












íseň Ach můj nejsladší Ježíši se po staletí těšila 

takové oblibě, že byla zařazena s upraveným textem 

i mezi písně současného Kancionálu českých 

a moravských diecézí. Její původní tříhlasá podoba pochází 

z objemného kancionálu Capella regia musicalis 

(1693/1694) Václava Karla Holana Rovenského. Ten je 

pravděpodobným autorem i vlastní písně, která je zařazena 

v oddíle „Písně k Pánu Ježíši“. 
 

tředověká latinská sekvence Stabat Mater byla 

v průběhu staletí vícekrát přeložena do češtiny. 

Barokní překlad Adama Václava Michny z Otradovic 

patří jistě k těm nejkrásnějším. Pod názvem Utrpnost 

Křesťana s Rodičkou Boží pod křížem ji Michna zařadil 

do své sbírky duchovních písní Česká mariánská muzika. 

Ve svém básnickém překladu Michna respektoval metrum 

latinského verše, proto je možné jej podložit pod melodii 

s původně latinským textem. V kombinaci s prostým 

nápěvem z františkánského kláštera v Bechyni se píseň velmi 

dobře hodí k niternému postnímu rozjímání. 
 

KALENDÁRIUM NEJBLIŽŠÍCH SLAVNOSTÍ 
 

Kaple sv. Michaela archanděla na Pernikářce 

E 8. května v 17:17  – Jarní koncert 
 

Kostel sv. Matěje   

E 13. května v 10:00  – svátek svatého Matěje 

poutní bohoslužba & doprovodný poutní program 
 

Trojiční kaple na Hadovce 

E 27. května v 14:00  –  slavnost Nejsvětější Trojice 

poutní bohoslužba & doprovodný program 
 

 

(Autor linoritu na titulní straně je ak. mal. Josef KULDA) 
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Josef Matěj Navrátil 
(1798 Slaný – 1865 Praha) 

 

 

robná barokní stavba na Hadovce na půdorysu 

trojlístku si zaslouží pozornost nejen místních 

obyvatel. Skrývá totiž poklady, které přitahují také 

zájem odborníků. Trojiční kaple sloužila jako domácí kaple 

usedlosti Hadovka. V polovině devatenáctého století 

(přibližně 1852) vyzdobil kapli významný český malíř 

Josef Matěj Navrátil figurálními malbami s dekorativními 

vázami a květy. Malby se možná překvapivě věnují jiným 

tématům, než je vlastní zasvěcení kaple (Nejsv. Trojice). 

V jednom ze tří polí malby v kopuli kaple se nachází výjev 

Kristus v Getsemanech, který se vztahuje přímo 

ke Svatému týdnu a to konkrétně k „zelenému čtvrtku“, jež 

je rovněž součástí našeho postního rozjímání. 
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