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L|] Ufi6lcKÉ HNU}i
V CESKÝCH ZEMÍCH
A PóKoNclLi\]l REFoRMA

Autor, kterÝ přeclnáší
liturgiktt na Cyrilo
rrretoděiské teologicl<é
faku]tě Univerzitl,
palackóho, sc touto
tematikou dlouhodo
bě zabÝr.á a má r, ní
i praktické zkušenos-
ti. \,'této publikaci se

úrovni (nlrroho podnétťr zahrIlu] d(] ellc\-,
kIikv \/,,ii,rr,,l |ci t r,,.c Iv_l- l'iLr, \Il,,
Hlar.llírn výsledkern je l,šak Korrstitrrcr
tl 1lclsviitné liturgii, která se stala p1 1,111111

prclj eclrlár,arlýrrr dcl]<Lr nlctl te lll d l rr il eh t;

vatikánsl<ého konciltr. .|eclnotlir,é etap\ při
pravy a projedniir.árri této konstituce i it,ji
obsah jsou podrobné pclpstínl,r, _5, kapitole.
\,rlastrr í liturgická reíil rrl ir, r,ýz n aI-n n á ro] c.

I]a,,.la Vl. při jejínl koncipclviirTí a zar.lidr:ttl
a teologické h<ic]nocení rctbrrtrr,,1sor-L tlbsa
henl 6. kapitoh.. Alltor počitá s tím, že čte
nár'i hlavní l,ýsleclky znaji. takže Ilapi-, neu
l,ádí přehlec1 všech zrněn r,rnešriinl iltlLt,

7. kapitoia je r,énol.ána zar.ilclěni korl-
cilní liturgické refornly l, českýclr zenlic]i,
PodrobrTě je popsána čtnrlclst 1iturgickÝch
komisi (celostátní i diecézních), tr,ťrrčr uk-
til.itvjako překlad liturgickÝch klih (nelen
rn i sá lu ), r.rytvoi-ení zpěr.n íků }ví e š n í zp tj t, t

a kancionál a další hudební tvorba isou
popsány mnohem stručriěji. Protagonlste
i tohoto období (]iří Reinsberg, I]oIliri etl-
tttra l]ouše, jV{iloslai, N,láš:r, \láclav Korlz.tl,
Pavel KLrneš aj.) b,v si zaslcllržili sotthrtlnt
portrét1,, jakcl tot,t,iu br.lo ve .1, kapitole

Poslední 8. kapitola pojec]nár.ii o pro
blenlatice českého misálu a jeho překlatlu,
jejíž aktuálnost pll,ne z toho, že v roce ]0r|j]
bvla v Řírr-rě r.,vdána třetí edice Rirnskehcl
misálu a v roce 2008 leho doplněni.

Kopečkova kniha je inlbrmačrrě neobr--
čejně bohirtá l důkladně zdlkunlentoliitt;i.
Autor neváhil ul,ádět r prtltichritlnJ Irliztlrl
na některá témata. X,lnoho cennÝch in
ibrnrací, i obrazovýc}r, přináší 26 přílclh,
V kI-rize je patrný autrlrůr, ,,ttloravskl,"
pohled, ten ,,pražský" .je nložno nalclzt
v textu Pal.Ia Hradilka zahrnutého r, ktlize
S. Balíka a J. Hantrše Letnice dyactitóln sttl

l e tÍ. D r u hí, v at ! k ti n s k 1, ko n c i l tl r'c_skJ :t, lil i
(CDK, Brrio 2012), Celkor,é je r,šak tatcl
kr.ilra l,elrlrr cennýnl přínos:nl lrc.jen k 1.I1l
blerlratice liturgické reiornl\., ale i k tlč i
nárr. novodobé české cirkve.

Ylulinír R0_i[()!,c,.

or,šen lreonezil jen
na déní r. českých zemích, ale zasr.ěceně
je zasadil do širších soul,islostí. Výldad
rozdělil do 8 kapitol. V první kirpitclle 1sou
z-clůraznérrv teologiclie a da]ší (kulturní,
antropologické) souvislosti, které jsou pak
piipornínánv a zcliirazriol.ánv v prťlbéhu
celého textLr. \re dvou náslc.dujicich kapi-
tolách je popsán vznik a ýr,oj litLlrgickélro
hnrttí r, evrtlpskÝch a rrěkterýclr dalších ze-
mích ocl 19. století do ]<orrci]u. Márne nrož-
nost se seznánrit s dťlležitýni centry toho
hnLrtí (l,ětšinou ben ediktinskýn' i klášter,v,
r"rapř. r, SoJesnles, Beuronu, irlaria,Laach),
s vÝzltttlt-tnýnli 1iturgickÝnli kongresv i pro
tagonistv a jejich spisri

Liturgrckérrlu lrnuti l. českÝch zernich
ve zhruba stejném obciobí a jeho l.ýz-r-ram

nýrr. předstai.itelťrrn j e r.ěrrovtin a čtvrtá
kapitola. Totrl hnutí zde nevzešltl z betle,
diktinského řádu, ale,,z pastorační snahy
o pochopení liturgie věřícími a o jejich
aktivní ťlčast" (s. 101). Uctl,hodné úsilí
řady kněži i některÝclr biskupťl vvtvořilo
živou trac}ici a cenní díla. Prr,ní český
překlad Řínrského nlisálu s rt,sl,ětlivkarrri
r,ryclal v roce ] 89l emauzský ber.ediktirl
Prokop Josef Bauclvš, na něj pt>zdéji nrohli
tlaviiz-at N,iariirn Sci-raller a Antorlítr Stříž,
Obrrwený enrarrzský ]<lášter se stal dů-
ležitýnl cťlltreln liturgického hnutí i po
rclce 191B. P. Nletod Klertletrt, který tam
pťrsobil, by si zasloužiI samostatný portIét
nlezi protagonist1. r. části 4,2.,1. Krátce
znlíněno ]e miI)istrantské sclružerri leglo
Angelica, které zaiožil ve 30, letech a které
furtgovalo ještě na začátku 50, let a \. řadě
tirrr-rostí i dloLrho potom. \/ tonto sdruž.eni
velmi ei-ektjl,rrě probíhala litrrrgická vÝ-
chova a vzešlo z rlěj mrrotro kněžskýclr po
volání, Připornerruto by nrělo být i působní
Klementova nástupce P Josefa Gabriela
(I915-1992). Chci též upozornit na r.lir,,
kterÝ nrě1 v českén prostředí překlad dila
Pia Parsche ,,\'ýklad sr.átej on-rše v duchu
liturgicl<e1 obnovt,",

l.iturgickérnu hnutí se postupně claiilo
prosazovat některé zněnt,i na celocírker.ní


