Noc kostelů 2014
Pátek 23. 5. 2014
19.00 hod. kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů v Brně-Žabovřeskách
21.10 hod. kostel Nalezení svatého Kříže v Brně
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Cappella Polyphonica Salesiana
SMÍŠENÝ SBOR PŘI SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŢE
V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH
řídí Jiřina Pleská
Program:
1. Wiliam Byrd: Ave, verum Corpus
Buď pozdraveno skutečné Tělo narozené z Marie Panny, které opravdu trpělo a bylo obětováno na kříži za člověka. Z jeho boku vytryskla krev a
voda. Kéž ho ochutnáme i ve zkoušce smrti. O sladký, tichý synu Marie, smiluj se nade mnou.

2. Orlando di Lasso: Ave Regina coelorum
Buď zdráva, Královno nebeská, buď zdráva, Paní andělů. Buď pozdraven, kořeni, bráno, z níž světu vzešlo světlo. Raduj se, Panno slavná, nade
všechny vyvýšená: Buď zdráva, předůstojná, oroduj za nás u Krista.

3. Wiliam Byrd: Justorum animae
Duše spravedlivých jsou v rukou Božích a nedotkne se jich utrpení. Smrt pro ně byla nicotností, neboť zemřeli v pokoji.

Giovanni Pierluigi da Palestrina: O bone Jesu
Ó dobrý Ježíši. Vyslyš mne a nedopusť, abych se od Tebe odloučil. Ochraň mne od zlého a v hodinu mé smrti mne povolej a postav mne do své
blízkosti a já Tě budu společně s anděly a Tvými svatými chválit na věky věků. Amen.

4. Zdeněk Lukáš:

Pater noster

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

5. Marek Jasiňski:

Cantus finalis (Psalm 148)

Úplné znění ţalmu
Chvalte Hospodina, všichni na nebi, chvalte ho z výšin svých! Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy! Chvalte ho,
slunce i měsíci, chvalte ho, všechny hvězdy zářící! Chvalte ho, nebesa nejvyšší, chvalte ho, vody v oblacích! Ať všichni chválí jméno Hospodin,
jehož příkazem byli stvořeni! Na věčné věky je všechny umístil, jeho ustanovení se nezmění! Chvalte Hospodina, všichni na zemi, vodní obludy a
všechny hlubiny, blesky a kroupy, mlha i sníh, prudký vichr, plnící jeho rozkazy,
rovněž tak hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechno cedroví, divoká zvěř i všechen dobytek,
drobná havěť i ptáci na křídlech, králové světa a všechny národy, všichni vůdcové a vládci na zemi, mladíci spolu s dívkami a staří s mladými! Ať
všichni chválí jméno Hospodin, jen jeho jméno je přece nejvyšší, jeho sláva je nad nebem i nad zemí! Roh svého lidu on sám vyvýšil k věhlasu
všech svých oddaných, synů Izraele, jeho nejbližších!

6. Giovanni Pierluigi da Palestrina: Missa brevis
Credo
Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý
Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něhož všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil
z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben.
Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude
bez konce. Věřím v Ducha svatého, Pána a Dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován
a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

Agnus Dei
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.

7. Orlando di Lasso: Salve Regina
Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce
a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto
putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno, Maria!

8. Bohuslav Matěj Černohorský: Precatus est Moyzes
Mojžíš se modlil před tváří Hospodinovou a řekl: Proč se, Hospodine, hněváš na svůj lid? Ušetři jej svého hněvu. Pamatuj na Abraháma, Izáka a
Jakuba, jimž jsi přislíbil dát zemi plodící mléko a med. A Hospodin byl usmířen ve svém hněvu, jak slíbil učinit svému lidu.

Informace o sboru
Informace o sboru najdete na webové adrese www.cappella.cz

Cappella Polyphonica Salesiana
hledá talentované zpěváky z řad středoškolských nebo vysokoškolských studentů a pracujících do všech hlasových skupin. Podmínkou je orientace
v notovém materiálu, hlasové předpoklady ke zpěvu, a tolerance ke křesťanskému vyznání.
Pravidelné zkoušky sboru jsou každý týden v neděli v 18.00 hod. v Salesiánském středisku mládeže v Brně-Žabovřeskách, Foerstrova 2.
Je možno se též přihlásit u vedoucí sboru paní J. Pleské na tel. č. 530 316 893, nebo na mobilním čísle 724 972 090, nebo přes e-mail na adrese
vplesky@gmail.com. Další možné informace na adrese http://www.cappella.cz/ , popř. v Salesiánském středisku mládeže, p. Pavel Tichý, ředitel,
Foerstrova 2, Brno-Žabovřesky.

