 O hudební doprovod slavnostní mše se stará soubor Hora Fugit, který je od 10. 6. 2019
součástí Institutu renesance kulturního dědictví z. ú. Soubor tentokráte vystoupí ve složení:
Zpěv: Beata Altior, Hana Holubkovová, Vít Michalec & harmonium: Josef Lecian
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Introitus
Kyrie a Gloria
Graduale
Alleluja
Credo
Offertorium
Sanctus a Benedictus
Agnus Dei
Communio
H. Schütz
Závěr:

J. J. Božan
W. Byrd
J. J. Božan
Graduale Triplex
J. J. Božan
W. Byrd
W. Byrd
V. K. Holan Rovenský
O Jesu, nomen dulce
J. J. Božan

Buď pochválen
Missa a 3
Buď pochválen
Alleluja
recitace
Buď pochválen
Missa a 3
Missa a 3
Beránku Boží
O Trojice Nejsvětější

Buď pochválen
J. J. Božan, Slavíček rájský, 1719

1.
2.

Buď pochválen na věky Bůh
tvé cti jsou nebesa plná!
Divotvorce nejsilnější
tys původ vší veselosti






Otec, i Syn, i Svatý Duch
Ó Trojice nerozdílná.
Tys Bůh tys Pán nejmocnější
tys začátek vší radosti.




3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tys Důstojnost nejpřednější
neobsazená širokost
Obloha trne před tebou
vševládnoucí panování
Země, nebe, moře i víc
sáms ty mocný Správce všeho
Ty sám věčnost nasycuješ
sám jsi Život vyvolených
Bez podobenství jsi sláva
nad tisíc Slunce jasnější
Oheň jsi plápolající
v toběť nemůž nic pominout
To vyznáváme srdečně
na věky není začátku
Ó svrchovaný na nebi
ať se hříchu varujeme
Dejž nám zde na živu býti
tam kde na věky kraluješ




















tys vysokost nejpevnější
nespitatedlná hlubokost.
živlové světa se třesou
všechno se před tebou klaní.
jsou proti tobě pouhé nic
nemáš nad sebou žádného.
sám bez proměny panuješ
sáms celá rozkoš tvých milých.
jenž věčnou radost vydává
nad všecko jsi nejkrásnější.
věčně bez vody svítící
byť mělo všecko zahynout.
že v sobě sám trváš věčně
ani konce tvého Svátku.
dejž ať tě všechno velebí
a jen tebe milujeme.
abysme mohli dojíti
Svatý, Svatý, Svatý sluješ. Amen.











Agnus o Svaté Trojici
V. K. Holan Rovenský, Capella regia musicalis, 1683 & 1684

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Beránku Boží náš Jezu Kriste
Uslyš nás hříšné k tobě voláme
Beránku Boží nejdražší zboží
Jenž snímáš hříchy a nepravosti
Beránku Boží Kriste nevinný
Beránku Boží kam kolivěk jdeš
Jenž za tebou jdou tě následují
Odpusť nám hříchy a nepravosti
A při poslední naší hodině
Račiž nám dáti svůj Svatý pokoj












nám Narozený z Panenky čisté.
za smilování tebe žádáme.
spůsob ať se v nás vše dobré množí.
tohoto světa, odpusť nám zlosti.
ó rač shladiti sám naše viny.
Zástupy svatých za sebou vedeš.
novou písničku tobě zpívají.
jenž jsme páchali od své mladosti.
přijmi nás k sobě náš milý Pane.
zaženouc od nás válku i rozbroj.

O Trojice Nejsvětější
J. J. Božan, Slavíček rájský, 1719

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

O Trojice Nejsvětější
ať tebe věrně vyznává
Zrána když Slunce vychází
každodenně tě žádáme
Tys v slunci blesk, záře, oheň
není nebo věčnou hojnost
Zde na nebi slunce v světě
tvého troj-jednoho Božství
Otče jenž jsi slunečný blesk
Duch Svatý obojích oheň
Blesk bez papršlku nebývá
blesk a záře bez světlosti
Jak z blesku záře vychází
od Otce a Syna taky
Oči lidské zde varujte
vzdejte s Seraffíny hlas váš
Jsme lidé zraku slabého
to v světě nerozumíme
Budiž ode všech chválený
Otec i Syn a Svatý Duch

 darůj tvé křesťanské říši
 troj-jednomu chválu vzdává.
 až k večeru když zachází
 chválit, a takto voláme.
 tě vyzkoumat žádný roveň
 máš ó Bože troj-násobnost.
 jenž nám svou jasnost kvete
 jest nějaké podobenství.
 a tvůj Syn tvým papršlkem jest
 oboum bez rozdílu roveň.
 tak Otec s Synem přebývá
 není v Božské slunečnosti.
 a z obouch teplo pochází
 pochází milý Duch Svatý.
 ale ústa, srdce stůjte
 Svatý, Svatý, Svatý Bůh náš.
 viděť tebe tak jasného
 dejž ať v Nebesích uzříme.
 a nad všecko zvelebený
 Svatá Trojice jeden Bůh.
Amen.













