
Nede le 9. 9. 2018 v 1430 v kostele sv. Matěje 
 

HORA FUGIT ve spoluprá ci s Komunitní m centrem MATĚ J ná Práze 6 

si Vá s dovolují  pozvát ná u vodní  koncert cyklu 

VIA    MELODICA 
𝖁 & 𝕸 áneb Cestá Melodie 
pr ibliz ují cí  krá su mariánských svátků á ve novány  ke cti 

sv. Ludmily (860–921), mánz elky c eske ho kní z ete Bořivoje I., 

vychovátelky sv. Václava, muc ednice á patronky vychovatelů. 
 

Vzácným hostem je sólista předních českých scén 

ROMAN JANÁL 
 

DA LĚ U Č INKUJI  

Mártiná Čabanová – hoboj  
Beátá Altior – housle 

Josefí ná Matyášová – housle  
Tomá s  Gabriel – violá  

Mátyá s  Keller – violoncello  
Mikolá s  Troup – várhány 

Pr iprávilá Beátá Altior á slovem prová zí  Frántis ek Špaček. 
 

PROGRAM 

J. S. Bach: Kántáte „Ich habe genug“, BWV 82 

G. F. Händel: A rie z orátorií  „Saul“ / „Samson“ / „Judas Maccabeus“ 
 

 

Tuto kulturne -vzde lá vácí  ákci finánc ní  podporuje MČ Praha 6 



MARIÁNSKÉ SVÁTKY se prolí nájí  cely m rokem. Není  me sí ce, kdy bychom 

neme li ne jákou pr ipomí nku P. Márie – á to nejen udá lostí  z její ho z ivotá, 

ále i vy známny ch dní  s ní  spojeny ch be hem kr esťánske  historie. Ať uz  je to 

Panna Maria „Sněžná“ spojená  se známení m, kde se má  postávit její  kostel 

(roku 352), nebo „Růžencová“ (dr í ve „Ví te zná “) spojená  s ví te zství m 

kr esťánsky ch vojsk nád Osmánsky mi Turky v bitve  u Lepántá (roku 1571) 

á dáls í . V me sí ci zá r í  sláví me hned tr i svá tky:  Narození P. Marie (8. zá r í ), 

Jména P. Marie (12. zá r í ) á svá tek P. M. Sedmibolestné (15. zá r í ). První  

ze symbolicky ch bolestí  P. Márie se odehrá lá 40 dní  po Jez í s ove  nárození , kdy jej 

Josef s P. Márií  pr is li podle z idovske ho zá koná pr edstávit do chrá mu 

á pr i odchodu se setkáli se stárcem Simeonem. Ten pronesl vde c ny  chválozpe v 

Bohu á Márii pr edpove de l: „…i tvou vlastní duší pronikne meč.“ O te to udá losti se 

rozjí má  v Báchove  kántá te  „Ich hábe genug“, kterou dnes uvá dí me. 
 

  



SVATÁ LUDMILA (nebo táke  Lidmila) slaví svátek 16. září. Pochá zelá z mále ho 

slovánske ho kmene Pšovanů á národilá se ná hráde  Ps ov (dnes ní  Me lní k).  

Kní z e Bořivoj, první  historicky doloz eny  Pr emyslovec, ji pojál zá svoji mánz elku. 

Obá vzes li z pohánsky ch kor enu , ále dí ky misii sv. Čyrilá á Metode je pr ijáli 

kr esťánství  (r. 882). Jejich syn Vratislav byl otcem sv. Václava. Ludmilá poz á dálá 

Vá clávovy rodic e, Vrátislává á Drahomíru, áby ho sme lá vychová vát. Souhlásili.  

Vrátisláv zemr el dr í ve, nez  Vá cláv dosá hl plnoletosti. Do te  doby zá ne ho vlá dlá 

jeho mátká Dráhomí rá. Tá ovs em zu stá válá v pohánství  á z á rlilá ná svoji tchyni 

Ludmilu, její  vliv i dobrou pove st. Nená vist Dráhomí ry dos lá ták dáleko, z e nájálá 

Kumana á Tumana, áby stárou z enu, sí dlí cí  ná Tetíně, závráz dili. Dle legendy 

Ludmilá prosilá sve  vráhy, áby jí  sťáli hlávu, áby i oná mohlá prolí t svou krev jáko 

muc ednice. Vráhove  vs ák ná to nedbáli á us krtili ji její m vlástní m zá vojem nebo 

proste rádlem. Proto se zá voj stál Ludmiliny m átributem. 
 

Když se kníže Václav ujal vlády, nechál slávnostne  pr eve st te lo svojí  bábic ky 

z Tetí ná do Prahy á uloz it je v kostele sv. Jiří (kolem r. 926). Touto udá lostí  ves lá 

Ludmilá do obecne ho pove domí  jáko sve tice, tr ebáz e nikdy nebylá svátor ec ená. 

Sve tci (pr evá z ne  muc ední ci) z ráne js í ch kr esťánsky ch dob se dostáli mezi sváte  

ná zá kláde  trádic ní  u cty dlouhodobe  jim prokázováne , ániz  by u káz de ho z nich 

jmenovite  probí hál sloz ity  proces svátor ec ení , ták ják jej zná me dnes. Ludmilá 

symbolicky oteví rá  c eske  nebe á je patronkou nejen vychovatelů, ále i vinařů. 
 

V souvislosti se křtem a šířením křesťanství se uvá dí , z e Ludmilá záloz ilá 

„Svátová clávskou vinici“ ná Me lní ce, kde sv. Vá cláv vlástní má rukámá ví no ke ms i 

sv. pr iprávovál. Tento vy jev záchycuje málbá v presbytá r i kostela sv. Václava 

na Praze 6. Do souvislosti s dáls í m c esky m sve tcem, sv. Ivanem, dá vá  Ludmilu 

jedná z legend, která  zmin uje i pohánske  trádice te  doby. Podle te to legendy 

Ludmilá obe toválá jes te  sve  pohánske  bohyni, áby záchrá nilá kráj pr ed suchem. 

Ale áz  pr í mluvá sváte ho Iváná zájistilá, ky z eny  de s ť. Moz ná  i proto je v refektá r i 

benediktinske ho klá s terá ve Sv. Janu pod Skalou, kde me l sv. Iván poustevnu, 

vyobrázená Ludmiliná hostiná ná Tetí ne . Ac koliv sv. Ludmilá bylá vy rázná  á silná  

z ená s velky m vlivem, dobá, v ní z  z ilá, kládlá ve ts í  du ráz ná jine  nez  z enske  

ctnosti, ktery mi jsou vy chová de tí  á pe c i o chude . Její  pozde js í  vy znám pátronky 

c á stec ne  upozádilá slá vá její ho vnuká sv. Vá clává. V 19. stol. se jí  dostálo ví ce 

pozornosti. Vz dyť i Antonín Dvořák nápsál rozsá hle  orátorium Svatá Ludmila. 



PROGRAM 

 Varhanní improvisace  
 

 Johann Sebastian BACH (1685-1750) 
Kantate „Ich habe genug“ BWV 82 

➢ Ariá: Ich habe genug  

(Dos el 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  

(Zdr í mne te si, unávene  oc i) 

➢ Recitátive: Mein Gott! Wenn kömmt das schöne: Nun!  

(Mu j Boz e! Kdy konec ne  pr ijde to krá sne  „teď“!) 

➢ Ariá: Ich freue mich auf meinem Tod  

(Jiz  se te s í m ná svoji smrt) 
 

 Čtení z legend o sv. Ludmile & varhanní improvisace 
➢ Fuit in provincia Bohemorum (20. le tá 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  

á rie Sáulá „With Rage I shall burst“ 

➢ Orátorium Samson 

á rie Mánoáhá „Thy glorious deesd inspired my tongue“ 

➢ Orátorium Judas Maccabeus – á rie Simoná „Arm, arm yea brave“ 


