

241 Tamtéž s. 114.
242 Rozhovor, Opatrný. Soukromý archiv Aleny Michálkové.
243 Rozhovor, Opatrný. Soukromý archiv Aleny Michálkové.
244 REINSBERG,  Jiří:  Obnova  liturgická  a  obnova  kostela  z  hlediska  kněze,  in:  Via 

6/1968, s. 114.
245 REINSBERG,  Jiří:  Hospodin rozjasnil svou tvář: rozhovory s Bohumilem Svobodou, 

Praha : Vyšehrad, 2003, s. 96.
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3.11.3. Dveře

Silným symbolem pro  Reinsberga  byla  i  kostelní  brána.  Je  to  něco,  „co 

člověka odděluje od jednoho světa, aby ho to převedlo do světa druhého.“246 

V této souvislosti vítá obnovení průvodů při křtu a při svatbě, kdy kněz vítá 

rodiče s dítětem a kmotry nebo snoubence ve dveřích kostela.

3.11.4. Svatostánek

Svatostánek  má  být  v  kostele  umístěn  tak,  aby  nebyl  příliš  daleko  od 

hlavního oltáře. To proto, aby celebrant měl snadný přístup k přinesení dalších 

partikulí, dojdou-li během obřadu svatého přijímání. Zároveň to má být místo 

tiché,  klidné,  milé,  které  pomáhá  člověku  se  soustředit,  ale  také  mu  brání 

rozptylovat  se  nechtěnými  vjemy.247 V souladu  se  Všeobecnými  pokyny 

k římskému  misálu  umístil  svatostánky  obou  kostelů  na  boční  oltáře.  To 

vzbudilo u některých věřících pohoršení.248 

3.11.5. Roucha

Roztrpčení a zmatek u některých členů farnosti přinesla i změna oblékání 

kněze. Na stránkách farního časopisu se píše:

„požadavek  prostoty  proniká  konečně  i  tam,  kde  se  proti  němu nejvíce  a  nejvytrvaleji 

hřešilo: jde o bohoslužebná roucha. Zdůrazňuje se tu konečně autoritativně to, co už desítky let 

tvrdí liturgisté a umělci Církvi oddaní, že krása a vznešenost roucha není v přemíře dodatečné 

výzdoby, ale v samotné látce a střihu a jestliže už na rouchu nějaké ornamenty jsou, pak musí 

souviset s funkcí roucha. Snad už tedy konečně zmizí ty sbírky vetkaných průpovídek, které 

nikdo nečte a vyšívané katalogy dávno neexistujících odrůd růží, lilií a mučenek.“249 

246 REINSBERG, Jiří: Obnova liturgická a obnova kostela z hlediska kněze, in: Via 6/1968, 
s. 113.

247 REINSBERG, Jiří: Obnova liturgická a obnova kostela z hlediska kněze, in: Via 6/1968, 
s. 114.

248 REINSBERG, Jiří: Pracovní texty k bohoslužbě slova, Praha : samizdat, 10/1969 s. 5 – 
7. 
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Pamětníci  ale  vzpomínají,  že  o  slavnostech  dbal  na  liturgická  roucha  a 

pečoval o to, aby byla paramenta pěkná a z pěkné látky.250 

3.11.6. Liturgická gesta

Z dochovaných  fotografii  je  zřejmé,  že  Reinsberg  při  liturgii  nepoužíval 

nijak okázalá gesta. Působí však na nich vyrovnaně, elegantně a soustředěně 

k posvátným  úkonům.  Právě  toto  mnohé  lidi  lákalo  na  Reinsbergovy 

bohoslužby.251 Jiří Zajíc to nazývá „kněžskou opravdovostí“ a dodává: 

„Na  rozdíl  od  toho,  co  běžně  zažíváme  od  jiných  kněží  při  bohoslužbách  i  mnohem 

"slavnějších",  nikdy jsem ho neslyšel  pronést jednu jedinou větu liturgie tak, jako by ji jen 

mechanicky oddeklamoval. Za každým slovem vždycky znovu a znovu stál celou svou bytostí. 

Liturgie  v jeho podání byla strhující  spolutvorbou Boha a člověka,  který se mu plně dává 

k dispozici, a přitom právě tím dosahuje maxima své svobody a důstojnosti.“252

Jiří Reinsberg měl  při liturgii  zvláštní  dikci.  „Tam bylo takové ztišování,  

které trochu mohlo někdy vadit a bylo trochu umělé. Ale takhle mluvil.“253

3.11.7. Průvod

Velký důraz klade Jiří Reinsberg na prvek průvodu v liturgii.  Je to obraz 

putování  vyvoleného  národa,  obraz  životní  cesty,  vyjádření  lásky,  „výraz 

vzájemného dávání sebe Bohu a Boha nám.“254

249 Viz REINSBERG, Jiří:  Pracovní texty k bohoslužbě slova. Praha : samizdat, 10/1969 
s. 5 – 7. 

250 Eliáš: Rozhovor, soukromý archiv Aleny Michálkové.
251 Samozřejmě také jeho osobité homilie.
252 Zajíc, J. (2004): Rytíř od Tejna. Dostupné z: 

<http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=1944 >. Cit. 6. 3. 2012
253 Rozhovor Opatrný. Soukromý archiv Aleny Michálkové.
254 REINSBERG, Jiří: Obnova liturgická a obnova kostela z hlediska kněze, in: Via 6/1968, 

s. 112.
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Jiří Reinsberg kladl důraz jak na uspořádání liturgického prostoru a tak na 

jednotlivá  liturgická gesta.  Všechny tyto  prvky měly umocnit  krásu slavené 

liturgie  i  povzbudit  jednotlivce  k  hlubší  a  ničím  nerušené  účasti  nejen  na 

liturgických úkonech ale i při osobní modlitbě a rozjímání.

3.12. Reflexe liturgických reforem Týnskou farností

Ne všechny nové prvky v liturgii  a v uspořádání liturgického prostoru se 

setkaly  s  rozpaky  farníků.  Naopak  s  nadšením přijali  slavnostní  požehnání 

udělovaná  na  konci  bohoslužby.255 Avšak nadšení  se  nerovná trvalá  aktivní 

účast při liturgii. Už v roce 1971256 jsou věřící na stránkách farního časopisu 

vyzývání, aby mu odpovídali257 a hovoří se zde i o jakési únavě nebo snížené 

pozornosti  k novinkám obnovené  liturgie.  Na  stránkách  farního  časopisu  je 

záležitost reflektována následujícím způsobem: 
„Za několik let nové liturgie jsme už zapomněli, jak doslova němé byly dřívější liturgie a 

pokud nešlo o slavnou mši, vnímali jsme ji vlastně jen zrakem. A tehdy byla trocha slov, která 

kněz  zpíval,  žalostně  malou  částí  celého  textového  pokladu  mešní  liturgie.  Aktivní  účast 

věřících se omezila vlastně jen na tzv. leoninské modlitby po mši, které s ní samou ovšem 

neměly nic společného. Je třeba připomenout ... abychom hlasitou recitaci kněze jako předsedy 

shromáždění a aktivní účast věřících v nové liturgii nepovažovali už za cosi samozřejmého. 

Ale i proto, abychom si nepřestávali uvědomovat, že věřícím připadl aktivní podíl na liturgii 

projevující  se  jak akcí  (obětní  průvod, pozdravení  pokoje),  tak slovy.  To mi napadá,  když 

slyším,  že  tato  vaše  slovní  účast  vyznívá  naprosto  ne  aktivně,  ba  naopak  silně  připomíná 

úsloví: „Mouchy, snězte si mě.“ Nevím, ale silně pochybuji, že byste ve svém životě reagovali 

na nějakou radostnou zprávu také nějakým ostýchavým zaševelením jedním koutkem úst, nebo 

pohodlným zabručením.  Ale zde to tak někdy vypadá  ...  nemluvte o  hnidopišství  a  cezení 

komárů; vždyť jde o to, aby podoba naší liturgie prozrazovala, že víme, co činíme, že se ke 

255 REINSBERG, Jiří: Pracovní texty k bohoslužbě slova, Praha : samizdat, 2/1971 s. 30 - 
31 průb.

256 Tedy rok po vydání nového misálu.
257 REINSBERG, Jiří: Pracovní texty k bohoslužbě slova, Praha : samizdat, 2/1971 s. 30 - 

31 průb.
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společné modlitbě nescházíme jen proto, že to kdysi církev nařídila, ale proto, že je to naší 

nezbytnou potřebou, naší radostí, že je krví našeho duchovního života.“258 

Uvedli jsme zde na základě pramenů a svědectví osob, jak liturgie v Týnské 

farnosti vypadala, jaké teologické roviny stály v pozadí jednotlivých úkonů i 

jak  Jiří  Reinsberg  pomáhal  svým  farníků  proniknout  do  aktivní  účasti  na 

liturgii. Je zřejmé, že liturgie v kostelech Týnské farnosti byla i před reformou 

slavena  důstojně  s  důrazem  na  porozumění  liturgii  a  pastorační  potřeby 

věřících.  Z  počtu  svatých  přijímání  lze  usoudit  na  stoupající  oblibu 

Reinsbergových  bohoslužeb  u  věřících.  Zajímavé  je  i  množství  povolání 

k zasvěcenému životu, které se objevilo u bývalých ministrantů.

Reformy  byly  zaváděny  v  závislosti  na  nařízeních  Celostátní  liturgické 

komise a v později České liturgické komise. Nic nebylo děláno pokusně, vše 

bylo podloženo schválením biskupa. Pro léta 1969 – 1971 máme navíc, díky 

farnímu  časopisu,  který  sehrál  významnou  roli  při  předávání  informací  ke 

věřícím,  k  dispozici  podrobnější  dokumentaci  mapující  změny  v  liturgii  a 

obsahující výklad nových obřadů a jejich smyslu. Z dochovaných pramenů, ať 

už  z  okruhu  Týnské  farnosti  nebo  komisí  zřízených  církevní  správou,  lze 

některé změny poměrně přesně datovat.

Důraz  byl  kladen  na  dodržování  rubrik  v  misálu  i  na  přednášení 

předepsaných textů. Jiří Reinsberg podněcoval umělce při tvorbě nových zpěvů 

ke mši i při zhotovování nového oltáře u sv. Havla. Díky němu vznikl soubor 

hodnotných písní uspořádaných do Svatohavelského zpěvníku. 

Homilie  se  zase  opíraly  o  lidskou  stránku  života  člověka  zasazenou  do 

myšlenek čtení a evangelia příslušného liturgického slavení.

258 Tamtéž s. 30 - 31 průb.

53



Závěr

Týnský chrám a kostel  sv.  Havla byly společně s katedrálou  sv.  Víta  tři 

kostely,  kde bylo  možno v letech  1948 – 1989 navštívit  liturgii  na  vysoké 

úrovni.  Zatímco  v  katedrále  se  konaly  pontifikální  bohoslužby,  v  Týnské 

farnosti se bylo možné setkat s fungujícím liturgickým společenstvím, kde bylo 

dbáno na to, aby účastníci liturgie věděli co, kdy a proč dělají, a vyslechnout si 

homilii  pronášenou  přitažlivou,  i  když  někdy poněkud  „ústnatou“  ale  dosti 

originální  formou.  V  Týně  bylo  vynalezeno  pozdravení  pokoje,  mnoho 

soudobých skladatelů vytvořilo pro potřeby bohoslužeb v této farnosti skladby, 

ve kterých se může aktivně zapojit i lid. S výjimkou období, kdy byl arcibiskup 

Beran  držen  mimo  Prahu  a  nemohl  tak  řídit  diecézi,  se  veškeré  liturgické 

změny děly v součinnosti s biskupem admistrátorem Tomáškem a liturgickou 

komisí. 

I  Týnská  farnost,  ačkoli  její  farníci  přijímali  s  nadšením a  uvědoměním 

liturgickou reformu, se nevyhnula určitému zevšednění kdysi nového přístupu 

k liturgii a chápání liturgického shromáždění.

Tato práce nabídla ve stručnosti popis historie vývoje liturgie a liturgického 

hnutí  v  katolické  církvi,  který  vedl  k  vyhlášení  konstituce  Sacrosanctum 

concilium. Uspořádala dostupné informace týkající se osoby Jiřího Reinsberga, 

zaznamenala  některé  svědky  událostí  v  Týnském  chrámu  a  u  sv.  Havla, 

zasadila liturgii v této farnosti do kontextu doby i církevní a politické situace 

v Československu  a  nabídla  pohled  na  teologicko-liturgické  myšlení  tohoto 

kněze.  Nepodařilo  se  to  v  úplnosti,  některé  události  šlo  jen  velice  těžko 

datovat, což lze přičíst na vrub politické situaci doby i dlouhému časovému 

odstupu  od  událostí  při  zpracovávání  rozhovorů  se  svědky.  K  některým 

liturgickým slavením jakékoli informace zcela chybí.
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Je jistě škoda, že liturgie v Týnské farnosti nemohla kvůli politické situaci 

v Československu  více  obohatit  i  liturgický  život  v  jiných  farnostech  a  že 

Svatohavelský zpěvník, poskytující množství inspirace pro provedení reformy 

liturgického  zpěvu  u  nás  a  obsahující  kvalitní  písně  soudobých  skladatelů, 

nebyl více využit v některých dalších vydání Jednotného kancionálu. 
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