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HUDBA V PRŮBĚHU
POUTNÍ SLAVNOSTI

Jaroslav Voříšek
(1926–1998)

 Hudební náplň SvatoMatějské poutní
slavnosti má již vlastní ustálenou tradici,
která se formuje od roku 2016, kdy
soubor Hora Fugit poprvé nastudoval a
uvedl skladbu Jaroslava Voříška Missa
Brevis. Voříškovu skladbu dále doplňují dochované poutní písně věnované
sv. Matěji a skladby mající úzký vztah ke kostelu sv. Matěje, k místním rodákům či
osobnostem, jež zde působily, působí nebo jsou na místním hřbitově pochované. 
I. PÍSEŇ O SV. MATĚJI
(zpívá se jako „Bože, cos ráčil“)
arr. Beata Altior

1.

My s duší plnou lítosti a žalu / před oltář Kristův s touhou vřelou jdeme /
životních bouří divém ve přívalu / prosící dlaně k Tobě, Pane, pneme.
/: Kéž svatý Matěj za nás k Tobě volá / té prosbě mocné nebe neodolá. :/

2.

Do světa koutů přes propasti moře / ze srdcí lidských slavně rozléhá se /
Buď sláva Tobě, nesmrtelný Bože, / jenžs na smrt vydal Syna k lidské spáse!
/: I svatý Matěj čest Tvou světu hlásá / nás vede tam, kde kyne věčná spása. :/

3.

V sbor apoštolů svatý Matěj vešel / a pravdě Páně zasvětil své činy, / pro pravdu
Páně na kraj světa přešel, / svou hlavu dal pod ostří širočiny.
/: Matěji svatý, uč nás v boji žíti, / pro Krista žíti, trpěti i mříti :/

4.

V srdci i činech víru v Boha nesl / tisícům duší rozžal její světlo, /
pro viru v Boha smrti v náruč klesl, / když sémě Boží z jeho dlaní vzešlo.
/: Nám dodnes září víra Matějova / kéž plní duše, srdce, žití, slova! :/

5.

V Kristovu oběť vložil i krev svoji / jež rudým jasem zalila mu šíji, / jak oběť víry
slavně padl v boji, / paměť a sláva jeho dodnes žijí. /: S Matějem svatým v oběť
dáti chceme / sebe i všecko, co jen svým my zveme. :/

6.

Zajásal Matěj svatý, svědek Páně / Svatý je Bůh náš, svatý, věčně svatý /
když vínek slávy přijal z Boží dlaně / za lidskou zášť a lidský nevděk klatý.
/: Svatý je Bůh náš! Bouří světem celým / i srdcem naším, láskou rozechvělým. :/

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 potupném 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. :/

9.

Přesvatým tělem, Kriste, Boží Synu, / jsi v těžkých dobách sytil věrné svoje /
by s duší slabých střásli slabost, vinu / v hrdinství vedli pro Tebe své boje.
/: Tělem svým nasyť věrné svoje znova / ať ožije v nás síla Matějova. :/

10. Oběť tvá, Pane, již je dokonána / lid Tvůj se vrací v nové žití boje /
kéž z oběti Tvé je jim pomoc dána / a vítězství dá požehnání Tvoje.
/: A svatý Matěj nechť nás věrně chrání / vždy ochrannou a požehnanou dlaní! :/
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Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodinovo!
Bud' velebeno Hospodinovo jméno nyní i navěky. Odp.



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



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



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

ALLELUJA
Graduale Triplex, arr. Jan Fila

III. PÍSEŇ O SV. Matěji
(zpívá se jako „Rozleťte se zpěvy vzhůru“)

Budiž od nás vždy veleben, / milený náš ochránce /
jenž jsi byl losem vyvolen, / apoštola zastánce /
Tebe ctíme, velebíme, / apoštole Matěji, /
za ochranu Tě prosíme, /: v tebe máme naději. :/

2.

Učedník když Mistra zradil, / Ty jsi zcelil zase sbor /
k jedenácti Bůh Tě vsadil, / apoštolů svatých chor. /
Vypros nám všem víru, / lásku / i též blahou naději, /
že se s Tebou v nebi sejdem, /: rozmilý náš Matěji! :/

3.

Prozřetelnost Boží Tebe / apoštolem zvolila /
bys otvíral lidem nebe – láskou národ pojila. /
Pomoz v dobách těžkých lidu, / velký světče Matěji, /
zlomit pýchu, zdolat bídu – /: sil v nás svatou naději! :/

4.

„Všichni, kdož se lopotíte, / všichni vy obtíženi“, /
v chrámu – zde se potěšíte – u Krista je spasení.
Apoštol Matěj zde za Vás / Boha prosí, Boží Máť,
Pane smiluj, ach smiluj se, /: Máti bídy lidu zkrať! :/

5.

„Vezměte jho mé na sebe / a učte se ode mne“, /
volá Ježíš, Jeho nebe / v chrámě nad námi se pne: /
Patrone – svatý Matěji – ve Svůj chrám vždy volej nás, /
po smrti ustel u Sebe, /: dušičku Pán v nebi spas! :/

„Všichni jsme poutníci na nekonečné cestě plné zázraků.“ Dean Ray Koontz (*1945)

1.

 Soubor Hora Fugit Vás srdečně zve na poutní slavnost do kaple
Nejsvětější Trojice na Hadovce. Trojiční pouť se bude konat v neděli
16. června 2019 od 15 hodin. Během bohoslužby bude kaple, jež
prošla v posledních letech generální rekonstrukcí, opětovně
slavnostně vysvěcena.

arr. Jan Fila

