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Člen Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles 

Klášter Emauzy, Chrám P. Marie a sv. Jeronýma, Vyšehradská 49, Praha 2 

Neděle 16. prosince 2018 v 16 hodin 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PROGRAM: 

Luigi CHERUBINI:    O salutaris hostia 

(1760–1842) z eucharistického hymnu „Verbum supernum prodiens“ 

na text sv. Tomáše Akvinského 
 

Adam MICHNA z Otradovic:  Vánoční rosička 
(1600 – 1676)       z České mariánské muziky (1647) 

 

Bedřich BRIDEL:   Usni, usni ctné poupátko 
(1619 – 1680)    ze sborníku Jesličky staré nové Písničky (1658) 

 

Karel V. HOLAN-ROVENSKÝ: K Ježíškovi, miláčkovi 
(1644-1718)     Ze sborníku Capella Regia Musicalis (1693) 

 

František Xaver BRIXI:  Preludium D dur 
(1732-1771) 

ANONYMUS XIV. st.:   Resonet in laudibus (harm. Jacob Handl) 

 

František Xaver BRIXI:  Missa pastoralis D dur 
(1732-1771) Kyrie – Gloria – Graduale (Quem vidistis, o pastores) 

– Credo – Offertorium (Pastores loquebantur – 

sv. Lukáš 2:15b) – Sanctus – Benedictus – Agnus Dei 
 

Jan Nepomuk VITÁSEK:  Sem, ovčičky vábné 
(1771-1839)     Hymnus pastoralis in G pro bas a orchestr 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Marie MATĚJKOVÁ (soprán), Jana EHRENBERGEROVÁ (alt) 

Viktor BYČEK (tenor), Jan JANDA (bas) 

Zdeňka KOŠNAROVÁ (varhany) 
 

Sbormistryně: Marie MATĚJKOVÁ 

Dirigent:   Tomáš ČECHAL  
 

 
 

Vstupné 150 / 100 Kč                   www.eso-music.cz 
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Vážení a milí návštěvníci Emauzského kláštera, milí příznivci Emauzského 

sboru a orchestru, buďte vítáni na sklonku třetí neděle adventní, zvané GAUDETE. 

Měla by být vskutku radostnou, protože den narození Ježíše Krista se kvapem blíží. 

A tento den jako celé svátky vánoční jsou vzácnou dobou, kdy lidé mají k sobě blíže, 

naplňuje se „skutková podstata“ lásky a nesváry bývají potlačeny. Vzhledem k tomu, 

že datum našeho koncertu připadlo právě na tuto „radostnou“ neděli, vynecháváme 

adventní zpěvy a hudebně již anticipujeme Vánoce skladbami, které patří až 

do období narození Krista. Ke zklidnění, ztišení nitra jsme proto vybrali na úvod 

zhudebněný text nejvýznačnějšího scholastika třináctého století Tomáše Akvinského. 

Skladba O salutaris hostia jsou dvě sloky z hymnu „Verbum supernum prodiens“ 

oslavující, zjednodušeně řečeno, mystérium proměnění chleba a vína v podstatu Těla 

a Krve Kristovy. Následující písně byly vybrány z barokních kancionálů tak, 

aby vedly spíše k zamyšlení, aby navodily komorní atmosféru s pastorální náladou. 

V překrásných obrazech barokní poezie jsme nabádáni (Křesťanská, pospěš, duše: 

rosa jest tekoucí, ach nezaspi ji duše: jest i vytekoucí), vyzýváni, (K Ježíškovi, 

miláčkovi pospěšte pobožné dušičky) i přizváni k ukolébavce (Usni Původe Života, 

skrz tě míjí každá Psota, spi bez strachu Pacholátko, ty naše Sláva jsi, ty jsi náš, 

nejináč). 

Rožmitálský kantor Jakub Jan Ryba napsal na počátku 19. století, 

že „v Čechách měla chrámová hudba před F. X. Brixim vážný, suchý a velmi prostý 

ráz. Brixi pak vdechl ve své skladby barvitost a energii“. Ano, energii s vroucí silou 

pokání, pocítíme již v úvodních taktech Kyrie z Pastorální mše D dur. A v Dona 

nobis téhož díla ve figuraci smyčcových nástrojů uslyšíme umně zakomponovaný 

první takt vánoční melodie Narodil se Kristus Pán. Tak pozorně naslouchejte! Místo 

povídání o životě F. X. Brixiho, u jehož jména si jen poznamenáme, že již od svých 

dvaceti sedmi let zastával významný úřad svatovítského kapelníka (o několik desítek 

let tuto funkci vykonával skladatel Vitásek), nabízíme některé z textů uváděných 

skladeb. Bude to, myslíme si, v tuto chvíle užitečnější informace … 

Krásné a především duchovní prožití vánočních svátků vám ze svých srdcí 

přejí členové Emauzského sboru i orchestru. 

Tomáš Čechal 

 

O salutaris hostia,  Ó spásná hostie, 

quae coeli pandis ostium,  jež otvíráš dveře do nebe, 

bella premunt hostilia,  sužují nás nepřátelské boje, 

da robur, fer auxilium.  dej sílu, přines pomoc. 

 

Pastores loquebantur ad invicem.  Pastýři, o čem spolu rozmlouváte? 

Transeamus usque Bethlehem  Pojďme k Betlému 

et videamus Verbum hoc quod factum est. a uvidíme Slovo, které bylo učiněno. 

Quod Dominus ostendit nobis. To nám Hospodin ukázal. 
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Quem vidistis, o pastores, dicite:  Koho jste viděli, pastýři, povězte: 

annuntiate nobis in terris quis apparuit:  řekněte nám, kdo se zjevil na zemi: 

Natum vidimus, et choros angelorum Viděli jsme Děťátko a sbory andělů 

collaudantes Dominum.  oslavujících Pána. 

Dicite quidnam vidistis,  Povězte, co jste viděli, 

et annuntiate Christi nativitatem. a zvěstujte narození Krista. 

 

P.S.: V Hymnu „Sem, ovčičky vábné“, který už tradičně zakončuje naše adventní 

koncerty, použil Jan Nepomuk Vitásek melodie protestantského latinského chorálu 

„Adeste fideles“. Původ chorálu patrně souvisí s anglickými katolickými kruhy 

18. stol. a jejich English College ve francouzském městě Douai. Tato kolej byla 

založena r. 1568, aby vychovávala anglické katolické duchovní. Po francouzské 

revoluci byla kolej zrušena a její knihovna dílem zkonfiskována, dílem zničena. 

Jeden z rukopisů, jež opsal okolo r. 1740 John François Wade, obsahuje dva nápěvy 

této písně (v tříčtvrtečním a čtyřčtvrtečním taktu) a čtyři sloky. Od r. 1750 je píseň 

publikována ve většině kancionálů. 

 

1. Adeste fideles, laeti triumphantes:  1. Jdou zástupy věrných s jásotem a chválou, 

Venite, venite in Bethlehem:  my též do Betléma pospíchejme. 

Natum videte Regem angelorum.  Vítejme Pána, Krále andělského, 

Venite adoremus, venite adoremus,  Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému, 

venite adoremus Dominum. Ježíši zrozenému zpívejme. 

 

4. Pro nobis egenum et foeno cubantem  4. Bůh s námi je spřízněn, lidský úděl sdílí, 

Piis foveamus amplexibus;  jej chválami vroucími vítejme. 

Sic nos amantem quis non redamaret?  Láskou za lásku Pánu odpovíme 

Venite adoremus, venite adoremus,  Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému, 

venite adoremus Dominum. Ježíši zrozenému zpívejme. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

________________________________________________________________________________

Titulní strana: Jose Campeche y Jordan (1751-1809) – Narození Páně (1799) 

Poslední strana textu: Jaromír Stretti Zamponi (1882-1959) – Emauzy (1911) 


