Zp v p ed evangeliem

„Po tení, které bezprost edn p edchází evangeliu, se zpívá Aleluja
nebo jiný p edepsaný zp v, jak to vyžaduje liturgická doba. Tato aklamace
tvo í samostatný ob ad i úkon, jímž shromážd ní v ících vítá Pána, který
k n mu má promlouvat, pozdravuje ho a zp vem vyznává svou víru.
Aklamaci zpívají všichni vstoje, za íná schola nebo kantor a m že se i
opakovat; vložený verš ovšem zpívá schola nebo kantor (…) p íslušné verše
se berou bu z lekcioná e, nebo z Graduale“ (Všeobecné pokyny
k ímskému misálu, III. vydání, l. 62).
„Jako zp v p ed evangeliem se m že zpívat bu text uvedený pro
jednotlivé dny anebo libovolný z text vybraných pro p íslušnou liturgickou
dobu. Mimo dobu postní se na za átku a na konci, pop . i uprost ed verše,
zpívá Aleluja. M že se také pokaždé dvakrát i t ikrát opakovat. V dob
postní se p ed evangeliem zpívá pouze p íslušný verš bez Aleluja. M že se
však vkládat, místo Aleluja, zvolání Chvála tob , Kriste, Králi v né slávy.
Pokud se text zp vu p ed evangeliem nezpívá, m že se vynechat. Svou
povahou i složením vyžaduje tento text nutn , aby byl zpíván. Nebylo by
proto vhodné, kdyby m l být p i mši s ú astí lidu pouze p e ten. V liturgické
tradici západní i východní církve byla vždy p íprava na evangelium
doprovázena zp vem. Nem že-li být zpíván liturgický text zp vu p ed
evangeliem, je dobré vsunout na toto místo vhodný lidový zp v“ (Úvod
k prvnímu dílu mešního lekcioná e, l. 11; totéž v ostatních dílech).
Z výše uvedených liturgických dokument vyplývá, že Zp v p ed
evangeliem, jakožto samostatný ob ad, má být p i mešní liturgii naprostou
samoz ejmostí, stejn jako responsoriální žalm po 1. tení. Pom rn
rozší ená praxe za azovat místo skute ného Zp vu p ed evangeliem sloku
písn je podle výše uvedeného l. 11 mešního lekcioná e jakési „nouzové
ešení“. Je tedy žádoucí, aby se alespo o ned lích a slavnostech zpíval
p ed tením evangelia skute ný Zp v p ed evangeliem, tedy Aleluja
s veršem. Zp v Aleluja zpívají v ící velmi rádi, a proto není p íliš vhodné
místo n ho zpívat sloku lidové písn , která radost zp vu Aleluja vyjád it
nem že. Publikace Zp vy mezi teními (Gloria, Rosice – Musica sacra,
Brno 2003) uvádí k náp v m Aleluja z Kancionálu ( . 691 – 695) i texty
verš . Aby se náp vy Aleluja mohly více st ídat, dáváme k dispozici další,
níže uvedené. Náp vy Zp vu p ed evangeliem pro postní dobu, kdy se
místo Aleluja zpívá aklamace „Chvála Tob , Kriste, Králi v né slávy“
uvedeme v samostatné p íloze.
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