Všem staršovstvům farních sborů ČCE,
všem seniorátním výborům
Praha, 16. srpna 2018
Č.j.: ÚCK/471-4/2018
Nové bohoslužebné formuláře
Milé sestry, milí bratři,
připomínáme vám usnesení letošního synodu č. 34 (příprava nové agendy) tohoto znění:
1. Synod děkuje poradnímu odboru liturgickému za přípravu bohoslužebných formulářů A,
A s VP, E, E s VP.
2. Synod se seznámil s novými bohoslužebnými formuláři A, A s VP, E, E s VP, včetně návrhů
direktorií pro novou agendu a než bude rozhodovat o jejich přijetí či nepřijetí, ukládá
farářům/farářkám, sborům i seniorátům tyto formuláře i direktoria řádně a podrobně
projednat na pastorálkách a na staršovstvech.
3. Dále synod ukládá seniorátním výborům, aby do konce roku 2019 předaly výsledky
rozhovorů synodní radě.
4. Nakonec synod ukládá synodní radě seznámit s těmito výsledky synod 2020.
Bohoslužby jsou centrem života církve. Není nám dáno vyjádřit, jak nesmírný význam mají
pro nás, pro celý svět, pro Boží dílo zde na zemi. Je úžasné, že se v našich shromážděních stále
děje zázrak, a my posloucháme učení apoštolů, jsme spolu, lámeme chléb, modlíme se. /Sk 2,42/
Příprava nové agendy nám dává možnost rozhovoru o tom, co se při bohoslužbách děje, jak se
nás to dotýká nebo snad jak nás to míjí, může posílit naši víru, může odkrýt radost z toho, že se
objevilo něco, co nám možná dosud zůstávalo skryto.
K čemu agendu potřebujeme? Třeba k tomu, abychom byli spojeni s bohatstvím tradic světové
reformace i českobratrského evangelictví, abychom se nepozorností či nedbalostí nepřipravili
o něco podstatného. Společná agenda otevírá prostor pro takové slavení Kristových svátostí
a naslouchání Božímu slovu, v němž nám bude dobře, společně mladým i starým, ve víře
silnějším i ve víře slabším, těm kdo jsou v církvi od narození, i těm, kdo do ní přišli nedávno,
domácím i hostům.
Jsme vděční za Agendu I a Agendu II. Od jejich vydání uplynulo třicet let. Nová agenda staré
neruší, spíše obnovuje, vnáší nové podněty a reaguje na změny, kterými i naše církev prochází.
Jednou z nich je například posun rázu bohoslužeb „od přednášení ke slavení“.
Přejeme rozhovor plný důvěry, invence i pozorného naslouchání.
Bohoslužebné formuláře včetně návrhů direktorií posíláme v příloze.
Za synodní radu
Daniel Ženatý, synodní senior
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