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v úr,odu této studie autor ulrá-
dí, že by mčla bÝt l,ypiněna neze-
ra v produkci liicratury, zabýr,ající
se littrrgickÝm l-rntrtím, a zároveň
i poslední littrrgickou reformoll po
T]- vatikárrském konci]u. Ta or,šem
byla připral,o\,ána a předznarne-
rrárla d]ouIrodo[.r;rni iniciatlr,,rrrri
už od polovinv 19. století, které
se však neomezol,aly pouzc na sa-
motnou refortnu podob1, litr_rrgie,

ale b,v11, podloženv i významnrinri
příspěr,kv v oblasti liturgické tt,o-

logie I to ;e zřejmě jeden z dťrvo-
dů, proč b),]a Kollstifuce o liturgii
biskupv na koncilu jcdrroznačl-rě
přijata.

Pavel Kopeček chce proto
r., této studii rrabídtrout integrující
přístup, který by tenratiku uclro-
pil nejen z h]ediska lristorickélro,
1iturgického a pastoračního, ale
především i teologického a an-
tropologického (s. 5). Celá látka
je rozvrstvena do dvou velkýcl-r
blokú. Po krátké ťrvodrrí kapitole,
pojednávající o vztahu reformy li-
turgie a rc,formv L:Írkve v ktltltexttt
pronlěntlclsii, ktc-rÝ vi,plÝvá z dě-
jinnóho charaktcrr-r církl,e jakožto
plr_rttrjícílro BožíIlo lidtt, náslecltrji
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tři obsálrlé celk1,, klcr6 se zabýl,ají
liturgickým lrrrutím v celoel,rop-
skérrr kolltextu včetně profilů jed-
notlivých osobností, a pak i litur-
gickým hntrtím v českýclr zemích
(kap 2, 3, 4). Druhý blok (kap. 5, 6,

7) rnapuje jednotlivé etapy a kroky
sour.isející s prací koncilu a dalších
pracor.ních grémií, r.četně edice 1i-

trrrgických knih, a je pak uzar.řen
terterrr o zaváděrrí a recepci této
l,eÍ.lrnrr r tchclejšim ČeskusIoven-
sku. Poslední 8. kapitolu s názt em
,,Český misál a jelro překlad" Ize
pol,ažol,at za závérečllý erkr.rrz,
dtrnonstrující práci překladate1-
ské skupiny.

Ve 2. kapitole, čítajíci více než
40 stran, autor přehlednýrrr způ-
sobem předstar.uje obrodné srlah1,
na poli liturgie. Začírlali už l, 17.

a 1E. století edicerni středol,ěkÝclr
liturgických pramenú, v následu-
jícím století pokračují restalrrač-
ními snahami o obnor.u řínrské
liturgie včetně gregoriánskélro cho-
rálu (benediktinske klášterv Maria
Laaclr, Beuron, Mont-Cěsar), abv
pak v následném l,ýi,oji bylr, do-
plněrry zvýšeným zájmem o řec-
kou a latirrskou patristiku (1/reo-

logie trcuuelle, tůbingenská škola,
Oxfordske hnutí). Je samozřejnrě
zmírTěno ,,hvězdné" trio (Casel,
Gr.rardini, Parsch), které jzrl bez
lradsázky ozrlačit jako bezpro-
středrrí přcdchůdcc korrciIlrí |i-
ttlrgické reíornlv. Zásluž,nt: 1e, ž,c
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aLltt]ť lll.pLljc takc iniciatir.y litur-
gickéhcr hr-rutí v nrimoevropskýcl-r
zenrích (USA, Brazilie, Mexiko),
což není tak zcela obecně zrrámo.
V závěru 2 kapitoly je uveclen
pře hJed liturgických kongresú
v polovině 20. sto]etí, také i re-
formrrí snahy některÝch papežů
na poli obrrovy lifurgie (Pitrs XII.).

Třc.tí kapitola je formou krát-
kÝch rnedailonů l.ěnována někie-
rynr pt'edstavitelůn-r liturgického
lTntrtí, z rriclrž situ.lci u trás nejsil-
něji or.livnil l, teologickénl přístu-
pu Odo Casel (Mrr,stcrictt fheoltlria),
v oblasti praxe pirk jednoznačně
Pius Parsclr, přičenrž obě clinrerrze
s přidantirn siInýnl ar'tropologic_
kÝnr aspckter-n proptljil Romar-ro
Ctrardini.

O litttrgickém l-rnuti r, českých
zemíclr po_jc,ilrrává rlásleclující 4.
kapitola, která čítá přes 70 stran.
Jsou uvcclelry některé příručky
pastorálrrí tcologie, je)ic}rž sou-
částí r, c,lobě josc.firrismu litur6;ika
b1,1a 1a',,'ti.'ek, Stach, Skočdop-lo-
lc). Snad plro úplnost mo]r] být
znriněn plán tcologickóho studia
(1774), který vvpracoval brou-
rrlovský opat Stcpl-rarr Rauter-r-
strauch a který měl být závazným
prcl tc-ologické faku]tv v monar-
clrii; zde. jc totiž r, přelrlcdu r_rve-

dcr-ra strr_rktrrra Iittrrgiky jakožtcl
sttrclijrlihtl ;lřcclrTlč,ttr. Dále 1sor_r
r-t r.cc]c.l,ti a,.r ttlři liturgických p-;řír-tr-

čck (I Lr kcš, l 1rltljek, Brvrrvch, Šrrj-

/lt'a(]//z(, tl zltl 1iil11

tck, Baucjvš, l)cldlaha, BrrrÝšck),
taktéž i tómata článků, uveřcjrio-
var-rÝcl-r r, Časopis., katcllickél-ro
duchol,enstva (1832-7919). Z vě-
deckého přírrosu moravských
autorů 1. polovirry 20 století je
právem zmíněrr profesor CMBF
V Olomouci Josef Folti,no1l5Py,
jehož Liturgikn (1932), která hojně
čerpá z něnreckó a frarrcouzské
lite-raturv, snese r-rárokv na r,ědec-
kou ptrblikaci, a také ]osef Kupka,
pastoráJni teolog na teologickénr
instituttr v Brric\ a pozdější biskup
brněnskÝ,;ehož dvě rozsáhlé prá-
ce O lrišl _son/tj (1899) a () L:ú.kcottíut
rocc (1907) jsor_r r,ěde ckýnri přiruč-
kami, určc.rlrinli především kně-
žínr pro 1ejich službu Jiturgickotr
a honljle.tickou. Přírrclsenr pro li-
turgické hnutí byli také Jarr Hejčl
(biblickÝ aspekt) a František Cirlek
(spiritrrální rozměr) V závěru ka-
pitoly jsou jcště r,_yhodnocena stře-
diska litr_rrgickélro Jrnutí (Emau-
zy), taktéž i časopisecká tl,orba
(Pnr, lr/n ltl lLLl i t t u, Vt1 šch rn d).

Druhá rozsáhlá část knihy
(s. 174 322) je veinor,ána liturgické
reformě II. r,atikárrskélro koncilu,
a to jc.drrak z pohle.dtr celocírkev-
ního (kap. 5 a 6'), poiom sc zamě-
i-er-rírll potrze na úzenlí tehclejšíhcl
Ccskosloverlské]ro státu (kap. 7).
Autor zac'íná trž u prvrlího liturgic-
kého grérnia, lrstilnclrletló]ro v rocc
19Ltíi (žv Comissjrl I)iarla), ktcré
pr.lctlvaltl cclých I2 ]ct a tlclvc.cl]cl
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záslr.ržnou práci při littrrgickó rc-
formě padesátriclr let V roce 1960
pak bl4a zíízena přípravná komi-
sc, jejímž sekretářem byl Annibale
Bugnini (1917-1982), po schváIení
Konstitttce o liturgíi pak žv. Con-
silium. Autor přehledně na zákla-
dě prarnenů komentuje průbčlr
prací (r,četně potíží se zar,áděním
rrároc]ních jazykii nebo probIe-
matikv littrrgické hudby). Je také
znrírlěno Motu proprio Sacrttttt
líturgiant z 25. ]edna 196,1, které
r,,šak onrezovalo prár.a nrístrlích
litrrrgických komisí při vvtvářerrí
překladů do rrárodních 1azvků,
což přímo odporuje konstituci SC
(čl. 36). Autor tuto situaci znririr-rje
l1a s. 209rr, reccnzerrt k tomu
však musí doplnit, žc otlpor
biskupů (zvláště francouzskýclr
a německÝch) proti tomu, aby se již
dva měsíce po l,vdání korrstituce
měnjIo přáni otců koncilu, bvl
tak silný, že, ;c,j ncbylo možrro
přelrlédnou t, (biskupové byli
totiž ještě v Rímě, rreboť zaseclání
koncilu stále pokračovalo), a č] 9
znrír-rěrrého dokumentu bvl pod
tímto tlakenr znrěněr-r, když z textu
bylo odstrarrěno s]ovo rccoglllscere
a nahrazetlo r,Ýrazetl ctln.ftrtttnrc,

a takto opravený icxt (oproti pů-
rrodrrímu textu v osscrzrntore Rotna
lio ze clnc 26 1.) byl pak uveřejrrcšrr
v Actn Apostolicnc Scr7is. Klrriá]rrí
ccntralistrrus tlvšc.m pozdčji stále
silil a proti virli biskupskÝch korl-
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fcret-rci se zasahor,ání clo překladů
už r-redalo zabránit; současrré Motr_r

proprio papcže Františka Magnttnt
principiwn tedy jen respektuje přá-
rrí koncilu, r,yjádřené v SC 36,

V 6. kapitole jsou 1-1opsána
napětí, která provázela zavádě-
rrí reformy, odpor tradicionalis-
tických skupirr (lefébristé, Ufil
i]ocť), PIáVní dopaci Apoštolské
konstifuce pavla vl , zal,ádějící
rrový rnisál; prár,em jc vvzvednuta
a oceněna vyčerpál,ající práce se-
kretáře Bugniniho. Tato kapitola
je vybídr-rutínr pro badate]e k dal-
ší práci, neboť r,šechny iednotlil,el
střety a zápasv na rrejvvšších mís-
tech jsou l.clrni dobřc pramenrrě
zdokunrerrtor,árr\,,. Au tor dochází
k závěru, že c-lrres často užívanÝ
axiom ,,teforna reform1l" rremů-
že bÝt cl-rápán jako nělaký nárlrat
zpět, ale pouze jako permanenťrrí
úsilí o hlubší pochoperrí liturgie
v je_iím teandlickérn rozměru, v je-

;ích širších ekleziologickÝch sou-
vislostcch, r, problenratice jelílro
dějinného clraraktertr a jnktrltura-

ce.
Seclmá kapitola pojedr-riivá o

zavádění a recepci liturgické re-
formy v telrdejším Českos1ol,cr-r-
sku. Na záklac]ě doclrovanÝclr
pramenů je dokunlerrto.,.árla čirr-
r-rost littrrgických korllisí, a to jak
cclostátlri, tak i r-r;lroclrlích, a take1

jcclnotlii.ých konrisí dic.cózr-ríclr,
[li| 1,yciávání Ilových ]itr_rrgickrich
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krrih jsou zmíněrr1, potíže vnější,
taktéž ale i vnitřní, a to z důvo-
dťr vztalrů v rámci překladatelskó
skupiny, uskutečnění reformv
a její recepce v českých a morav-
skÝch c]iecézícll je hodnocena po-
zitivně.

Poslední kapitola nabízí cenné
svědectvi o práci na revizi přc.kla-
du misálu, neboť autor zastár,al
r. překladatelské skupině, která
pracovala 10 let (2002-2012), delší
dobu funkci sekretářc. Mimo jiné
je zmírrěrr i spor o samotrlý název
této liturgické knihy, zda to totiž
má být ,,Ceský misál" či ,,Rínrskli
misál". K tomu recenzent pouze
poznamenává, že výraz ,,řírnskÝ"
l-reozrračuje ,,zemi půr.odu", že
totž edititl typicn bvla ,,vyrobena"
v Rímě, ale jde o ozrračc-ní celé
lilurgické ,,rodiny", žn. spole-
čenstr,í, řídící se a tržír,aiící určitý
,,obřac]", např. řeckÝ, rlilánský,
n-rozarabský, maronitský, nebo
také římský. My jsrrre katolíci řím-
skélro, nikoliv českélro obřadu,
proto jednozriačně sprár,ný název
této ljtur8ické knihv je ,,ŘínrskÝ
nlisál.", sr-rad je.ště lépe ,,Misál řírn-
skélro obřadrr"_

v zár,ěru knilry se seikáme
ještě s rozsáhlým seznamelTl pra-
nletlťt a litcratury (s.341-359);
diik]adrrost prácc autora s nirlli
clokládaji odkazy rra strarrách pod
cYaroLt v počtu 104,1 V ,,Přílolrách"
tlajclerrlt (,znanl Lrčitclii Jiturgik1,

/icct,tt:t, n zpl r ri i,.t 1

a příbuzných clborr.i až dcl sllu-
časrrosti (s. 361n), seznam člcnů
vatikánských komisí (pintta, prepa-
ratoría, Consil.itLm; s 366 374), také
faksimile některýclr zápisů ze za-
sed ání liturgickÝclr komisí.

V úplnem zár,ť,ru si recenzent
dovoluje uvést jcr-r drobné korek-
ce, což je v dile takor,ého rozsahu
zcela zanedbatelné. Na s 42 je zmí-
něna sfudie anglikánského litur-
gika Cregorylro Dire z roku 1945
s názt,crrr Thc Shapt: of the LitLtrg;,
která drres pr'edstavr_rje již stan-
dardní dílo. I'al.el Kopeček ul,áclí,
že Dix zde popsal čtvři ťrkorr1, při
rifu ch]eba, kteró Ježíš pl'i posled-
ní večeři použil: r,zít chléb, po-
žehnat, lámat, rozdávat. ]'o však
není to nejzái,ažrrější a originální,
neboť to je běžně známo, podobně
jako tři úkon1, při obřadu kaliclra
po večeři: r,zít, požehrrat, rozclílet.
Dix ale rozpozna1, že z těchto pů-
vodr-rě sedmi samostatných ťrkonů
se na přelomu 1. a 2. století staly
úkony čtyři (seoen nctiotts as fottr):
vzít chléb a ka]iclr (už současrrě),
poželrnat (eucl-raristická modlit-
ba), lámat a rozdi]et (přijímárrí);
The Sltnpc, s. 48rr.

Na místo pojr-nu liturgická
iniciace by bylo lépe. uživat ter-
rnín litl_rrgická nlystagogie (s. 23
passim). Naclpis 3 10.1 ,,Církc.r,
jako nrystici Corporis" bv měl znít
,,Cirkev jako Corpus rnvstictrm"
(s. 96).

Sl tttlta ] líL()/ ()(;lc/ 20, č l, 1nro 201 E

Kniha Pav]a Kopečka Liíurgickó
httutí tl čcských zemích a pokottcilttí
reforma je vědeckou studií, před-
stavuJící nezanedbateIný přínos
pro českou literaturu v této te-
matické oblasti. Je možno ííci, že
v takovén-r rozsahu a s takovou
důkladností byla tato problema-
tika v našeIn pťostolu uchopena
poprr,é. V sittraci, kdv jsme kon-
frontor,áni s různými názory rra

smysl a průbe:h liturgické refor-
mv, nrťrže kniha sloužit jako velmi
dobrý poclklad pro r,ěcnotr a ko-
rekhrí diskuzi, Jakkoliv jde o kni-
hu odbornou, může být pomťrc-
kou a obo]racením pro všechnv,
kteří se llturgickou problematikou
zabývají, ať už více teoreticky, či
také prakticky. Pro kněze, jáhnv,
pastorační asistenty, katechety aj.

může představovat rozšíření ob-
zorů a zdravý nadhled při řešení
často ne příliš podstatných problé-
rnů. Vydavatelství CDK je třeba
vyslovit ttznání, /g vydání knilry
připravilo a také ji potom \/e velmi
dobré gri.fické ťrprar,ě vydalo.

Frmttišek kutrctkn


