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ANOTACE

Ve své práci pojednávám o liturgickém projevu Církve českoslo-
venské husitské.

Hlavní část tvoří první kapitola obsahující historický vývoj 
a podrobný rozbor Liturgie dr. Karla Farského. Rozdělením Liturgie
na část neproměnnou a na část proměnnou zdůrazňuji její struktu-
rovanost, ale i živost a jedinečnost.

V následujících kapitolách rozebírám další liturgie - Druhou litur-
gii CČSH, tzv. songové liturgie, pobožnosti - Kalousovu a Salajkovu
pobožnost, obřady ke svátostem, liturgické knihy - Zpěvníky CČSH,
Kazatelské plány a Bohoslužebné knihy.

V práci provádím rozbor liturgických děl po hudební stránce.
V závěrečné kapitole se věnuji způsobu liturgické přípravy během

studia na teologické fakultě. Navrhuji změny v rámci výchovy
budoucích duchovních Církve československé husitské. Zaobírám
se současnou praxí v náboženských obcích a současnou prací Litur-
gického výboru. 

Práci jsem doplnila o hudební ukázky Liturgie jak v notové podo-
bě tak i ve zvukové podobě na přiloženém CD. 

ANNOTATION

In meiner Diplomarbeit wird die Darstellung der liturgischen
Formen der Tschechoslovakischen hussitischen Kirche behandelt.
(Weiter verkürzt THK). Der wichtigste Teil, das erste Kapitel, ent-
hält die historische Entwicklung und die ausführliche Analyse der
ersten Liturgie, der genannten “Die Liturgie des ersten Patriarchen
der Kirche, Dr. Karel Farský”.
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Sie enthält einige veränderliche Teile neben den unveränderli-
chen, was die ganze Liturgie gut strukturiert und ihre Lebendig-
keit und Einzigartigkeit charakterisieren und hervorheben soll.
Die folgenden Kapitel behandeln weitere später entstandene
Liturgien: die Zweite Liturgie der THK, sogn. Songsliturgien,
und einige Andachten: eine von František Kalous, eine von
ThDr. Milan Salajka, die Liturgien einzelner Sakramente (die THK
hat sieben Sakramente), weitere liturgische Bücher und Texte,
Gesangbücher der THK, jährliche Predigtenpläne und gottesdienst-
liche Bücher. Die Diplomschrift enthält auch die Analyse der musi-
kalischen Seite der erwähnten Texte.

Das letzte Kapitel wird der Art der liturgischen Vorbereitung
während des Studiums an der theologischen Fakultät gewidmet.
Einige Vorschläge, bestimmte Änderungen im Rahmen der Erzie-
hung der zukünftigen Geistlichen, Pfarrer und Priester der THK
werden beigefügt. Meine Aufmerksamkeit gehört auch der heuti-
gen Praxis der Studenten in den Gemeinden der Kirche und der
Arbeit des liturgischen Teams bei dem Zentralrat der Kirche.

Die ganze schriftliche Arbeit bringt auch zum Schluss einige
ergänzende musikalische Beispiele in der Form der Notendoku-
mentation und in der Aufnahme auf dem CD.
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ÚVOD

Ve své diplomové práci se zabývám liturgickým projevem Církve
československé husitské. Pod termínem “liturgický projev” si před-
stavuji vše, co na mě během bohoslužby či pobožnosti působí -
bohoslužebný prostor, liturgické symboly a předměty, obecenství
věřících, osobnost duchovního, zpěv, mluvené slovo a mé vnitřní
duchovní prožívání. Každý z obecenství lidu má jiné prožitky, jinak
vnímá různé aspekty během bohoslužby. Každý klade důraz na něco
jiného, jedni se zaměřují na prostor, jiní na zvěstování Božího slova,
další na zpěv či osobnost duchovního. Různé pohledy na liturgický
život ovlivňují: zakotvenost ve společenství, znalost liturgického
vývoje, znalost obsahové stránky liturgie, hudební prožívání, osob-
nost duchovního. 

Jednotlivé části liturgického projevu jsou velice obsáhlé, proto
jsem se v práci zaměřila pouze na ty části, které jsou mi nejbližší 
a měly by být vyzdviženy pro oživení současného liturgického 
a hudebního života církve. 

Mnozí z nás vnímají pod liturgickým projevem pouze Liturgii 
dr. Karla Farského, která byla přijata I. sněmem církve v roce 1924. 
Ta od té doby prošla revizemi, které byly ovlivněny národní kul-
turou, novými biblickými poznatky či dogmatikou jiných církví.
Jenže nejen Liturgie dr. Karla Farského tvoří a ovlivňuje liturgický
život naší církve. V roce 1992 přijal VI. sněm církve Druhou liturgii
CČSH jako jinou alternativu pro bohoslužby.

Církevní společenství se neschází pouze při nedělních či
svátečních bohoslužbách. Společně s Liturgií dr. Karla Farského
byla I. řádným sněmem přijata “Odpolední a večerní” pobožnost
podle Františka Kalouse.
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Již od počátku vyhlášení církve se také vytvářely různé alterna-
tivní liturgie, pobožnosti a zpěvníky, které již zapadly v zapomnění
a mladší duchovní je bohužel neznají. Kdyby prošly revizí, mohly by
sloužit ještě dnes, neboť jsou na velice dobré obsahové i hudební
úrovni. Z množství hudebního materiálu je patrné, že náš liturgický
život byl a je zaměřen především na hudebnost a lidovost. Této
hudební linie se přidržuji i ve své práci. Chci ukázat důležitost
hudby pro naši církev, krásu a neotřelost již dávno vzniklé Liturgie
dr. Karla Farského. 

Práci jsem rozdělila do osmi kapitol s tím, že první kapitole jsem
věnovala nejvíce prostoru. Ostatní kapitoly už nejsou tak obsáhlé,
ale neznamená to, že by byly pro liturgický život méně důležité.

V první kapitole se zabývám Liturgií dr. Karla Farského. K této
Liturgii je nejvíce dostupných materiálů, neboť se jí zabývali mnozí
liturgové. Jelikož chci poukázat na její strukturovanost a řád 
a zároveň i na její neotřelost a originalitu, volila jsem dělení na část
proměnnou a neproměnnou. Nastiňuji také historický vývoj 
a pohnutky autorů při její tvorbě. Seznamuji s autory textu a hudby.

Ve druhé kapitole seznamuji s Druhou liturgií CČSH, která je
alternativou Liturgie dr. Karla Farského. Proto jsem popsala rozdíly
mezi těmito liturgiemi.

Třetí kapitola je věnována hudebním pobožnostem podle
Františka Kalouse a Milana Salajky. Jejich vznik si vyžádala situace.
V současnosti se však pobožnosti slouží stále méně často a to 
i přesto, že jejich hudební i obsahová stránka je velice dobře prove-
dená a jsou srozumitelné i v dnešním světě.

Obsahem čtvrté kapitoly jsou obřady při svátostech a obřadní
příručky. Uvádím strukturu a typy jednotlivých obřadů. V závěru
této kapitoly ještě porovnávám obsah jednotlivých Agend.
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V páté kapitole rozebírám nejpoužívanější a nejdůležitější knihu při
liturgiích a pobožnostech - zpěvník. Kromě oficiálního Zpěvníku CČSH
seznamuji i s dříve vyšlými zpěvníky pro vnitřní potřebu církve či se
zpěvníky samotných náboženských obcí. Pro zajímavost také uvádím
propojení některých písní jak po stránce liturgické, tak i melodické.

V šesté kapitole se zaměřuji na pomocné knihy pro duchovní. Jsou
jimi Bohoslužebná kniha a Kazatelské plány. I tyto pomůcky prošly
vývojem, který jsem zachytila jen zčásti. Bohoslužebné knihy by potře-
bovaly především skupinový rozbor hudební, právní a teologický.

Obsahem sedmé kapitoly jsou alternativní sněmem neschválené
songové bohoslužby, které měly a mají za úkol oslovit především
mládež. Období jejich vzniku ovlivnilo i hudební stránku.

Závěrečná osmá kapitola je věnována současnému stavu litur-
gického života. Poukazuji na počáteční přípravy na Husitské teo-
logické fakultě pro liturgickou službu. Navrhuji změny, které by
mohly přispět k aktivitě a připravenosti duchovních, a tím 
i k oživení církevního společenství. Vyzdvihuji především  potřebu
hudební připravenosti a praxe v náboženské obci. Poukazuji 
na neustávající práci liturgického výboru.

V příloze uvádím notový přepis songových liturgií a pobožností. 
K práci jsou rovněž přiložena dvě hudební CD. Na prvním se nachází
Liturgie dr. Karla Farského a na druhém jsou Songové liturgie.

Hlavní myšlenka, která mě provázela po celou dobu mého psaní:
„Uvědomme si, že naším liturgickým životem zachováváme tradi-

ci církve, určujeme její identitu a jejího ducha!“
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1. LITURGIE DR. KARLA FARSKÉHO

1.1 POČÁTEČNÍ VÝVOJ LITURGIE CČS

Při vyhlášení Církve československé hrály velikou roli vlastenectví,
láska k českému národu a k českému jazyku. Již během těžkých
válečných let první světové války se národ semknul a mnozí si začali
uvědomovat, že ač jsme malou zemí uprostřed Evropy, přec můžeme
být hrdi na své češství. Se vznikem československé republiky ještě
zesílila touha českého lidu po česky zpívané liturgii. Vyhlášení nové
národní církve bylo už jen otázkou času.

PŘEKLAD ČESKÉHO MISÁLU

Když v roce 1907 papež Pius X. zakázal katolický modernismus1

a s ním i jeho požadavky, kde čtvrtým bodem bylo dovolení vykoná-
vat mši v českém jazyce, zdálo se, že po další desetiletí zůstane liturgie
neměnná. Netrvalo to však dlouho a přes papežovo zamítnutí začali
tyto reformní ideály uskutečňovat duchovní pod vedením dr. Karla
Farského. Již na velké manifestační schůzi českého reformního
duchovenstva, která se konala 23. ledna 1919 v Obecním domě města
Prahy, přednesl Bohumil Zahradník-Brodský referát věnovaný refor-
mám a zavedení mateřského jazyka do bohoslužeb a obřadů.
Delegace reformního duchovenstva předložila požadavky (samostat-
ný československý patriarchát, mateřský jazyk v liturgii a zpěvníku,
otázka celibátu,...) papežské kurii. Ta by nebyla úplně proti
mateřskému jazyku, ale o návrhu zrušení celibátu nemohla být řeč;
proto se delegace vrátila s nepořízenou. Klub katolického duchoven-
stva2 se tedy vydal cestou činu, vytvořila se skupina kněží -
odborníků na liturgické otázky, kteří si dali za úkol přeložit 
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do českého jazyka mši svatou a církevní obřady. V překladech se
měla odrážet úcta k Písmu i k českému jazyku. Překladatelská práce
se pozastavila v polovině října, neboť počátkem září 1919 byl
pražským arcibiskupem jmenován nepřítel reforem a reformistů 
dr. František Kordač. O jeho nesouhlasu s překladem katolické mše
se vědělo, proto se vyčkávalo. Radikálnější část duchovních
z Jednoty, kteří se sdružili v Ohnisku a později vytvořili Klub
reformních kněží, byla rozhodnuta užít k dosažení reforem všech
možných prostředků. Jedním z nich měla být právě “Česká mše”,
která měla být konána při různých příležitostech a o svátcích právě
členy Klubu. Termín byl Klubem stanoven na dobu nastávajících
vánočních svátků, nejlépe o půlnoční. Bez překladu latinské mše 
do češtiny by se celá akce pokazila, ukázala by se slabost českého
reformního hnutí. Proto dr. Karel Farský připomněl jednateli Klubu
Antonínu Procházkovi, že se musí v překladu pokračovat. Někteří
z překladatelů by práci dokončili, ale žádali vysoké odměny vzhle-
dem k riziku, které by tím podstoupili. Na finanční otázce ztrosko-
talo i jednání s páterem Bouškou, aby pro realizování liturgických
požadavků Jednoty dovolil použít k vydání “České mše” svého
staršího překladu liturgických formulářů, které mnozí kněží při
národních svátcích již používali. Když tak v polovině října 1919 
na hmotných otázkách ztroskotala veškerá jednání, rozhodl se 
dr. Karel Farský, že latinskou mši přeloží sám a Klub ji vydá svým
vlastním nákladem. Podlehl zřejmě spádu událostí i celkovému tlaku
nutnosti, která k němu hovořila z nekonečné řady dopisů reformních
kněží, kteří ho zapřísahali, aby alespoň Klub byl v otázce církevních
reforem důsledný a reformy opravdu uskutečňoval. České
bohoslužby byly jedním z prioritních reformních požadavků. Pokud
měl dr. Farský úkol splnit, měl na realizaci velice krátký čas. Tehdy
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bydlel u “Milosrdných” v chudém, neútulném kumbálku, který
sloužil přes den za nemocniční holírnu. Bez kamen přespával celé
tři měsíce a o večerech při petrolejové lampičce překládal 
a upravoval první dva sešity Českého misálu3. Jak je vidět, jeho
bytová situace nebyla příznivá. Ale měl velice dobře promyšlený
plán práce. Již dříve si pořídil překlad všech zpívaných částí a hla-
sitých modliteb, které nyní doplňoval ostatními modlitbami 
a odpověďmi. Byla to veliká práce, vždyť nešlo jen o jazykovou a věc-
nou ryzost a obsahovou přesnost, ale i o melodičnost překladu. Aby
se později překlad nezdržoval v tisku, přeložené části hned dával do
tiskárny Národní politice, která měla k dispozici pěkné typy písma,
neboť chtěl, aby grafická úprava Českého misálu byla vzorná.
V prvním prosincovém týdnu roku 1919 byl překlad mše dokončen 
a Český misál byl v prvních sešitech krásně vytištěn. Tiskl se nákladem
1 500 výtisků a z toho asi jedna třetina byla již předem rozebrána členy
Klubu. Při expedici vypomáhali spolupracovníci katecheté Antonín
Procházka, Arnošt Šimšík a Martin Zeman. Misál se do obcí dostal
včas. Poprvé od dob husitských se při půlnoční roku 1919 ozvala opět
stará latinská mše v našem rodném českém jazyce i přesto, že
arcibiskup dr. František Kordač ve svém předvánočním pastýřském
listě před konáním české mše své kněžstvo výslovně varoval. Česká
mše se tak stala základním kamenem reforem a zkouškou všeho
reformního duchovenstva českého. Téměř tisíc katolických
duchovních se odhodlalo sloužit tuto českou mši. Rozhodnutí pro
českou mši bylo velice důležité pro další vývoj a směřování k vyh-
lášení nové církve, duchovní se tím osvobodili od Říma.4

Neústupnost papežské kurie a touha po zavedení reformních
požadavků do praxe vedla k vyhlášení nové národní církve. 
Dne 8. ledna 1920 se v Národním domě v Praze-Smíchově na valném
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sjezdu Klubu reformního duchovenstva většinou sto čtyřiceti hlasů
rozhodlo o ustavení Církve československé. „Až do přijetí nové církevní
Ústavy byl potvrzen zatímně řád církve římskokatolické s výhradou svobody
svědomí a náboženského přesvědčení. Bohoslužby se konají výhradně česky
podle 1. dílu Českého misálu. Vysluhování pod obojí způsobou bylo určeno
až v dalších dílech Českého misálu.“5

Vydání Českého misálu bylo úvodem k dalšímu liturgickému
vývoji Církve československé, později Církve československé husit-
ské. Liturgický vývoj lze rozdělit na dvě hlavní etapy: první byla od
vyhlášení církve 8. ledna 1920 do druhého zasedání I. řádného
sněmu CČS konaného 28. – 30. března 1931; druhá etapa pak 
na tento I. řádný sněm navazuje.

PRVNÍ ETAPA LITURGICKÉHO VÝVOJE

OD ROKU 1920 DO ROKU 1931
Po vyhlášení Církve československé bylo potřeba zapojit všechny

aktivní členy nové církve do další práce. Byl ustanoven církevní výbor,
který zasedal vždy jednou týdně. Předsedou byl zvolen dr. Karel
Farský. Již 5. února 1920 byl zvolen liturgický výbor v tomto složení:
Kalous, Kučera, Tuček, Pokorný a Kysilka. Liturgická otázka v této
době nebyla jednoduchá. Vyvstala spousta otázek, např. odkud čer-
pat - z pravoslavné liturgie, z římskokatolické, ze starokatolické, 
z evangelické či si vytvořit vlastní? Nejen tyto otázky řešil Pracovní
sjezd Církve československé ve dnech 9. a 10. června 1920. Počáteční
liturgický vývoj bedlivě sledoval také Řím, což je patrné z tohoto
zasedání: „Dr. Hůta: Jazykem bohoslužebným musí být u nás čeština,
neboť jinak Římané by nám vytýkali, že lid také nerozumí staroslovanštině.
K tomu přichází z Říma zpráva, že byla aspoň částečně povolena čeština při
bohoslužbě. Později to ovšem dopadne jako s kompaktáty. Ale vidět z toho,
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že Řím hledá cesty, aby zarazil růst naší církve. Br. Farský: Otázkou
bohoslužby v případě spojení zabýval se zvláštní výbor s přibráním zvlášt-
ního referenta. Závěrečné usnesení, které však není závazné, bylo:
Nemůžeme obřadů pravoslavné církve použít, můžeme se jen ponenáhlu
přizpůsobit, pokud to lid snese. ... Tichou mši slouží kněz společně s lidmi.
Děti odpovídají s sebou. Bude proto třeba přeměnit postavení oltářů tak,
aby byly obráceny k lidu. Nepřemílejme Otčenáše; stačí vždy jen jeden
Otčenáš. Epištolu a evangelium může někdy kněz číst obrácen k lidu. 
Při zpívané mši s přísluhou nemá kněz číst evangelia před jáhnem. Po mši
modlí se kněz za vlast a národ známou modlitbou. Vyjde brzo agenda.
Některé obřady musí být pozměněny. Při svatbě od libitum cavedence něco
z pravoslaví. Zatím přijímáme roucha římská. Později půjde se asi více
k jednoduchosti. Nikdo však si předem nezaváděj to, co mu nepadne. Bylo
by dobré, aby jednotlivé návrhy byly podávány do Ústředí.“6

V lednu 1921 na Valném sjezdu delegátů náboženských obcí
prof. Alois Tuháček poukázal ve svém referátu na potřebu utvoření
nové liturgie. 3. května 1921 byl sjezdem ustanoven liturgický odbor 
ve složení: Farský, Tuháček, Růžička, Stejskal a Koudelka.
Z počátku je největším tvůrcem liturgie prof. Alois Tuháček, který
předložil její první návrhy. Jeden z návrhů byl otištěn v Českém
zápase r. 1921 č. 47-49 a byla otevřena diskuze o podobě liturgie. Již
při této tvorbě se ukazuje, že především prof. Alois Tuháček čerpal
z liturgie Jana Zlatoústého7 i z Ordo missae8. „Tuháčkova liturgie byla
náročná na zpěv duchovního i na odpovědi věřících, kde počítala se zpěvem
pěveckého sboru, dále zavedla klanění před oltářem, časté znamení kříže,
pokleknutí při Otčenáši.“9 V mnohých těchto návrzích se rozchází
s dr. Karlem Farským, který je pro vytvoření takové liturgie, která by
byla v souladu s vnitřním přesvědčením a přitom zachovala
dlouhověkou strukturu liturgie (Vstup, Confiteor, Introit, Gloria,
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Epištola s Evangeliem, Credo, Obětování, Preface, Canon, Otčenáš,
Přijímání, Požehnání). Již v roce 1921 byla zveřejněna Prvotní
liturgie CČS. V červenci roku 1922 dopracoval Alois Tuháček po
všech setkáních a návrzích dr. Karla Farského text Liturgie a mělo
dojít k vytištění definitivního návrhu. Tisk obstarával v Praze právě
dr. Farský, který nebyl s textem Liturgie plně spokojen. „I proti vůli
Tuháčkově pokračoval v úpravě textu a to i v kartáčovém otisku.“10

Nakonec přestylizoval Tuháčkovy texty. Ten rozhněván neustálými
zásahy do dotvořené Liturgie, zakázal sazbu svého návrhu.
Veškerou zodpovědnost za vzniklou situaci musel na sebe vzít 
dr. Karel Farský, čímž byl nucen připravit vlastní text Liturgie církve
československé. „Historie jeho vzniku není dosud známa. Farský ke
svému návrhu použil textu Tuháčkova, svých dřívějších návrhů a některé
části nově stylisoval.“11 Práce na Liturgii byla ukončena závěrem roku
1922. Poprvé byla sloužena přímo dr. Karlem Farským o vánočních
svátcích tohoto roku v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském
náměstí v Praze. Přestože byla liturgie sloužena, připomínkovým
řízením prošla v náboženských obcích až na jaře následujícího roku.
Zveřejněna byla až ve třetím vydání Farského zpěvníku. „Liturgie byla
v církvi přijímána, i když někde doznívala Tuháčkova liturgie, dále překlad
Katolické mše, a na Moravě zkrácená Liturgie Jana Zlatoústého.“12

První řádný sněm CČS zasedající ve dnech 29. a 30. srpna 1924
v Praze-Smíchově potvrdil Farského liturgii, Farského Agendu s obřady
sedmi svátostí a obřady mimosvátostnými a text Odpolední a večerní
pobožnosti Františka Kalouse. Hudební stránku zajišťoval Josef Pícha.

Když byla tato Liturgie přijata za oficiální liturgii Církve
československé, objevily se názory, že je tato Liturgie stejně pře-
jata z Tuháčkovy tvorby. To, že tyto názory byly mylné a Farský
Liturgii vypracoval samostatně, dokazuje dochovaný materiál.
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Již v úvodu Tuháčkovy liturgie je rozeznatelný rozdíl jak ve
slovech, tak v hudbě.

Přijetím Farského liturgie práce na Liturgii nekončí, i nadále se
pracovalo na „upřesnění Farského výkladu liturgie a svátostí. Toto dílo
našlo své zavrcholení v Učení církve československé, přijatém sněmem 1931
a ve Spisarově (a částečně i Kovářově) teologickém myšlení.“13 Přijetím
Učení církve československé se v roce 1931 uzavírá první etapa litur-
gického života naší církve. Toto uzavření však neznamená konec
prací na liturgickém životě církve.

DRUHÁ ETAPA LITURGICKÉHO VÝVOJE OD ROKU 1931
„V novém vývojovém období liturgického života čs. církve se počíná

přetvářet teologický přístup k interpretaci liturgie a svátostí, zejména pod
vlivem zmíněného novozákonního díla Kovářova.“14 Farského liturgie
byla podrobena revizi, začalo se pracovat na novém misálu a obřad-
ní příručce. Mezi hlavní pracovníky patří prof. Tuháček, prof. Spisar
a prof. Kovář. Tím, že se prací na Liturgii ujímá opět prof. Tuháček,
který byl při počáteční tvorbě “odsunut”, bylo toto nové směřování
Liturgie odkloněno od prvotní Farského podoby.

Druhý řádný sněm byl připravován na rok 1940, kdy se jím mělo
připomenout 20. výročí vyhlášení Církve československé. K tomuto
roku se také připravovaly různé pozměňovací návrhy, revize nového
návrhu Liturgie, aby je sněm mohl schválit. Rok před očekávaným
sněmem byla dokončena a připravena k vydání nová verze Liturgie.
Ústřední rada Církve československé tuto novou verzi vydala pod
oficiálním názvem “Liturgie Patriarchy dr. K. Farského” v roce 1939.
Byly provedeny jazykové úpravy, ale i „úpravy, zasahující do podstaty
liturgie Farského, někde tak, že pomohly zvěstovat ještě přesvědčivěji posel-
ství Liturgie, jinde tak, že původní smysl Liturgie zatemnily“.15 
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Každá revize přináší mnohá pozitiva i negativa. Změny, které byly
provedeny, popsal prof. Otto Rutrle: „Vyznání hříchů, jako společná
veřejná zpověď shromážděného sboru Páně, byla přestylizována a doplněna
závěrem zpěvným, v němž se verš duchovního střídá s verši obce. Celkový
duch původního “Doznání” byl zachován.

Obětování. Redakce škrtla Farského původní modlitbu k “obětování”. ...
Tím, že redakce úvodní modlitbu Farského vypustila, byla Farského liturgie
zbavena jednoho z nejurčitějších svědectví víry a úkon “Obětování” byl ve
svém smyslu zatemněn.

Farský v původním textu spojuje závěr “Zpřítomnění” s tzv. “Pozdviho-
váním” ... Redakce celý oddíl právem vypustila, protože vnášel do liturgic-
kého obecenství liturgii nevlastní polemicko-apologetický tón. Na jeho místo
vložila osvědčení, které směřuje přímo k srdci liturgického dění a prokazuje
velkou službu zvěsti liturgie: “Kdekoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu
mém, tam ... S námi jest a povždy bude!”“16 

Každá úprava či změna liturgie musí být schválena celocírkevním
sněmem a uvedena do bohoslužebného života církve. Avšak tuto
revizi Liturgie vydala Ústřední rada již v roce 1939, aniž by byla
schválena sněmem. Přesto se tato verze začala používat. Sněm, kde
měla být revize Liturgie schválena, byl připravován, ale válečné
události zabránily jeho realizaci. Druhý řádný sněm CČS se nakonec
konal až v roce 1946. Jenže nová verze Liturgie na tomto sněmu
předložena nebyla a k jejímu oficiálnímu schválení tak vůbec nedo-
šlo. Přesto se tato již několik let používaná liturgie ujala a nadále
sloužila až do roku 1993.

Otázky liturgické a naukové nebyly dlouhou dobu probírány.
Prvně až pak na 1. zasedání VI. sněmu CČSH roku 1971, kde došlo
také k doplnění názvu církve charakteristikou “husitská”. Byla přija-
ta řada usnesení: „Bylo to především legalizování Základů víry CČSH
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jako oficielní věroučné normy CČSH. Sněm zahrnul mezi prameny této
věroučné normy církve vedle Písma svatého a starokřesťanského vyznání
(Apoštolského a Nicejsko-cařihradského) též Čtyři pražské artikuly a Čes-
kou konfesi, dále Pojmové určení CČSH, obě vyznání víry CČSH a Učení
náboženství křesťanského. ... Třetím usnesením tohoto zasedání sněmu
z oblasti naukové bylo přijetí nového Bohoslužebného řádu CČSH, s nímž
sněm přijal i úkol novelizovat text Farského liturgie, a to po věcné stránce
směrem k původní verzi Farského liturgie, potvrzené 1. zasedáním I. sněmu
v roce 1924.“17 

I v současnosti přicházejí připomínky do rukou liturgického
výboru, který je zpracovává. O aktuální činnosti liturgického výboru
se zmíním v osmé kapitole.

1.2 OSOBNOSTI TVORBY LITURGIE

Mezi nejvýraznější osobnost tvorby Liturgie dr. Karla Farského
bezpochyby patří její autor ThDr. Karel Farský. Nemůžeme však
opomenout jeho blízkého spolupracovníka, rádce, a nebýt snad
nešťastných náhod, nedorozumění, tak i autora “jiné verze” liturgie,
prof. Aloise Tuháčka. Velikou roli při liturgii hraje hudba, o kterou
se postaral výborný hudebník Josef Pícha.

THDR. KAREL FARSKÝ

O prvním patriarchovi Církve československé ThDr. Karlu Farském
se dočteme v mnohých publikacích (např.: Sborník Dra Karla
Farského, uspořádal F. Pokorný; V. Kadeřávek a Z. Trtík: Život a víra
ThDr. Karla Farského; M. Kaňák: Dr. Karel Farský), tudíž se zde jen
krátce a stručně zmíním o jeho životě.
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Karel Farský se narodil 26. července 1880 ve Škodějově, který leží
poblíž okresního města Semily. Studia neměl jednoduchá. Zemřel
mu otec a on jako nejstarší syn byl povinen vypomáhat doma
s hospodářstvím. „Příbuzní z Roprachtic radili matce, aby Karel zůstal
doma a ujal se hospodaření, k němuž měl opravdový vztah; znal všechny
zemědělské práce, byl pilný, trpělivý a o všechno se zajímal. Dobří lidé však
zasáhli radou, aby matka syna ze studií “nevytrhovala”, příbuzní slíbili
pomoc při práci na polích, a tak se mohli oba bratři Karel i Josef vrátit do
Prahy.“18 Gymnázium v Praze dokončil díky strýci Josefovi, který se
o něho i o jeho mladšího bratra Josefa staral. Po maturitě se věnoval
studiu na teologické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze.
Kněžské svěcení přijal 29. června 1904 v chrámu Petra a Pavla na
Vyšehradě. Doktorem teologie se stal 4. prosince 1909. Byl jmenován
profesorem náboženství na I. a potom i na II. reálce v Praze-
Vinohradech, pak byl převeden na II. reálku do Plzně. Již zde si
získal oblibu mnoha studentů, spolupracovníků, Plzeňanů a jeho
jméno se začíná dostávat do povědomí církevního kruhu. Byl velice
otevřený, rád debatoval, psal do různých periodik, byl pracovitý.
Jelikož se nebál projevit svůj názor, byl v církevním kruhu mnohý-
mi považován za “rebela”.

Jako člen obnovené Jednoty katolického duchovenstva stál na
straně radikálních reformistů, kteří se později oddělili jako Klub
reformních kněží. Jeho největší zásluhou před vyhlášením Církve
československé byla práce na překladu Českého misálu, podle
kterého se sloužilo při vánočních svátcích roku 1919. Na Nový rok
1920 se bohoslužby v českém jazyce konaly také v chrámu sv. Mikuláše
na Staroměstském náměstí, který není v majetku církve. Majitel,
Magistrát hlavního města Prahy, tento chrám nově vyhlášené církvi
díky dr. Karlu Farskému propůjčil. „Dr. Karel Farský obdržel povolení
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od magistrátu vykonat zde bohoslužby též 11. ledna 1920 a potom natrva-
lo. Svědčí to o prozíravosti vedoucího kněze reformismu. Církev českosloven-
ská měla důstojné místo, kde byla vyhlášena, a funkce chrámu pro počáteční
bohoslužebný život církve má velký význam. Bylo to pro Prahu důstojné
středisko bohoslužebné, zvláště v době, kdy církev československá neměla
ještě vlastní moderní sbory.“19 

Po vyhlášení Církve československé roku 1920 se se svými
nejbližšími spolupracovníky pustil plně do práce. Ale nejvíce toho
stejně na svých bedrech nesl on. Bylo to i období různých sporů 
o směřování naší církve. V takovýchto těžkých chvílích se Karel
Farský věnoval hlavně práci. „Především to byla Liturgie, která vstoupi-
la v život církve r. 1923 a 1924, dále Zpěvník duchovních písní a Agenda,
obřadní příručka pro duchovní.“20 

Důležitým mezníkem ve Farského životě byl rok 1924, kdy byl na
prvním řádném sněmu zvolen prvním patriarchou Církve
československé, což není funkce jednoduchá. Přináší další povinnosti
a odpovědnost. Tímto sněmem byly také přijaty některé jeho návrhy.

Začala se rozvíjet spolupráce se zahraničím. Delegáty za církev na
křesťanské ekumenické konferenci ve Stockholmu roku 1925 byli 
dr. Karel Farský, Gustav Adolf Procházka a dr. Rostislav Stejskal.
Patriarcha také podnikl cestu do Spojených států amerických „za
účelem pastorační péče o náboženské obce církve československé založené
biskupem Gorazdem“.21 

Dva roky po zvolení do čela církve pociťoval patriarcha velikou
únavu, kterou z počátku připisoval vysokému pracovnímu nasazení
a zahraniční cestě po USA. Jenže v srpnu 1926 lékaři zjistil, že jeho
zdravotní stav je vážný a vyžaduje urychlenou léčbu. „Poslední
bohoslužby dr. Farský vykonal 21. prosince 1926 v Husově sboru v Praze-
Nuslích, kde udělil jáhenské svěcení čtyřem bohoslovcům.“22 Pak už jen
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stonal, odpočíval a do posledních chvil svého života se snažil i pra-
covat ve svém bytě v prvním poschodí koleje v Dejvicích. Zemřel
v neděli 12. června 1927 po těžkém zápalu plic v 15:15 h.

Literární dílo dr. Karla Farského je velice rozsáhlé. Pro potřebnou
službu liturgickou přeložil již zmiňovaný Český misál. Redigoval
prvních pět sešitů a zbylé dva musel redigovat již prof. Alois
Tuháček. Vydal Obřadní příručku církve československé (1920),
Zpěvník duchovních písní (1921), který pak do roku 1927 vyšel
v sedmi vydáních a „spojoval věřící v jednotu a měl zvláštní důležitost
v období ideových sporů“.23 Ve třetím vydání Zpěvníku v roce 1923
vyšlo Farského nejznámější dílo – Liturgie, která osamostatnila
církev, a ta se tak stala nezávislou.

PROF. ALOIS TUHÁČEK

Profesor, liturgický pracovník, člen diecézní rady v Praze 
a duchovní Církve československé prof. Alois Tuháček se narodil 
22. května 1883 na Březových Horách. Vyrůstal v chudé hornické rodi-
ně. Jelikož mu jeho otec v brzkém věku zemřel, musel se vyučit
řemeslu. Vyučil se knihařství. Chtěl se stát katolickým knězem, ale
„ze Svatohorského studentského konviktu ho vypudila a od úmyslu stát se
katolickým knězem odradila tam poznaná přetvářka a pokrytectví.“24

Nakonec vystudoval filosofické obory na univerzitě Karlově a stal se
středoškolským profesorem. Již v mladém věku projevoval zájem 
o otázky liturgické, proto nově vyhlášená církev využila jeho schop-
ností. On sám se k CČS v Plzni přihlásil 11. ledna 1920 jako první. 
I když se nevydal cestou katolického kněžství, neznamená to, že by
nikdy netoužil dělat duchovního. Právě nově vyhlášená církev ho
dovedla k tomu, že se nechal v květnu 1921 v chrámu sv. Mikuláše
v Praze vysvětit na jáhna a pak i na kněze. Světitelem mu byl nišský
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biskup a delegát srbské pravoslavné církve Dositej, což určovalo 
i Tuháčkovu náklonnost k pravoslaví. Stal se duchovním v Plzni.
Roku 1921 byl vyznamenán jugoslávským řádem sv. Sávy IV. stupně.

Již od počátku byl zapojen do dění církve, byl členem diecézní
rady v Praze „a roku 1921 objevilo se dokonce jeho jméno v souvislosti s jed-
náním o kandidáta na úřad patriarchy církve a pražského biskupa“.25

Svoji popularitu si získal vytrvalou prací, která mu přinesla spoustu
funkcí (zkušební komisař pro učitele náboženství, inspektor
náboženství, revizor matrik, člen disciplinární komise pražské
diecéze). Pro tyto úkoly bylo potřeba být nekompromisní, přímý,
věcný, stručný, pravdivý. Pražská diecézní rada ho nakonec jmeno-
vala roku 1942 biskupským vikářem pro plzeňskou oblast.

Prof. Alois Tuháček je však především známý svojí prací v litur-
gické sněmovní komisi. „Pomoc při liturgických úpravách se stala jeho
nejvlastnějším pracovním polem v církvi a také nejvýznamnějším a nej-
úspěšnějším. Tato práce začíná překladem a úpravou liturgických textů pro
obřady sv. týdne velikonočního ve Farského Českém misálu, ve III. sešitě.
Pokračuje pak přes jeho památný a významný referát o liturgii církve, před-
nesený na I. valném sjezdu delegátů náboženských obcí v Praze v lednu
1921, naznačující nový směr v liturgické tvorbě církve. Jeho práce v litur-
gické oblasti končí návrhem obřadní příručky roku 1944 a nepochybně
vrcholí oběma díly Bohoslužebné knihy CČS. V letech 1921-1922 v dohodě
s “milým Karlem” připravoval konečný návrh liturgie, který měl nést název
“Památka večeře Páně, jak se slaví v církvi československé”, jehož rukopis
byl hotov již 20. července 1922; byl už vysázen, Farský text opravoval,
měnil a doplňoval (šlo především o jazykové a slohové korektury), nebyl
vytištěn, Tuháček, vědom si svých odborných znalostí, ztratil trpělivost –
sazba liturgie musela být rozmetána a návrh nesměl být vydán. Tak došlo
mezi oběma dobrými přáteli k nedorozumění, které je oba dlouho mrzelo.
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Dr. K. Farský jednou vtipně charakterizoval jeho příčinu asi takto: “Já jsem
z »Převrátě« (název rodné usedlosti Farského) a on je právě Tuháček!”“26

V závěru života projevil svoji bojovnost za pravdu, spravedlnost a
ukázal velikost své víry. Byl odpůrcem fašismu a nacismu, proto byl
on i jeho žena zat-čeni 28. dubna 1944 plzeňským gestapem. Alois
Tuháček byl odsouzen 8. června 1944 v pražské Strakově akademii
k patnácti letům. Jeho manželce byly vyměřeny tři roky vězení. Ona
přežila, Alois Tuháček zemřel jako vězeň „následkem útrap  ve vězení a
zranění při pochodu smrti daleko od vlasti, v Hamburku 16. února 1945“.27

Druhý sněm Církve československé 29. června 1946 vyslovil
prof. Aloisovi Tuháčkovi uznání in memoriam za jeho životní
liturgickou práci.

Výňatek z referátu prof. Tuháčka z roku 1921: „Ale my chceme
obřady svými mysl svou povznášeti, chceme zbožnost svou jimi zesilovati,
proto je činíme jazykově srozumitelnými, proto je plníme novým, hlubším 
a českým obsahem, aby mluvily k duši. ... Proto ta naše snaha, aby
bohoslužba naše byla opravdu dílo nejen ryze náboženské, ale i umělecké,
aby byla nejen jazykem, ale i duchem česká, aby byla výrazem pravé
české zbožnosti.“

PROF. JOSEF PÍCHA

Výborný hudebník a varhaník prof. Josef Pícha se narodil 19. břez-
na 1889 v Husinci. Pocházel z početné rodiny, měl 13 sourozenců.
Již od mládí měl velice kladný vztah k husitství, proto i on patřil
mezi “otce-zakladatele” Církve československé. Vystudoval hudební
konzervatoř. Již za první světové války působil jako ředitel Městské
hudební školy ve Vodňanech. Byl také dirigentem a varhaníkem
vodňanského děkanského chrámu, jehož patronem bylo samo
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město, které ho zvolilo a ustanovilo ředitelem kůru. Právě díky
Josefu Píchovi začaly pronikat české prvky do liturgie už v roce 1918.
Jak sám píše, hledali jen nejvhodnější chvíli, kdy by měl zaznít
husitský Otčenáš, a vybrali si den, kdy si mnohý Čech připomínal
památku Mistra Jana Husa. Dohodli se, že na 7. července 1918
připraví děkovnou mši za samostatnost československého národa,
což se také stalo a navíc snad poprvé v celém Rakousku-Uhersku
zazněla v chrámu i hymna “Kde domov můj”.

Poté, co se stal členem Církve československé, se nepohodl
s vodňanským římskokatolickým farářem a nemohl proto vést kůr.
Od založení církve spolupracoval s dr. Karlem Farským, bez odměny
vypomáhal a utvářel hudební a zpěvní části Liturgie. Od 1. října
1924 se stal profesorem hudby a zpěvu na učitelském ústavě
v Českých Budějovicích, ale již od října 1928 působil v Bohoslovecké
koleji v Praze. Zaměstnancem církve byl až do 31. ledna 1955.

Ústřední radou CČS byl jmenován ředitelem hudby, zpěvu, kultu
a liturgie při bohoslovecké koleji. Jeho náplní práce byly přednášky
o kultu a liturgii CČS, zpěv písní ze zpěvníků a nácvik Večerní
pobožnosti. Při bohosloveckých bohoslužbách doprovázel na
varhany a věnoval se se studenty přípravě na nedělní bohoslužby.
V prvních letech učil pouze dva ročníky studentů, ale vstupem
bohoslovců na evangelickou Husovu fakultu se ročníky rozšířily ze
dvou na čtyři. Prof. J. Pícha byl časově velice zaneprázdněn, kromě
vyučování hudby a zpěvu ještě vykonával práci knihovníka v kolejní
knihovně a ještě později pracoval jako úředník v Ústředním
církevním archivu. Jako uznávaný hudebník se stal poradcem v oboru
liturgie, církevního zpěvu a hudby nejen pro ústřední radu ale 
i diecéze. Jako člen liturgické komise pracoval s prof. A. Tuháčkem na
misálu CČS. Věnoval se i skladatelské činnosti, tiskem vyšlo:
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Zpěvník (spolupracoval s dr. K. Farským), Varhanní doprovod 
ke zpěvníku, Liturgie CČS(H), Chvalozpěvy k liturgii, Večerní
pobožnost (spolupráce s prof. Fr. Kalousem), Dušičková tryzna,
Jarní slavnost mládeže, Památka zesnulých, Dratařské koledy, 
Ku svátku matkám, Vánoce a Husova tryzna. Některé jeho práce
však zůstaly jen v rukopisech.

Příprava bohoslovců byla pro něj prioritou. V 1. ročníku vyučo-
val úvod do zpěvu a teorii zpěvu a hudby, individuálně učil
intonaci i recitaci. Studenti 2. ročníku se věnovali elementární
nauce o zpěvu a hudbě, seznamovali se s církevním zpěvníkem –
učili se nejen zpívat písně, ale také dělit sloky písní, znát jejich
uměleckou hodnotu. Ve 3. ročníku se nacvičovala Večerní
pobožnost a Liturgie a ve 4. roč-níku se učily těžké zpěvní části
Liturgie a vysluhování svátostí. Po celou dobu studia navštěvovali
studenti sborový zpěv vedený právě Josefem Píchou. Tento sbor
pak vystupoval při slavnostních bohoslužbách či příležitostech.
Kolejní bohoslužby se konaly ve čtvrtek od 18:30 v Holešovicích,
kde prof. Pícha doprovázel na varhany. Pro varhaníky a zpěváky
navíc pořádal vzdělávací prázdninové kurzy.

Jen pro představu uvádím, kolik času týdně věnoval
bohoslovecké koleji: 22 hodin individuálního zpěvu, 2 hodiny
společného zpěvu, 3 hodiny kolejní bohoslužby a 1 hodina
přípravy na bohoslužby. Když nastoupil do Církevního ústředního
archivu, jeho náplní bylo zpracovávání došlých fotografií, plakátů,
letáků, výstřižků. Pod V. odborem pracoval na vydání Zpěvníku -
úpravě, notaci, harmonii, rytmu.

Do penze odešel v lednu 1955. Svůj hudební dar plně využil pro
potřeby církve. Jeho život byl zakončen tragickým úmrtím, 17. ledna
1977 byl sražen automobilem.
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Josef Pícha sepsal vzpomínky na mši v českém jazyce a návštěvu
dr. Farského ve Vodňanech. Byla by škoda některé tyto vzpomínky
neuvést: „V domku v Majerově ulici, kde jsem se svou rodinkou bydlil, byla
zahrádka, s níž sousedila přehražená jen dřevěným plaňkovým plotem
zahrada zbožného, dobrého a učeného rabína Steinera, který vpředu ve
dvoře synagogy bydlil. S ním často jsem chodil po zahrádce kol plotu, on ze
své a já z naší strany. Bylo nám oběma milé začíst se do náboženských tajů
biblických a každý po svém je vykládat. ... Pojednou jako rána palicí přijde
od biskupa budějovického přísný zákaz všech bohoslužeb konaných českým
jazykem s výhrůžkou církevními tresty a s odkazem na kánony římské. …
U nás zákaz zapůsobil opačně - neposlechli jsme, ale zvláštním prohlášením
vodňanského čtyřicetičlenného kůru protestovali jsme 8. prosince 1919 proti
zákazu biskupovu a dali jej veřejně v novinách otisknout a zároveň pod-
pisovou akcí jsme poslali 1800 protestních podpisů našich věřících. Příčinu,
proč biskup zakázal bohoslužby v mateřštině, vysvětlil nám katecheta Fencl
tím, že chtěl předejít usnesení Klubu reformního pokrokového duchovenstva
ze schůze 27. listopadu 1919, aby zmařil vydání 1. sešitu Českého misálu 
k Vánocům a zákazem zastrašil kněze nerozhodné a váhavé. A tak nyní boj
o mateřštinu v bohoslužbě šel do tuha, neboť v prosinci vyšel Politikou
vytištěný 1. sešit Misálu, který dostal také pan děkan a hned vzkázal, že on
sloužit z něho nebude! Několikrát mne dal zavolat, napřed chválil vydání 
s Alšovým titulním listem, pak přemlouval, abychom od české mše ustoupili,
že to nikdy nezpíval. Přezpíval jsem mu to a dál trval pevně na přání chrá-
mového sboru, že by sbor stávkoval a že přece slavné bohoslužby vánoční
nelze odbýt jak na vsi jen lidovou písní Narodil se Kristus Pán a že pan
primátor a celý patronátní úřad si to přeje, což nakonec rozhodlo. A tak
přes zákaz biskupův musil i děkan proti své vůli povolit a sloužit o Vánocích
1919 česky. … Po svátcích dostal katecheta Fencl dopis od dr. Farského, kde
mu píše, že s radostí přijal jeho pozvání na přednášku a nejlépe že se mu
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hodí den 4. ledna 1920. Potěšil jsem se tou zprávou a k přednášce přichys-
tal jsem orámování několika písní, jako revoluční “Povstaň veliké město
Pražské”, “Vítajte bratři milí” a některá česká “Věřím” atd. Dr. Farský při-
jel v poledních hodinách, i šli jsme mu oba naproti na nádraží. Poseděli jsme
s ním chvíli v hotelu u Mašků a Farský, sotva odpočinul, si přál jíti na
procházku kol města, aby poznal krajinu.

Vyptával se na mé poměry, co studuji, jak na škole hudební se mi líbí, 
o ostatních kaplanech, co přináší Fencl z Ohniska, kteří z Pošumaví jsou 
z mladší generace nadšení pro naši věc, na učitelstvo a obyvatelstvo co
zajímá atd. Byl jsem rozhovorem tím uchvácen, když jsem zjistil, jak oprav-
dově je naší věci oddán a on zase se divil, že náš lid již domyslil a stojí dále
vpředu, co zatím leckde kněží sice horují pro reformy a vlastenčí, ale
nedomýšlí a čekají, až za ně někdo je vymůže nebo vybojuje...“28

1.3 ROZBOR LITURGIE DR. KARLA FARSKÉHO

„Její zvláštností a jedinečností je „zpřítomnění“ novozákonního
odkazu Páně, důraz na etickou stránku evangelia, aktivní účast
věřících na liturgickém dění v slovu a zvláště ve zpěvu odpovědí 
a v duchovních písních.“29 

„Dnes velmi frekventovaný pojem liturgie pochází z řeckého slova leitur-
gia, které je složeno ze slov ergon – čin a leitos – veřejný (laos – lid). Slovo
pochází z profánního prostředí, kde znamenalo jednání ve prospěch
lidu.“30 V liturgii jde tedy o veřejnou bohoslužbu, o dialog mezi
člověkem a Bohem.

Když se podíváme na Liturgii dr. Karla Farského, nemůžeme s urči-
tostí říci, že zachovává liturgické schéma západní (římské) nebo
východní (pravoslavné). Vytváří se totiž schéma západně-východní.
Liturgie v pravoslaví má svůj teologický střed v epiklézi31, středem
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římské mše je transsubstanciace32. Klasické části Ordo missae (Vstup,
Confiteor, Introit, Gloria, Epištola s Evangeliem, Credo, Obětování,
Preface, Canon, Otčenáš, Přijímání, Požehnání) jsou Farským zre-
dukovány na čtyři podstatné části, které vstupují i do Učení církve
československé (Čtení Písem, Obětování, Zpřítomnění a Přijímání).
Ostatní části římské mše však Farský nevynechává, v liturgii se obje-
vují, ale jen náznakově, netvoří nejpodstatnější části.

ThDr. Tomáš Butta ve svém prakticko-teologickém výkladu
liturgie rozčlenil Liturgii dr. Karla Farského na sedm částí: Úvod
k bohoslužbě, Modlitby, Zvěstování, Obětování, Zpřítomnění Ježíše
Krista, Přijímání a Požehnání.

Můžeme se tedy ptát, co je vrcholem Farského liturgie a jakou
formu má tato liturgie. Dalo by se předpokládat, že se dr. Karel
Farský přikloní buď k formě římské mše, která je mystická a vrchol
má v proměnění a přijímání, nebo k formě evangelické bohoslužby,
kde se klade důraz na zvěst Božího slova a vrchol je tedy v Písmu a
kázání. Farský ovšem velice šťastně spojil obě tyto formy a umožnil
tak prožít dva velké vrcholy bohoslužeb - kázání i zpřítomnění.

Co pro nás znamená Liturgie dr. Karla Farského po více jak 80 letech
její existence? Stala se už pro nás zastaralou, nepochopenou, pouhou
rutinou po pravidelném mnoholetém “chození” na bohoslužby? Či
v ní i po těch desetiletích nalézáme a pociťujeme to, co pociťovali
Farský s Píchou? Vnímáme tak jako oni její hudební krásu, vnitřní
prožívání, Ducha Kristova, proměnlivost, spontánnost?

Prof. Otto Rutrle ve své Liturgice I, 2. velice krásně vyjádřil, co
bylo cílem dr. Karla Farského při slavení liturgie: „Farskému jde 

o obecenství církve s Bohem “skrze Ježíše Krista”, o přítomnost Ježíše

Krista “v nás a mezi námi”, jež má být dílem Ducha svatého.“33
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Tuto část kapitoly bych mohla rozdělit dle Učení církve
československé, ale myslím si, že by tím nevynikla krása, kterou tato
liturgie v sobě má. Nerozdělím ji ani na první a druhou část Liturgie,
i když pro lepší orientaci budu toto dělení uvádět. První částí
Liturgie myslím část pro katechumeny34: Úvod k bohoslužbě,
Modlitby, Zvěstování. Druhou část Liturgie tvoří Obětování,
Chvalozpěv, Zpřítomnění, Sjednocení, Přijímání a Požehnání. Za
mnohem zajímavější považuji rozdělení na část proměnnou 
a neproměnnou, neboť vynikne živost liturgie, a to ji činí tak
poutavou i v dnešní době.
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Liturgie dr. Karla Farského Druhá liturgie C SH

p ípravné modlitby p ípravné modlitby 
ÚVOD K BOHOSLUŽB

píse
apoštolský pozdrav 
úvodní modlitby zp vné

doznání h íchu a vin 
vnit ní zpov
kající modlitba
prosebné modlitby 
zp vné

zaslíbení Božího odpušt ní
píse

ÚVOD K BOHOSLUŽB
píse
apoštolský pozdrav 
úvodní modlitby zp vné
(kratší)
doznání h íchu a vin 

vnit ní zpov
kající modlitba

zaslíbení Božího odpušt ní
píse

MODLITBY
vstup – 1. tení
tužby

dle kazatelského plánu 
za pot eby obecné I 
za pot eby obecné II 
za církev 
za vlast
za snoubence a novo-
manžele
za zesnulé

sborové modlitby a p ímluvy
modlitba P isp j nám, sílu dej 

MODLITBY
vstup – 1. tení
tužby

dle kazatelského plánu 
za pot eby obecné I 
za pot eby obecné II 
za církev 
za vlast
za snoubence a novo-
manžele
za zesnulé

sborové modlitby a p ímluvy
modlitba P ij  ty sám, spásu 
dej

ZV STOVÁNÍ
modlitba p ed tením ze sva-
tých Písem
2. tení - epištolní 
blahoslavenství

v dob  váno ní
v ase postu, utrpení a 
umu ení Pán
v ase vzk íšení a zje-
vování Pán  a v dob
svatodušní

evangelium
kázání
Velké vyznání víry C SH
Malé vyznání víry C SH
píse

ZV STOVÁNÍ
modlitba p ed tením ze sva-
tých Písem
2. tení
blahoslavenství

v dob  váno ní
v ase postu, utrpení a 
umu ení Pán
v ase vzk íšení a zje-
vování Pán  a v dob
svatodušní

evangelium
kázání
Velké vyznání víry C SH
Kréda
píse
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OB TOVÁNÍ

biblický text 
modlitba nad dary 

dík vzdání
chvalozp v

chvalozp vná modlitba
Svatý, svatý (zp v)

OB TOVÁNÍ, SMÍ ENÍ A CHVA-
LOZP V

sbírka
biblický text 

modlitba smí ení
dík vzdání
chvalozp v

chvalozp vná modlitba
Svatý, svatý (zp v)

ZP ÍTOMN NÍ JEŽÍŠE KRISTA 
eucharistická modlitba
ustanovení ve e e Pán

slova ustanovení 

spole né vyznání Kris-
tovy p ítomnosti

píse
modlitby za sjednocení církve 
s Pánem
prosby za Ducha svatého (epik-
léze)
modlitba Pán

ZP ÍTOMN NÍ JEŽÍŠE KRISTA 
eucharistická modlitba
ustanovení ve e e Pán

slova ustanovení 
Anamnéze - Velebíme
a chválíme t
spole né vyznání Kris-
tovy p ítomnosti

P IJÍMÁNÍ (communio)

lámání chleba 
pozdravení pokoje 

modlitba p ed p ijímáním
výzva k p ijímání
p ijímání
post communio
píse

SJEDNOCENÍ A P IJÍMÁNÍ
prosby za Ducha svatého (epik-
léze)
píse
modlitba za sjednocení církve 
s Pánem
lámání chleba 
pozdravení pokoje 
modlitba Pán
modlitba p ed p ijímáním
výzva k p ijímání
p ijímání
Post communio – po p ijímání
píse

biblický text a modlitba postkomunio
POŽEHNÁNÍ

požehnání
sborová oznámení
vyslání
píse

POŽEHNÁNÍ
sborová oznámení
vyslání
biblický text a modlitba p ed
požehnáním
požehnání
píse  nebo varhanní dohra 
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ČÁST NEPROMĚNNÁ

Část neproměnná či neměnná dodává Liturgii stabilitu, strukturu,
ale hlavně hloubku vlastního prožitku, který můžeme vnímat
během každé bohoslužby. Bez pevných částí by Liturgie byla
roztříštěná, chaotická a nepevná. Věřící by se nemohli orientovat
v průběhu bohoslužby.

Mezi neměnné části zařazuji Úvod k bohoslužbě, Doznání hříchu
a vin, Evangelium, Kázání, Vyznání víry, Obětování, Zpřítomnění,
Sjednocení, Přijímání a Požehnání.

1. část Liturgie
Úvod k bohoslužbě. Ze slov, kterými duchovní zahajuje bohoslužbu

dle 2. Kor 13,13 – »Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží a účastenství
Ducha svatého se všemi vámi.« – rozpoznáváme, „od kdy je Kristus pří-
tomen liturgickému shromáždění věřících“.35 Tímto je naznačen náš vztah
k Bohu, ke Kristu i k Duchu svatému, který působí v nás a mezi námi.
Je zajímavé to porovnat se závěrečným požehnáním, které má dokonce
stejný nápěv – »Požehnání všemohoucího Boha Otce a mír Ježíše Krista
i milost Ducha svatého nechť sestoupí na nás a zůstane nám 
i budoucím.« I zde nalezneme trojiční učení. Můžeme tedy říci, že
Otec, Syn a Duch svatý jsou alfou i omegou, začátkem i koncem naší
liturgie. Od počátku až do konce si uvědomujeme jejich přítomnost.
„Kde je přítomen Otec a Syn v Duchu svatém, tam se zakládá království Boží.
Proto logicky následují slova: »Blahoslaveno buď, ó Bože, království tvé v nás
a mezi námi po věky věků«.“36

Doznání hříchu a vin nemůže být vynecháno. Nežli člověk přistoupí
k Bohu, musí se očistit od hříchů. Jak je patrno již v tomto úvodu,
klasická struktura římské mše je uchována a dodržována. Pokání se
objevuje jak v liturgii západní, tak východní. Věřící si uvědomují, že
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bez pokání a prosby za odpuštění by další části bohoslužby neměly
smysl. Bez pokání nenastane sjednocení s Duchem svatým a se
společenstvím. Při pokání však vyvstává ještě otázka rozhřešení 
a nápravy. V katolické mši po vyznání hříchů rozhřešení následuje. 
Dr. Farský byl však k tomu zdrženlivější. „Farský věren svým teologickým
názorům neodvážil se takto vyslovit formuli rozhřešení. Byl si však vědom, že
rozhřešení sem patří, a proto je sem zařadil aspoň ve formě prosby.“36

Proto duchovní zpívá či recituje: »Hospodine, z hloubi srdce litu-
jeme, že provinili jsme se před tebou.«

Evangelium začíná zvoláním »Slovo Boží!«. Rudolf Medek k této
části v Teologické revue z r. 1974 poznamenává: „Je vysloveno až před
čtením evangelia, jako by jen ono jediné bylo slovem Božím. Ale slovo Boží
bylo čteno už předtím v Epištole, v Blahoslavenstvích a v Introitu. Farský
v původní verzi své liturgie měl zvolání: »Slovo moudré!«“ Toto zvolání
bylo ve Druhé liturgii Církve československé husitské nahrazeno
zvoláním »Evangelium«, což někteří duchovní převedli do první
liturgie a nahrazují tím »Slovo Boží!«. Konec této části uzavírá
odpověď lidu na slovo z Písma »Za tvé slovo, Bože, dík!«, někde se
postaru ještě odpovídá »Blaze blahověštcům!«.

Kázání završuje první část liturgie, kterou mohou sloužit 
i nevysvěcení duchovní. „K poslání křesťanské církve patří kazatel-
ská služba, která má své založení v Kristově příkazu: “Jděte do celého
světa a kažte evangelium všemu stvoření.” Husitská reformace, na kterou
Církev československá husitská navazuje, položila důraz na kázání Božího
slova.“38 Kázání by mělo být v souladu s učením církve, délka je
individuální. Nemá být zaměřeno na nás samotné, ale na toho, který
je vprostřed nás, na Ježíše Krista. Řeč kazatele, duchovního, musí
být sjednocena s jeho životem, s jeho činy. František Adámek
v Jednotě z roku 1962 psal o rozdílu mezi kázáním a promluvou:
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„Libocitné výlevy nálad, krasoumné slohové cvičení na dané téma, obecné
úvahy, které může pronést kdokoli a kdokoli je také může poslouchat,
ukazují spíše na objednaného řečníka, než na svědka Páně. Positivismus,
racionalisace, historickovědecké pojednání o Ježíšovi, nejlepší z nejlepších,
jehož “učení” máme uznat a následovat jako vysoce kvalitní při tvoření
svého životního systému etiky, musí nadobro zmizet z našeho kázání. Neboť
s tímhle vším to není kázání, nýbrž promluva, řeč. Mluvme o tom, že
kážeme, nemluvme o promluvě. Ale potom opravdu kažme, zvěstujme,
kérygma39! Kázání zajisté musí být osobním svědectvím věřícího kazatele.
Promluva je nezávazná. Za kázáním Krista je však celá bytost kazatele.
Kázání se musí opírat o celé svědectví Písma. Ne pouze o synoptiky40 nebo
o Jakuba, ale také o Jana a Pavla. Ovšem také obráceně.“ Kázání musí být
postaveno na třech základech: 1. svědectví o Božím slovu Starého 
i Nového zákona, musí mít biblický základ; 2. musí být kázáno řečí
dnešní doby, musí mu být rozuměno a propojeno se situacemi
dnešního člověka; 3. musí být postaveno na působení Ducha
svatého, aby se zvěstované slovo dostalo k lidskému srdci.41 

„Rozlišuje se pět typů přednesu kázání: 1. bez písemné přípravy, 2. čtené,
3. recitované, 4. bodová osnova, 5. přednes složený z několika aspektů před-
chozích typů.“42 
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Pro správné vyložení a pochopení biblického textu jsou k dispozici
výkladové slovníky a různá pojednání. Osobně však dávám přednost
vlastní interpretaci textu, která ale musí být v souladu s věroukou
církve. Pro oživení by bylo zajímavé vyzkoušet dialogické kázání,
kterému však musí předcházet příprava. Takovýto typ kázání je
nejlepší pro dětské bohoslužby, neboť děti nemají zábrany odpoví-
dat a jsou tím tak zapojeny do průběhu Liturgie.

Na slyšené slovo obec odpovídá vyznáním víry (Krédem). I toto
“Věřím” prošlo určitým vývojem. Bylo předloženo několik verzí
Velkého vyznání víry:

„Věřím“ bratra biskupa dr. Rostislava Stejskala

Věříme v Boha jednoho, Ducha Věčného a Tvůrce všeho – Otce Ježíše
Krista i Otce našeho, jenž od věčnosti vládne královstvím duší našich.

Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího, Světlo ze Světla – Život ze
Života – Jenž od Otce přišel, životem svým zlo světa i smrti přemohl,
aby získal nám království Boží věčné.

Věříme v Ducha Božího, Jenž od věčnosti do věčnosti vše oživuje,
v Ježíši Kristu se zjevil, skrze proroky a otce naše mluvil a v nás chce
přebývati.

Věříme v život věčný, Dobra, Pravdy a Krásy tak jako jsme
přesvědčeni o smrti zla i zlých.

Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil, abychom Ducha Božího
v sobě majíce, šťastni byli, život Pravdy žili, Pravdy Boží hájiti se nebáli
a života věčného tak jistě dosáhli.

Staň se tak.
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„Věřím“ bratra vikáře Karla Haňávky

Věřím v Boha, Ducha věčného a nekonečného, který všechno stvořil,
zachovává a spravuje, Otce Ježíše Krista a Otce našeho.

Věřím v Ježíše Krista, Syna Božího nejmilejšího, který učením,
životem a smrtí svou založil království Boží na zemi, aby nás v něm
spasil, který s námi žije a vládne do skonání světa.

Věřím v Ducha svatého, který všechno oživuje a posvěcuje, v Ježíši
Kristu se zjevil, skrze proroky a otce naše mluvil a v nás chce přebý-
vati milostí svou.

Věřím v život věčný duše sjednocené s Bohem.
Věřím v církev obecnou všech spravedlivých a v království Boží míru

a pokoje.
Věřím, že Otec nebeský proto nás stvořil, abychom dle pravdy Boží

žili a tak štěstí dítek Božích v životě věčném dosáhli. – Amen.

„Věřím“ bratra profesora Aloise Spisara

Věříme v Boha jednoho, Tvůrce všemocného, Otce našeho, Zjevitele
pravdy a lásky své věčné v Ježíši Kristu, Synu svém nejmilejším. Věříme
v Posvětitele a Ducha věčného, jenž od věčnosti do věčnosti vše udržuje
a oživuje, ve všem působí, nás pravdou a láskou svou k sobě vede.

Věříme, že Ježíš Kristus životem a smrtí slabost a zlo světa přemohl
a nám království pravdy a lásky ukázal.

Věříme, že Bůh nás soudí a vysvobozuje v Ježíši Kristu, Spasiteli
našem.

Věříme, že jsme na světě proto, abychom pravdu a lásku Boží pozná-
vajíce království Boží v sobě a mimo sebe budovali a v obecenství se
všemi lidmi dobrými s Bohem se sjednocovali, dítkami Božími se stali
a tak života v pravdě dokonalého v Bohu dosáhli.
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„Věřím“ bratra profesora Františka Kalouse

Věřím v Boha, Otce vševládného, Tvůrce světa duchovního 
a hmotného, i v Jezu Krista, Syna jeho, jediného Pána našeho,

věřím v Ducha svatého, v dobrých jednotu obecnou, hříchů
odčinění, milostivou spravedlnost a život věčný.

„Věřím“ sestry Marie Šteflíkové z Německého Brodu

Věříme v Boha jednoho, Ducha Věčného a Stvořitele všeho, - Otce
Ježíše Krista i Otce našeho, jenž od věčnosti do věčnosti vše oživuje,
v Ježíši Kristu se zjevil, skrze proroky a otce naše mluvil a v nás chce
přebývati.

Věříme v nesmrtelnost duše a její věčný život.
Věříme, že prošedše tajemstvím smrti, nalezneme po zásluze své

příbytek v domě Otce svého. Amen.

Církevním sněmem bylo odsouhlaseno “Věřím” dr. Rostislava
Stejskala. Využívají se však dvě vyznání víry – Velké vyznání víry
CČSH a Malé vyznání víry od prof. Aloise Spisara. Dříve to bylo
rozděleno pro dospělé a děti, nebo se také praktikovalo, že Velké
vyznání víry bylo užíváno pouze při slavnostních příležitostech. Na
prvním zasedání VI. sněmu CČSH roku 1971 byla přijata 
i starokřesťanská vyznání (Apoštolské a Nicejsko-cařihradské), která
se praktikují při ekumenických bohoslužbách. Velké krédo bylo
také zhudebněno, ve Farského zpěvníku se objevilo pod písní č. 2,
dnes je to píseň č. 1. Nemůžeme také opomenout Tuháčkovu
bohoslužebnou knihu, kde jsou v závěru zhudebněna obě kréda.
Tímto se uzavírá první část Liturgie.
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2. část Liturgie
Obětování. Zvoláním »V míru a pokoji podejme srdce svá Bohu

v oběť svatou!« máme na mysli pokojnou oběť Starého zákona,
jejímž cílem bylo usmíření srdce, pokoj a jednota s Bohem. Oběť
chápeme jako odevzdání sebe Bohu a jde hlavně o smíření s Bohem
i lidmi. Naplnění této oběti vidí naše liturgie v oběti Kristově, jak to
vyjadřovala před úpravou v r. 1939: »Vím, že já nejsem vlastním
knězem lidu tvého tohoto, nýbrž Kristus, Syn tvůj obětovaný,
v němžto chválu tobě vzdáváme i přesvatému Duchu tvému po věky
věkův.« Pozdvihování chleba a vína proto není obětí darů země 
a díla svého, ale názorným zvěstováním Kristovy oběti. My tuto oběť
nepodáváme, protože ji dal Kristus sám. My ji pouze pozdvižením
chleba a vína, které nám tuto oběť znázorňují, podtrhujeme tak, že
spásu máme díky Bohu v Ježíši Kristu. Chléb a víno při obětní
hostině jsou pro nás symbolem těla a krve Krista. Právě při modlit-
bě nad dary poprvé duchovní pozdvihuje chléb s kalichem. V liturgii
se užívají tři varianty této modlitby dle církevního roku, doba
vánoční, velikonoční a svatodušní.

Zpřítomnění je úvodem k samotné večeři Páně. Je to jedna 
z nejkrásnějších a nejpůsobivějších částí liturgie. Pojem “zpřítom-
nění” se v žádné jiné liturgii nevyskytuje. Po eucharistické modlitbě
následuje zpívané či recitované ustanovení večeře Páně, při kterém
si připomínáme poslední večeři Pána Ježíše s učedníky. V této části
Zpřítomnění si klademe otázku, jak se nám při večeři Páně zpří-
tomňuje Pán Ježíš. Jaký význam, smysl či symbol mají pro nás chléb
a víno a jak souvisí s Ježíšem Kristem? Ježíš se neproměňuje na
chléb a víno, či chléb se nemění na tělo Kristovo a víno na krev
Kristovu. Nenastává tu proměna (jako v římském učení), ale zpří-

tomnění Ježíše Krista ve společenství věřících. „Přítomnost osobnosti
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nemůže mít nikdy podobu předmětu! Tedy přítomnost Ježíše Krista nemůže
se dít v podobě chleba a vína. Kristova přítomnost může být toliko osobní,
tedy má co činit s personálními vztahy.“43 Kristus je hlavou církve a ta
jeho tělem. To, že je mezi námi přítomen, si především uvědomu-
jeme při zpěvu: »Kdekoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém,
tam já, tam já jsem vprostřed nich.« a »Kristus vprostřed nás!«

Po modlitbě Otčenáš, která „náleží k nejstarším částem křesťanské
bohoslužby“44, následuje závěrečná neměnná část – Sjednocení 

a Přijímání. „A tady jde o skutečný hod, o živého, skutečně přítomného
Krista, který shromážděné obci znovu dělí a podává chléb a kalich s vínem,
jako je dělil a podával svým učedníkům.“45 Chléb a víno jsou pro nás
také připomínkou Kristovy oběti, utrpení na kříži, jejímž cílem je
odpuštění hříchů a usmíření s Bohem i lidmi. K tomu potřebujeme
pokání, a tím dochází k propojení se začátkem bohoslužby. Je tedy
vytvořen opakující se kruh, kde jedno bez druhého nemůže být
(počínaje pokáním a konče sjednocením). „Slova “stále je přijímán 
a neubývá nikdy” ukazují pak na událost, nepomíjejícnost a očekávané
dovršení tohoto svátostného hodu ve věčném eschatologickém46 hodu Božího
království.“47 Samotné přijímání, kdy přijímáme chléb i víno, je
záležitostí svobodného rozhodnutí každého z nás. Dále se vedou
polemiky o tom, jakému vínu dát přednost, zda červenému či bílé-
mu. Nevíme, jaké víno Ježíš použil při poslední večeři. Červená
barva je symbolem krve, ale je známo, že Židé při paschálním hodu
užívali bílé víno. Proto můžeme předpokládat, že i Ježíš užil vína
bílého. Je zde ještě jeden praktický důvod, proč zrovna bílé víno.
Hned po přijímání se kalich vytírá bílou rouškou, skvrny po bílém
vínu nejsou tak viditelné jako po červeném vínu.48 Do kalicha však
duchovní nenalévá jen víno, ale také vodu. Víno znázorňuje Krista,
voda věřící.
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Kajícím vyznáním prosíme o příchod Krista do našeho společen-
ství i do našich srdcí: »Pane, nejsme hodni, abys vešel k nám, ale
řekni jenom slovo a uzdraveny budou duše naše.« Přítomnost Ježíše
Krista si především připomínáme slovy: »Jsme živi, avšak již ne my.
Žije v nás Kristus.« Je to výzva k tomu, abychom žili takový život
jako sám Ježíš a věnovali svůj život Bohu i lidem.

ČÁST PROMĚNNÁ

Proměnlivá část liturgie dodává každé bohoslužbě neotřelost,
novost, energii, živost a jedinečnost. Některé proměny se vztahují
k církevnímu roku, jiné jsou individuální. Části proměnné jsou
převážně v první části liturgie, která je zaměřena na zvěstování
Slova Božího.

Zařazuji sem Tužby, Sborové modlitby a přímluvy se závěrečnou
modlitbou Přispěj nám, Blahoslavenství, Chvalozpěv a Vzpomínku
na zesnulé.

Tužby. Po ztišení, vnitřním doznání vin následuje první proměn-
ná část liturgie – Tužby (v římské mši označeny ektenie49), které
jsou každý týden jiné. Úvodní toužebná modlitba »S myslí mírnou 
a pokornou...« je stejná, ale následující zpívané modlitby se mění. Ty
mohou být obecné, za církev, za stát, ale i dle kazatelského plánu,
který doporučuje tužby v souvislosti s Písmem. V této části se pro-
jevuje propojení s minulostí, shromáždění odpovídá nejprve řecky
»Kyrie eleison«, neboť křesťanství k nám přišlo původně z Řecka,
pak staroslověnsky »Gospodi, pomiluj« jako vzpomínka na slovan-
ské věrozvěsty Cyrila a Metoděje a nakonec česky »Smiluj se,
Hospodine«.50 V těchto odpovědích spatřujeme určitou symboliku
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šíření křesťanství na našem území. Po zpívaných tužbách navazují
recitované Sborové modlitby a přímluvy, do kterých mohou být
“aktivně” zapojeni členové obce tím, že k přímluvám duchovního
dodají svou spontánní modlitbu, či farář předem na lístečku připraví
prosebné modlitby, které někdo z lidu přečte. Na jednotlivé modlit-
by a přímluvy se zpívá »Smiluj se, Hospodine«. Buď po třech zpí-
vaných tužbách nebo po sborových modlitbách se přechází
v závěrečnou zpívanou modlitbu »Přispěj nám...«, „která je
ztělesněním modlitební síly církve. Nejenom hudebně, ale především mod-
litebně patří k nejvzácnějším částem Farského liturgie.“51

Tuto modlitbu můžeme rozdělit na tři části:
1. »Přispěj nám, sílu dej a v dobrém nás zachovej, svatý Bože, svou

milostí.« Tato úvodní naléhavá prosebná slova modlitby jsou umoc-
něna a zvýrazněna dynamikou hudby. V Liturgii je to jedno z mála
míst, kde je v notovém záznamu zvýrazněno decrescendo (zes-
labování) a crescendo (zesilování). Zpěv slov “Přispěj nám, sílu dej”
je vyzdvižen ještě tím, že při varhanním doprovodu hraje pouze
pravá ruka, aby vynikla slova. Levá ruka hraje až při slovech “
a v dobrém nás zachovej”. Toto je rovněž první místo v Liturgii, kde
je potlačen varhanní doprovod, a tím je dán důraz na slova.

2. »Pane Bože náš, tvoje moc je nevýslovná a milosti síla
nevypravitelná, Ty sám podle řádu lásky své shlédni na nás v tomto
našem sboru, prokaž i nám štědrou milost svou a požehnej dědictví
svému.« Při slovech “Pane Bože náš” je opět vynechaný doprovod
levé ruky. V této druhé části si uvědomujeme, jakou moc má Bůh.
Jenom On sám nám může dát sílu, milost a požehnání. Neprosíme
však každý sám za sebe, ale za celé společenství.

3. »Neboť tobě jen náleží veškerá čest i sláva, Otci, Synu, Duchu
svatému po věky věků.« Vroucí hluboká modlitba je zakončena
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doxologií (radostným zvoláním “sláva”) a trojiční formulí “Otci,
Synu, Duchu svatému”, kde je již potřetí potlačen varhanní doprovod.

I tato závěrečná modlitba má své hudební proměny dle církevního
roku, ale většinou se nevyužívají. Jednak jsou pro zdatnější hudeb-
níky a pak mladí duchovní o dalších čtyřech verzích modlitby
»Přispěj nám...« často ani nevědí, neboť nejsou vytištěny v liturgii,
ale v knize Bohoslužebné zpěvy. Jednotlivé verze této modlitby
máme pro dobu Adventní, Vánoční, Postní, Velikonoční. František
Adámek v Jednotě roku 1962 napsal: „Tužby patří také k měnlivým
částem liturgie. Vždy však mají být výrazem touhy po plností srdcí Duchem
Kristovým. Končí modlitbou o přispění Boží k tomuto naplnění života
Duchem Kristovým a prosbou o požehnání dědictví Božímu. Tímto
dědictvím je podle SZ Izrael, kterého Sobě přidělil Bůh na věky. V NZ sou-
visí dědictví se synovstvím. Protože křesťané jsou synové, jsou i spoludědi-
cové Kristovi (Ř 8,17; Ga 3,24.4,7). Není tím řečeno, že se již ujali dědictví.
To se může stát až jednou po závěrečném Božím soudu, dopadne-li pro ně
příznivě. Je tím však řečeno, že je jim toto dědictví – milost – připsáno.
Dědicové jsou tedy křesťané, kteří přijali zaslíbení jako Abrahám 
(Žd 6,17.9,15).“

Blahoslavenství následují po epištolním neboli druhém biblickém
čtení. Byla přejata z východní liturgie. V naší liturgii tvoří vhodný pře-
chod k Evangeliu, které je řazeno do neměnné části. Blahoslavenství
se rovněž mění podle církevního roku a nabývá tří různých podob, 
1. pro dobu vánoční, 2. pro čas postu, utrpení a umučení Páně, 3. pro
čas vzkříšení a zjevování Páně a v době svatodušní. Oproti modlitbě
»Přispěj nám...« jsou všechny tři verze Blahoslavenství zahrnuty
v liturgii, a tudíž jsou pro duchovní i lid známé.

Chvalozpěv je velice diskutovanou, ale oblíbenou částí liturgie.
Tato část obsahuje chvalozpěvnou modlitbu, která se obměňuje dle
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církevního roku, a Sanktus. Diskuse probíhají o tom, zda má být
chvalozpěvná modlitba vždy zařazena, či se má v některém
církevním období vynechávat. S tím také souvisí chvalozpěv Bohu
»Svatý, svatý, svatý Hospodine zástupů...«, který je zaměňován se
samotným chvalozpěvem. Chvalozpěvem jsou právě míněny chval-
ozpěvné modlitby, které jsou zhudebněny prof. Josefem Píchou, ale
tím, že se dnes již nezpívají, se zaměňují s nápěvem »Svatý, svatý...«.
V současnosti se na zhudebnění chvalozpěvů opět pracuje. Až
budou uváděny do bohoslužebného života církve, tak bych navrho-
vala, aby současně s tímto chvalozpěvem byl vydán nový varhanní
doprovod Liturgie, neboť poslední vydání z roku 1994 v této části
Liturgie mylně uvádí, že se celá část Chvalozpěvu vynechává v čase
adventu, postu a v čase utrpení a umučení Páně kromě Květné
neděle. Proto v některých společenstvích vynechávají i Sanktus,
který je bezpochyby pevnou částí liturgie, proto se nemá vynechávat
v žádném čase. V nejnovější liturgické bohoslužebné knize se
nevynechává ani chvalozpěvná modlitba, ani chvalozpěv samotný.

Vzpomínku na zemřelé by někdo mohl zařadit do neměnných
částí. Já ji ale záměrně zařazuji do proměnné části. Tato vzpomínka
se totiž může vyskytnout na dvou různých místech Liturgie. Někteří
duchovní ji řadí do první části Liturgie při sborových modlitbách 
a přímluvách, jiní zase do druhé části Liturgie po prosbách za
Ducha svatého před Otčenášem. Podle mého názoru by měla být
vzpomínka pouze v první části Liturgie, neboť při té druhé části se
nám již zpřítomňuje živý Kristus, proto je zařazení vzpomínky na
zemřelé v této části nevhodné. I Bohoslužebná kniha pouze dovoluje
jmenovat svědky Páně podle svátků a památných dnů církevního roku.
Vzpomínku však nemusíme pojímat jen jako vzpomínku na zemřelé
(popř. výročí úmrtí), ale i jako vzpomínku na nemocné a ty, kteří
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nemohli přijít do společenství. Neberme však tuto část jako modlitbu za
zemřelé, ale pouze jako vzpomínku. Za mrtvé se u nás nemodlíme.

Liturgie dr. Karla Farského je christocentrická. „Její kristostřednost
nespočívá v tom, že od počátku o Kristu jako středu mluví, nýbrž v tom, že
Kristus se na konci jejího dění středem shromážděné obce skutečně stává.“52

PÍSMO, MODLITBY A HUDBA

Písmo
Při každé bohoslužbě má zaznít slovo Boží před slovem lidským.

Proto se nemají úvodem říkat citáty různých myslitelů či filosofů.
V první části liturgie k nám zaznívají tři texty z Bible.

Vstupní čtení, většinou ze Starého zákona, které je umístěno
před Tužbami.

Druhé čtení, epištolní, je před Blahoslavenstvími.

Třetím textem je evangelium, které se čte před kázáním.
Obecenství při jeho četbě povstane. Můžeme si položit otázku, proč
lid vstává až při četbě z evangelií. Prvním důvodem je vyjádření úcty
ke Kristu, druhým důvodem je starozákonní odkaz návratu z exilu,
kdy lid při četbě z Písma také stál.

Texty čerpáme z kazatelského plánu, o kterém je pojednáno v 6. kapi-
tole. Někdy však kvůli křtu či z jiného důvodu volí duchovní vlastní
vybrané texty, které se hodí ke kázání. Z Písma se čte ještě při
Obětování a před Požehnáním. I tyto texty by měly být propojeny
s kázáním. Pro čtení z Písma může být zapojen kdokoliv z přítom-
ných, texty nemusí vždy číst jen kněz či kazatel.
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Jak jsem se již zmínila v neměnné části (kapitola 1.3.1), slovem
Božím je v liturgii označeno pouze čtení z evangelií. Víme, že „Bible

nebo její část se stávají v pravém smyslu Božím slovem teprve tehdy,

když jejich prostřednictvím zasáhne sám Pán a způsobí, aby toto slovo

zakotvilo až v lidském srdci, Duchem otevřeném.“53 

Modlitby
Modlitby během bohoslužeb hrají velikou roli, už jenom kvůli

ztišení a otevření srdce. Již před samotnou bohoslužbou se
shromáždění duchovní i věřící připravují v tiché modlitbě. Tyto
přípravné modlitby nalezneme ve zpěvníku či v liturgii pro
duchovní. Během celé bohoslužby pak narazíme na několik míst,
kde věřící mají možnost v tichosti se pomodlit k Bohu.

Doznání hříchu a vin je prvním místem, kdy před společným
vyznáním nastává prostor pro vlastní zamyšlení a ztišení. Délku
ticha koriguje duchovní. Poté následuje společná modlitba “Bože,
Otče předobrý”. Při porovnání Liturgie z roku 1939 s revizí prošlou
Liturgií z roku 1992 (2004) shledáme několik odlišností. I když
revize dělala jazykovou úpravu, archaizující prvky v této naléhavé
modlitbě zůstaly (infinitivy –ti, přechodníkové konstrukce - ze srdce
jich litujíce, archaická stavba větného členění - svaté vůle tvé). Také
Liturgie (1992) uvádí místo tvoření Stvoření, o čemž se vedly teo-
logické diskuse (stvoření je uzavřený proces, tvoření otevřený).
Bůh stále tvoří a my jsme spolupracovníky na jeho díle, tedy na
jeho Stvořeném i tvořeném. Proto vydání z roku 2004 se znovu
navrátilo k tvaru “tvoření”.

Duchovní mají při ruce i malý misál, který obsahuje liturgické
modlitby podle období církevního roku. Zde nalezneme pomocné
texty - Zaslíbení Božího odpuštění, Tužby, Sborové modlitby a pří-
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mluvy, Modlitbu před čtením ze svatých Písem, Modlitbu smíření,
Chvalozpěvnou modlitbu a Modlitbu ke sjednocení s Kristem.

Tužby – Farského označení pro přímluvy s prosbou. Jsou tři 
a odpovídá se na ně řecky, staroslověnsky a česky. Toto je jediné
místo v Liturgii, kde se užívá cizí jazyk. „Modlitby mají ráz obecný, ale
i zcela konkrétní. Je sem také zařazena modlitba u příležitosti narození
člena sboru, za nemocné, i vzpomínka na zesnulé.“54 

První ze tří tužeb zůstává neměnná: a) »S myslí mírnou a pokornou

modleme se k Hospodinu!« a vystihuje tak pokorný vztah k Bohu.
Pak následují proměnlivé tužby (b, c), které se nejčastěji zpívají či
recitují podle kazatelského plánu. Několik tužeb je také přímo
zahrnuto v liturgické části Bohoslužebné knihy. Velké množství
dalších variabilních tužeb najdeme v malém misálu z roku 1992.

Tužby se dělí:
1. dle kazatelského plánu - b) i c) se vztahují k textům Písma 

a ke zvěstování
2. za potřeby obecné I – b) vydání z roku 1939 ještě přináší vztah

ke slovanské tradici a národům, zatímco vydání z roku 1992 pronáší
již všeobecnou prosbu za všechny církve a národy; c) poukazuje na
Ducha Kristova jako normu žití

3. za potřeby obecné II – b) prosba za ochranu, posilu a požehnání
Boží; při revizi se zachoval lexikální archaismus “stádce”; 
c) zaměření na roli křesťanů, kterou je služba bližním

4. za církev – b) prosba za vedení církve v pravdě, lásce, zbožnosti
a poslušnosti; c) přímluva za duchovenstvo; d) za biskupa či patri-
archu, kdy se na tuto tužbu odpovídá »Na mnohá léta...«; e) na
tužbu za prvního patriarchu dr. Karla Farského lid odpovídá »Věčná
mu paměť, Boží paměť, věčná mu paměť!«
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5. za vlast – b) prosba za mír a požehnání vlasti; c) za všechny
církve a národy; d) za prezidenta, kdy lid odpovídá »Na mnohá
léta...«; e) všem, kteří obětavě sloužili národu, je zpívána »Věčná mu
paměť, Boží paměť, věčná mu paměť!«

6. za snoubence a novomanžele (o svatbě) – b) prosba za lásku po celý
život; c) požehnání pro manželství od Stvořitele života a Dárce lásky

7. za zesnulé – tyto tužby uvádí jen Liturgie 1992, 2004 – b) prosba
za Boží lásku, milost a odpuštění; c) za otevření království nebeského.

Pro obecenství věřících jsou zajímavé Sborové a přímluvné

modlitby, neboť se jich mohou aktivně účastnit. Ve většině sborů se
tyto modlitby ovšem modlí pouze duchovní. To může mít několik
důvodů. Buď, že duchovní lid neosloví, nebo že se lid bojí pro-
mluvit, či neví, že má v této části možnost hlasitě vyslovit vlastní
modlitbu. Duchovní může předem připravit papírky s modlitbami
a rozdat před bohoslužbou “nebojácným”, kteří je při sborových
přímluvách přečtou. Postupem času se v obci naučí vyslovovat
spontánní modlitby i obecenství věřících.

V části Zvěstování je v úvodu modlitba před čtením Písma. Původní
Farského modlitba (»Rozsvěť v srdcích našich, lidumilný Bože, nehy-
noucí světlo božského poznání svého, bychom v záři svaté pravdy Tvé,
jak nám ji Kristus zjevil, učili se také duchem žít a v citech pro ni
něžnou láskou účinně planuli.«), jediná v Liturgii 1939, byla odstraně-
na a nahrazena modlitbami dle liturgického roku v malém misálu.

Jak jsem již uvedla, modlitby nemají neměnný ráz, v některých částech
můžeme dokonce použít spontánní modlitbu. Jiné modlitby jsou ovšem
pevně dané, nemohou se tedy měnit, ale je dáno několik možných vari-
ant. Jsou to modlitba za dary, chvalozpěvná, eucharistická, za sjednocení,
Otčenáš, před přijímáním, po přijímání a před požehnáním.
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Modlitba za dary v úvodní části Obětování má ve vydáních z let
1992 a 2004 již 3 varianty modliteb, do té doby byla pouze jedna
varianta. Shledáváme zde trojí oslovení Boha a rozdílné obsahy
modlitby: 1. Všemohoucí Bože, prosba; 2. Svatý Bože, díky; 
3. Hospodine, Bože náš, tužba.

Chvalozpěvná modlitba se mění dle církevního roku.
V bohoslužebné knize věnované liturgickým modlitbám z roku 1992
je v některých obdobích tato chvalozpěvná modlitba vynechána
(adventní období, postní období kromě Květné neděle). Někteří
duchovní díky tomu vynechávají i Sanktus, pevnou celoroční část
liturgie. V nově vydané Liturgii z roku 2004 se však chvalozpěvná
modlitba v žádném období církevního roku nevynechává.

Eucharistická modlitba - do roku 1992 užívá duchovní dvě vari-
anty modlitby, z nichž jedna se užívala pravidelně o nedělích, druhá
při církevních a státních slavnostech. V Liturgiích 1992 a 2004
nalezneme již tři eucharistické modlitby.

Za sjednocení – tyto modlitby se dělí na modlitby za sjednocení
církve s Pánem a modlitby za Ducha svatého. Ty za sjednocení 
s Pánem najdeme v malém misálu, ty za Ducha svatého pak v litur-
gické knize. V nejnovějším vydání z roku 2004 jsou 3 varianty této
modlitby, které končí výzvou k Otčenáši. U Liturgie z roku 1939 je
pouze jedna modlitba. Tím, že následují tyto modlitby hned po
sobě, zpravidla se uvádí při bohoslužbě pouze jedna z nich.

Otčenáš - nejznámější, nejrozšířenější, neměnná a stálá modlitba,
která nám byla dána Pánem Ježíšem. „V prvotním křesťanství se Otčenáš
mohli při bohoslužbě modlit pouze plnoprávní a pokřtění členové křesťanského
společenství.“55 V naší Liturgii se Otčenáš zpívá na nápěv z doby husit-
ské, který upravil Josef Pícha. V některých sborech se ale spíše využívá
recitovaného Otčenáše a jen při slavnostních bohoslužbách se zpívá.
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Modlitba před i po přijímání - Liturgie 1992 a 2004 ji nabízí
v několika variantách, v původním vydání je pouze jedna varianta.

Revize Liturgie v roce 1992 umožnila větší variabilitu ve výběru
modliteb a přímluv.

Hudba
Rovněž hudební stránka Liturgie v sobě ukrývá hlubší smysl. Již

první tón nám naznačuje, jaký smysl a ráz bude mít hudební
doprovod. Liturgie začíná komorním tónem “a”. Je to nejdůležitější
tón v hudbě, je středem pro všechny nástroje, protože se využívá
k jejich ladění. Převedu-li to do oblasti duchovní, tak je tento tón
považován za klíč k nebesům. Proto není bez důvodu napsána
Liturgie v F dur s počátečním komorním “a”, které je také v základ-
ním akordu uprostřed, stejně jako Ježíš Kristus je vprostřed nás.
Akord F dur s tóny “f, a, c” vytváří harmonický souzvuk. Symbolicky
to lze převést do Trojice, tón “f” znázorňuje Otce, tón “a” symbolizu-
je Syna a nejvyšší tón “c” povznáší Ducha svatého. Bohužel díky
nevyzpívanosti některých našich duchovních se Liturgie často
posouvá o tercii níže, tedy do D dur, což už nenavodí tu správnou
hudební atmosféru a vnitřní prožitek.

Při hudební tvorbě Liturgie se nechal prof. Josef Pícha inspirovat
Gregoriánským chorálem, východní liturgií, romantismem a lidovou
písní. Neměnné části liturgie jsou všechny v F dur, jen dvě místa
přecházejí do jiné tóniny. Prvním místem je uvědomění si přítom-
nosti Krista, že »Kdekoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém,
tam já, tam já jsem vprostřed nich.« Tato část přechází o tercii výše
do A dur, zní velice radostně a změnou tóniny “upozorňuje” na
změnu ve společenství, na přítomnost Ježíše Krista. Druhým
místem změny tóniny je modlitba Otčenáš, který přechází do D dur,
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jehož nejvyšším základním tónem akordu je právě komorní “a”, 
a díky tomu zní slavnostně. Tento husitský Otčenáš je hudební
chloubou Liturgie. I přes svůj náročný hudební doprovod byl užíván
již při některých mších před vyhlášením Církve československé.

Z proměnných částí uvedu závěrečnou přímluvnou modlitbu
“Přispěj nám” a Blahoslavenství. Základní verze “Přispěj nám”, která
je otištěna v nejnovějším vydání Liturgie, je také v F dur. Vroucí
počáteční prosba přechází závěrem k oslavě Boha, což je umocněno
přesahem z “c2” na “d2”. Adventní “Přispěj nám” je v a moll, ale
závěr přechází opět do F dur. Jedinečně zde autor hudby propojil
slova s melodikou. Využil lydické stupnice, která začíná tónem “f”, ale
oproti stupnici F dur má místo “bé” tón “h”, který při melodickém
vzestupu je výrazem naděje. Vrchol a důležitost slov jsou vyjádřeny
vzestupem a střídáním sekundy s tercií. Vánoční “Přispěj nám” je
celé v G dur, je slavnostní, plné naděje, veselé, inspirované lidovou
tvorbou. Postní “Přispěj nám” je v As dur, díky čemuž zní tato mod-
litba hodně pokorně a naléhavě, závěr přechází do F dur.
Velikonoční “Přispěj nám” je v F dur se závěrečnou dynamickou
gradací, která umocní celou dramatickou atmosféru velikonočních
událostí. Jak je patrné, je propojená hudební a duchovní symbolika.

Tato “Přispěj nám” mají také symbolickou spojitost s hlavními
událostmi církevního roku. Josef Pícha tím poukázal také na
důležitost nejen teologickou, ale i hudební. Adventní “Přispěj
nám” očekává příchod Syna, což je naznačeno prvním tónem “a”,
které symbolicky znázorňuje Ježíše Krista. Vánoční “Přispěj nám”
je od ostatních úplně odlišné, čímž je naznačena zvláštnost
vánočního okamžiku. Postní “Přispěj nám” začíná tónem “f”, který
symbolizuje Boha Otce. Období půstu je spjato s pokáním 
a odpuštěním, které může dát pouze Bůh. Zvláštností tohoto post-
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ního “Přispěj nám” je tónina As dur, i když by se dalo předpoklá-
dat, že bude opět F dur s počátečním tónem “f”. Tóninu As dur
však můžeme vysvětlit tak, že  tercií od noty “f” je snížené “a”, ve
kterém spatřuji obraz “sníženého, poníženého, trpícího” Krista.
Poslední slavnostní velikonoční “Přispěj nám” se opět navrací do F
dur. Jeho počáteční tón “c2” symbolizuje Ducha svatého a Jeho ses-
toupení. Církevní rok, harmonický souzvuk tónů a jednota Trojice
byly tímto uzavřeny a naplněny.

Blahoslavenství je vytvořeno improvizací na lidové písně. Vánoční
blahoslavenství je napsáno v D dur a můžeme v něm rozpoznat
nápěv vánoční koledy “Dej Bůh štěstí”. V čase postu, utrpení 
a umučení Páně využil autor slovenskou lidovou píseň “Já som bača
velmi starý” a blahoslavenství se zpívá v A dur. Poslední bla-
hoslavenství v čase vzkříšení a zjevování Páně a v době svatodušní
se zpívá v F dur a je rozpoznatelný nápěv lidové písně “Teče voda,
teče”. Inspirace česko-slovenské lidové písně pozdvihuje název naší
národní církve.

Během své varhanní praxe jsem se také setkala s rozdílností ve
vstupech písní, někde je šest vstupů, jinde jen pět. Tam, kde mají
pouze pět vstupů, vynechávají vstup písně před Otčenášem. Při
výběru písní dbá duchovní na to, aby písně byly v souladu
s kázáním, s jeho hlavní myšlenkou a s církevním rokem.
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2. DRUHÁ LITURGIE CČSH

2.1 DĚJINNÝ VÝVOJ

VI. sněm církve zasedající v roce 1971 rozhodl, aby se pracovalo na
revizi Liturgie. Byl jí pověřen liturgický sněmovní výbor, po
skončení sněmu liturgická komise. Revize se týkala jazyka, ale 
i obsahu, ve kterém šlo o obnovu původního zvěstného významu.

Liturgická komise připravila k celocírkevní diskusi mnoho materiálů:
Liturgické modlitby CČSH, Liturgie CČSH podle patriarchy Karla
Farského, alternativní tvar – Druhá liturgie CČSH, která v hrubých
obrysech vychází z Farského Liturgie. Po celocírkevní diskusi byly
tyto materiály schváleny při prvním zasedání VII. řádného sněmu
dne 16. března 1991 a uvedeny do bohoslužebného života církve. 

Druhá liturgie CČSH byla schválena „jako jiný liturgický tvar, který je
vypracován podle oddílu C odst. 2 Bohoslužebného řádu CČSH v souladu se
zvěstí evangelia, s učením CČSH a s jejím Bohoslužebným řádem.“56

2.2 ROZDÍLY FARSKÉHO A 2. LITURGIE

Úpravy se týkají hlavně jazykových výrazů a v některých pří-
padech i teologického chápání vybraných pasáží. Praktičtí teologové
se snažili tímto liturgickým tvarem přiblížit k původní Farského
liturgii a začlenit do ní starokřesťanské prvky a zároveň zdůraznit
ekumenické prvky. Projevovala se potřeba osobnějšího kontaktu
duchovního s věřícími.

„Po úvodním pozdravu, který je v obou liturgiích stejný, přechází
Druhá (alternativní) liturgie k pasáži pokání.“57 Tento rychlý přechod
byl způsoben dobou, která si žádala stručnost.
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Konkrétní rozdíly:
1. Doznání hříchu a vin. Na tomto místě zaznamenáváme drobné

rozdíly. Ve Farského liturgii jsou výpovědi formulovány v 1. osobě
plurálu a vyvolávají „vědomí hříchu celého společenství bez bližšího speci-
fikování“.58 Ve Druhé liturgii jsou ve vyznání vyjmenovány konkrét-
ní hříchy (»jsme hřešili myšlenkami, slovy a činy«) a každý se
zamýšlí sám nad sebou. Hříšník se kaje a přijímá následné Zaslíbení
Božího odpuštění. Po této části je zde zahrnut krátký chvalozpěv
»Blahoslaveno buď, ó Bože«, který v první liturgii nalezneme po
úvodním Apoštolském pozdravu. Lze říci, že „úvodní část liturgie
vykazuje jemný, leč nezanedbatelný posun od meditativní až mystické
zbožnosti pravoslavné ke zbožnosti liturgií západních“.59

2. Tužby. Oproti Farského liturgii jsou tužby ve Druhé liturgii
rozšířeny o konkrétní prosby a modlitby věřících, tím je tato část
obohacená a aktualizovaná (pamatuje se na potřeby obce i jed-
notlivce). Takto vedené Sborové přímluvy a modlitby jsou v mnoha
obcích převáděny do Farského liturgie, pamatuje se na jubilanty,
nemocné i zesnulé. Obec pak společně odpovídá: »Smiluj se,
Hospodine.« Ve Druhé liturgii má duchovní po Sborových modlit-
bách na výběr zpěv závěrečné doxologie60 »Jenom tobě náleží
všechna čest i sláva, Otci, Synu, Duchu svatému po věky věků.« či
delší nápěv modlitby »Přijď ty sám, spásu dej a ve víře zachovej...«,
která má stejný nápěv jako “Přispěj nám”.

3. Zvěstování. Zvolání »Slovo Boží« se ve Druhé liturgii uvádí již
před čtením epištolním. Ve Farského liturgii je »Slovo Boží« zpíváno
až před čtením z evangelií. Na tomto místě se v alternativní liturgii
zpívá »Evangelium«.

4. Blahoslavenství. V Liturgii dr. Karla Farského je naznačeno, že
je má celé zpívat lid. Ale v praxi se většinou střídá duchovní s obcí,
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kdy duchovní zpívá 1. a 3., lid pak 2. a 4. blahoslavenství. Střídání
lidu a duchovního se praktikovalo již před revizí Liturgie, ale
v opačném sledu. Členové obce zpívali 1. a 3. blahoslavenství,
duchovní odpovídal 2. a 4. blahoslavenstvím. Ve Druhé liturgii se
střídají tak, že první půlku jednotlivých blahoslavenství zpívá
duchovní a jejich druhou půlku členové obce. Hudebně tím vzniká
responzorium61.

5. Vyznání víry. Druhá  liturgie počítá pouze s Velkým vyznáním
víry, které bylo dříve užíváno hlavně pro slavnostní bohoslužby. Ale
kromě tohoto Velkého kréda jsou zde pro zvláštní příležitosti 
i Nicejsko-cařihradské krédo a Apostolicum, což je dokladem eku-
menicity této liturgie.

6. Obětování. V úvodu této části je zahrnuta finanční sbírka „jako
odpověď na obdarování Božím slovem a Kristovou obětí“.62 Ve Farského
liturgii může být také zahrnuta. K této části Obětování přibírá
Druhá liturgie ještě “Smíření a chvalozpěv”. „Obě liturgie vyzývají
k oběti srdce. Farského liturgie však označuje za oběť i chléb a víno.“63 V té
alternativní je soustředěnost na oběť Ježíše Krista, který přinesl
smíření světa s Bohem.

7. Zpřítomnění. V této části jsou nejvýraznější změny. Ve Druhé
liturgii se do této části začleňuje Eucharistická modlitba, Ustanovení
večeře Páně a Epikléze. Ve Farského liturgii je před Epiklézí ještě
vložena Modlitba ke sjednocení s Kristem.

Eucharistickou modlitbu ve Druhé liturgii nalezneme ve čtyřech
variantách, ve Farského liturgii pouze ve třech variantách. Je zde
připomenut „lidský hřích a dějiny spásy, které vrcholí inkarnací a spás-
ným dílem Ježíše Krista“.64 Každá z těchto variant klade na závěr
důraz na něco jiného:
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První z variant uvádí prosbu za dary, »aby tyto dary – podle
ustanovení Páně jeho tělo a krev – staly se pro nás pokrmem a nápo-
jem k odpuštění hříchů, chlebem života věčného a kalichem spásy.«
„Zatímco Základy víry vidí Kristovo spásné působení především v dimenzi
víry, neostýchá se tato svými kořeny stará křesťanská modlitba prosit Boha
o zásah, v němž by byla do spásného díla pojata i hmotná část světa.“65

Druhá varianta poukazuje na význam spásného působení Ježíšova
života na zemi. Ve večeři Páně je »zahrnut i všechen pokrm a nápoj
světa«. „Tento celostný pohled na spásu vyúsťuje v eschatologickou vizi, ale
též ve vědomí, že o obdrženou milost se máme dělit s ostatními.“66

Třetí varianta uvádí Ježíšovu oběť na kříži, a tím »udělil vy-
koupenému lidu královské kněžství a svěřil nám tuto svátost«.

Čtvrtá varianta vyjadřuje touhu po pokání a sebezkoumání, čímž
„podtrhuje závažnost účasti na této svátosti. Připomíná i vyznavačský
charakter svátosti.“67 

Není řečeno, kdy se která varianta používá, ale platí pravidlo, že
se používají v jednotlivých liturgických obdobích roku v závislosti
na teologických akcentech. 1. varianta při vánočním období, 
2. a 4. varianta při velikonočním období, 3. varianta je při svato-
dušním období.

Ustanovení večeře Páně se recituje a sleduje slova ustanovení podle
Bible. Oproti Farského liturgii vynechává »a své dílo lidstvu zpříto-
mnit chtěl pro věky budoucí«. Klade důraz na kalich jako novou
smlouvu. Pak následuje chvalozpěv na Krista, který ve Farského
liturgii není: »Velebíme a chválíme tě, Pane náš, za tvé vtělení,
dokonalý život na zemi, tiché odevzdání, utrpení i smrt, za tvé
vzkříšení a nanebevstoupení. Ty přebýváš po pravici Otce oslavený,
spravuješ a vedeš svou církev ke spáse i službě světu. K tobě voláme:
Přijď!« Starokřesťanské zvolání “Přijď!” klade důraz na příchod
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Ježíše Krista mezi nás. Tento chvalozpěv zhudebnil PhDr. Juraj
Pospíšil, čímž byla přetržena hudební linie prof. Josefa Píchy.

Epikléze je ve Druhé liturgii ve dvojí podobě. Ve Farského liturgii
jsou prosby za Ducha svatého ve trojí podobě a prosba o sjednocení
s Otcem skrze Ježíše Krista. Ve Druhé liturgii také není zahrnuta
vzpomínka na svědky Páně.

8. Sjednocení. Tato část v Druhé liturgii začíná Epiklézí, kterou
jsem již zahrnula pod Zpřítomnění. Poté následují slova »Kristus
vprostřed nás« a až pak je Modlitba ke sjednocení s Kristem. Velký
důraz je kladen na kalich, což naznačují i slova »Kalich smlouvy,
Bože« (ve Farského liturgii je »Chléb živý, Bože«). Po pozdravení
pokoje »Pokoj Kristův ať je s vámi.« – »Ten pokoj všem.« následuje
společná modlitba Otčenáš.

9. Přijímání. Posledním markantním rozdílem mezi liturgiemi byla
slova Po přijímání, kdy v Liturgii dr. K. Farského z roku 1939 bylo
znění »Živ jsem já…« a ve Druhé liturgii je »Jsme živi, však již ne
my…«. Ale v nejnovějším vydání Bohoslužebné knihy s Liturgií 
dr. K. Farského je již použita verze množného čísla. Tímto vyznáním
se zdůrazňuje Kristova přítomnost v obecenství Božího lidu.

10. Vstupy pro písně. Ve Druhé liturgii je méně vstupů pro písně
a jsou na jiných místech nežli ve Farského liturgii. Úvodní dva
vstupy jsou shodné (úvodní píseň a před vstupním čtením), třetí
vstup je dle Bohoslužebné knihy před částí Zvěstování, ale dle
varhanního doprovodu je píseň přesunuta před Otčenáš. Pak je
píseň až před závěrečným požehnáním. Na závěr může také být
píseň, ale stačí i samotná varhanní dohra.
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3. POBOŽNOSTI CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ
HUSITSKÉ

Nedílnou součástí liturgického projevu církve jsou i pobožnosti.
Ty slouží jako náhrada za liturgii bez svátosti večeře Páně a můžou
mít různou formu. Od bohoslužby bez večeře Páně se liší strukturou.
Setkáváme se s ranními pobožnostmi, odpoledními či večerními
pobožnostmi. Slouží se buď pobožnost slova či pobožnost zpívaná.

Pobožnost slova může mít tuto strukturu: úvodní píseň, přivítání
s modlitbou, četba z Písma (může být čten pouze jeden text, ale 
i více), zamyšlení, píseň, děkovné a prosebné modlitby se závěreč-
nou modlitbou Otčenáš, závěrečná píseň.

Již od vyhlášení církve si duchovní utvářeli vlastní neoficiální
pobožnosti i pomocné modlitební knihy. Tato aktivita duchovním
vydržela do současnosti. Ve východočeské diecézi se rozšířil Žaltář
(modlitby duchovního života), který sestavili a připravili Vlastimil
Klos a Anna Klosová, kteří působili v náboženské obci v Semilech 
a v Jičíně. Byl vydán roku 1985. Nejnovějším modlitebním pomoc-
níkem jsou Sbírky modliteb, které vydalo nakladatelství Blahoslav
roku 2001pod názvem “Kristus prostřed nás” a roku 2002.

Já se však podrobněji zaměřím na pobožnosti zpívané, známy
jsou mi pouze dvě – Pobožnost podle Františka Kalouse a Liturgická
pobožnost dr. Milana Salajky.

3.1 POBOŽNOST PODLE FRANTIŠKA KALOUSE

VÝVOJ “ODPOLEDNÍ A VEČERNÍ POBOŽNOSTI”
Prvním impulsem ke vzniku “Odpolední a večerní pobožnosti”

byl Tuháčkův liturgický referát přednesený na I. sjezdu delegátů
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náboženských obcí roku 1921. Obsahu a struktury pobožnosti se
ujal František Kalous, o hudební stránku se postaral varhaník Josef
Pícha. Jelikož byla brzy pobožnost dokončena, mohla být zařazena
již roku 1923 do 3. vydání Zpěvníku společně s Liturgií dr. Karla
Farského. Tato pobožnost nesla název “Odpolední a večerní
pobožnost”, dnes je známá pod názvem “Pobožnost podle Františka
Kalouse”. Jako jediná z pobožností prošla schválením a může se
tedy oficiálně používat. Byla přijata sněmem církve ve dnech 
29. a 30. srpna 1924.

ROZBOR KALOUSOVY POBOŽNOSTI

Sám autor rozdělil pobožnost na tři části.
První část je obdobou liturgického Doznání hříchu a vin. Po úvod-

ním nezpívaném apoštolském pozdravu následují zpívané modlitby.
Podstatným obsahem prvé části pobožnosti je doznání hříchů a pros-

ba za jejich odpuštění. „Věřící člověk se sklání před svatým, silným 
a laskavým Bohem v touze po očištění ze svých hříchů a chyb.“68 Po
společné kající modlitbě následují oproti Liturgii dr. K. Farského
slova rozhřešení: »Kéž nám Bůh odpustí naše viny a vede nás
k věčnému životu.« Pokud čte duchovní více textů z Písma, může
vstupní text zařadit již před kající modlitbu.

Druhou liturgickou skladebnou částí pobožnosti je biblické čtení

s výkladem. Po kázání může být zahrnuto vyznání víry.
Třetí část tvoří Tužby, modlitba Páně a Požehnání. Tužby se mění

dle církevního roku. I lid musí sledovat církevní rok, neboť jsou
možné dvoje odpovědi: »Očisti nás a posvěcuj« či »Očisti nás 
a zachovej«. Po těchto Tužbách, které jsou příbuzné východním
ekteniím69, následuje modlitba Páně. Pobožnost zakončuje
Požehnání, které je totožné s požehnáním v Liturgii dr. K. Farského.
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„Pobožnost dýše meditativní zbožností pokorného očekávání na přítom-
nost Boží a na milost Ducha svatého. Teologicky je soustředěna na víru, že
v Ježíši Kristu má církev život Ducha.“70 

Kalousova pobožnost se slouží během církevního roku při
májových (květnových) pobožnostech i při adventních pobožnos-
tech, které duchovní slouží odpoledne ve všední den. Tuto
pobožnost mohou také využívat kazatelé či nevysvěcení duchovní,
kteří ji mohou sloužit v neděli místo Liturgie dr. K. Farského.

Pobožnost je hodně zpěvná, neboť kromě Apoštolského pozdra-
vu, Kajícné modlitby a kázání se celá zpívá. Její hudební stránka je
odlišná od Liturgie, jen Otčenáš a závěrečné požehnání je shodné
s Liturgií dr. K. Farského. V této rozdílností se projevila Píchova
hudební nápaditost. Dokázal tak odlišit liturgii od pobožnosti.
Úvodní část (modlitby) napsal Josef Pícha v C dur, Tužby pak 
v D dur. Zpěvnost pobožnosti ještě podtrhují čtyři vstupy písní – 
v úvodu, po kající modlitbě, po kázání či vyznání víry a na závěr.

FRANTIŠEK KALOUS

Tento mnohostranně zaměřený středoškolský profesor a duchovní
se narodil 28. listopadu 1881 v Solnici. Jeho otec Josef byl
kožešníkem a jeho matka Marie pocházela z obchodnického rodu.
Jelikož byl František jejich jediné dítě, tak o něj pečovali se zvýše-
nou láskou. Maminka se starala o jeho výchovu, naučila ho modlit-
bám, duchovním i světským písním. Oba rodiče neměli pevné
zdraví, František Kalous přišel o matku v devíti letech a o tři roky
později i o otce. Tím, že jako dvanáctiletý osiřel, se naučil snášet
drsný osud. O Františka bylo po smrti obou rodičů postaráno,
nevlastní strýc mu poskytl jednorázovou podporu na pokrytí jeho
gymnaziálních studií. V solnické škole byl nejlepším žákem, a proto
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od roku 1892 nastoupil do piaristického gymnázia v Rychnově.
Práce a studium pro něho byly radostí a až do maturity studoval
s vyznamenáním. Maturoval roku 1900. Během studií na gymná-
ziu se projevily jeho veliké znalosti v dějepisu a zeměpisu, stal
se výborným řečníkem a projevil se jeho dobrý hudební sluch.
Měl silný a zpěvný hlas, velice rád zpíval, ale z důvodu časového
zaneprázdnění se neučil hrát na žádný hudební nástroj. Více
času věnoval vědeckému studiu. I přes nepřízeň životního osudu
se z něho nestal zatrpklý a smutný člověk. Byl ctižádostivý,
pokrokový, tolerantní, kamarádský, uměl se radovat a smát a měl
velice rád sportovní hry.

Po maturitě odešel studovat do Prahy na filosofickou fakultu
Karlovy univerzity. Finanční strýcovu podporu vyčerpal, proto si
musel sám vydělávat. Své studium a zájem soustředil především na
dějepis, zeměpis, českou literaturu, filosofii a estetiku. V dějepise ho
vyučili Goll, Pekař a Novotný; z přednášek Vrchlického čerpal
pochopení pro poezii a krásu; ve filosofii na něj působil Masaryk.
Jako student z vesnice nikdy nepřilnul k velkoměstu, vyhledával klid
a přírodu. Často chodíval do Šárky, kde se setkal s kolegou
z filosofické fakulty a krajanem, Albertem Pražákem. Oba vzájem-
nými rozmluvami obohacovali své vědomosti v oblasti literární, his-
torické i politické. Neustále se zdokonaloval v jazykových
znalostech, navštěvoval přednášky v německém jazyce, projevil
zájem o jazyk ruský, anglický i francouzský.

Již v roce 1904 František Kalous složil profesorské zkoušky a ve
školním roce 1904-5 působil na reálce v Táboře. O rok později vyučo-
val na vyšší průmyslové škole v Praze a ve školním roce 1906-7 učil
na reálce v Pardubicích. Tam se také stal členem pěveckého spolku.
Na podzim 1907 nastoupil do učitelského ústavu v Poličce. Zde se
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seznámil s dcerou ředitele učitelského ústavu Marií, která se stala
jeho láskou na celý život. Její otec byl výborný filolog a pocházel
z Podbrdského kraje. František Kalous byl přeložen roku 1910
z Poličky na reálku do Příbrami. Dne 7. srpna 1911 se František
Kalous s Marií oženil a začal rozvíjet své literární a hudební schop-
nosti. Rozrostla se mu také rodina; již za první světové války byl
otcem tří dětí.

František Kalous byl velice pracovitý a tvořivý. V Podbrdském kraji
byl znám svou poetickou tvorbou, která byla výrazem jeho hluboké
zbožnosti, oddanosti a snahy po uplatnění krásy v náboženském
životě. První pokusy jeho básnické tvorby však vznikají až pro
potřebu nové církve. Bylo potřeba duchovních písní, které by
slovním obsahem odpovídaly věroučnému stanovisku nové církve.
Bylo zapotřebí nových liturgických obřadů včetně slovního
doprovodu k nim, dále nápěvů nových písní a liturgického zpěvu.
Díky svým stykům s tiskařem Antonínem Pelcem vydává potřebné
plakáty, pozvánky, brožury i písně pro Církev československou. 
Dr. Karel Farský také do Zpěvníku zahrnul jednu Kalousovu píseň.
Jejich spoluprací vzniká první katechismus naší církve. Knězem
nebyl od počátku. Dne 31. srpna 1921 přijal kněžské vysvěcení od
srbského pravoslavného biskupa Dositeje na II. valném sjezdu
delegátů, stejně jako prof. Alois Tuháček. Byl ustanoven farářem
v náboženské obci v Příbrami, na jejímž vzniku měl výrazný podíl.
Z Kalousova podnětu se pouští náboženská obec do stavby sboru na
Březových Horách. František Kalous své duchovenské příjmy věnu-
je na jeho stavbu a koná pro církev vlastně vše bezplatně. Jeho ro-
dina měla pro jeho nadšení pochopení a podporovala ho v jeho
dalších církevních činnostech. Pro svoji časovou zaneprázdněnost
neměl téměř volné chvíle pro rodinný život a výchovu vlastních dětí.
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Po vzniku mnichovské dohody se mění název Církve českosloven-
ské na českomoravskou a hrozí záhuba národa. Tato situace
Františka Kalouse  zmobilizovala a opět začíná psát básně. Začal
spolupracovat s vinohradským ředitelem kůru Oskarem Strykem,
který mu skládal hudbu k jeho textům. Kromě Stryka zasáhli do
hudební tvorby nápěvů pro Kalousovy texty ještě skladatelé 
a varhaníci - pražský Josef Pícha a příbramský Josef Švancar.
V letech okupace vrcholí jeho básnická činnost, která s osvobozením
republiky roku 1945 opět utichá.

Jako ideový pracovník církve spoluutvářel s dr. Karlem Farským
Československý katechismus a s prof. Aloisem Spisarem Učení
náboženství křesťanského pro věřící Církve československé. Byl také
členem pražské diecézní rady a biskupským vikářem.71

3.2 LITURGICKÁ POBOŽNOST DR. MILANA SALAJKY

VÝVOJ

V 70. letech 20. století pod vlivem nových hudebních trendů 
a snahy o nové oživení liturgického života začínají duchovní
utvářet nové liturgie a pobožnosti. Vznikla i Liturgická pobožnost
Církve československé husitské, která byla vydána roku 1972.
Textem ji opatřil prof. Milan Salajka, o hudební doprovod se
postaral Otakar Ungerman.

ROZBOR

Struktura této pobožnosti je mírně odlišná od Kalousovy
pobožnosti. Po úvodním pozdravu hned následuje vstupní text
z Písma, který se volí podle druhu shromáždění, doby konání
pobožnosti, úseku církevního roku nebo poslání daného
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shromáždění. V Salajkově pobožnosti následuje recitované pokání 
i prosby, které se mění dle církevního roku. Před druhým čtením je
několik variant modlitby. Po kázání opět následují variabilní modlit-
by dle církevního roku a zpěvné upozornění na přítomnost Ježíše
Krista. Následuje modlitba Otčenáš a závěrečné požehnání.

Otakar Ungerman použil stejnou hudební tóninu, jako má
Liturgie dr. K. Farského. Pobožnost je tedy psána v F dur.
Harmonicky je velice dobře propracovaná. Počet vstupů pro písně je
shodný s Kalousovou pobožností.

PROF. THDR. MILAN SALAJKA

Narodil se 6. září 1928. Dětství prožil v Bohumíně. Od roku 1939
žil v Moravské Nové Vsi. Po maturitě se v roce 1947 zapsal na
Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor lingvistika
a filosofie. Ale již v roce 1949 přechází na Husovu bohosloveckou
fakultu v Praze. Studentská léta strávil v dejvické bohoslovecké koleji.

Kněžské svěcení přijal v roce 1952 a působil jako duchovní
Církve československé husitské v Třešti, Hrušovanech u Brna, na
Starém Brně, v Praze-Žižkově a Praze-Holešovicích. Od roku 1965
byl jedním ze sekretářů Ekumenické rady církví a Křesťanské
mírové konference. Studijně a učitelsky pobýval i na univerzitách
v Ženevě a Helsinkách. Po léta byl “bratrským delegátem” Světové
rady církví a členem Mezinárodní ekumenické bibliografické
společnosti. Pracoval rovněž pro Ekumenické sdružení evan-
gelických akademií v Evropě.

Jakmile to bylo změnou poměrů umožněno, dosáhl v roce 1969 na
Husově fakultě doktorátu teologie a rok poté se habilitoval na
docenta pro obory metodická ekleziologie, liturgika, církevní řády 
a ekumenismus. Profesorem katedry praktické teologie se stal v roce
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1973. V letech 1973 až 1998 redigoval odborný dvouměsíčník
Theologická revue.

Spolupracoval na Liturgii, Misálu a Agendě CČSH. Je autorem
textů k Treglerově Husitské kantátě, k tzv. Songové liturgii pro
mládež a k Pobožnosti pro CČS (1972).

Vydal mnoho publikací, přispíval do různých českých i cizo-
jazyčných sborníků, psal studie v Náboženské revui, Jednotě 
a Theologické revui, V Českém zápase, v kalendáři Blahoslav 
i v zahraničních publikacích. I v současnosti je stále činný. Po
odchodu z Husitské teologické fakulty do penze se věnuje i nadále
vědecké a publikační činnosti. V roce 2005 se vrátil i k profesorské
činnosti, vyučuje na Husově institutu teologických studií.72

OTAKAR UNGERMAN

Tento duchovní Církve československé se narodil roku 1913. Byl
katechetou a později profesorem náboženství. Na kněze byl vysvě-
cen v roce 1937 a působil v náboženských obcích v Žebráku, v Praze
II., v Českých Budějovicích, v Praze-Vršovicích, v Praze-Hostivaři,
v Praze-Holešovicích, v Praze-Kobylisích.73 Otakar Ungerman je
autorem hudebního doprovodu Liturgické pobožnosti pro mládež.
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4. CÍRKEVNÍ OBŘADY

4.1 SVÁTOSTI

Nauka Církve československé husitské ve svých Základech víry
svátost vysvětluje následovně: „Svátost je jednání, jímž se obecenství
věřících v Duchu svatém činně podílí na milosti Božího Slova přítomného
skrze slyšené svědectví Písma svatého a svátostné úkony.

Význam svátosti vedle kázání je v tom, že totéž Boží Slovo, které je 
v kázání hlásáno a vykládáno, je teprve ve svátosti činně, viditelně a veřej-
ně údy církve přijímáno, spojujíc je v uvědomělé obecenství v Kristu.

Společným účelem kázání i svátosti jest, aby Slovo Boží v nich k nám
přicházející vstoupilo do našich srdcí a mocí Ducha svatého probudilo,
oživilo a upevnilo naši víru, dalo nám jistotu spásy a proměnilo náš život 
k pravé poslušnosti a lásce.“74

V Církvi československé husitské se vysluhuje sedm svátostí:
křest, biřmování, pokání, večeře Páně, manželství, útěcha nemoc-
ných a svěcení kněžstva. Svátosti mohou duchovní vysluhovat dle
stupně svěcení. Jáhen vysluhuje svátosti křtu, útěchu nemocných a
při svátosti manželství se řídí pokyny faráře, pod kterým je
ustanoven. Kněz vysluhuje svátosti křtu, večeře Páně, pokání,
útěchu nemocných a vede obřad svátosti manželství. A biskup či
patriarcha společně se spolusvětiteli vysluhuje svátost svěcení
kněžstva a s farářem a předsedou rady starších svátost biřmování.
V současnosti stát také povoluje službu pastoračních asistentů, kate-
chetů a kazatelů, kteří  svojí službou vypomáhají duchovnímu při
svátostech a dalších obřadech.
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KŘEST

„Křest je svátost první duchovní obrody, v níž Duch svatý přivtěluje
křtěnce jednou pro vždy k Boží církvi a osvojuje mu milost Kristova křtu,
kříže a vzkříšení.“75

Křest je záležitost především celého sborového společenství, ale
není zakázáno ho vykonávat mimo sbor, třeba v domácnosti.
Společenství náboženské obce, do které křtěnec křtem vstupuje, má
za úkol ho doprovázet v následování za Kristem. Věková hranice při-
jetí svátosti křtu není. Při samotném obřadu však rozdíl je. V samot-
né obřadní příručce se křest dělí na křest nemluvňat a dětí, kdy na
sebe hlavní závazky za křesťanskou výchovu berou rodiče a kmotři,
a na křest dospívajících a dospělých, kteří musí nejprve projít
přípravou a vyučováním. Není podmínkou, že se může křtít vždy
jen jeden křtěnec. Agenda sama zahrnuje společný křest ve zvlášt-
ním shromáždění. Tím se také dostáváme k tomu, při jaké
příležitosti a v jaký církevní čas lze křtít. Není nikde nařízeno, že se
smí křtít pouze v určitém církevním období. Křtí se celoročně, ale
s ohledem na církevní rok to je nejčastěji na Velikonoce či v čase
Zjevení Páně. Křest se nejčastěji vykonává v rámci bohoslužeb, kde
je zařazen většinou za kázání. Ale může být také konán před
závěrečným požehnáním. V bohoslužebné liturgické knize je napsá-
na možnost zařazení svátostí po Vyznání víry a třetím vstupu písně.
Jelikož je však do obřadu svátosti křtu zařazeno Vyznání víry, je
logické zařadit obřad hned po kázání před Vyznáním víry. Kázání
má většinou osobní charakter a je zaměřeno přímo na křest 
a křtěnce, ovšem středem má být Boží slovo, ne člověk. Po křestních
otázkách a odpovědích následuje předání rozsvícené svíce se slovy
»Světlo Kristovo ať ti svítí na cestu života.«
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Křtí se vodou, která symbolizuje omytí a znovuzrození. Křestní
akt se může provádět třemi způsoby. Buď duchovní používá křestní
konvičku, či se křtěnec sklání nad křtitelnicí a duchovní vodu nabírá
rukou nebo také konvičkou, či se křtí v baptisteriu. Nejdůležitější je
však polití temene hlavy, které vyjadřuje obmytí celého člověka. Při
polévání se vždy vyslovuje trojiční formule: »(Jméno křtěnce), křtím
tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.« V úplném závěru křest-
ního obřadu následuje přijetí do církve, do společenství náboženské
obce. Křtem se otevírá cesta k další svátosti, ke svátosti večeře Páně.

Dříve byl křest nemluvňat činěn hned po narození a byl spjat
s udílením křestního jména. Ale pojmenování dětí dnes nemá s pod-
statou křtu nic společného. Proto se diskutovalo o tom, zda křtít
malé děti, které nejsou schopny vlastního rozhodnutí. Na to odpoví-
dají Základy víry:

„Křest nemluvňat, která víry nejsou schopna, má smysl, protože Duch
svatý v církvi nepůsobí jen ve vědomí, ale i v podvědomí a nevědomí lidí 
a zasahuje až do jejich života tělesného.

Je-li křtěnec dospělý, prožívá křestní obrodu vírou při křtu, je-li
nedospělý, prožívá křestní obrodu vírou až ve svátosti biřmování.

Křest nemluvňat, která se nemohou rozhodovat, není proti Boží vůli,
neboť Bůh, který je stvořil, chce je také spasiti v Ježíši Kristu.“76

BIŘMOVÁNÍ

„Biřmování je svátost, v níž Duch svatý oživuje a upevňuje víru
pokřtěného, který byl řádně vzdělán v evangeliu, činí z něho uvědomělého
úda Boží církve skrze vyznání víry a slib věrnosti evangeliu a obdařuje ho
radostí a nadšením Kristova vyznavače.“77

Z latiny odvozený název pro biřmování – “konfirmace” nám osvětlí,
oč v této svátosti jde. Ve svátosti jde o stvrzení křtu. Samotná svátost
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prošla určitým vývojem. Původně bylo biřmování spjato se křtem,
později se ale oddělilo. Neznamená to však, že v jeden den nemohl
být jedinec křtěn i biřmován. Tato svátost je věkově ohraničena.
Příprava k biřmování může být zahájena až od 12 let. Biřmovanec si
uvědomuje svůj vztah k Bohu i k církvi, proto musí před samotným
obřadem proběhnout důkladná příprava. Biřmováni jsou nejčastěji
dospívající, ale biřmovanci mohou být i staršího věku.

Při samotném obřadu velikou roli hraje přítomné společenství
věřících. Agendy z roku 1994 a 2006 doporučují vykonávat tuto svá-
tost v rámci bohoslužeb, kdy je sloužena Liturgie dr. Karla
Farského. Zajímavé je, že Drtinova Agenda zase nedoporučuje konat
tento obřad při liturgii, ale mimo ni. Kromě uvědomění si
křesťanství, které biřmovanec stvrzuje Vyznáním víry Církve
československé husitské, se také slibem věrnosti přiznává k členství
v církvi. Po tomto slibu následuje samotný akt svátosti, ve kterém
biskup vkládá ruce na biřmovance a vyslovuje svátostnou formuli:
»Přijmi pečeť darů Ducha svatého.« Biřmovanec přijímá dary Ducha,
kterými jsou (dle textu Agendy): moudrost, rozumnost, rozhodnost,
síla, tvořivost, zbožnost a svatá bázeň. Biřmovanec má své dary
využívat pro dobro církve a společnosti.

POKÁNÍ

„Svátost pokání je jednání, kterým se věřící obec pod mocí Slova Božího
připravuje ke svátosti večeře Páně soukromým zpytováním svědomí, lítostí
nad hříchy, smířením s Bohem i s bližními, předsevzetím nového života 
v Kristu a společnou zpovědí.“78

V první části liturgie je společné kajícné doznání hříchů. Toto doznání
může být někdy doplněno o svátost pokání, ale svátost pokání se
doznáním nenahrazuje. V naší církvi jsou možné tři formy této svátosti:
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1. v rámci liturgie, 2. osobní zpověď, 3. v samostatném shromáždění.
První forma svátosti v rámci liturgie se zařazuje po úvodních

slovech duchovního při části Doznání hříchu a vin. Není striktně
dáno, v jakém církevním období má být tato svátost během liturgie
vysluhována. Ale nejčastěji se uplatňuje v postním, velikonočním 
a adventním období. Někdy se též využívá při svátosti křtu
dospělého. Drtinova Agenda se liší od současného vydání tím, že
tuto svátost zařazuje v rámci liturgie až před Sjednocení a přijímání
(přesněji před Otčenáš, který je pak do obřadu této svátosti
zahrnut). Svátostný akt je zaměřen na přiznání hříchů, kdy
duchovní klade otázky a obec společně doznává odpovědí své viny,
lituje jich a slibuje nápravu. Duchovní se závěrem modlí za
odpuštění, za rozhřešení.

Druhá forma svátosti – osobní, je vedena především jako pastorační
pohovor. Jde o hluboké vnitřní zpytování a otevřené doznání.
S tímto osobním doznáním je spojeno zpovědní tajemství.

Třetí forma této svátosti se odehrává v samostatném

shromáždění: při pobožnostech (především v postním období), při
různých zvláštních setkáních, v rodinném kruhu, ve shromáždění
mimo sbor.

VEČEŘE PÁNĚ

„Večeře Páně je svátostný hod lásky, v němž je se svou obcí neviditelně pří-
tomen její ukřižovaný, vzkříšený a oslavený Pán, aby ji slovem Písma
svatého spravoval, Duchem svým posvěcoval a láskou sjednocoval, a tak 
k sobě připoutával k věčnému obecenství v království Božím.“79

Svátost večeře Páně probíhá v rámci liturgie. V Agendě CČSH je
zahrnut obřad svátosti večeře Páně mimo liturgii. Jsou zachovány
všechny podstatné části, kterými jsou obětování, zpřítomnění a při-
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jímání. Do obřadu je též zahrnuto pokání. Po slovech ustanovení
následuje hned přijímání chleba a vína.

Tuto mimoliturgickou večeři Páně se doporučuje sloužit přede-
vším na Zelený čtvrtek. Během církevního roku lze uplatnit při
různých setkáních duchovních, mládeže v menší skupince a jiných
příležitostech. Svátost večeře Páně mimo liturgii je vykonávána pro
ty, kteří se z vážných (především zdravotních) důvodů nemohou
účastnit bohoslužeb.

MANŽELSTVÍ

„Manželství je svátost, v níž se muž a žena v lásce navždy spojují a jsou
Duchem svatým posvěceni, aby byli Božím obrazem v Kristu, nástrojem Stvořitele
ke vzniku nových lidských bytostí a základem rodiny podle Boží vůle.“80

Obřad svátosti manželství se z pravidla vykonává mimo liturgii
v samostatném shromáždění. Obřadu předchází duchovní příprava
na manželství, která má podobu kurzu či osobních pohovorů.

Po úvodním představení snoubenců a čtení z Písma následuje
kazuální svatební kázání, které se vztahuje přímo ke snoubencům.
Může mít velice osobní charakter, ale také i neosobní. Se samotným
obřadem jsou spojeny i viditelné symboly (štola, prsten, kalich 
a polibek) a gesta. Muž a žena si slibují manželskou lásku, věrnost
a oddanost. Duchovní po vzájemných slibech obváže štolou spojené
ruce snoubenců a stvrzuje tím svátost manželství. Pak si manželé navzá-
jem vymění prsteny na znamení manželského slibu. Třetím symbolem
je společné pití manželů z kalicha. Toto společné pití znázorňuje smysl
svátosti manželství, budou pít z kalicha “příjemné i odporné”. Nejde
však o svátost večeře Páně. Na závěr duchovní prohlašuje manželství za
právoplatně uzavřené a manželé vše stvrzují polibkem lásky a pokoje.
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ÚTĚCHA NEMOCNÝCH

„Útěcha nemocných je svátost, v níž těžce nemocný je Duchem svatým
posilován skrze Slovo Boží a modlitbu a potěšován ve víře v život věčný 
v Ježíši Kristu.“81

Útěcha nemocných se většinou konala před úmrtím, kdy jim bylo
vysluhováno “poslední pomazání”. Toto pojetí je také od 12. století
řazeno mezi sedm svátostí. Pojetím útěchy nemocných jako posled-
ního pomazání se vytrácí původní smysl, kdy jde především 
o vnitřní posilu nemocného v jakémkoliv věku. Proto je pojetí této
svátosti velice diskutabilní. V mnohých z nás je zakódováno, že tato
svátost patří pouze starým a umírajícím, ale nikde není určena
věková hranice a těžkost životní situace a nemoci. Je jasné, že bude
převážně vysluhována v domovech důchodců a v nemocnicích,
dlouhodobě nemocnému.

Naše nejnovější Agenda uvádí dvojí formulář této svátosti: 
1. útěcha nemocných, 2. duchovní posila umírající(ho). Mezi zá-
kladní prvky obřadu patří čtení z Písma, které má mít posilující
účinek, žehnající modlitba a závěrečné znamení nemocného křížem.

Na přání nemocného se k této svátosti mohou připojit ještě svá-
tost pokání a svátost večeře Páně.

SVĚCENÍ KNĚŽSTVA

„Svěcení kněžstva je svátost, v níž Boží církev na modlitbách přenáší
služby svého kněžství na osoby způsobilé a osvědčené, a v níž Duch
svatý přistupuje ke svěcenci, aby dokonal jeho vnitřní povolání ke
kněžskému poslání.“82

Obřad svěcení kněžstva se vždy zahrnuje do Liturgie dr. Karla
Farského, kdy první část až po kázání je sloužena beze změny,
ovšem přímluvné modlitby už mohou být zaměřeny na následné
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svěcení. Samozřejmě i biblické texty a kázání se vztahují ke svátosti
svěcení. Kázání koná zpravidla biskup, ale může i kandidát
kněžství. Po kázání může zaznít i promluva. V úvodu samotného
obřadu svěcení je vyzdvižen dar kněžství pro celou církev. Důležitou
úlohu zde hraje zástupce náboženské obce, který pronáší modlitbu
za církev a stává se jedním se spolusvětitelů. Zástupce školy, na níž
se kandidát připravoval a studoval, představí a doporučí kandidáta.
Laičtí spolusvětitelé připomínají charakter kněžské služby. Jelikož
se obřad svěcení vykonává hned po promluvě, tak je do něj zahrnu-
to i vyznání víry, které vyznávají biskup, kandidát, spolusvětitelé 
i celá obec. Po modlitbě biskupa následuje slib kandidáta, který je
stvrzen podáním ruky.

Samotný akt svěcení začíná pokleknutím kandidáta, čímž je
vyjádřena jeho pokora před Bohem. Poté biskup a spolusvětitelé (laici
i kněží) kladou ruce na jeho hlavu se slovy: »Osvěcuj a posiluj tě,
bratře (sestro) (jméno kandidáta), Bůh Duchem svým svatým k věrné
službě učitelské, kněžské a pastýřské.« Následuje předání Bible, při
které laický spolusvětitel říká: »Drž se knihy Písem svatých, abys v ní
hledal(a) a vždy nalézal(a) svědectví o tom, který je Cesta, Pravda 
a Život.« Druhý duchovní spolusvětitel předává chléb a kalich s vínem
se slovy: »Zde přijmi do své péče bohoslužbu Církve československé
husitské a dbej, aby byla konána v Duchu a v pravdě.« Biskup předává
štolu a klade mu ji na ramena, při tom pronáší: »Přijmi štolu, znamení
Kristova jha, aby zavazovala tebe i tvé věřící bratry a sestry k novému
životu pod mocí jeho Ducha.« Toto předání liturgických předmětů
vyjadřuje symbolicky trojí Kristův úřad. Bible je symbolem pro úřad
učitelský, chléb a kalich s vínem pro kněžský a štola pro pastýřský
úřad. Závěr obřadu končí doxologií. Novokněz pak přistupuje za stůl
Páně a pokračuje v Liturgii částí Obětování.
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MIMOSVÁTOSTNÉ OBŘADY

Mezi nejčastější a nejznámější nesvátostný obřad patří pohřeb.
Poslední příručka pro tento obřad byla vydána v roce 1997, v součas-
né době se připravuje další obnovené vydání. Pohřební obřad či
pohřební modlitby nechyběly v žádné z vydaných obřadních
příruček a Agend.

Mezi další mimosvátostné obřady, které nechybí v žádné z Agend,
je Požehnání daru rodičovství a přivítání matky ve sborovém
společenství a Manželské jubileum. Většinu obřadů, které nejsou
tak často vykonávány, najdeme v Drtinově Agendě. Jde o Ukládání
urny do kolumbaria, Přijímání do církve, Slib členů rady starších.
Řád zřizování biskupů je v Agendě z roku 1927.

4.2 AGENDA

Výpomocná obřadní příručka při svátostných i mimosvátostných
úkonech je označována jako Agenda.

VÝVOJ

První obřadní příručka pro Církev československou upravená 
dr. Karlem Farským vyšla již roku 1920. Byla vydána jako prozatím-
ní pomůcka před vydáním definitivní obřadní příručky. Tato příruč-
ka byla sepsána pod vedením dr. Karla Farského se dvěma návrhy
obřadů. Samozřejmě bylo nutné dopracovat některé obřady, které
v úvodní příručce chyběly. Agenda se pak stala součástí Zpěvníku, její
první “zpěvníková” podoba vyšla v VIII. vydání Zpěvníku roku 1927.
V této první “zpěvníkové” Agendě nejsou zahrnuty všechny svátosti.

Samostatně vydaná Agenda vyšla až v roce 1951, o její úpravu 
a zpracování se zasloužil Vlastimil Drtina, korektury se ujal Václav
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Kocourek. Ani v tomto vydání však nenalezneme obřady ke všem
sedmi svátostem. V závěru Agendy jsou pohřební písně, jejichž
nápěvy složil Josef Pícha.

Druhé zasedání VII. řádného sněmu Církve československé husit-
ské, konané 16. března 1991, zvolilo a pověřilo liturgický výbor, aby
vypracoval novou obřadní příručku. Pracovní skupinu vedl patriar-
cha Josef Špak. Připravované návrhy, které čerpaly z Farského
Agendy, Drtinovy Agendy a II. dílu Bohoslužebné knihy, prošly
celocírkevní diskusí, z níž vznikla nová Agenda vydaná v roce 1994
pod názvem Svátosti a obřady CČSH. Třetí zasedání VII. sněmu
v roce 1994 tuto Agendu přijalo zatím jako pracovní text, ve kterém
je zřetelný posun k ekumenismu. Již v roce 1994 byly do obřadů
zahrnuty antifony, responsoria a hymny, jejichž hudebním tvůrcem
je PhDr. Juraj Pospíšil, profesor bratislavské konzervatoře. Jen
autorkou melodie křestního chorálu je Zora Černovská a jedné anti-
fony ThDr. Tomáš Butta. Bylo rozhodnuto, že se Agenda rozdělí na
několik částí. Svátostné a některé mimosvátostné obřady jsou
obsaženy v první části. Druhá část obsahuje pohřební obřady a její
verze byla vydána v roce 1997. Roku 2006 vychází nejnovější vydání
první části Agendy.

Agenda byla přijata a schválena na 2. zasedání VIII. sněmu CČSH
dne 9. září 2001. Schválená Agenda se jen drobně liší od pracovní
verze z roku 1994. Její první část vyšla v roce 2006.

OBSAHOVÉ ROZDÍLY AGEND

Obsahová stránka Obřadní příručky a Agend se postupně vyvíjela.
Ne všechna vydání obsahovala všech sedm svátostí. Svátosti, které
nebyly zahrnuty, se přebíraly ze starších obřadních příruček, které
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se používaly před vyhlášením církve. Svátosti také nemají stejné
pořadí, až v posledních dvou jsou kompletní a postupné.

Agenda ve Zpěvníku z roku 1927 se po obsahové stránce nijak
zásadně neliší od Obřadní příručky z roku 1920. Ve zpěvníkovém
vydání Agendy je navíc svátost Biřmování, Svěcení jáhnů a kněží,
Řád zřizování biskupů a pomocné pohřební modlitby. V Příručce
naopak najdeme modlitby za vlast, za národ, kající modlitbu.

Agenda z roku 1951 zpracovaná Vlastimilem Drtinou je rozdělena
na dvě části – Obřady a Pastorační pomůcky. Tato Agenda také není
úplná, chybí svátosti Večeře Páně a Kněžské svěcení. Je ale oboha-
cena o další mimosvátostné obřady, které byly zmíněny v kapitole
4.1.8. Navíc ještě obsahuje pomocné pastorační texty při návštěvě
nemocných a v poslední hodince, zpovědní zrcadlo, pomocné texty
k pastoraci a přípravě promluv, modlitby, biblické texty pro biř-
movance či texty pro úmrtní oznámení. Nechybí ani vzory pohřeb-
ních oznámení a pohřební zpěvy. Tato Agenda je určitým přecho-
dem mezi prvními vydáními Agend dr. Karla Farského a následu-
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Po adí svátostí v Agendách dle roku vydání: 

Svátosti 1920 1927 1951 1994 (první ást) 2006 (první ást)

K est 1 1 1 1 1

Bi mování - 2 5 2 2

Pokání 3 4 2 3 3

Ve e e Pán 5 6 - 4 4

Manželství 2 3 3 5 5

Út cha nemocných 4 5 4 6 6

Kn žské sv cení - 7 - 7 7



jícími Agendami vzniklými pod vedením patriarchy Josefa Špaka.
Pod vedením patriarchy Josefa Špaka byly vydány Agendy - v roce

1994 první část, roku 1997 druhá část a roku 2006 opět první část. 
O Agendě z roku 2006 lze říci, že je oproti Agendě z roku 1994
přehlednější a rozpracovanější. Je rozdělena do tří částí: 1. O svá-
tostech – výklad, 2. Svátosti a obřady a 3. Antifony a responzoria.
V roce 1994 nebyl zahrnut výklad svátostí. Antifony a responzoria
byly vloženy přímo do obřadů. V Agendě z roku 2006 jsou však tyto
zpěvy zařazeny až samostatně na závěr. Pokud se bude opět
v budoucnu takto pojatá Agenda vydávat, tak bych navrhovala právě
u těchto zpěvů připsat, při jaké příležitosti se mohou zpívat, aby se
to nemuselo složitě dohledávat v samotných obřadech. V nejnovější
Agendě z roku 2006 je přidána píseň Má duše, Hospodina chval,
která se může zpívat při slibu členů rady starších. Poslední obsa-
hový rozdíl Agend je v obřadu svátosti pokání. V Agendě z roku
1994 je následující řazení: 1. Svátost pokání v samostatném
shromáždění, 2. Osobní zpověď, 3. Pokání v rámci liturgie. Ve
vydání z roku 2006 je prohozen 1. a 3. obřad, pravděpodobně díky
tomu, že stoupá obliba svátosti pokání v rámci Liturgie.
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5. ZPĚVNÍKY CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ
(HUSITSKÉ)

5.1 ZPĚVNÍKY NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ

Zpěv písní je důležitou součástí liturgie, neboť zapojuje celé
společenství obce, včetně těch, kteří dostatečně neznají liturgii.
Společný zpěv zdůrazňuje hudebnost a lidovost naší církve.
Vyhlášení církve a dočasné užívání Českého misálu vedlo mnohé
jedince či kolektivy v náboženských obcích k vytvoření nového
českého zpěvníku pro vlastní potřebu. Tyto různé zpěvníky neslou-
žily nikdy pro celou církev, ale nejvýše pro diecézi. Obsahy zpěvníků
tvořila vlastní tvorba členů církve, známé a oblíbené lidové nápěvy
či přejaté písně z katolických a protestantských sborníků.

Vydáním oficiálního celocírkevního zpěvníku nedošlo k pozastavení
a vydávání dalších zpěvníčků při náboženských obcích. Nevýhodou
těchto menších písňových sbírek je jejich myšlenková neuspořádanost.

VÝBĚR NEOFICIÁLNÍCH ZPĚVNÍKŮ

Zpěvníky vydávané náboženskými obcemi tvořily především
písně lidové, v té době populární, ale i písně z vlastní tvorby členů
církve, což je velice cenné. Chci poukázat na rozlišnost a bohatost
zpěvníků, které byly používány v diecézích či náboženských obcích.
Proto jsem sestavila výběr několika zpěvníků, se kterými jsem se
měla možnost seznámit.

Varhaník a hudebník Josef Pícha zpracoval staročeské rorátní
zpěvy, adventní a vánoční písně a vydal je pod názvem “Vodňanský

zpěvníček kostelní”. Pokladník Církve československé Karel Hybský
z Rakovníka sestavil roku 1920 pro svoji náboženskou obec “Sbírku
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kostelních písní”. Písně z vlastní tvorby vydala náboženská obec
Humpolec ve “Sborníku písní nábožných” roku 1921. “Zpěvník

CČS”, vydaný v Táboře roku 1921, již obsahuje některé písně, které

byly později vydány v oficiálním zpěvníku. V úvodu zpěvníku je stát-
ní hymna, po ní následuje husitská píseň Kdož sú Boží bojovníci 
a pak jsou písně uspořádány dle období církevního roku. Zpěvník
obsahuje 45 písní. Rozšířený “Kancionál” – sbírka písní a modliteb

pro CČS, byl vydán v Uherském Brodě roku 1921 a o rok později
vyšlo jeho doplněné druhé vydání. Kancionál má uspořádány písně
nejdříve podle období církevního roku, závěrečné písně tvoří písně
mešní, k večeři Páně a další. Nejsou už opomenuty potřebné modlit-
by pro duchovní i lid.

Pro ostravskou diecézi upravil biskup Ferdinand Stibor “Zpěvník

CČS pro Slezsko a pohraniční Moravu”. První vydání vyšlo ve
Slezské Ostravě roku 1922. Jelikož byl o tento diecézní zpěvník
zájem, vyšlo několik vydání (např. čtvrté opravné vydání vyšlo ještě
roku 1936). Zpěvník už má jasnou strukturu a využití pro mnohé
náboženské obce. Obsahuje národní i husitské hymny, písně dle
církevního roku a písně příležitostné k různým obřadům, modlitby
a dokonce už i liturgii.

Jelikož se Církev československá hlásí k Husovu odkazu a k husit-
ství, byl v Novém Jičíně roku 1930 vydán husitský zpěvník “Špalíček”,
jehož obsahem jsou nábožné písně o Mistru Janu Husovi a Mistru

Jeronýmovi. Autorem kreseb byl František Bílek. V kapitole č. 3 jsem
se zmínila o Kalousově spolupráci s varhaníky Otakarem Strykem,
Josefem Píchou a Josefem Švancarem. Společně vydali roku 1942
v Příbrami “Zpěvník k bohoslužbám pro různé roční doby”.

Již při dlouhodobém užívání Zpěvníku dr. K. Farského vznikla
touha po výběru nejžádanějších a nejzpívanějších písní. Proto roku

79



1954 připravil dr. L. Šimšík tento výběr a vydal “Malý zpěvník”.
Hned na úvod zařadil hymnu, až pak píseň Aby nás Pán Bůh milo-
val. Zpěvník obsahuje 103 písní.

Při vydávání zpěvníků nebylo zapomenuto ani na slovenské bratry

a sestry. Farář a generální vikář CČS Rudolf Biringer uspořádal 
43 písní a v Praze roku 1929 vydal “Spevník náboženských piesni 

a modliteb CČS”. Zahrnul tam i Liturgii dr. K. Farského, obřady,
kajícné žalmy, Odpolední a večerní pobožnost a modlitby. Vše
samozřejmě ve slovenském jazyce.

Náboženská obec Praha-Žižkov roku 1940 vydala “Zpěvník dět-

ských duchovních písní”. Obsahuje 119 písní a dětskou pobožnost.
Nezahálel ani pražský Klub mládeže a roku 1968 vydal “Dvanáct

křesťanských songů”. Texty napsali duchovní Zdeněk Svoboda,
Pavla Zachařová a Karel Krásný, hudbu složil Luboš Svoboda.

V 70. letech s příchodem nových songů se vydávají tzv. songové
zpěvníky. Mezi hlavní tvůrce kromě výše jmenovaných ještě patřili
Josef Dolejš (“Nábotova vinice”, “20 písní adventních a vánočních
včera i dnes”, “Vánoce s kytarou”), Jan Kysela, Alena Červená-
Naimanová, Jaroslav Kruis, Jiřina Kubíková, Alena Kaňáková,
Libuše Hanušová; v Rudolfově působila především Dana Filipová 
a skupina Logos, která vydala “Zpěvník křesťanských písní pro

mládež CČSH”.
V současnosti je ve skládání songů činný Tomáš Butta, kterému

vyšlo několik písní v ekumenických zpěvnících.

ZPĚVNÍK V AMERICE

To, že se naše národní církev rozšířila i do Ameriky díky prvnímu
patriarchovi, dokazuje vydání Zpěvníku společně s Liturgií 
i Pobožností v Newarku ve státě New Jersey (USA) roku 1966. 
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O vydání se postaral František J. Kraus. V úvodu zpěvníku je
připomenuta historie založení náboženské obce v Newarku a před-
staveni duchovní, kteří tam působili. Po Liturgii dr. Karla Farského
a Pobožnosti podle Františka Kalouse jsou americké duchovní
písně. Do úvodu k písním jsou zahrnuty hymny – jak USA, tak
československá. Zpěvník obsahuje 147 písní. Liturgie CČS byla vydá-
na až k výročí úmrtí dr. Karla Farského 12. června 1962. V této době
byl reverendem Al. Lehner.

Náboženská obec byla v USA založena roku 1925. Bohoslužby se
sloužily střídavě v anglickém jazyce a slovenském jazyce s českou
promluvou. Začínaly v 10:30 h v tamním sborovém domě.

5.2 CELOCÍRKEVNÍ ZPĚVNÍKY

„Na zpěvníku pracoval dr. K. Farský již v roce 1921, chtěje dáti jej do
tisku už v létě toho roku, avšak útoky proti Farskému tehdy vedené jej od
této práce zdržely; vrátil se k ní až na podzim roku 1921. V lednu roku
1922 vyšlo sice oznámení, že zpěvník bude vydán během měsíce a v březnu
pak sděleno, že práce se zdržela onemocněním hlavního sazeče, zpěvník však
ani v květnu není ještě hotov, i když se již tiskne. Dr. K. Farský dodává
poslední materiál a tak práce se blíží k svému konci.“83

Lze si povšimnout, že s přibývajícími vydáními zpěvníku přibývá
i obsah. Kromě písní jsou zahrnuty modlitby, Liturgie dr. Karla
Farského, Odpolední a večerní pobožnost i Agenda. Zpěvník se tak
stává nepostradatelným pomocníkem pro liturgický život.

81



ZPĚVNÍKY DLE ÚPRAVY DR. KARLA FARSKÉHO

Zpěvníky byly vydávány ve dvou variantách, s notami ve 14 vydá-
ních a bez not ve 24 vydáních.

První notové vydání vyšlo v Praze roku 1922 se stručným pří-
davkem věroučné nauky a modliteb. Zpěvník obsahuje duchovní
lidové písně, které si žádal lid. Bohoslužby tím získaly živost. Mezi
nejúspěšnější a nejzpívanější písně patřily “Hleď, Bože lásky” pod
číslem 96 (dnes č. 286) a píseň číslo 99 “Kol oltáře lid se tísní”.
Podstatnou část zpěvníku tvoří zpěvy husitské, českobratrské 
i reformační. Toto první vydání mělo být podkladem pro další
sbírku zpěvů CČS. Dr. Karel Farský kladl důraz na plynulost zpěvu
a přednesu, proto byly písně básnicky i rytmicky upraveny. Josef
Pícha složil ke zpěvníkovým písním varhanní doprovod. Úvodní
píseň zpěvníku je známá píseň za milost Boží “Aby nás Pán Bůh
miloval”, na druhé místo byl zařazen rorátní nápěv “Věřím”, třetí
zpěvníkovou písní je husitská “Kdož jste Boží bojovníci”, pak násle-
dují národní hymny. Zpěvník obsahuje celkem 135 písní. Závěr
zpěvníku je věnován soukromým i obřadním modlitbám.

Jelikož toto první vydání bylo během čtyř měsíců rozebráno, bylo
v lednu roku 1923 vytištěno druhé vydání bez not, a proto i jeho
cena byla přístupná všem. Počet písní už byl 143.

Nejzajímavější pro nás je třetí vydání zpěvníku, ke kterému byl
zahrnut návrh mešní liturgie. Počet písní stoupl na 157. Notové vydání
bylo vytištěno v červenci 1923. Nalezneme zde určité změny oproti
liturgii, která se v současnosti slouží. Nápěv prvního i druhého
Blahoslavenství je jiný a třetí blahoslavenství má jinou tóninu, místo 
F dur je As dur. Otčenáš je v C dur a slova »Kdekoliv shromáždí se...«
chybí. Místo nich duchovní zpívá »Pokloňme se Pánu« a lid odpovídá
»Bohu Otci svému«. I některé vstupy písní jsou na jiných místech.
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Čtvrté vydání vyšlo téhož roku, tedy ještě 1923, ale bylo bez not.
K pátému vydání z června roku 1924 je opět připojen návrh mešní
liturgie, odpolední a večerní pobožnost, pohřební obřad a modlitby.
Tento zpěvník má již 167 písní.

Šesté vydání z roku 1925 obsahuje 178 písní, liturgické, obřadní 
i soukromé modlitby, liturgii a pobožnost. Sedmé i osmé vydání
bylo vytištěno roku 1927 s tím, že osmé obsahovalo navíc ještě

Agendu. Další vydání zpěvníku byla ve dvou verzích, buď s Agendou
či bez ní. Dvanácté vydání datované roku 1938 mělo buď červené
desky, kde byl ještě původní název Církev československá, nebo
černé desky, kde už byl název Církev českomoravská. Z toho
můžeme vyvodit, že šlo o dotisk už po vynucené změně názvu
církve. Třinácté vydání vyšlo až roku 1948. Už zde byly zahrnuty
změny v liturgii (Otčenáš D dur, Blahoslavenství v dnešní podobě),
za liturgii byly přidány i zhudebněné nápěvy Doznání hříchu a vin,
Tužby, Vyznání víry.

Roku 1951 vychází poslední čtrnácté vydání s notami dle Farského
úpravy. Zvláštností tohoto vydání je doplněná Pobožnost, kdy
duchovní před Otčenášem zpívá »A Pán náš Ježíš Kristus jediné
modlitbě nás učil a s ním se k Tobě modlíme« a jsou zhudebněny
dvě verze závěrečného požehnání. První je obecné, které se do té
doby běžně užívalo, a to druhé je pro slavnostní příležitosti 
(s kalichem), kdy duchovní zpívá: »A kalich tento předkům našim
vzácný, i nám odkázal, by s ním vešlo požehnání, mír a pokoj v naše
domovy a štěstím, blahem naplnilo se naše srdce. Ve jménu Otce 
i Syna i Ducha Božího.« Lid odpovídá: »Amen.«

Zpěvníky vydávané bez not většinou sloužily pro děti ve škole. Někdy
jsou tyto zpěvníky nazývány “Školní zpěvníky”, neboť díky vynechání
notového zápisu bylo jejich pořízení díky nízké ceně široce dostupné.
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REVIDOVANÝ ZPĚVNÍK

Za okupace byla určena odborná zpěvníková komise, která vypra-
covala rozbor písní ve Farského zpěvníku. Revidovala písňový
materiál a připravila i nové písně. Z původních spolupracovníků 
dr. K. Farského pracoval na nové verzi zpěvníku už jen Josef Pícha,
který měl na starosti sbírání, vybírání a opisování vhodných nových
písní. Na hudební stránce s ním ještě spolupracovali V. Křesina, 
E. Špaček a M. Huml. S překladem cizojazyčných písní vypomáhali
M. Matouš, J. Kubíková a dr. J. Říha. Odborné rady při tvorbě posky-
tovali dr. O. Rutrle, dr. M. Kaňák a V. Růžička. Hlavní zásluhu na
novém zpěvníku, zvláště po stránce textové, mají dr. Z. Trtík, 
O. Ungerman a dr. L. Šimšík. Vydání nové a změněné verze
zpěvníku přineslo v církvi rozbroje, neboť někteří se chtěli i nadále
držet úprav dr. Karla Farského a nepřijímali nové úpravy.

První vydání nové úpravy bylo vytištěno v nakladatelství Blahoslav
až v roce 1957. Byly přidány a upraveny písně a pozměněno jejich
pořadí. Celkem jich je 287. Písní první je Vyznání víry zhudebněné
A. Treglerem. Další dvě vydání vycházejí rok po sobě, tedy v roce
1958 a 1959. Nenotované čtvrté vydání (především pro děti) vyšlo
roku 1970. Sněm zasedající roku 1971 pověřil liturgickou komisi, aby
obohatila a rozšířila zpěvník. Páté vydání z roku 1977 avšak ještě
rozšířené není. Pracovní komise vybírala písně z Evangelického
zpěvníku, ze zpěvníku Buď tobě sláva, z římskokatolického
Kancionálu, ze sešitu Zpěvy z Taizé a překlady písní ze zahraničních
zpěvníků. Roku 1994 vyšel Dodatek ke zpěvníku s 53 písněmi.
Ucelený zpěvník vyšel v prvním vydání rok poté a druhé vydání
vyšlo za patriarchátu Josefa Špaka roku 2001.
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5.3 STRUČNÝ ROZBOR

V nejnovějším vydání zpěvníku CČSH jsou písně rozdělené na písně
pro celý rok, pro začátek bohoslužeb, pro závěr bohoslužeb, písně
adventní, vánoční, postní, velikonoční, svatodušní a příležitostné.

PÍSNĚ Č. 1 A 38, 20 A 205 (DLE VYDÁNÍ Z ROKU 2001)
Pod písní číslo 1 je “Velké vyznání víry”, jehož autorem je 

J. Stejskal, hudbu složil Alois Tregler.84 I když v naší liturgii má
krédo své místo, takto zpívané jsem ho však nikdy neslyšela.
Melodie není jednoduchá. Kdyby však někdo chtěl zpívat během
liturgie krédo, tak bych mu doporučila Píchou zhudebněné Malé
vyznání víry, které považuji za jednodušší.

Pod vlivem československých bohoslužeb a přednášky dr. Karla
Farského konané v Neustupově vznikla píseň pod číslem 38 “Bože,
vylej lásku”, která se častokrát zpívá při slavnostních bohoslužbách
ke vzpomínce na Mistra Jana Husa 6. července. Text i hudbu složil
26. června 1921 učitel František Štefl z Miličína.

Zpěvníkové písně č. 14 a 20 složil sám Mistr Jan Hus. Právě druhá
uváděná píseň “Jezu Kriste, štědrý kněže” je v současnosti oblíbe-
nou celocírkevní slavnostní písní. Nápěv byl převzat z Jistebnického
kancionálu, text Mistr Jan Hus převzal, upravil a složil nové sloky.

Dvanáctisloková píseň “Jakož o tom proroci” je zajímavá
počátečními písmeny slok, která tvoří akrostichon85 autorova jména
– JAKUB PJSECKJ, tedy Jakub Písecký.86
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LITURGICKÉ PÍSNĚ A SPOLEČNÉ NÁPĚVY

Písně samotné se mají svým obsahem při bohoslužbě vztahovat
k textům Písma či struktuře liturgie. František Adámek vypracoval
tématická hesla pro výpomoc hledání vhodných písní při liturgii.
Některé zpěvníkové písně však svým obsahem zapadají do různých
částí liturgie. Tyto samotné liturgické písně svým obsahem všech
slok dodržují řád liturgie, a proto se při jejich zpěvu v rámci liturgie
nemusí užívat jiné tématické písně ke kázání. Některé liturgické
písně jsou však propojené, sloky písní se musí kombinovat, aby
zapadaly do struktury liturgie. 

1. Samostatné liturgické písně:

16 Ejhle, oltář
39 Bože, před tvou velebností
43 Pospíchejme, bratří, sestry
54 Ó shlédni, Bože věčný
246 Přistup, duše, v zkroušenosti

2. Propojené liturgické písně:

41 Pozdvihni se, duše, z prachu
1. a 2. sloka Úvod

5. sloka Před úvodním čtením

3. sloka Po vyznání víry

174 Plesej duše, Bůh je s námi
1. sloka Po zpřítomnění

2. sloka K večeři Páně

3. sloka Závěr
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45 Jako dítky k Otci svému
1. a 2. sloka Úvod

3. sloka Před úvodním čtením

4. a 5. sloka Obětování

175 Apoštolům bylo dáno
1. sloka Po zpřítomnění

2. sloka K večeři Páně

3. sloka Závěr

125 Hospodine všemohoucí
Úvod

131 Buď sláva Bohu na nebi
Před úvodním čtením

132 Ó vejdi, Bože
Po zpřítomnění

53 Beránku Boží, Kriste
K večeři Páně

167 Rač, Bože, požehnati
Závěr (k Požehnání)

155 Shlédni, Bože, z nebes vysokosti
1. a 2. sloka Úvod

3. sloka Před úvodním čtením

133 Bože velký, jehož zákon svatý
Obětování

176 Ó Ježíši, ty jsi z vůle Boží
1. sloka K večeři Páně

2. sloka Závěr
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127 Hospodine, všech věcí Pane
Úvod

128 Sláva Bohu budiž v nebi
Před úvodním čtením

168 Blahoslavený Bože náš
Před čtením Písma

129 Veselme se, věřící
Po zpřítomnění

130 Beránku tichý
K večeři Páně

Varhaníky především zaujmou písně, které mají stejný nápěv, ale
u některých je změněna tónina či rytmus. Mezi stejné nápěvy patří
písně:

6 Pánu všichni prozpěvujte
13 Bože, Otče všemohoucí

8 Bližní-li v prchlivosti
148 Ó jak věrný přítel Ježíš

11 Pán Bůh má síla jest
100 Buď Bůh můj veleben

15 Tebe, Bože, chválíme
165 Bože, tobě dík a čest

16 Ejhle, oltář
43 Pospíchejme, bratří, sestry
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18 Aleluja, nechť sláva, čest
22 Pán Ježíš kšaft nám zůstavil

19 Má Pán Ježíš, má mě rád
189 Ovečkou že Páně jsem

20 Jezu Kriste, štědrý kněže
248 Vstal z mrtvých Kristus Spasitel

24 Až potud nám pomáhal
25 Těš se v Bohu, duše má
145 Znám-li Pána Ježíše
157 Král věčný nás požehnej
205 Jakož o tom proroci

29 Slyš, Pán Ježíš tebe volá
153 Slyš, kdo v tiché noční chvíli

31 Otče všemohoucí
32 Z milosti tak hojné
34 Vděčně zazpívejme
206 Aj, čas vzácný přišel

41 Pozdvihni se, duše, z prachu
174 Plesej duše, Bůh je s námi

51 Jezu Kriste, Synu Boží
258 Kristus Pán, Král věčné slávy

89



69 Jak příbytky tvé milé jsou
112 Tvá církev chce ti díky vzdát
163 Tvá, Pane Kriste, věc to jest

84 Dobrý Pane Ježíši
85 Skloň se k nám svou milostí
86 Ty víš, Pane

110 Jak bych neměl s Kristem jíti
275 Když večerní zvony znějí

116 Ó Pane, zůstaň s námi jen
185 Ó veď nás, Pane, v slovu svém

118 Když zřím ten divuplný kříž
242 V tu noc, kdy milý Spasitel

201 Ó ujmi ruku moji
271 Rok starý v moře věků

222 Tří mágové od východu
226 Narodil se nám Spasitel

288 Krásná je modrá obloha
305 Ó město Boží, ty jsi štít

297 Jako jelen, mučen žízní
307 Sláva buď tobě, Bože náš

90



300 Přišli jsme, ó Ježíši
310 Již zpěv, prosby, kázání

Ke zpěvníku také neodmyslitelně patří varhanní doprovod, který
vyšel roku 1958. Redaktorem varhanního doprovodu byl dr. Ladislav
Šimšík, hudební stránku a uspořádání měli na starost Josef
Tomaštík, Josef Pícha a Jaromír Metyš. Varhanní doprovod
k Dodatku zpěvníku vyšel roku 1995.

V současné době se pracuje na vydání nového varhanního
doprovodu, který bude hudebně upraven. Vysoké nezpívatelné
party jsou převáděny do nižší zpěvné polohy. Také se upravuje, har-
monizuje a někdy i zjednodušuje notový zápis písní. Této hudební
revize se ujal varhaník Bohumír Rabas, který působí v chrámu 
sv. Mikuláše v Praze 1 – Staré Město. Notograficky písně upravuje
Církevní hudební základní umělecká škola Harmonie.
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6. LITURGICKÉ KNIHY

6.1 BOHOSLUŽEBNÉ KNIHY

Pomocné knihy pro duchovní, které obsahují texty, modlitby 
a nápěvy pro neděle a svátky, se označují jako Bohoslužebné knihy.

První takovou pomůckou byl překlad Římského misálu – Český
misál. Vyšel v sedmi sešitech, které vydal Klub reformního
duchovenstva. Sešity byly vydány pro celý církevní rok.

I. sešit – Vánoce (vydáno 1919), II. sešit – doba po zjevení a postní,
III. sešit – Velikonoce (1920), IV. sešit – povelikonoční doba (jaro 1920),
V. sešit (léto 1920), VI. sešit (podzim 1920), VII. sešit (podzim 1920).

Bohoslužebnou knihu CČS zpracoval a upravil prof. Alois Tuháček
a o zhudebnění se postaral Josef Pícha. Ústřední rada CČS vydala
Bohoslužebnou knihu v roce 1939. Jejím obsahem byl bohoslužebný
řád (všeobecná část a liturgická část) a Liturgie dr. K. Farského i s pří-
davkem (nápěvy Vyznání hříchu, Tužby, Vyznání víry). Další
Bohoslužebná kniha CČS vyšla hned následující rok 1940, kde byl již
pozměněn název církve na Církev českomoravskou. Následující
rozšířená Bohoslužebná kniha CČS vyšla v roce 1952. V přídavné části
byla ještě rozšířena o nápěvy chvalo-zpěvu a proměnlivých částí
Liturgie. Zároveň byla doplněna modlitbami a čtením z Písma pro
slavnosti a památné dny (církevní i národní).

Podle potřeb církve se vydávaly výtahy z Bohoslužebné knihy,
nejčastěji Liturgie dr. K. Farského, která vyšla samostatně v letech:
1924, 1925 (i s pobožností), 1939, 1960, 1974, 1992, 2004. V roce 1992
byly zvlášť vydány variabilní modlitby pro Liturgii, které připravil 
J. Kalenský a Z. Svoboda.
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Liturgie vycházela také v cizích jazycích – slovenština (1925),
němčina, angličtina, srbochorvatština, esperanto. Do esperanta
Liturgii přeložil Zdeněk Tubl v roce 1949. Tehdy ji připravil pro
sjezd esperantistů, na kterém ji sloužil biskup dr. Miroslav Novák,
na varhany doprovázel Josef Pícha.

Nezapomnělo se ani na děti. “Liturgii našich dětí” napsal Jan
Mazaný a zhudebnil Alois Tregler. Diecézní radou moravskou byla
schválena dne 10. března 1930. “Pobožnost pro nedělní školy” vydala
Ústřední duchovní péče o děti v roce 1948 na podnět brněnské
diecéze. Text připravil Karel Salfický a hudebně ji zpracoval diecézní
sekretář František Rydval.

6.2 KAZATELSKÉ PLÁNY

Cílem těchto pomocných kazatelských plánů je prohloubení liturgic-
kého života. Vycházely v etapách. Jsou skládány tématicky. Pracovala na
nich Liturgická komise Ideové rady CČSH a naukový odbor ÚR CČSH.

Kazatelské plány vycházejí od roku 1970 do roku 2005 pravidelně.
Obsahovaly texty z Písma, výklady a modlitby pro jednotlivé neděle
církevního roku. Některá vydání také zahrnovala texty z Písma
k církevním svátkům, významným a památným dnům a témata pro
pobožnosti. Liturgická komise pověřila karlovarského faráře
Františka Moce, který se od roku 1970 věnoval složení struktury 
a textům kazatelských plánů. Při krátké tvorbě zamyšlení nad tex-
tem mu byli nápomocni další duchovní.

Každý rok byl zaměřen na jiný tématický okruh. Hlavním cílem
bylo neopakování biblického čtení a témat kázání z předešlého
ročníku. Některé struktury kazatelského plánu se liší. Nejčastější 
a nejužívanější struktura pro neděle:

93



1. neděle
2. téma na neděli
3. výkladový text
4. biblické texty (vstupní čtení, epištolní čtení, evangelní čtení,

text k obětování, text k požehnání)
5. varianty k tužbám 
6. závěrečná modlitba

Tématické okruhy, které sestavoval František Moc (kurzívou vyz-
načeny přepracované kazatelské plány po úmrtí Františka Moce):

Okruh Missale Romanum - církevní rok 1970-1971, 1977-1978, 1987-1988
Bratrské perikopy - církevní rok 1971-1972, 1978-1979, 1990-1991
Písmo - různé kombinace evangelií - církevní rok 1973-1974, 1974-1975,

1980-1981, 1982-1983, 1984-1985, 1991-1992, 1992-1993, 1996-1997,
1997-1998, 2000-2001, 2001-2002

Základy víry - církevní rok 1975-1976, 1981-1982
Liturgie - církevní rok 1976-1977, 1995-1996
Ekumenický církevní rok - výběr textů F. Moce - 1985-1986

Vychází také kazatelské plány inspirované Bohoslužebnou knihou
Aloise Tuháčka - 1972-1973, 1979-1980, 1993-1994.

Liturgická komise se inspirovala texty prof. Milana Salajky.
Kazatelské plány vycházejí z publikace “Církev a čas” v letech 1983-
1984, 1988-1989, 1994-1995.

Prof. Vladimír Kubáč byl pověřen sestavením kazatelského plánu
se starozákonními texty pro církevní rok 1986-1987 a kazatelského
plánu s tématem Pokání a obnova církve pro církevní rok 1989-1990.
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Členové teologického poradního sboru sestavili kazatelský plán
podle Ekumenického lekcionáře (řada A) pro církevní rok 1999-2000.

Starocírkevní perikopy připravil Václav Křesina – 1998-1999. Ve
spolupráci s Josefem Špakem sestavili Ekumenické lekcionáře (řada
A, B, C) - 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005.
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7. ALTERNATIVNÍ LITURGIE

Mezi tyto liturgie jsou počítány ty, které neprošly připomínkovým
řízením a nebyly odsouhlaseny sněmem jako závazné. Alternativní
liturgie lze rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří zpívané
liturgie, druhou recitované. V této kapitole se zaměřím pouze na
zpívané liturgie.

V 60. letech se objevují melodické a rytmické písně ve stylu tehdejší
populární hudby s textem s křesťanskou tématikou. A jaké poslání
plnily tyto křesťanské songy? Šířily zvěst o Ježíši Kristu, a to přede-
vším mezi mladými lidmi. Začaly se hrát i v naší církvi. V naší církvi
se začínají překládat cizí křesťanské songy. Mezi nejznámějšími
překladateli jsou manželé Zdeněk a Jarmila Svobodovi či Šárka 
a Milan Matyášovi. Už od roku 1965 se na faře v Nuslích scházela
skupina mládeže pod vedením faráře Miroslava Durchánka, která
založila Klub mladých CČS. Na faře hrávali křesťanské songy ve
složení Luboš Svoboda, Miroslav Durchánek, Vratislav Houdek 
a Jan Kysela. Luboš Svoboda hrál na varhany, Miroslav Durchánek
na kytaru, Vratislav Houdek na saxofon a Jan Kysela střídal kytaru,
zobcovou flétnu a kontrabas.

Křesťanské songy se však příliš nehodily do Liturgie dr. K. Far-
ského. Proto začaly vznikat úplně nové songové liturgie, do kterých
velmi dobře zapadají  tyto popové, jazzové či swingové písně.

7.1 SONGOVÁ LITURGIE

„Myšlenka vytvořit novou liturgii vznikla na setkáních mládeže v Praze-
Podolí a v chrámu sv. Mikuláše i členů Klubu mladých CČS. Liturgie se
songy nechce zaměňovat obvyklou Liturgii dr. K. Farského. Chce oslovit
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mladého člověka v tomto konkrétním světě a čase a poskytnout tím službu
jemu i církvi.“87 První zpívaná a hraná songová liturgie vznikla 
k příležitosti 50 let od vzniku Československé republiky. Autory této
liturgie byla skupina duchovních. Autorkou textu je Pavla
Zachařová, autorem hudby je Luboš Svoboda a Karel Krásný vypra-
coval strukturu Liturgie se songy.

„Kromě poslání, které musí splňovat každá liturgie, aby byla liturgií –
zpřítomnit Ježíše Krista uprostřed shromážděné obce – má tato nová liturgie
za úkol, jak je již z názvu patrno, umožnit křesťanským songům vejít
v bohoslužebný život církve odpovídajícím způsobem.

Hlavním “tématem” liturgie je: Pán Ježíš pro člověka, který je v nouzi –
ve všeobecné nouzi každého z nás: Některé její části nejsou pevně určeny –
hlavně modlitby – a jsou ponechány invenci duchovního.“88

Liturgie se songy je christocentrická. Tato liturgie nemá klasickou
strukturu, ale je „zachován podstatný moment: vzájemné podílení se na
bohoslužbě liturgujícího a sboru“.89

Struktura songové liturgie je následující:

Úvodní song
Modlitba „Takoví jací jsme...“
Biblický verš Mt 11,28n
Christocentrický song
Modlitba před čtením z Písem
Čtení z evangelia
Kázání
Vyznání víry
Song
Slovo tělem – introit „Na počátku bylo slovo...“
Song
Pokání – kající modlitba (mluvená i zpěvná)
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Song
Zpřítomnění (modlitba a „Aj, beránek Boží...“)
Otčenáš
Biblický verš J 6,68
Přijímání
Modlitba před požehnáním
Song
Požehnání

Křesťanské songy a variabilní modlitby upevňují strukturu
Songové liturgie. „Akt zpřítomnění je vykoupením z tísně světa pro
současnost, pro tuto chvíli, kdy se můžeme stát královstvím ve vzájemné
lásce, služebnosti a porozumění, s výhledem do budoucnosti, ke stolu, který
nám připraví Pán, jenž nás bude hostit nad naše pomyšlení.“90

V archivních materiálech jsem také nalezla přepis not pro varhany
a zaznamenala jsem tak určité změny v hudebním provedení 
a uspořádání. Nejznatelnější změna byla v prohození částí Pokání 
a Slovo tělem. K této výměně došlo při revizi v roce 1971, ale jelikož
již byla známá a zažitá původní verze songové liturgie, tak se tato
změna neujala. Další změnou je závěr při zpěvu kajícné modlitby,
kdy při slovech »Přijmi mé srdce zkroušené« v původní verzi zpívá
duchovní notu D2, kdežto v revizi pak A1.

Odpovědí pro lid není mnoho, jsou krátké a lehce zapamatovatel-
né. Hudební rytmus a rychlé reakce odpovědí mohou činit mírně
zdatným zpěvákům obtíže. Nutnost rychlých odpovědí vyžaduje po
obecenství lidu plnou soustředěnost. To je výrazně zapojuje do
bohoslužebného dění. Hudební party kněze jsou poněkud
náročnější a těžší než party lidu. Náročnost je opět především
v rytmu. Tónový rozsah této songové liturgie je téměř stejný jako
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Liturgie dr. K. Farského. V Songové liturgii je rozsah z D2 zvýšen až
do E2. Celá liturgie je v F dur s různými modulacemi.

Songové bohoslužby se v Praze krátce v 70. letech konaly v chrámu
sv. Mikuláše. Pak se pravidelně konaly v kostele Na Prádle, kde hudeb-
ní doprovod zajišťovala hudební parta – kytarista František Kostka,
saxofonista Vratislav Houdek, varhaník Josef Dosek a baskytarista Jan
Kysela. Když skupinu opustil František Kostka, přidali se sourozenci
Tomáš, Václav a Lukáš Mikuleckých. Při konání songových
bohoslužeb byl kostel Na Prádle přeplněný lidmi. Postupem času se
songové bohoslužby přestaly konat. Jedním z důvodů byl i fakt, že si
účinkující hudebníci založili rodiny. V roce 2002 vydal Husův sbor ve
Vršovicích obnovenou liturgii se songy a následně se tato liturgie opět
začala sloužit jednou měsíčně v kostele Na Prádle. Hrají a zpívají tam
Jan Kysela (benjo, kytara, klávesy, trumpeta), Vratislav Houdek (kla-
rinet) a Hana Rohlíčková (klávesy).

Hlavní autoři Songové liturgie byli duchovními v Církvi
československé (husitské). Následující informace jsem získala
z osobního rozhovoru s Lubošem Svobodou, autorem hudby.

Pavla Zachařová měla veliký dar slova, a proto vytvářela texty
liturgie. Byla duchovní ve Valašské Třebové a v dalších menších
obcích. V důchodovém věku se přestěhovala do Prahy, dnes již nežije.

Luboš Svoboda byl duchovním pražské diecéze. Již od mládí byl
ovlivněn hudebním prostředím, protože jeho otec působil jako
operní zpěvák ve Státní opeře (první baryton). Luboš Svoboda stu-
doval konzervatoř se zaměřením na hru na varhany. Poté, co jeho
otec z politických důvodů opustil Státní operu, musil i Luboš odejít
z konzervatoře. Vrátil se do Liberce, kde hrál ve sboru CČS. Místo
nástupu na vojnu šel studovat (díky faráři Kociánovi) bohosloví. Na
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fakultu nastoupil v roce 1959. V roce 1961-62 se mu do rukou dostaly
první texty a začal skládat, v čemž vytrval do nedávné minulosti. Je
autorem již zmiňované Songové liturgie, složil hudbu k více než 150
songům. Když v roce 1979 odešel ze služeb církve, začal společně
s Pavlou Zachařovou spolupracovat s Jiřím Grosmanem a Milosla-
vem Šimkem. Tato spolupráce jim vydržela přes 25 let.

Dle vzpomínek Luboše Svobody se “Songovka” začala provozovat v roce
1970 (50. výročí vyhlášení CČS). Mezi prvními ji provozovala brněnská
farářka Slávka Skálová. Než církevní tajemník zakázal mládežnické
aktivity, hrával Luboš Svoboda s dalšími hudebníky ve Vršovicích při
pátečních hudebních nešporách.

7.2 SONGOVÁ LITURGIE DLE PROF. MILANA SALAJKY

Inspirací Songové liturgie od Svobody a Zachařové vznikla další
songová liturgie. Autor prof. Milan Salajka sepsal text a Tomáš Mikulecký
vytvořil hudební doprovod. Přes deset let se obě liturgie střídaly.

Tato liturgie se více podobá klasické liturgii. Je rozdělena na tři části:
1. úvod (song, pozdravení pokoje, četba kajícného žalmu, pokání -

zpěv, blahoslavení - zpěv, variabilní tužby – zpěv)
2. čtení (song, modlitba, slyšené slovo - zpěv, čtení z Bible, pro-

mluva, song)
3. ustanovení a požehnání (slova ustanovení, Boží přítomnost –

zpěv, Otčenáš, lámání chleba a pozvedání kalicha, přijímání, song,
požehnání, song). Liturgie byla složena v F dur, jen po slovech
ustanovení přechází zpěv do G dur.
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7.3 SONGOVÁ LITURGIE CČSH DLE VÁCLAVA KOVALČÍKA

Jde pravděpodobně o nejmladší liturgii. Vznikla teprve nedávno.
Motivem pro její vznik se stal přelom tisíciletí. Tato liturgie má
pomoci církvi adaptovat se v moderní době. Její motiv je
nábožensko-přírodní vzhledem k autorovu vztahu k přírodě.

Struktura: Úvod, Pokání, Tužby, Evangelium, Krédo, Sanktus,
Zpřítomnění, Otčenáš, Přijímání, Požehnání.

Krátká část této Songové liturgie byla zpívána na koncertě
varhaníků a zpěváků CČSH v Náchodě. Ale je potřeba provést revizi
textu i hudebního zápisu.

Václav Kovalčík, autor této liturgie, se narodil v roce 1983 
v Moravské Ostravě. Do roku 2001 bydlel ve Slezské Ostravě. V čer-
venci 2001 se se svými rodiči přestěhoval do Náchoda.

Václav Kovalčík je hudebně nadaný, hraje na flétnu, klavír,
varhany a klarinet. Ze světových jazyků se věnuje studiu němčiny,
angličtiny a italštiny. Při svém studiu na střední škole reprezentoval
náchodské Jiráskovo gymnázium v latinském jazyce, kde se probo-
joval až do celostátního kola. Od roku 2004 studuje produkční 
a okrasné zahradnictví na České zemědělské univerzitě v Praze.

Jako začínající mladý umělec se věnuje kompozici skladeb pro
varhany a klavír (Pastorela, Vánoční Kyrie, Velkopáteční píseň,
Velikonoční fanfára, Adventní večer, Songová liturgie CČSH a další).
Píše básně a filozofické úvahy. Zajímá se o politiku, společenské
vědy, duchovní tradice, botaniku a životní prostředí.

Jeho životní názory a postoje jsou ovlivněny povoláním jeho otce,
který je farářem Církve československé husitské v Náchodě.
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8. SOUČASNÁ LITURGICKÁ PRAXE

8.1 PRAXE A PŘÍPRAVA NA FAKULTĚ

Studenti jednooborové teologie na Husitské teologické fakultě
během pěti let studia absolvují přípravné a praktické semináře či
přednášky, které by je měly dostatečně připravit na práci
duchovního. Jsou to liturgika, rétorika, katechetika, homiletika,
pastorace a liturgická praxe.

Studenty lze rozdělit do dvou skupin:
1. Ti, kteří teprve poznávají život církve, obce a nejsou zakotveni

v žádném sboru. Pro ně jsou tyto praktické semináře a přednášky
velice přínosné, neboť poznávají a učí se novým věcem.

2. Ti, kteří jsou již od mládí zakotveni v církvi, pravidelně
navštěvují sbor, aktivně se účastní života v obci a někteří z nich
dokonce mají již před nástupem na fakultu částečnou praxi
v náboženské obci. Bohužel tito studenti, kteří se aktivně účast-
ní církevního života a mají už základní praktické zkušenosti,
očekávají od studia praktické teologie více a větší aktivní zapojení
do církevního života.

Dovolím si zde navrhnout změny, které by studentům umožnily
získat více praktických liturgických zkušeností pro práci duchovního.

Návrhy možných změn jsou:
1. propojit praktickou teologii na fakultě s církví
2. utvořit v rámci církve pravidelný týdenní program pro budoucí

duchovní, kde by získávali poznatky a praxi
3. na fakultě vytvořit více prakticky zaměřených předmětů nebo 

v současnosti vyučovaných předmětech klást větší důraz na praxi
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Rozbor návrhů změn:
První návrh: Husitská teologická fakulta nabízí studium jedno-

oborové teologie. Ta má praktickou teologii povinně. Fakulta rovněž
nabízí dvouoborovou teologii, kde se kromě samotné teologie studu-
je ještě druhý obor (psychosociální studia, religionistika, filozofie,
judaistika). Dvouoborová teologie ovšem praktickou teologii povin-
ně nemá. Studenti této dvouoborové teologie se hlásí do služeb
církve, aniž by museli skládat dorovnávací zkoušky z praktické
teologie a prokázat tak svoji připravenost pro praktickou činnost
v náboženské obci. Ovšem často ani studenti jednooborové teologie
nejsou plně připraveni pro službu duchovního, protože při studiu
nemají dostatek možností k získání skutečných praktických
zkušeností s duchovní prací. 

Domnívám se, že by církev měla zvolit spirituála, který by působil

na fakultě a koordinoval by propojení výuky praktické teologie s praxí

a s životem církve. V současné době tento spirituál na fakultě chybí.
Spirituálem HTF UK je podle Ústavy čl. 64, odst. 2, písm. h) vždy
kněz Církve československé husitské, kterého jmenuje a odvolává
církevní zastupitelstvo Církve československé husitské. Tento
duchovní by se na fakultě zaměřil právě na studenty uvažující 
o službě v Církvi československé husitské. V současné době byl

ústřední radou jmenován pouze spirituál pod Bohosloveckou kolejí 

dr. Karla Farského v Dejvicích. Tímto jmenováním ovšem nedošlo
k žádnému oficiálnímu propojení s fakultou. Tato kolej má svůj
vnitřní spirituální program. Ovšem ten, kdo chce nastoupit do
služeb církve a během studií nebydlí v této koleji, musí projevit
vlastní iniciativu, aby se aktivně zapojil do spirituálního života.
Církev bohužel mimokolejní program nenabízí. Proto je potřeba
jmenovat spirituála přímo pro HTF, který by spolupracoval jak
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s Bohosloveckou kolejí tak i s fakultní kolejí na Žižkově.
Doporučovala bych, aby bylo spirituálů více a ne pouze jeden.

Dobrá práce spirituála vyžaduje pečlivou přípravu a jeho činnost je
tedy náročná. Rovněž by záleželo na tom, zda by spirituál ještě
vykonával v nějaké náboženské obci funkci faráře. 

Pokud bych mohla na tuto funkci někoho navrhnout, tak jako
hlavního spirituála bych volila PaedDr. Zdeňka Kovalčíka, protože
je velmi zkušený a výborný duchovní, zpěvák, liturg a praktik. Jako
pomocného spirituála pro studentské bohoslužby bych volila emer-
itního patriarchu Josefa Špaka, který by činil liturgický a kazatelský
dohled nad souladem s tradicí a duchem naší církve. Jelikož v naší
církvi mají také ženy své postavení a důležitost, tak bych dalším
pomocným spirituálem volila ženu, která by spolupracovala
převážně s kolejí dr. Karla Farského.

Husitská teologická fakulta by se do tohoto spirituálního progra-
mu zapojila nejen výukou předmětů praktické teologie, ale 
i dohlížením na studentských bohoslužbách. Tím by se také propo-
jila komunikace mezi studentem, vyučujícím a spirituálem a všem
by to přineslo další obohacení v praktických i teoretických otázkách.

Druhý návrh: Když by se podařilo vytvořit pravidelný týdenní pro-
gram, jehož vrcholem by byly bohoslužby s povinnou účastí všech,
kdo chtějí či už působí v církvi (kazatelé, pastorační asistenti), pak by
se tento spirituální program mohl propojit s Husitskou teologickou
fakultu UK i s Husovým institutem teologických studií (HITS).
Studentům by to přineslo nejenom jednotnou přípravu pro službu
v církvi, ale i vzájemné obohacování se o znalosti a zkušenosti.

Navrhuji, aby pravidelný týdenní spirituální program vypadal
následovně – v pondělí pobožnost (střídání Kalousovy večerní
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pobožnosti s pobožností slova), v úterý biblická hodina (zamyšlení
nad biblickým příběhem, textem, rozbor zajímavých aktuálních
otázek, jednou měsíčně filmový klub se společnou večeří), ve středu
studentské bohoslužby (slouží studenti s duchovními, spirituál zde
zastává úlohu hlavního dohlížitele, popřípadě poukazuje na
nedostatky v projevu studentů a dává podněty ke zlepšení), ve
čtvrtek pěvecký sbor či individuální výuka zpěvu (procvičování
liturgie, nápěvů a písní). Pro ty, kdo zůstávají v Praze celý týden,
vytvoření víkendového programu (společenské akce, výlety) 
a v neděli společná návštěva bohoslužeb v různých náboženských
obcích z důvodu poznání rozdílnosti duchovního vedení.

Třetí návrh: V jednotlivých ročnících by fakulta v rámci studia
měla nabízet:

1. ročník - rétorika (pravidla správné artikulace, mluvený projev,
čtení z Písma), individuální zpěv (1. část Liturgie a Kalousova
pobožnost), úvod do liturgie (teorie), volitelný předmět (hra na
hudební nástroj, dějiny hudby), účast na studentských
bohoslužbách

2. ročník - homiletika (teorie přípravy a tvorby kázání, písemné
kázání pouze v rámci hodiny), individuální zpěv (2. část Liturgie,
písně ze zpěvníku), nácvik úkonů prováděných během liturgie 
a jiných obřadů (znamení kříže, pozvedání kalicha, lámání chleba,
přijímání, požehnání, nácvik obřadů při svátostech), liturgie CČSH
(teorie), volitelný předmět (hra na hudební nástroj, dějiny hudby),
v rámci studentských bohoslužeb by student četl z Písma

3. ročník - individuální zpěv (písně ze zpěvníku, Druhá liturgie
CČSH, zpívané proměnné části liturgie), nácvik obřadů (obřady svá-
tostné i mimosvátostné dle Agendy), katechetika (teorie), volitelný
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předmět (hra na hudební nástroj, dějiny hudby), v rámci stu-
dentských bohoslužeb student vede první část liturgie i s kázáním

4. ročník - individuální zpěv (antifony, hymny a responsoria
k obřadům, alternativní liturgie), katechetika (praktická výuka
náboženství v nějaké základní nebo střední škole), duchovní péče
(teorie), volitelný předmět (hra na hudební nástroj, dějiny hudby,
misie, pastorace), v rámci studentských bohoslužeb student vede
první část liturgie s kázáním a závěrečným požehnáním

5. ročník - praxe v náboženské obci (alespoň půlroční při škole či
dvouměsíční o prázdninách – výpomoc při nedělních bohoslužbách,
administrativa, duchovní péče).

Tento program by kladl na studenty vyšší nároky a vyžadoval by
po nich výrazné aktivní zapojení se do spirituálního programu. Pro
studenty by byl tento program jistě velmi přínosný a v jeho průběhu
by získali mnoho praktických zkušeností s prací duchovního.
Nastupující faráři by pak byli mnohem připravenější k vykonávání
svého povolání. Je možné, že pro někoho by byl tento program příliš
náročný a nedokázal by ho dokončit. Takovýto student by si uvě-
domil, že ke službě duchovního není povolán.

Dnes církev přijímá duchovní na základě osobního pohovoru.
Nevyžaduje se ovšem vyjádření od faráře, u kterého přijímaný
duchovní vykonával praxi, ani od spirituála a učitelů z fakulty. Proto
se ne vždy ukáže, zda je připraven sloužit, nebo se ještě musí zaučit
pod vedením staršího a zkušenějšího duchovního.

8.2 LITURGICKÝ ŽIVOT V NÁBOŽENSKÝCH OBCÍCH

Život náboženských obcí se liší diecézí (pražská, královéhradecká,
plzeňská, olomoucká, brněnská či slovenská). To samozřejmě
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ovlivňuje i život liturgický. Život náboženské obce je hodně ovlivněn
vedením faráře. To se často výrazně projevuje při změně
duchovního. Nový farář se většinou musí přizpůsobit životu obce 
a jen těžko se mu z počátku daří prosazovat jiné zvyklosti a nové
myšlenky. I liturgický život je závislý na návyku obce. Přechod na
nově vydanou schválenou revizi Liturgie vždy vyžaduje určitý čas.
V některých náboženských obcích však neústupně zachovávají starší
verze Liturgie nebo ji kombinují s Druhou liturgií CČSH.

V Liturgii se při bohoslužbách vynechávají sborové modlitby 
a přímluvy. Místo zpěvu »Slovo Boží« se zpívá dle Druhé liturgie
»Evangelium«. Někde místo odpovědi »Za tvé Slovo, Bože, dík!« zazní
»Blaze blahověštcům«. Mnozí duchovní nevědí, zda se zpívají nebo
nezpívají chvalozpěvné části. Někde se zpívá ustanovení večeře Páně,
jinde se ovšem pouze recituje. Se vstupem písní a modliteb je to také
různé. Někteří duchovní dávají více prostoru hudbě, jiní naopak slovu.

I přes tyto různosti liturgického života obcí by měla být zachovává-
na struktura liturgie a s ní související liturgické úkony, liturgický oděv
a předměty. Musíme si uvědomit, že naší liturgií zachováváme tradici
církve, určujeme její identitu a jejího ducha. Zajisté by se nám nemě-
lo stát, že přijdeme do našeho sboru a sloužená liturgie je nám cizí 
a my ji vůbec neznáme. O správné uchopení liturgie se má starat
právě fakultní a církevní studentská výchova.

Pro hudební znovuoživení liturgického projevu je potřeba zapojit
duchovní i laické členy náboženské obce. Vykonávat pravidelné
praktické semináře a pro studenty rozšířit nácvik i praxi v rámci
výuky na fakultě.
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8.3 LITURGICKÝ VÝBOR

Úkolem liturgického výboru je příprava a zpracování materiálů
souvisejících s liturgickým projevem pro jednotlivá jednání sněmu.
V současné době je zvolen Liturgický výbor VIII. sněmu. Ten se svojí
prací snaží obnovit hudební stránku liturgie. Dále zpracovává došlé
podněty k liturgii.

Složení liturgického výboru v současné době: předseda – emeritní
patriarcha Josef Špak, místopředsedkyně – Mgr. Eva Mikulecká,
členové – Mgr. Eva Červená, biskup Štěpán Klásek, PaedDr. Zdeněk
Kovalčík, Drahomíra Krchňáková, Mgr. Václav Křesina, Mgr. Eva
Matějková, PhDr. Juraj Pospíšil, Mgr. Michaela Procházková, 
Prof. ThDr. Milan Salajka a Mgr. Jana Špaková.

Na svých posledních schůzích liturgický výbor projednával:
Návrhy chvalozpěvů používaných v rámci Liturgie. PhDr. Juraj Pospíšil

k tomu připravil zhudebněné preface. Revizí těchto chvalozpěvných
zhudebněných prefací byl pověřen PaedDr. Zdeněk Kovalčík.

Připravuje se korektura Varhanního doprovodu ke Zpěvníku

CČSH. Jeho hudební úpravu provádí varhaník z kostela sv. Mikuláše
na Staroměstském náměstí v Praze Bohumír Rabas ve spolupráci
s náchodských farářem PaedDr. Zdeňkem Kovalčíkem. Sazbou not
byla pověřena Církevní hudební ZUŠ Harmonie –  konkrétně Martin
Grobár a Hana Rohlíčková.

Dále se připravuje vydání 3. část Agendy, která by měla obsahovat
tyto obřady: Pověření kazatelskou službou, Jáhenské svěcení, Obřad
zřizování biskupa, Obřad uvedení do služby patriarchy, Slavnost
otevření – znovuotevření sboru, Přijetí do náboženské obce,
Zahájení katechumenátu, Připomínka křtu, Ustanovení do služby
faráře / farářky, Obřad první večeře Páně.
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Již dlouhodobě se projednává využití liturgických barev,
používání bílého taláru či vzhled talárů pro kazatele (návrh taláru
s vyobrazením kalicha a kříže).

Společně s pastoračně-výchovným výborem se projednávají
Pastorační pravidla ke svátostem.

Jednotlivé liturgické výbory vytvářely velké množství podkladů 
a dalších materiálů po celou dobu existence naší církve. V součas-
nosti je liturgický výbor velice činný v přípravě potřebných litur-
gických i obřadních materiálů. Jeho současným cílem podle pro-
jednávaných návrhů je obnovení hudební stránky Liturgie
Farského i dalších obřadů. Největší zásluhy patří těm, kteří se ve
svém volném čase věnují právě těmto konkrétním otázkám, zpra-
covávají materiály, vypracovávají návrhy a profesionálním způ-
sobem vypomáhají na Božím díle.
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ZÁVĚR

Liturgický projev je ovlivněn dobou, ve které žijeme, lidmi, kteří
utvářejí církevní společenství, ale i samotnou církví, neboť každá
církev pojímá a strukturuje liturgický život rozdílně. Stejně jako jsou
rozdílné liturgie církví, jsou také rozdílní lidé, kteří utvářejí 
a ovlivňují duchovní společenství. Každá církev má však své zákla-
dy, kterým se musí nově přijatý jedinec přizpůsobit. Proto je takové
množství církví s různými typy hudebních a dogmatických odlišnos-
tí. Každý si může zvolit církevní společenství podle toho, jak mu
vyhovuje po stránce dogmatické a liturgické.

V současnosti řeší většina církví úbytek jejích členů. Je velice
složité zaujmout především mládež, která vyžaduje nespoutanost,
zajímavost či improvizaci. Může se zdát, že jim v liturgickém proje-
vu toto nabídnout nemůžeme. Já si však toto nemyslím, a proto
vznikla tato práce, která má seznámit nejen s historickým vývojem
liturgie, ale i s množstvím materiálu, který je uložen v archivech 
a už se na něj pozapomnělo. Jde především o hudební materiál,
který by pod odborným dohledem mohl projít revizí a být uveden
opět do života církve.

Problém zapadnutí některých zajímavých a použitelných mate-
riálů (např. Pobožnost pro děti) spatřuji v tom, že je duchovní ne-
znají nebo k nim nemají přístup, nemají snahu se učit něco nového 
a průprava na fakultě tyto různé alternativy také nezahrnuje. Pro
oživení církevního liturgického života by bylo potřeba mít mater-
iál, který by duchovní měli při ruce. Pak by nemuseli používat
liturgické pomůcky jiných církví a v některých případech by
neměnili smysl naší liturgie.
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Proto jako přílohy uvádím přepis zajímavých not v notografickém
programu, na které bude možno jistě navázat, dotvořit a popřípadě
i někdy vydat alespoň pro vnitřní potřebu církve. K práci také při-
kládám dvě hudební CD. První CD obsahuje Liturgii dr. Karla
Farského a bylo natočeno již v roce 2003. O jeho vydání se zasloužila
Náboženská obec CČSH Praha 1-Staré Město ve spolupráci
s Církevní hudební ZUŠ Harmonie. Druhé CD obsahuje Songové
liturgie a natočila jsem ho ve spolupráci s ředitelem Církevní hudeb-
ní školy ZUŠ Harmonie Markem Vávrou.

Ve své práci vyjadřuji nejen svůj blízký vztah k hudbě, ale přede-
vším k liturgickému životu církve, na němž mi velmi záleží.
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ODKAZY

1. Katolický modernismus vznikl na přelomu 19.-20. století. Jeho
snahami bylo využití nových metod vědeckého myšlení, sblížení
církve s vědou a vzájemné respektování. Požadavky katolického
modernismu: (1. patriarchát, 2. církevní samospráva, 3. úprava
otázky patronátní a obsazování beneficií, 4. reformní návrh na
liturgii československou, 5. návrh na úpravu studia a výchovu
kněží, 6. zdobrovolnění celibátu, 7. stanovisko k řádům [revize],
8. návrh na upravení církevní praxe při pohřbívání ohněm, 
9. návrh na úpravu breviáře).

2. Klub reformního duchovenstva byl založen 15. září 1919. Klub byl
radikálnější křídlo Jednoty katolického duchovenstva a vznikl
jako protireakce na jmenování nového pražského arcibiskupa.

3. Liturgická kniha obsahující modlitby (vstupní, nad dary, eucharis-
tická, k přijímání a závěrečná) pro církevní rok.

4. Kaňák, M.: ke 30. výročí prvních českých bohoslužeb 
o vánocích 1919, přepis cyklostylovaného materiálu uloženého
v Ústředním archivu a muzeu CČSH pod číslem K 11-887v.

5. Matyáš, M.: Ekumenické sněmy prvního tisíciletí v životě Církve
československé husitské. Blahoslav, Praha 1997, s. 47.

6. Protokol pracovního sjezdu církve čsl. dne 9. a 10. června 1920.
7. Liturgie pravoslavné církve, která se slouží jako dopolední

eucharistická bohoslužba ve většinu dní v roce. Tato východní
liturgie se skládá se tří částí – Proskomidie, Liturgie katechumenů
a Liturgie věrných.

8. Neměnné texty užívané při každé bohoslužbě (mešní řád).
9. Kadeřávek, V.: Genese liturgie dr. Karla Farského. ThR 1977, 

s. 39.

112



10. O. Rutrle – Liturgika I, 2. Praha 1957, s. 47.
11. Tamtéž, s. 48.
12. Kadeřávek, V.: Genese liturgie dr. Karla Farského. ThR 1977, 

s. 40.
13. Rutrle, O.: Liturgika I, 2. Praha 1957, s. 97.
14. Tamtéž, s. 98.
15. Tamtéž, s. 98.
16. Tamtéž, s. 98-99.
17. Matyáš, M.: Ekumenické sněmy prvního tisíciletí v životě Církve

československé husitské. Praha 1997, s. 56.
18. Kadeřávek, V. a Trtík, Z.: Život a víra ThDr. Karla Farského.

Blahoslav, Praha 1982, s. 10.
19. Tamtéž, s. 40.
20. Tamtéž, s. 65.
21. Tamtéž, s. 71.
22. Tamtéž, s. 72.
23. Tamtéž, s. 75.
24. Český zápas, “Obrázek z archivu”.
25. Tamtéž.
26. Tamtéž.
27. Tamtéž.
28. Pícha, J. F.: Vzpomínání o dr. K. Farském.
29. Kadeřávek, V.: Genese liturgie dr. Karla Farského. ThR 1977, 

s. 40.
30. Butta, T.: Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi

československé husitské. Karolinum, Praha 2005, s. 13.
31. Modlitba, v níž je svoláván Duch svatý, aby posvětil dary chleba

a vína.
32. Přepodstatnění prvků chleba a vína při večeři Páně - katolické
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dogma od roku 1215.
33. Rutrle, O.: Liturgika I, 2. Praha 1957, s. 50.
34. Katechumeni jsou ti, co se připravují ke křtu.
35. Medek, R.: K práci na Farského liturgii. ThR 1974, s. 9.
36. Tamtéž, s. 10.
37. Tamtéž, s. 10-11.
38. Butta, T.: Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi

československé husitské. Karolinum, Praha 2005, s. 45.
39. Obsah evangelijního poselství a jeho zvěstování.
40. Paralelní texty prvních tří evangelií.
41. Beneš, M. A.: Kázání a liturgie. ThR 1974, s. 96.
42. Butta, T.: Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi

československé husitské. Karolinum, Praha 2005, s. 54.
43. Matyáš, M.: Zpřítomnění a Sjednocení v liturgii Farského. ThR

1975, s. 82
44. Medek, R.: K práci na Farského liturgii. ThR 1974, s. 54.
45. Tamtéž, s. 54.
46. Eschatologie je nauka o “posledních” věcech, o završení 

a naplnění všeho dění a bytí, jak přichází z budoucnosti.
47. Medek, R.: K práci na Farského liturgii. ThR 1974, s. 89.
48. Medek, R.: Liturgie dr. Farského a večeře Páně. ThR 1984, 

s. 77.
49. Přímluvné modlitby, které směřujeme k Bohu.
50. Medek, R.: K práci na Farského liturgii. ThR 1974, s. 11.
51. Tamtéž, s. 11.
52. Trtík, Z.: Smysl Farského liturgie. ThR 1973, s. 145.
53. Sázava, Z.: Místo Písma v naší liturgii. ThR 1974, s. 149.
54. Butta, T.: Sborové a přímluvné modlitby v naší liturgii. 

ThR 1997, s. 29.
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55. Sázava, Z.: Modlitba Páně. ThR 1974, s. 140.
56. Matyáš, M.: Ekumenické sněmy prvního tisíciletí v životě Církev

československé husitské. Blahoslav, Praha 1997, s. 58.
57. Košíčková, S.: Srovnání liturgie Dr. Karla Farského (úprava 

z r. 1939) a Druhé liturgie Církve československé husitské. ThR
1995, s. 73.

58. Tamtéž, s. 73.
59. Tamtéž, s. 73.
60. Liturgický chvalozpěv, velebena Trojice (Otec, Syn, Duch svatý).
61. Střídavý zpěv mezi duchovním a sborem.
62. Košíčková, S.: Srovnání liturgie Dr. Karla Farského (úprava 

z r. 1939) a Druhé liturgie Církve československé husitské. ThR
1995, s. 73

63. Tamtéž.
64. Tamtéž.
65. Tamtéž.
66. Tamtéž.
67. Tamtéž.
68. Rutrle, O.: Liturgika I, 2. Praha 1957, s. 57.
69. Přímluvné modlitby předkládané Bohu.
70. Rutrle, O.: Liturgika I, 2. Praha 1957, s. 58.
71. Ústřední archiv CČSH.
72. Salajka, M.: Slovník náboženských a teologických výrazů 

a pojmů. Praha 2000, str. 98.
73. Tvrdek, P.: Zpěvník CČSH. Praha 1989, s. 171.
74. Základy víry, VI. Svátosti, ot. 307, 308 a 311.
75. Tamtéž, ot. 312.
76. Tamtéž, ot. 315, 316 a 317.
77. Tamtéž, ot. 320.
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78. Tamtéž, ot. 333.
79. Tamtéž, ot. 322.
80. Tamtéž, ot. 337.
81. Tamtéž, ot. 339.
82. Tamtéž, ot. 342.
83. Růžička, V.: Credo Dr. Karla Farského. NR 1954, s.128.
84. Alois Tregler byl duchovním CČS, ale dlouho ve službě nesetr-

val, jeho varhanických služeb využívala žižkovská náboženská
obec v Praze.

85. Báseň, v níž počáteční nebo koncové hlásky, slabiky nebo slova
veršů tvoří další informaci.

86. Tvrdek, P.: Zpěvník CČSH. Praha 1989, s. 76.
87. Český zápas 1968, ročník 51, č. 41.
88. Tamtéž.
89. Tamtéž.
90. Tamtéž.
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Obřadní příručka pro Církev československou. Upravil ThDr. Karel
Farský, Praha 1920

Agenda. in: Zpěvník písní duchovních. Praha 1927
Agenda. Za vedení ideové rady CČS zpracoval a upravil V. Drtina.

Blahoslav, Praha 1951
Agenda Církve Československé husitské. První část, Liturgický

výbor VII. sněmu CČSH za vedení Josefa Špaka. Praha 1994
Agenda Církve československé husitské. Pohřební obřady. Praha

1997
Agenda Církve Československé husitské. První část, Praha 2006
Český misál. Vydáno péčí klubu reformního duchovenstva. Praha

1919-1920
Liturgie podle Farského. Praha 1924
Liturgie patriarchy dr. Karla Farského. Ústřední rada CČS, Praha

1939
Bohoslužebná kniha církve československé. Vyd. ÚR CČS, Praha

1939
Bohoslužebná kniha církve československé. Za vedení Liturgické

komise zpracoval a upravil Alois Tuháček. Nápěvy Josef. F. Pícha.
Vyd. Ústřední rada CČS, Praha 1952

Bohoslužebné zpěvy CČS. Blahoslav, Praha 1952
Bohoslužebná kniha Církve československé husitské. Liturgie podle

patriarchy Karla Farského a Druhá liturgie CČSH. Ústřední rada
CČSH, Praha 1992

Liturgické modlitby podle období církevního roku (malý misál).
Ústřední rada, Praha 1992

Pobožnost podle F. Kalouse. Ústřední rada CČSH, Praha 1995

117



Bohoslužebná kniha Církve československé husitské. Liturgie podle
patriarchy Karla Farského. Druhá liturgie CČSH. Ústřední rada
CČSH, Praha 2004

Žaltář, modlitby duchovního života. Sestavili a připravili Vlastimil
Klos a Anna Klosová, Jičín 1985

Liturgie, varhanní doprovod. Upravil Milan Vaněrka, Blahoslav,
Praha 1994

Zpěvník písní duchovních církve československé. Upravil 
Dr. Karel Farský (vydání první), Praha 1922

Zpěvník písní duchovních CČS. Upravil Dr. Karel Farský (vydání
osmé), Praha 1927

Zpěvník písní duchovních CČS. Upravil Dr. Karel Farský (vydání
jedenácté), Praha 1930

Zpěvník písní duchovních CČS. Upravil Dr. Karel Farský (vydání
třinácté), Praha 1948

Zpěvník písní duchovních CČS. Upravil Dr. Karel Farský (vydání
čtrnácté), Praha 1951

Zpěvník církve československé. Blahoslav, Praha 1957
Zpěvník Církve československé husitské. Blahoslav, Praha 1977
Dodatek ke Zpěvníku CČSH. Blahoslav, Praha 1994
Zpěvník Církve československé husitské. Blahoslav, Praha 2001
Hymns and Liturgy of the Czechoslovak church in Amerika.

Připravil F. J. Kraus; Newark, New Jersey 1966
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