
  



Během bohoslužby zazní díla skladatelů 20.století, 
kteří mají souvislost s naším kostelem. Otto 
Albert Tichý (1890-1973) je pochován na zdejším 
hřbitově. Jaroslav Voříšek (1928-1999) byl ve 
válečných letech varhaníkem v  kostele sv. Matěje 
a v lednu roku 1945 dokončil pro zdejší kůr Missu 
brevis. Jeho optimistickým dílem si rovněž 
připomínáme letošní 75. výročí od konce 2. 
světové války.  

 

 I. PÍSEŇ O SV. MATĚJI arr. Beata Altior 
(zpívá se jako „Bože, cos ráčil“) 

 

 
 

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! :/ 
 

III. PÍSEŇ O SV. MATĚJI  

(zpívá se jako „Rozleťte se zpěvy vzhůru“) 
 

1.  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! :/ 

 
 ŽALM 113 (112), 1-8 arr. BA 

 
 

1. Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodinovo! 
Bud' velebeno Hospodinovo jméno nyní i navěky. Odp. 
 

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

 
3. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, který trůní na výsosti  
 a shlíží dolů na nebe i na zem? Odp. 
 
4. Slabého zdvihá z prachu, ze smetiště povyšuje chudého,  
 aby ho posadil vedle knížat, vedle knížat svého lidu. Odp. 

 

 ALELUJA arr. BA 
(před evangeliem) 

 

  



 

 

PROGRAM 
 

Před začátkem mše sv.  místní matějská píseň I. My s duší plnou 

Introitus místní matějská píseň III. 1. sloka 

Kyrie a Gloria  J. Voříšek Missa brevis 
Žalm arr. BA Žalm 113 

Graduale místní matějská píseň III. 2. sloka 

Alleluja  arr. BA Alleluja  
Credo J. Voříšek Missa brevis 
Offertorium  J. Císař Ave, Maria 

Sanctus a Benedictus  J. Voříšek Missa brevis 
Agnus Dei J. Voříšek Missa brevis 
Communio O. A. Tichý Panis angelicus 

 místní matějská píseň I. 3. sloka, nn 

Závěr:  kancionál 932 Te Deum 

 


