Nedele 9. 9. 2018 v 1430 v kostele sv. Matěje
HORA FUGIT ve spolupráci s Komunitním centrem MATĚJ ná Práze 6
si Vás dovolují pozvát ná uvodní koncert cyklu

VIA MELODICA
𝖁 & 𝕸 áneb Cestá Melodie
priblizující krásu mariánských svátků á venovány ke cti
sv. Ludmily (860–921), mánzelky ceskeho knízete Bořivoje I.,
vychovátelky sv. Václava, mucednice á patronky vychovatelů.

Vzácným hostem je sólista předních českých scén

ROMAN JANÁL
DALĚ UČINKUJI
Mártiná Čabanová – hoboj
Beátá Altior – housle
Josefíná Matyášová – housle
Tomás Gabriel – violá
Mátyás Keller – violoncello
Mikolás Troup – várhány
Priprávilá Beátá Altior á slovem provází Frántisek Špaček.
PROGRAM
J. S. Bach: Kántáte „Ich habe genug“, BWV 82
G. F. Händel: Arie z orátorií „Saul“ / „Samson“ / „Judas Maccabeus“

Tuto kulturne-vzdelávácí ákci fináncní podporuje MČ Praha 6

MARIÁNSKÉ SVÁTKY se prolínájí celym rokem. Není mesíce, kdy bychom
nemeli nejákou pripomínku P. Márie – á to nejen událostí z jejího zivotá,
ále i vyznámnych dní s ní spojenych behem kresťánske historie. Ať uz je to
Panna Maria „Sněžná“ spojená se známením, kde se má postávit její kostel
(roku 352), nebo „Růžencová“ (dríve „Vítezná“) spojená s vítezstvím
kresťánskych vojsk nád Osmánskymi Turky v bitve u Lepántá (roku 1571)
á dálsí. V mesíci zárí slávíme hned tri svátky: Narození P. Marie (8. zárí),
Jména P. Marie (12. zárí) á svátek P. M. Sedmibolestné (15. zárí). První
ze symbolickych bolestí P. Márie se odehrálá 40 dní po Jezísove nárození, kdy jej
Josef s P. Márií prisli podle zidovskeho zákoná predstávit do chrámu
á pri odchodu se setkáli se stárcem Simeonem. Ten pronesl vdecny chválozpev
Bohu á Márii predpovedel: „…i tvou vlastní duší pronikne meč.“ O teto události se
rozjímá v Báchove kántáte „Ich hábe genug“, kterou dnes uvádíme.

SVATÁ LUDMILA (nebo táke Lidmila) slaví svátek 16. září. Pocházelá z máleho
slovánskeho kmene Pšovanů á národilá se ná hráde Psov (dnesní Melník).
Kníze Bořivoj, první historicky dolozeny Premyslovec, ji pojál zá svoji mánzelku.
Obá vzesli z pohánskych korenu, ále díky misii sv. Čyrilá á Metodeje prijáli
kresťánství (r. 882). Jejich syn Vratislav byl otcem sv. Václava. Ludmilá pozádálá
Václávovy rodice, Vrátislává á Drahomíru, áby ho smelá vychovávát. Souhlásili.
Vrátisláv zemrel dríve, nez Václáv dosáhl plnoletosti. Do te doby zá neho vládlá
jeho mátká Dráhomírá. Tá ovsem zustáválá v pohánství á zárlilá ná svoji tchyni
Ludmilu, její vliv i dobrou povest. Nenávist Dráhomíry doslá ták dáleko, ze nájálá
Kumana á Tumana, áby stárou zenu, sídlící ná Tetíně, závrázdili. Dle legendy
Ludmilá prosilá sve vráhy, áby jí sťáli hlávu, áby i oná mohlá prolít svou krev jáko
mucednice. Vráhove vsák ná to nedbáli á uskrtili ji jejím vlástním závojem nebo
prosterádlem. Proto se závoj stál Ludmilinym átributem.
Když se kníže Václav ujal vlády, nechál slávnostne prevest telo svojí bábicky
z Tetíná do Prahy á ulozit je v kostele sv. Jiří (kolem r. 926). Touto událostí veslá
Ludmilá do obecneho povedomí jáko svetice, trebáze nikdy nebylá svátorecená.
Svetci (prevázne mucedníci) z ránejsích kresťánskych dob se dostáli mezi sváte
ná zákláde trádicní ucty dlouhodobe jim prokázováne, ániz by u kázdeho z nich
jmenovite probíhál slozity proces svátorecení, ták ják jej známe dnes. Ludmilá
symbolicky otevírá ceske nebe á je patronkou nejen vychovatelů, ále i vinařů.
V souvislosti se křtem a šířením křesťanství se uvádí, ze Ludmilá zálozilá
„Svátováclávskou vinici“ ná Melníce, kde sv. Václáv vlástnímá rukámá víno ke msi
sv. priprávovál. Tento vyjev záchycuje málbá v presbytári kostela sv. Václava
na Praze 6. Do souvislosti s dálsím ceskym svetcem, sv. Ivanem, dává Ludmilu
jedná z legend, která zminuje i pohánske trádice te doby. Podle teto legendy
Ludmilá obetoválá jeste sve pohánske bohyni, áby záchránilá kráj pred suchem.
Ale áz prímluvá sváteho Iváná zájistilá, kyzeny desť. Mozná i proto je v refektári
benediktinskeho klásterá ve Sv. Janu pod Skalou, kde mel sv. Iván poustevnu,
vyobrázená Ludmiliná hostiná ná Tetíne. Ackoliv sv. Ludmilá bylá vyrázná á silná
zená s velkym vlivem, dobá, v níz zilá, kládlá vetsí duráz ná jine nez zenske
ctnosti, kterymi jsou vychová detí á peci o chude. Její pozdejsí vyznám pátronky
cástecne upozádilá slává jejího vnuká sv. Václává. V 19. stol. se jí dostálo více
pozornosti. Vzdyť i Antonín Dvořák nápsál rozsáhle orátorium Svatá Ludmila.

PROGRAM
 Varhanní improvisace
 Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Kantate „Ich habe genug“ BWV 82
➢ Ariá: Ich habe genug
(Dosel jsem ku konci)
➢ Recitátive: Ich habe genug. Mein Trost ist nur...
(Došel jsem ke konci.
Moje jediná útěcha spočívá v tom, že chci být Ježíšův a on můj)
➢ Ariá: Schlummert ein, ihr matten Augen
(Zdrímnete si, unávene oci)
➢ Recitátive: Mein Gott! Wenn kömmt das schöne: Nun!
(Muj Boze! Kdy konecne prijde to krásne „teď“!)
➢ Ariá: Ich freue mich auf meinem Tod
(Jiz se tesím ná svoji smrt)
 Čtení z legend o sv. Ludmile & varhanní improvisace
➢ Fuit in provincia Bohemorum (20. letá 10. století)
➢

Kosmova Kronika česká (1125)

➢

Homilie Factum est (konec 11. století)

➢

Václav Hájek z Libočan, Kronika česká (1541)

➢

Drahá Perla: V temnosti pohanské zrozená (1719)

➢

J. Schiffner, Vypsání životů svatých patronů českých (1801-1802)

 Georg Fridrich HÄNDEL (1685-1759)
➢ Ouverture in D, HWV 337
➢ Orátorium Saul
árie Sáulá „With Rage I shall burst“
➢ Orátorium Samson
árie Mánoáhá „Thy glorious deesd inspired my tongue“
➢ Orátorium Judas Maccabeus – árie Simoná „Arm, arm yea brave“

