
Návštěva

Jeho Svatosti papeže

Benedikta XVl.



5 LAV N 05Tl,l í svntovÁc uvs rÝ

l(Ol'l(ERT

Basilika sv. Václava, 27 . záÍí 2W u 18. 00 hodin

v předvďer svátku Národnísvatováclavské puti 2009

a návštěvy Svatého otce Benediha XVl' ve Staré Boleslavi

Dies venit victorie - Pficházíden vítězswí
(hynnus ke svoténu Vdclavu, přelom l3J14' stoletÍ)

Přivítání relihie svatého Václava

Náš milý svaý Vá claue (zpěv z konce 1 5. stokt|

Joseph Haydn ('1732 - 1 809): lntroduzione

(Maestoso ď Adogio, z Eklu 1edm psledních slov Vykupiteloých na křÍži)

R.D. prď Dr. Petr Pitha: Svaý knižeVádav

Zdeněk Lukáš (1928 - 2007): Liturgické písně

Dona nobis pacem

Francis Poulenc (.l899 - 1963):Salve Regina

Karel lV., císař římský a král český: Legenda o svatém Václavu

l. KdyŽ šífflo se náboŽenswí křeďanské. . .

Zdeněk Lukáš: Pater noster

Jaroslav Kfička (1882 - 1969): Původ ptacwa

Karel lV., císař římský a král český: Legenda o svatém Václavu

ll' 0ddával se pak slavný kníže Václav. . .

Joseph Haydn: Hodie mecum eris in Pandiso - Ještě dnes budeš se mnou

v raji

(Gmve e cantnbilg z cyklu Sedm poslednkh slov Vykupiteloých na křfti)

Kriíián: Život a umučeníwatého Václava a jeho báby Ludmily

l. Tedy Boleslav. . .

Antonín Dvořák ('l 841 - 190a): Slyí ó Bože, volání mé

(zEklu Bibliďé pÍsně)

Kristián: Život a umučení svatého Václava a jeho báby Ludmily

ll. Vstane blahoslavený Václav. . .

JosefSuk ('l874 - 1935): Meditace na staročes$ chorál"SvaýVáclave"

Joseph Rauinger, papeŽ Benedih XVl. : z eseje"Konet času"

SvaýVáclave

(nejstoršÍ dochovanó pkeň s čským textem, přdom 12Jl 3. stolet|

SvaýVádave (anonymnÍ boroknÍ úprava)

Iiché uctění relihie svatého Václava

účinkují:

JosďSomr

Staroboleslavský órámový sbot Václav

sbor m i stry n ě M o r i e N ohy n kovd

kisKrosKvintet
uněl ecki vedoucí J ana Putenvd

ZemlInského kvafteto
Fmntišekhuček, Petr ,třEek, Petr Holnon, Pavel Ludvk j.h.

Stanislav Předota

hudební dramaturgie a zpěv

Nina Nováková

dramaturgie, slovo úvodem
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Staroboleslavský chrámový sbol Václav vznikl ve Staré Boleslavi
v roce 2008. Navazuje na dlouholeté tradice pěveckých spolků, heré tu
v minulosti byly centrem národního kulturního životá a staraly se také o
hudební provoz poutního místa. Pod jménem,,Václať je pokračovatelem
pěveckého sdruženi heré ve Staré Boleslavi vzniklo uj roku 18ó.|. Ve
svých ř.adách sdruŽuje hudebníky všech generací, amatéry, Žáky i pedago-
gy umělecké škol' pěvce i instrumentaliÍy. Z iniciativyzaktadaielky sbóru
Marie Nohýnkové soustřeďuje se sbor Václav k interpretaci duchovní hud-
by' kterou uvádí především jako součást liturgickych slavnostr v obou sta-
roboleslavských ch rámech.


