
 

SVATOMATĚJSKÁ POUŤ 
 
 
 

ZPĚVNÍČEK 
 

 
 O S. Janu Nepomuckým  

V. K. Holan Rovenský, Capella regia musicalis 1694 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Divy, Zázraky zvěstují / žes v Nebi mocným zjevují /                              
  když k tvému hrobu putují / darův mnohých nabývají. R: / 
 3. Sirotkům, Vdovám v rychlosti / pomáháš v jejich žádosti / 
  Bolest obracíš v radosti / zármutkům jejich tesknosti. R: / 
 4. Tři sta let od pohřbu tvého /od Boha oslaveného / 
  Domácího i cizího / těšíš navštěvujícího. R: / 
 5. Pro čest, jméno a zastání / své cti celé zachování /  
  Jsi mocným stálým ochráncem / v potřebách v škodách Obráncem. R: / 
 6. Od Hanby potupy světský / vysvoboď tvůj Národ Český / 
  Od Moru, hladu a války / ctíme tvé svaté památky. R: / 
 7. Tak věčného za hanbení / jenž tě ctí, ať jsou zbaveni / 
  Hříchy naše mrzkosti / přikrej láskou, upřímností: R: / 
 8. Maria Matka milosti / an tobě byla v libosti / 
  Ta ať k svému Synu mluví / potřeby zdejší vypoví: R: / 
 9. Svatí naši Patronové / s tebou ať udělí nové /  
            Nám zde svaté požehnání /  
  ctíme vždycky do skonání. R: / 
 10. Po zdejším pak putování /  
  učiň ať máme bydlení /  
  Se všemi Vyvolenými /  
  s Bohem vždy sjednocenými. R: / 
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LITANIE  
J. J. Božan, Slavíček rájský 1719 

 

 
 

 2. Kriste Králi Nebeský / smilůj se nad námi /  
  Světa Vykupiteli / smilůj se nad námi. 
 

 3. O Bože Duše svatý! / smilůj se nad námi / 
  Svatá Trojice Bože / smilůj se nad námi. 
 

 4. Svatá Boží Rodičko / O Panno Maria ! /  
  jenž jsi nám Spasitele / světa porodila. 
 

 9. Křtiteli Boží Jene / rač se k Bohu za nás /  
  přimluvit, ať zažene / všeliké zlo od nás. 
 

 10. S tebou nechť se přimluví / i Otcové svatí /  
  kteréž zde Bůh nad jiné / ráčil milovati. 
 

 12. Svatý Petře / Ondřeji / Jene, i Matěji /  
  Pavle, Bartoloměji / Šimone, Thadei.  
 

 13. Jakube i Tomáši / Filipe, Matouši /  
  Barnabáši s Jakubem / Marku i Lukáši. 
 

 14. Račte se přimluviti / k Bohu prosbou vaší /  
  ať se ráčí slitovat / nad vší bídou naší. 
 

 16. Václave, a Dědici / naší země České /  
  pros Boha ať odpustí / naše hříchy těžké. 
 

 17. Svatý Vít, svatý Vojtěch / i svatá Lidmila /  
  kteráž s nimi pro Krista / svou Krev jest vylila. 
 

 18. Zikmund, Prokop i jiní / spolu Mučedlníci /  
  nechť jsou u tebe Kriste / naši přímluvníci. 
 

 19. O Králi Hospodine / smilůj se nad námi /  
  pro tvých svatých přímluvy / a tvé svaté rány. 
 

 60. O Kriste Synu Boží / smilůj se nad námi /  
  jenž hříchy světa snímáš / prosíme uslyš nás. 
 
 

  
TATO AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU STAROSTY MČ. PRAHA 6  Mgr. ONDŘEJE KOLÁŘE 



II. PÍSEŇ O SV. MATĚJI  
(zpívá se jako „Na kolena padejme“) 

 
 

 1. Apoštole Matěji, / buď od nás všech uctěný, / 
  chrámu našeho patrone, / svatý Matěji.  
 

 2. Tys od Boha vyvolen, / za apoštola zvolen, / 
  ohlašovals jméno Jeho, / svatý Matěji. 
 

 3. V tom jsi také setrval, / a pro Krista život dal, /  
  mučednickou smrt podstoupil, / svatý Matěji. 
 

 4. Ukaž našim rodinám, / správnou cestu v Boží chrám, / 
  aby víru zachovali, / svatý Matěji. 
   

 5. Ochraňuj město naše, / v jménu Krista Ježíše, / 
  vypros pokoj, požehnání, / svatý Matěji. / 
   

 6. V poslední pak hodině, / když duše z těla vyjde, / 
  doprovoď ji před trůn Boha, / svatý Matěji. / 

 
 

ŽALM 113(112), 1-8 
Jan Fila (*1982) 

 

 
 

 

 1. Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodinovo! 

  Bud' velebeno Hospodinovo jméno nyní i navěky. Odp. 
 

 2. Od východu slunce až na jeho západ bud' chváleno Hospodinovo jméno! 
Povznesen je Hospodin nade všechny národy, nad nebesa jeho sláva. Odp. 

 

 3. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, který trůní na výsosti 
  a shlíží dolů na nebe i na zem? Odp. 
 

 4. Slabého zdvihá z prachu, ze smetiště povyšuje chudého, 
  aby ho posadil vedle knížat, vedle knížat svého lidu. Odp. 
 

 ALELUJA arr. BA 
(před evangeliem) 

  



PÍSEŇ O SV. MATĚJI 
(zpívá se jako „Bože cos ráčil“) 

 7. V bělostný způsob Chleba přesvatého / a v krůpěj vína v kalich lásky Boží /  
  i Matěj svatý volal Pána svého / jemuž se světy v prachu úcty koří. 
  /: S ním i my nyní v úctě poklekáme / v tajemství Chleba Krista vyznáváme. :/ 
 

 8. Beránku Boží, na potupné kříži / jsi viny světa ve své krvi obmyl /  
  udělil pokoj, zlehčil žití tíži / ztracené štěstí lidské duši dobyl. 
  /: Na mocnou prosbu apoštola svého / popřej nám pokoj ráje ztraceného. :/ 
 

PŘEKLAD UKRAJINSKÝCH SKLADEB 
Svjatyj Bože (Святий Боже) 

Svatý Bože, Svatý silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi. 
Sláva Otci i Synu, i Duchu svatému, jako bylo na počátku, nyní i vždycky až na věky věků. Amen. 
 

Cheruvymskaja pisňa (Херувимскaя пісня) 
My, tajemně zobrazujíce Cherubíny a Životodárné Trojici trojsvatou píseň pějíce, nyní zanecháme 
veškeré světské činnosti, abychom přijali Krále všech neviditelně doprovázeného, jeho osobními 
strážci, šiky Andělů. Aleluja, Aleluja, Aleluja. 
 

PROGRAM 
V 1000 průvod se zpěvem od kapličky sv. Jana Nepomuckého do kostela. Slavnostní 
bohoslužbu celebrují Mons. ThDr. Jan Balík, Ph.D. & P. RNDr. Matúš Kocian, Ph.D. 

 

HUDBA BĚHEM POUTNÍ SLAVNOSTI 
Průvod O S. Janu Nepomuckým Svatý Jene zpovědníku 

 Litanie k sv. apoštolům a českým patronům Bože Otče Introitus
 místní matějská píseň II. 1. - 3. sloka 

Kyrie a Gloria  J. Voříšek Missa brevis 
Žalm Jan Fila Žalm 113 

Graduale místní matějská píseň II. 4. - 5. sloka 

Alleluja  arr. Jan Fila Alleluja  
Credo J. Voříšek Missa brevis 
Offertorium  L. Dyčko Svjatyj Bože 

Sanctus a Benedictus  J. Voříšek Missa brevis 
Agnus Dei J. Voříšek Missa brevis 
Communio místní matějská píseň I. 7. - 8. sloka 
 L. Dyčko Cheruvymskaja pisnja 
 Reinhold Glière Preludium 
Závěr:  kancionál 932 Te Deum (arr. J. Fila) 
 

PROVEDENÍ HUDBY 
soprán: B. Altior & B. Špačková & A. Angelová | alt: M. Ditrichová & E. Špačková | tenor: O. Dobisík 

& A. Slavický | bas: V. Michalec & O. Beneš | housle: J. Mareček & T. Sokolová | viola: J. Ludvík | 
violoncello: M. Fichtner | flétna: V. Seidlová | klarinet: O. Beneš | varhany: J. Fila | řídí: B. Altior 


