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České nebe, podobně jako každé jiné hudební dílo, má své „rodiče“, své autory. Paní Marie 
Dolistová se svými hluboce procítěnými texty vystihujícími život a svědectví našich světic   
a světců, stejně tak komponista plk. Jan Zástěra se svou mladistvou a mnohdy až strhující 
hudbou bezesporu vytvářejí hřejivý dojem nesmírné blízkosti těch, kteří již dospěli do 
domova u Pána, ale neodtrhli se od kdysi svého a nyní stejného pozemského domova 
našeho. Měl jsem velké štěstí, a považuji to za čest, že jsem u počátku Českého nebe mohl 
být přítomen. Vždyť se zrodilo v mé litoměřické diecézi a udělení záštity tomuto umělec-
kému dílu bylo mou vlastní radostí. Naši svatí národní ochránci nebe nedobývali, ale svým 
následováním Krista o ně usilovali. Nebeská brána se jim otevřela a otevře se i nám, 
protože jejich často dramatické životní příběhy jsou v mnohém podobné těm našim. Cíl 
jejich je totožný s cílem naším. Obyvatelé českého nebe a všichni ostatní nebeští přátelé 
nás ujišťují, že onoho cíle je možné dosáhnout. Kéž by náš křesťanský život byl modlitbou, 
krásnou písní k oslavě Boha, tak jako České nebe je velkým oratoriem, chvalozpěvem         
k Boží cti a slávě!

Pár slov k Českému nebi
MONS. JAN BAXANT, BISKUP LITOMĚŘICKÝ 
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Na podzim roku 2018, u příležitosti velkého výročí republiky, představil skladatel Jan 
Zástěra cyklus jedenácti duchovních kantát o českých světcích na texty básnířky 
Marie Dolistové. Nazval jej příznačně, České nebe. Už tehdy bylo jasné, že se jedná     
o cyklus neuzavřený, neboť české nebe je ve skutečnosti značně početnější. Ohlas, 
kterého se cyklu dostalo, přiměl oba autory v díle pokračovat a dosud poloprázdné 
České nebe postupně zaplnit celé. V průběhu letošního roku tak vzniklo dalších 
jedenáct básní, z nichž se prozatím dvě dočkaly zhudebnění. V příštích letech budou 
přibývat další.
V úvodu cyklu stojí svatý Kliment. Když do Čech vstoupila úcta k tomuto světci, bylo 
české nebe ještě prázdné, on do něj symbolicky otevřel bránu všem ostatním. Tak se 
stalo zásluhou dvou bratří ze Soluně, Cyrila a Metoděje, kteří k nám přinesli poselství 
víry. Po těchto zakladatelích pak vstupují do českého nebe další postavy. Světci a svě-
tice, původem z domova i odjinud. 
Proč si je ale dnes připomínat? V čem nám mohou být inspirací? Za každým z nich stojí 
především lidský příběh, který nás může oslovit a ukázat nám směr. V českém nebi 
najdeme panovníky, šlechtice a šlechtičny, ale i postavy neurozené. Někdo dostal do 
základu tituly a bohatství, jiný jen slamník pod hlavu, někdo se narodil do jednodušší, 
někdo do těžší doby. Ve své jednotě nám tak světci z českého nebe ukazují, že ke 
svatosti může být povolán kdokoliv a v kterékoliv době, že svatost se může projevovat 
v činech a životě vládce, ale i docela obyčejného člověka. Kéž by toho byli pamětliví 
jedni jako druzí.  
V závěru cyklu stojí blahoslavený Karel I., jeden z posledních  z hlediska letopočtů. Jím 
se ale české nebe neuzavírá, jeho brány zůstávají otevřené dál.

čes nebe záříké

DANIEL BURDA, TRAUTZLOVA UMĚLECKÁ SPOLEČNOSTČeské nebe
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Severočeská básnířka, která se věnuje zejména poezii s duchovní a přírodní tema-
tikou. Rodačka z Prahy, žije od roku 1961 v Teplicích. Dlouhá léta pracovala jako reha-
bilitační sestra. Poezií se zabývá od 80. let, kdy své básně začala rovněž publikovat     
v místním tisku. Od té doby se také zúčastnila několika literárních soutěží. Vydala 
řadu básnických sbírek (V síti rybáře, S příchutí země, Zarostlé stezky, Na hraně stínu, 
V dešťových kapkách) a pravidelně přispívá do básnických antologií či almanachů, 
např. Skupiny XXVI či Teplického Šlauchu. Řadu jejích textů v minulosti zhudebnil 
teplický skladatel Jan Bůžek, jako autorka hudebních libret v poslední době spolupra-
cuje s Janem Zástěrou nebo Stanislavem Jelínkem. V roce 2019 byla za svou tvorbu 
oceněna Medailí České biskupské konference. 

Kde jste čerpala inspiraci při psaní básní o českých světcích?
Musela jsem vždy prostudovat historii jak osoby světce, tak i celé jeho doby, abych 
pronikla aspoň trochu do situace, ve které se nalézal. A pak nic moc zvláštního, chodila 
jsem, chodila a chodila v klidném prostředí lesa, až přišel nápad. 
Například když jsem psala svatého Víta, tak jsem přemýšlela, jak tu báseň začít. Chtělo to 
nějaký poetický obraz. Šla jsem na procházku, to už se setmělo, a někdo šel s baterkou 
naproti mě. Byla tma jako v pytli. Bylo to velmi romantické, on prošel a světýlko postupně 
mizelo v lese. To mě inspirovalo .(„Svatý Víte, světlo v hloubi věků…“)

čes nebe záříké

Marie Dolistová
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Jak jste se dostala ke spolupráci se skladatelem Janem Zástěrou?
S Honzou Zástěrou mě seznámila kdysi jedna známá na koncertu v Oseku. On si pak na mě 
nějak vzpomněl a předložil mi nějaké náměty. Chtěl, abych pro něj zkusila napsat libreta. 
Nejprve jsem pro něj napsala sv. Anežku, což byla původně samostatná kantáta. Ale 
nesplnila jsem mu všechno, s čím za mnou přišel. Na některé věci jsem se necítila. 
Například chtěl po mě napsat něco humorného. Já jsem ale tenkrát byla hodně zapřažená 
v práci a nebyla jsem naladěná moc žertovně.

Bylo mezi vámi a autorem hudby nějaké autorské tření?
Ani moc ne. My jsme se vlastně docela málo viděli. Když se mu něco nelíbilo, tak mi to 
napsal. Ale toho bylo málo. Já jsem zase ze začátku oponovala u Karla Habsburského. 
Nesouhlasila jsem s tím, že bych o něm měla psát. Můj dědeček byl totiž v první světové 
válce. Nakonec mě ale Honza přesvědčil, že Karel za to nemohl, a naopak se to snažil 
ukončit.

Jaký je to pocit, když slyšíte zpívat v kostele své texty?
Je to opravdu až neuvěřitelné. Když jsem byla na koncertě České nebe v katedrále svatého 
Víta, cítila jsem, že to v sobě budu ještě dlouho zpracovávat. Byla jsem tam už totiž jako 
malé dítě, otec mě hodně vodil do chrámů. Vzpomněla jsem si tam na rodiče, že by měli 
určitě velkou radost.

Jak jste se dostala k psaní básní?
Já jsem měla vždycky ráda básně, třeba v čítankách, Hrubína a Seiferta. Už jako dítě mě 
oslovovala přírodní lyrika. Pamatuji si i na svoji první báseň, kterou jsem mohla napsat, 
když mi bylo tak 18 nebo 16 let. Ta byla o studentovi, který se připravuje na zkoušku. My 
jsme tenkrát bydleli v takové vilové čtvrti. A já viděla, jak ten student svítí dlouho do noci.    
A to mě inspirovalo. Bohužel jí ale už dneska nemám.

Celý rozhovor s Marií Dolistovou si můžete přečíst na 
www.ceskenebezari.cz/media 

čes nebe záříké

Marie Dolistová
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Severočeský skladatel, který se věnuje duchovní i světské hudbě. Autor rozsáhlých 
mešních cyklů, oratorií, dvou symfonií či několika komických oper. Pochází z Oseka na 
Teplicku, kde v tamějším klášteře jako žák začínal se svou hudební tvorbou. V sou-
časnosti žije v Teplicích. Vystudoval sbormistrovství a chrámovou hudbu. Poté nastou-
pil jako dirigent k Hudbě Hradní stráže a Policie ČR, kde působí dodnes. Většina jeho 
tvorby se svými náměty vztahuje k podhůří Krušných hor. Tím se snaží navázat na 
tamní bohatou hudební tradici, kterou se zabývá i jako badatel. Zajímá ho především 
historická hudba oseckých cisterciáků a hudební odkaz skladatele Jakoba Trautzla. 
Toto dědictví rozvíjí s teplickým souborem Collegium hortense. Je držitelem Výročních 
cen OSA za rok 2017 jako Nejúspěšnější skladatel vážné hudby i jako autor Vážné 
skladby roku 2017, jíž bylo vyhlášeno jeho oratorium Korunovace českých králů.

Jak vznikla idea vytvořit cyklus o českých světcích?
Ještě před tím, než bylo České nebe, tak vznikla skladba o svaté Anežce. A to u příležitosti 
výročí jejího narození. Časem vznikly další dvě samostatné kantáty. To už byl zárodek 
nějakého cyklu.
Potom jsme řešili, co dát jako duchovní program k výročí republiky. Něco českého, 
státotvorného, hrdého. Ale co do kostela, že? Ono totiž výročí první republiky nejde na 
první pohled s církví úplně dohromady. Takže jsme hledali nějaké vhodné téma 

čes nebe záříké

Jan Zástěra
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uchopitelné v chrámu. A to jsou ti naši patroni, ten odkaz předchozích generací. Nabízelo 
se tedy rozšířit předchozí kantáty do celého cyklu.

Můžeme z délky a propracování jednotlivých kantát usuzovat, který z příběhů 
světců vás více zasáhl? 
My už tak kolektivně dáváme akcent na některé ze světců. Je třeba jasné, že si dám záležet 
na svatém Václavovi, protože určitě všichni očekávají, že kantáta o světci, který stojí 
uprostřed českého panteonu, bude nějak vypadat. Tohle tedy určitě prosakuje i do mého 
pohledu. A potom je to nějaké osobní zaujetí. Spíše se ale jedná o dílčí motivy, než že by 
mě ten světec bezezbytku oslovil. Například Vintíř mě velmi zaujal. Spojovatel národů,      
z poustevny někde na Březníku. Na jedné straně se rozhodl žít jako poustevník, mít radost 
z mála, z rutinního chodu každodennosti. Ale na druhé straně z té své poustevny provo-
zoval kontakt s vnějším světem, třeba pomohl dojednat mír. Nebyl to zkrátka klasický 
odstřižený poustevník, co nechce vědět o okolním světě.

Jak se cítíte, když slyšíte znít svoji hudbu na významných podiích? Cítíte třeba 
pýchu?
To je asi obecnější otázka, jak vidím svoji roli v tom, co dělám, a vůbec ve světě. Já to 
vnímám v širším kontextu. Pro mě je velká radost, že můžu být součástí něčeho velkého, 
něčeho v čem spatřuji smysl, že jsem platný článek. To mi přináší radost. Rozumím tomu, 
že někomu by mohlo to, že slyší hrát svoji hudbu, že ji lidé chválí, přinášet pocity pýchy či 
hrdosti. Ale já jsem to tak nikdy neměl. Když slyším uznání, tak mě to naplňuje radostí, 
protože vidím, že to co dělám, je funkční. Že ta hudba, že ta situace někomu něco dává, že 
učinila jeho čas radostnějším, zajímavějším. Takže, pro mě je to vždy velký mystický 
zážitek takovéto koncerty. 

Celý rozhovor s Janem Zástěrou si můžete přečíst na 
www.ceskenebezari.cz/media

čes nebe záříké

Jan Zástěra
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František Ketzek 
1906-1978
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Malíř, grafik, ilustrátor, karikaturista, novinář a libretista, ale také profesionální boxer 
a fotbalista. Tím vše stihl být František Ketzek. Narodil se v tehdejším Prešpurku, ale 
od časného dětstí rodina žila v Kladně. Vystudoval pražskou UMPRUM u profesorů 
Brunnera a Bendy, podnikl studijní cesty do Itálie a Francie. V předválečném období se 
veřejně jako malíř prakticky neprojevoval. Snad jen při letních pobytech na jaderském 
pobřeží, kde vznikla řada přímořských krajin. Byl však aktivní v redakci Večerního 
Českého slova jako sloupkař, glosátor a karikaturista. A mimochodem se stal 
úspěšným libretistou, když spolu s přáteli od kavárenského stolu vytvořil texty 
operety Bílá Vrána s hudbou Josefa Kumoka. Ta se dočkala nejen 190 repríz, ale také 
filmové adaptace režisérem Slavínským v r. 1938. Byl zřejmě považován na 
nadějného textaře, neboť v r. 1937 jej zve J. A. Baťa do Zlína s očekáváním, že: 
„ ... v našem prostředí najdete dosti inspirací a námětů pro vhodné písničky, které by           
s nadšením zpívali nejen mladí lidé u nás ve Zlíně, ale v celé republice.” Úspěch si ještě 
zopakuje v roce 1938 s operetou Zlatá žába, tentokrát s hudbou Josefa Libora. 
Přichází však doma temna, konec radostné bezstarostnosti. Ketzek se uzavírá do 
svého ateliéru a naplno se v něm probouzí malíř. Ve svých obrazech vyjadřuje pocity 
úzkosti a tísně doby. nejsou to jen pocity, ale také bezprostřední prožitky. V roce 1942 
je popraven jeho bratr Evžen, krátce poté umírá, řeklo by se smutkem, jeho matka. 
Maluje ještě urputněji a výsledkem jsou dvě výstavy v galerii ARS. Zde se 
neočekávaně představuje jako vyzrálý autor. Výstavu v r. 1944 zahajuje dr. Otakar 
Štorch-Marien slovy: „od času objevení se Jana Zrzavého nezdá se mi u nás malíř, který 
po duchovní náplni svého díla zastává tak výlučné a obdivuhodné místo.” V témže roce 
vytváří soubor litografií Čeští svatí a blahoslavení, přičemž historickým postavám 
vtiskl tváře svých současníků, kteří stejně jako jeho bratr zaplatili statečnost životem. 
Tvář Evžena Ketzka vtiskl postavě sv. Vojtěcha. 
V poválečném období se ještě krátce věnuje novinářské práci, ale stále více se upíná k 
malířské a grafické tvorbě. Věci veřejné mu však nejsou cizí a tak vystupuje před 
čestným soudem hudební obce, aby svým svědectví a na základě dokumentů po 
bratrovi očisti jméno Václava Talicha, který byl viněn z kolaborace.
V následujících letech už je z něj výlučně malíř a počet ze svého díla skládá veřejnosti v 
roce 1960 soubornou výstavou. Jeho dílo je v majetku města Kladna a v soukromých 
sbírkách.
     FRANTIŠEK FABÍK



Praefatio

Stopami po světcích vydejme se kráčet, 
odhoďme břemena, nedobré je vláčet, 
zastavme na chvíli u každého z nich, 
otevřme některou z těch posvátných knih. 

čes nebe záříké
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První svatý v českém nebi, který do něho otevřel bránu ostatním. 
V pořadí čtvrtý papež, současník těch, kteří byli účastníky či svědky 

novozákonních událostí. Na víru obrácen kázáním sv. Pavla, 
později blízký spolupracovník sv. Petra. 

K víře obrátil mnoho Římanů, rovněž z významných rodů 
blízkých císaři. Ten ho z Říma vykázal do vyhnanství na Krymu. 

I zde ale Kliment pokračoval v misii a konal zázraky. 
Nakonec byl z rozkazu císaře zavražděn, ke krku mu přivázali kotvu 

a shodili ho do moře. Po staletích nalezl jeho zapomenutý hrob 
sv. Cyril, který potom úctu ke sv. Klimentovi přinesl do Čech 

spolu se svým bratrem sv. Metodějem. 
Zasvěcen mu byl první kostel v Čechách 

na Levém Hradci.

čes nebe záříké

Svatý Kliment  
1. STOLETÍ
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Kliment bořil svárů valy, 
poznal zblízka apoštoly, 
pramenem on je z velké dáli, 
paprskem slov se hříšní káli.

Po Petrovi třetí papež, 
poutem lásky ničil faleš, 
rozhlásal zvěst o Kristu Pánu, 
mučedník všem otevřel bránu. 

Svatý Klimente, 
všichni jsme v jedné aréně a čeká nás stejný boj, 
dle tvých slov, dle tvých slov, 
ať nás neleká zla roj, 
ať se splní tvoje přání, být dědici toho, co je svaté, 
co je svaté, oroduj za nás, 
svatý Klimente!

Svatý Kliment
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Cyril (Konstantin) a Metoděj, apoštolové Slovanů. 
Učení bratři byli povoláni na Velkou Moravu ze své byzantské vlasti, 

aby zde šířili víru. Znali slovanskou řeč, vedli v ní bohoslužby a kázali. 
Díky tomu mohla víra zapouštět kořeny i mezi prostým lidem. 

Cyril také vytvořil písmo, hlaholici, ve které mohly být zapisovány 
nejen liturgické texty. Své kroky bratři obhájili i před papežem, 

dosáhli uznání pro staroslověnskou liturgii. 
Churavý Cyril zůstal již v Římě, Metod se pak stal 

moravským biskupem a dlouhá léta zde ještě sloužil Boží věci. 
Po jeho smrti ale byli jeho následovníci vyhnáni 

a navrch získala západní křesťanská tradice šířená 
z Německa. 

čes nebe záříké

Svatí Cyril a Metoděj  
9. STOLETÍ
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Soluňští bratři

V daleké Soluni plane oheň víry,
svědkové Krista nesou pochodeň,
tam, kde se neváží dle Kristovy míry,
tam, kde na rozsévače čeká hojná žeň.

V šlépějích Krista bratři vytrvale jdou,
nad Soluní kříž ční a zvony zní,
k neznámé Moravě radostnou zvěst nesou,
kde o ní v rodném jazyku sotva kdo ví.

Nesete dar nejvzácnější, slovo Boží,
Tělo Krista, v chlebu, víně skrytém,
vaše cesta, řeč a písmo církev zmnoží,
zrno klíčí v polích, v úhoru trnitém.

Otevřme svou mysl i srdce dokořán,
toužíme slyšet ty vzácné věty,
Ježíši, vkroč do našich dnů, chléb je nám dán,
pokrm pro ducha, život, vládče nad světy.

V těžkostech, nesnázích, v smrti a bolesti,
o víru prosíme v soumraku dní,
pomozte překonat zlé nástrahy a lsti,
k naději veďte národ, veďte stále k ní.

čes nebe záříké
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Soluňští bratři

čes nebe záříké

Svatí bratři ze Soluně, prosíme vás.     
Ochránci Evropy, Moravy, Čech,
ať slova veliké zvěsti proniknou nás,  
ať chrámy, domy, srdci vane Boží dech.

Děkujeme, Cyrile, za písmo Bible,
děkujeme, Metoději, za vše,
námahu, oběti nesnadné misie,
za velkou radost při slavení svaté mše.
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Zbožný král starých Burgundů, původně arián, 
který se obrátil ke katolictví, a to pak šířil ve své zemi. 

Zakládal kláštery, budoval školy. 
Také ale hříšník, který podlehl našeptávání své druhé ženy 

a v hněvu nechal zardousit svého prvorozeného syna. 
Činu brzy hořce litoval a nastoupil těžkou cestu pokání, 
doufaje, že mu Bůh dá příležitost smýt svůj těžký hřích. 
Procházel zemí jako poutník a modlil se za odpuštění. 

Politické nestability vyvolané Zikmundovým činem 
ale využili nepřátelští Frankové a vtrhli do země. 

Zikmunda, jeho ženu i děti zajali a zavraždili, 
když je hodili do studny. 

Jeho kult v českých zemích rozšířil král Karel IV., 
který většinu jeho ostatků nechal přenést do Prahy. 

čes nebe záříké

Svatý Zikmund
6. STOLETÍ
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čes nebe záříké

Svatý Zikmund

Kdyby byly hříchy jako šarlat, 
jenom Bůh je může bělit, 
jenom on sám může milost dávat, 
hříšník musí v jeho lásku věřit. 

Zikmund přijal těžkou cestu trestů, 
dobro se zlem blízko bývá, 
není lehké stát se tvůrcem mostů, 
vlna zloby mnoho podob mívá. 

Svatý Zikmunde, 
Bůh odpouští, ale i trestá, 
v tíživých nesnázích o pokoru prosíme, 
prosíme, o pokoru.
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čes nebe záříké

Svatá Ludmila
9.-10. STOLETÍ

Svatá babička, 
která nařídila roztavit sošky starých bůžků 

a odlít z nich obrázek Panny Marie, Palladium země české. 
Žena prvního historicky doloženého knížete Bořivoje, 

s kterým společně přijala křest z rukou 
moravského biskupa Metoděje. 

Její víra byla upřímná a pevná, což vyvolávalo odpor u těch, 
kteří se hlásili ke staré zděděné víře. 

Na knížecím dvoře platila za morální autoritu, 
a tak jí byl do výchovy svěřen malý vnuk Václav. 

Pro spory se snachou Drahomírou se nakonec uchýlila 
na své hradiště Tetín, kde byla najatými vrahy 

uškrcena vlastním závojem.
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čes nebe záříké

Pramáti Ludmila

Nic nevěděly tiše plynoucí 
vltavské vody o té hodině, 
ani chladivý van z lesů. 
O té hodině, kdy smrtící smyčka 
sevřela tvé hrdlo.
Snad byl měsíc nad řekou 
nebo hvězdy neprobily příkrov tmy?

Chtěli zhasnout plamen, 
o to dával více jasu, 
chtěli zničit Boží lán, 
o to bylo více úrody, 
chtěli navždy umlčet 
a povýšili tě na oltář, 
chtěli zastínit hřejivý paprsek, 
o to více sálal. 

Svatá babičko svatého vnuka, 
oroduj za nás!
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čes nebe záříké

Svatý Vít
4. STOLETÍ

Synek sicilského šlechtice, kterého chůva a učitel přivedli ke křesťanství. 
Když otec odhalil synovo náboženské smýšlení, 

snažil se ho od něj odvrátit, ale marně. 
To bylo v době, kdy císař Dioklecián vydal přísná nařízení 

proti křesťanům. Jeho víra tak byla vystavena těžké zkoušce, 
když byl ještě ve věku dětské nevinnosti. 

A obstál. Nesklonil se ani před císařem, nezalekl se utrpení. 
Údajně zázračně vyléčil císařova syna, ale ani to ho neuchránilo od císařské zloby, 

když se odmítl poklonit modlám. 
Byl mučen a nakonec sťat. Sv. Vít nás učí, 

že i život malého chlapce dokáže zářit dějinami více 
než život mnohého zkušeného kmeta. 

Podle legendy jeho ostatky přinesl do českých zemí už sv. Václav. 
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Svatý Víte, světlo v hloubi věků, 
vstoupil jsi do řady mocných reků, 
ve své nitro přijal jsi rád Krista, 
aby v něm měl stále více místa. 

V lesku svatyň, dýmu římských chrámů, 
nechtěls přinést oběť, modle z trámů, 
volils žalář, muka, věrnost Kristu, 
s láskou dávals život svému Mistru. 

Oroduj za nás, svatý Víte, ať nežijeme sami sobě, 
ale žije v nás Kristus!

Svatý Vít

čes nebe záříké
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čes nebe záříké

Svatý Václav
10. STOLETÍ

Dědic české země, její nejvyšší patron. 
Kníže Václav, kníže mečem i duchem. Zbožný panovník, 

který toužil přetvářet svou zemi v lepší místo, v Boží území. 
Vykupoval otroky a dával jim svobodu, 
pozornost věnoval chudým i sirotkům. 

Konflikty se snažil řešit smírně, a zpřetrhat tak řetězec násilí. 
Vzdělaný panovník, který přinášel nový étos. 

Tím proti sobě popudil mnohé stoupence starých pořádků. 
Temné síly, úklady a sváry, ho připravily v Boleslavi o život. 
Nebyly to ale ony, kdo v jeho příběhu psal poslední řádky. 

Svatováclavský chorál zní 
celými dějinami našeho státu.
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Kníže uprostřed svého lidu, 
s mečem ducha, přilbou naděje, 
štítem víry, 
kníže v čele svého vojska 
zpříma v sedle pevně hledí 
do dalekých věků. 
Kníže Václav mladý muž 
těch temných dávných let, 
sází na jas kříže 
a zbraně stínů mu život berou. 
Před dveřmi chrámu prýští krev, 
aby navždy vsákla do této země, 
české země. 

Svatý Václave, bojovníku Boží, 
ze sobectví, svárů roste jen trní a hloží,
na svém koni staletími cváláš, 
s korouhví Ježíše poselství míru a pokoje dáváš. 

Oroduj za nás, svatý Václave, 
svým štítem českou zemi chraň, 
ať po Bohu duše touží jak po bystřině laň, 
o víru prosíme, nad národem drž ochrannou dlaň. 

Kníže Václav

čes nebe záříké
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čes nebe záříké

Svatý Benno
11. STOLETÍ

Kdo přináší víru se zbraní v ruce, 
obvykle nepochodí, vyvolá odpor. 

Míšeňský biskup Benno věděl, že poselství Boží lásky 
nemůže být šířeno bez ohledu na prostředky. 

Naučil se proto jazyk polabských Slovanů 
a víru mezi nimi šířil především svým příkladem 

ctnostného života a pomocí chudým. 
Dokázal tak překonat nedůvěru vůči misionářům, 

kteří v této době byli mnohdy namísto bezelstných hlasatelů 
evangelia spíše předzvěstí poroby. 

Dostal se tak do sporu i s králem Jindřichem, 
kterého odmítl podporovat v jeho útočných výbojích 

nebo sporech s papežem. 
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Nespoléhal na mocných meč, 
jeho silou víra v Boha, 
naučil se Slovanů řeč, 
jeho zbraní lásky vloha.
 
Apoštolem ukrutných dob, 
učil chudé, stavěl chrámy, 
ziskuchtiví když kopou hrob, 
nevidí v svých očích trámy.
 
Apoštolem polabských niv, 
otevíral Kristu brány, 
uskutečnil dobrotou div, 
zúrodnil tak Boží lány.

Svatý Benno, apoštole polabských Slovanů, 
oroduj za nás všechny, nás všechny. 

Svatý Benno

čes nebe záříké
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čes nebe záříké

Svatý Vojtěch
10. STOLETÍ

Učenec evropského rozhledu i rozletu, 
vzešlý ze starého rodu Slavníkovců. Druhý pražský biskup, 

který svými autentickými křesťanskými postoji budil 
ve stojatých českých vodách spíše nelibost a nepochopení. 
Vojtěch tak bojoval s pocity marnosti své mise v Čechách.  

Opakovaně pobýval v Itálii, do Čech přivedl benediktinský řád, 
který se usídlil na Břevnově. 

Se svým bratrem Radimem unikl krvelačnému běsnění na Libici, 
kde byl vyvražděn celý jeho rod. Do Čech se pak již nevrátil. 

Zemřel při misii v Prusku, ubodán pohany. 
Pochován byl nejprve v Hnězdně, 

roku 1039 pak jako válečnou kořist přivezl jeho ostatky 
do Prahy kníže Břetislav.
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Kdo tě poslal, Vojtěchu, 
do polí neoraných, 
kdo tě poslal, Vojtěchu, 
v luhy ladem ležící? 

Nesnadná je tvoje cesta, 
kouskem kvasu v množství těsta, 
přes hory, lesy a háje, 
v kterých znějí staré báje. 

Na hradě Libici, na hradě Libici 
Slavníkovci žijí, 
muž bere přilbici a žena přeslici, 
varovně psi vyjí. 
Nad tvým rodným hradem 
temná mračna visí, 
šlehnou smrtihlavem, úskočnost zlým vrahem, 
ty sám živou misí.

Setřeste prach s opánků svých, 
     zavřou-li před vámi dveře, 
zpupní tě v Praze nechtějí, porostou jen plané keře, 
neznámé kraje táhnou, jméno Krista neznají, 
na obzoru nová města tvé ruce žehnají, 
pěnící dlouhé vlny Baltu se tříští u nohou tvých, 
v dáli se hrozivě černají hvozdy Prusů divokých. 

Vojtěch Slavníkovec

čes nebe záříké
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Křídla víry nesou poselství     
taseným mečům, kopím, štítům.

Tento kraj, tento kraj, žije Kriste bez Tebe, 
nikdo nezná směr, nikdo nezná směr do nebe. 

Na každém kroku smrt šklebí svou tvář, 
v území stínů zahlíží Vojtěch novou zář, 
celý svůj život, Kriste, klade ti na oltář.

Pustá a mrtvá je Libice daleká, 
chtivá zrada se zločinu neleká, 
žalostně skučí teskný vítr v trámoví, 
co dělat dál, slovo Boží napoví. 

Jako strom ke svému místu, pevný kořen k mocné skále, 
ve své mysli a svém srdci Tvá slova nosí stále,
jako klíček tvrdou zemí, křehký stonek v kamení, 
dojde k tobě, Kriste milý, tam kde milost pramení. 

Pyšní proti němu se spikli, na tebe se přitom neohlíží, 
tlupa zhoubců na jeho život míří, 
     dusot kopyt se již blíží, 
smečka katů ho obkličuje, v lesním šeru kopí trčí, 
  

Vojtěch Slavníkovec

čes nebe záříké
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do Tvých rukou se Bože odevzdává. 
     Ostrá bolest, krev crčí, 
mrákoty smrti vše obestírají. Dokonáno je. 

Kdo tě poslal, Vojtěchu, 
do pustin nehostinných, 
kdo tě poslal, Vojtěchu, 
do míst drsných, stinných?

Z hlubin volám k tobě, Pane, slyš můj hlas, 
bez tvé vůle nespadne ani vlas. 
Na tebe má duše čeká 
víc než strážní na úsvit, 
noční strážní na úsvit.

Zabili tvé tělo, duši ne. Vlnka za vlnkou v říčce pluje, 
tvé myšlenky, slova, činy, kovy pevné kalené, 
dech Boží zemí duje. 
Amen. Staň se. 

Svatý Vojtěchu, oroduj za českou zem, ať tvrdá srdce 
     se obměkčí, 
sílu slova Božího tak dosvědčí. 

Vojtěch Slavníkovec

čes nebe záříké
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čes nebe záříké

Svatý Norbert
12. STOLETÍ

Pocházel z dobře zaopatřené rodiny, získal kvalitní vzdělání. 
Pro své schopnosti se brzy stal blízkým spolupracovníkem císaře 

a plně užíval světského života. 
Po čase se ale s císařem odcizil, neboť se nemohl ztotožnit 

s jeho přístupem k církvi. 
Podobně jako sv. Pavel byl k pravé víře obrácen náhle, 

na cestách ho zasáhl blesk a kárající hlas mu vyčetl 
mělkost jeho dosavadního života. 

Norbert se poté nechal vysvětit na kněze, 
zřekl se pohodlí světského života, rozdal svůj majetek. 

Nejprve potulný kazatel se později usadil a založil komunitu 
ve vesnici Prémontré ve Francii. 

Vznikl tak řád premonstrátů. 
Norbert zemřel v Magdeburku, odkud byly jeho ostatky roku 1627 

převezeny do Strahovského kláštera v Praze.
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Od města k městu hlásal víru, 
ke Kristu vedl anděl míru, 
zasažen bleskem zůstal živ, zdráv, 
směr změnil, přijal mnišský rád háv. 

Znal cestu k tichu, kde Bůh čeká, 
vstříc chrámům, duch když stále těká, 
odhodil slávu, která mizí, 
bohatství, které Kristu cizí. 

Jen Ježíš pravou radost dává, 
požitek lehký pokoj brává, 
lid vedl ke svatému zdroji, 
zvítězil Norbert v Boží zbroji. 

Svatý Norberte, ať nebažíme po slávě, 
která pomine, ať nehledáme bohatství, 
které ochuzuje duši, ať nacházíme pravý pokoj, 
který jen Kristus dává, jen On dává.

Svatý Norbert

čes nebe záříké
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čes nebe záříké

Svatý Vintíř
10. a 11. STOLETÍ

Až ve zralém věku 
uslyšel tento durynský šlechtic povolání 

a stal se mnichem. 
Těžko se mu vzdávalo světských potěšení. 

Nakonec však nalezl klid v samotě poustevny na Březníku 
na česko-bavorském pomezí. 

Dveře měl otevřené na dvoře německém i českém, 
a dokázal tak jako diplomat posloužit Boží věci, 

když pomohl dojednat mír mezi císařem a knížetem Břetislavem. 
Působil také jako misionář. 

Podle svého přání byl pohřben 
v břevnovském klášteře. 
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Zavěsil meč svůj na zeď, 
opustil světa zboží, 
aby se staral o věci Boží.

Vede stezka do ticha, v samotě 
ke zřídlu všeho blíž, 
do výšin kráčíš ve psotě, 
nesestoupíš níž. 

Hlubiny vesmíru táhnou k hlubinám Boha, 
v nitru člověka dříme tato vloha. 

Chlad proniká až do kostí, 
roztřásá, umrtvuje tělo, 
nyní se poustevník postí, 
ve sboru bratří se tak dobře pělo.

Stojíš na vrcholcích hor, 
díváš se v modravou dál, 
duše tvá radostně zpívá: 
„Boha jen chval.“ 

Ó ty modravá dáli, 
vy horské velechrámy, 
se vším co vůkol jest, 
voláte: „Dignum et justum est!“ 

Vintíř, poustevník

čes nebe záříké
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Hory vznešené a krásné 
se tyčí k nebes báni, 
jak ruce kněze při pozdvihování, 
tu duše pěje hymnus svůj: 
„Pán můj a Bůh můj.“ 

Laskavý tvůrce míru 
v krutých bojích víru, 
stavitel mostů od národa k národu, 
z krajiny Březníku a říčky Křemelné, přinesl obrodu. 

Blahoslavený Vintíři, mnichu, 
ať také najdeme radost v tichu, 
umění modlitby nauč a dej, nauč a dej.

Vintíř, poustevník

čes nebe záříké
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čes nebe záříké

Svatá Hedvika Slezská
12. a 13. STOLETÍ

Pocházela z Bavorska, z vévodské rodiny. 
Vychována byla u sester benediktýnek, 

od kterých se jí dostalo vzdělání a které jí také vštípily 
zásady křesťanské morálky. 

Ještě jako velmi mladá byla provdána za pozdějšího 
slezského vévodu Jindřicha, zvaného Bradatého. 

Naučila se polsky a vedla dvořany ke zbožnému životu. 
Založila také špitál, ve kterém sama obětavě sloužila. 

Společně se svým manželem zakládala kláštery, 
byla mu velkou oporou ve víře. 

Po jeho smrti vstoupila do kláštera. 
Samotnou ji potkalo velké neštěstí, 

většina z jejích dětí zemřela na nemoc. 
Ona i přesto neztrácela víru a důvěru 

v Boží prozřetelnost. 
Je patronkou Slezska. 
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Temnou krajinou bouří musela projít, 
čelit náporům zrádných blesků, 
pevnou naději v Boha nenechala vzít, 
v moři zoufalých, trpkých stesků. 

Přijmout ve všem Boží vůli není snadné, 
jen on může znát, co je dobré, 
ne má, nýbrž tvá vůle vždy ať se stane, 
šla a pečovala o choré. 

Šípy bolesti protkly její srdce, 
přišla o šest ze sedmi dětí, 
rány života ostré bodce, 
láska a věrnost manželství pečetí.

Svatá Hedviko, ať dokážeme v těžkostech, 
     i v těžkostech Bohu za vše děkovat, 
děkovat, i když nerozumíme, nechápeme, 
     tápeme v temnotách, 
tápeme v temnotách, oroduj za nás.

Hedvika Slezská

čes nebe záříké
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čes nebe záříké

Svatí Kosma a Damián
3. STOLETÍ

Bratři lékaři pocházející ze Sýrie. 
Pomáhat nemocným brali jako Boží poslání. 

Přicházeli pomoci, aniž by pro sebe žádali odměny. 
Odmítali pohanské zaříkávání, o pomoc se obraceli k Bohu 

využívajíce přitom svých znalostí. 
Svým obětavým chápajícím přístupem inspirovali, 

stali se rovněž léčiteli duší, misionáři. 
Jejich nezištné počínání ale bylo mnohým podezřelé, budilo zášť. 

Nakonec byli mučeni a zavražděni, 
to v době vlády císaře Diokleciána. 

Úcta k nim byla velmi rozšířená, 
zasvěcen jim byl také jeden z nejstarších kostelů u nás, 

ve Staré Boleslavi. 
Ten, u jehož dveří nalezl smrt sv. Václav.
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Vlna za vlnou mocně se žene, 
z těch dálek, kde moře se nebe dotýká, 
činy mužů Božích láska prolíná, 
k nemocným těla i duše vede.
 
Ne pro zisky, nýbrž ze soucitu, 
nezištníky zváni lékaři dávných dob, 
drželi se pevně vždy Kristových slov, 
mnohým zoufalým světlem úsvitu. 

„Věříme v Boha nestvořeného, 
lidskýma rukama nevytvořeného,“
odmítli vždy se římským modlám klanět, 
nemohla víra tím v Krista zplanět, 
prolili krev z lásky k svému Pánu, 
zúrodnili půdu v Božím lánu. 

Svatý Kosmo a Damiáne, ať nekráčíme zištnou cestou, 
nýbrž cestou milosrdné lásky, nezištné lásky.

Svatí Kosma a Damián

čes nebe záříké
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čes nebe záříké

Svatá Anežka Česká
13. STOLETÍ

Královská dcera, která se měla stát nástrojem dynastické politiky svého otce. 
Anežka se ale rozhodla pro jiný život, život řeholnice. 

Inspirovaná sv. Klárou založila v Praze špitál a také klášter 
mladého řádu klarisek Na Františku, jehož se stala představenou. 

Z jejího popudu papež také povýšil špitálské bratrstvo 
na rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou.  

Žila velmi asketickým životem, pečovala o chudé a nemocné 
a stala se vzorem nejen pro své spolusestry. 

Neztratila zájem ani o světské dění, její moudrost zabránila válce 
mezi jejím královským otcem Václavem a bratrem Přemyslem Otakarem. 

Již za života prý konala zázraky. 
Úcta k ní prostoupila staletí, až vyvrcholila ve svatořečení 

v listopadu 1989.
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Uchopila jsi kliku pootevřených dveří milosti 
a vstoupila. 
Ve změti hlasů královského dvora 
zaslechla Hlas jediný. 
Místo vůně voňavek a pomád jsi zvolila vůni 
oltářů a pach špitálů. 
Místo ryku a halasu hlučných zábav 
kontemplativní ticho věčnosti. 
Ne císaře muže, svatební šat a střevíce, 
nýbrž svá chodidla jsi vložila do Ježíšových stop,
svou dlaň do Jeho dlaně. 
Háje v českých luzích šumí písní radostnou, 
chválou ústa chudých, 
díkem ústa nemocných. 
V čase katedrál začíná čas špitálů. 
Jak obdivuhodné, 
pro věčné jsi opustila časné. 
Jak dokonalé, opustit časné pro věčné. 
V jakém zrcadle se vzhlížíš? 
A co tam zříš? 
Ježíšova tvář, Ježíšova tvář 
je pro mne zrcadlem, 
ať nežiji už já, 
ale On v mém nitru. 
Ježíšova tvář ve všech nemocných a chudých. 

Anežka Česká

čes nebe záříké
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„Cokoliv jste učinili jednomu z těchto nepatrných, 
mně jste učinili,“ to jsou Tvá slova, Kriste, Pane můj. 
Svatá Anežko, 
princezno se šperkem kříže, 
kráčející k ubohým a bezmocným, 
oroduj, oroduj. 
Svatá Anežko, 
princezno zdobená evangeliem, 
pros o víru, o víru pro národ svůj.
Svatá Anežko, 
princezno v šatu řeholním, 
jdoucí brázdou nad časem – oroduj za národ svůj, 
za národ svůj. 

Anežka Česká

čes nebe záříké
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čes nebe záříké

Blahoslavený Hroznata
12. a 13. STOLETÍ

Pocházel z rodiny nejpřednějších českých velmožů, 
přišel na svět bez známek života, který se v něm probudil 

teprve po modlitbách svěřujících jej pod ochranu Panny Marie. 
Dvakrát přijal kříž, dvakrát byla jeho cesta s křížovou výpravou 

nikoliv z jeho viny ukončena. 
Dvakrát mu byl papežem Celestinem III. udělen dispens. 

Poprvé mu bylo místo kruciáty uloženo založit klášter 
ke cti Panny Marie, čehož se zhostil založením 

premonstrátského kláštera na svém panství v Teplé. 
Podruhé byl zavázán založit další, tentokrát ženský klášter. 

Ten pro sestry premonstrátky založil na svém majetku v Chotěšově. 
Sám vstupuje do řádu premonstrátů. 

Při cestě na vizitaci klášterních statků v Hroznětíně  
byl přepaden a jat chebskou šlechtou. 

Byl vězněn, mučen, požadováno za něj vysoké výkupné, 
které odmítl vyplatit a také spolubratřím výplatu zapověděl, 

neboť byl proti tomu, aby nespravedlnost a zlovolnost 
byla výkupným odměněna. 
Na následky útrap zemřel. 
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Mysl, když pravdu hledá, 
v Božím světle světlo vidí, 
Pane, Tvůj hlas následovat, 
zaslechnout ho všude volat. 

Hroznata za Kristem kráčel, 
pro něj vedla tato cesta, 
těžké obtíže snášel, 
stal se kvasem v množství těsta. 

Hájil právo Boží věci, 
zajat, týrán, hladem, žízní, 
uvržen do kruté moci, 
jeho život Bohu písní. 

Blahoslavený Hroznato, mučedníku pro spravedlnost: 
„Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, 
neboť oni budou nasyceni.“ 
„Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, 
neboť jejich je království nebeské,“ 
o odvahu prosíme, o odvahu, 
pro dobro druhých i za cenu újmy své, 
újmy své, obhájce práv, mučedníku pro spravedlnost.

Hroznata Tepelský

čes nebe záříké
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čes nebe záříké

Svatá Zdislava
13. STOLETÍ

Pocházela ze vznešené rodiny a provdána byla za rytíře, 
pána z Lemberka v odlehlém pohraničí. 

Kolik takových šlechtičen by v její době napočítali? 
Ale Zdislava mezi nimi vynikala. 

Za časté manželovy nepřítomnosti spravovala panství, vychovávala své čtyři děti. 
Byla citlivá ke strádání potřebných, navštěvovala chudé, viděla je trpět. 

Přiměla svého manžela, aby do jejich kraje pozval dominikánský řád 
a založil klášter se špitálem. 

V něm potom sama obětavě sloužila jako laická spolupracovnice. 
Konala zázraky. 

Zemřela mladá, nesmazatelně se ale zapsala do lidských srdcí 
a památka na ni v jejím kraji přetrvala staletí. 

Svatořečena byla až roku 1995.
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Zdislava z Lemberka

V kraji erbu lvice 
rozžíhají se milosrdenství svíce, 
stopy do sněhu vetknuté, 
napřimují tíhou života sehnuté.

Zdislavo, zářivé světlo 
v temnotách bezcitných a surových, 
slova plamene i něžného vánku 
splývají se rtů tvých. 

Košík klouže po šíji trav, 
bylinky, sýr a chléb 
pro nemocných dav, 
v Jablonném, v Jablonném. 

Džbánek skláníš, nápoj prýští, 
do úst i do srdcí, 
naději vléváš ubohým, 
za jejich nocí. 

Kov zemí vydaný, v prsten ztvárněný, 
věrnost jak val obepíná, 
děti, hry a krb, 
sklizeň i vzdálený horský hrb, 
života kruh korouhve lásky vypíná. 

čes nebe záříké
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Zdislavo, zářivé světlo 
v temnotách bezcitných a surových, 
pažemi i tělem chráníš 
zástupy churavých. 

Praménky stékají z lemberské skály, 
potok hbitě běží, 
jak dobro ze srdce Zdislavina, 
do těl a duší, aby se vsály, 
modlitbou zní zvony jablonských věží, 
úder hymnu, víry kovadlina.

Jaro zdobí květy, 
přináší útěšné věty, 
cesta, cesta Zdislavina.

Léto sálá žárem, 
pro mnohé se stává darem, 
cesta, cesta Zdislavina.

Podzim prostírá listí 
nemocní jsou posilou jistí, 
pro cestu, cestu Zdislavinu.

Zdislava z Lemberka

čes nebe záříké
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V zimě příkrov sněhu, 
do bolestí vnáší něhu, 
cesta, cesta Zdislavina. 

Staletí mizí jedno za druhým, 
ve větru plynou jak dým, 
jméno tvé tepané vděčností, 
stane se chrámem, 
v Bohu věčností.

Svatá Zdislavo, oroduj za nás, za naše rodiny, 
ať v nich roste víra, láska, duch pro Krista horlivý.

Zdislava z Lemberka

čes nebe záříké
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čes nebe záříké

Čtrnáct pražských mučedníků
17. STOLETÍ

Začátek 17. století, doba svárů mezi katolíky a protestanty. 
Také doba sporů císaře Rudolfa s jeho bratrem Matyášem 

a s protestantskými stavy. 
Rudolf, doufaje v posílení své pozice, pozval do Čech 

vojska pasovského biskupa Leopolda. 
Pasovští žoldnéři v zemi drancovali, rovněž v Praze na levém břehu. 

Staré Město se ale ubránilo. Hněv pražské lůzy se otočil vůči katolíkům, 
které dav považoval za spojence pasovských. 

Podle fámy, která se šířila městem, měly být v klášterech 
ukryty zbraně pro potřeby pasovských. 

Zlost davu zalila nechráněné zdi kláštera františkánů 
u Panny Marie Sněžné. Čtrnáct bezbranných mnichů bylo povražděno. 

Blahoslaveni byli roku 2012. 
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Uposlechli tvého hlasu, 
vykročili za tebou, 
nepřipjali meče k pasu, 
oděli se chudobou. 

Zdrtily je spory mocných, 
na nevinných vzplál zlý hněv, 
opustili vše, šli za ním, 
proto tekla jejich krev. 

Ostří meče seká, bije, 
znesvětili hostie, 
svatý bratr Krista chránil, 
krví se s ním sjednotil. 

Krutou smrtí zahynuli, 
mládí své Bohu dali, 
prolila se nevinná krev, 
vrazi utišili hněv. 

Svatých čtrnáct mučedníků, 
vyproste nám odvahu, 
Krista hlásat, zvěstovat, 
na svém místě vytrvat.

Čtrnáct pražských mučedníků

čes nebe záříké
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čes nebe záříké

Svatý Jan Nepomucký
14. STOLETÍ

Generální vikář pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. 
V době sporů krále Václava IV. s arcibiskupem 

zachoval věrnost církvi a nepodvolil se královské zvůli a hněvu. 
Ve zlosti, že byl překažen jeho plán na oslabení arcibiskupa, 

nechal Václav Johánka uvěznit a mučit. 
Ten trpně snášel bolest a ani tváří v tvář nezměrnému utrpení 

neporušil svátost zpovědního tajemství. 
Zpovědi, kterou mu snad svěřila královna Žofie, 

jíž král hodlal zapudit. Jeho mrtvé tělo ztrápené mučením 
pak svrhli z mostu do Vltavy. Ta ho po čase vyplavila, rybáři jej viděli

s pěti světly podobnými hvězdám kolem hlavy. 
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Pečoval rád o věci Boží, 
více než o hmotné, lidské, 
zúrodnil zem, kde rostlo hloží, 
spojil tak vzdálené i blízké. 

Statečně hájil zájmy církve, 
přivolal na sebe zlý hněv, 
odolal tam, kde vládla zvůle, 
z jeho ran svlažila zemi krev. 

Oroduj za nás, svatý Jene, 
ať dokážeme proti překážkám jít, 
v těžkostech Božím slovem žít, 
Božím slovem žít. 

Johánek z Pomuku

čes nebe záříké
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čes nebe záříké

Svatý Wolfgang
10. STOLETÍ

Řezenský biskup, který se odvážně postavil 
svým spolupracovníkům a prosadil zřízení pražského biskupství. 

Pokorný benediktýn, jenž svou skromností svědčil o Kristu. 
Vynikal ctnostmi i moudrým řízením diecéze. 

Zakládal školy, v době neúrody neváhal otevřít své sýpky, 
aby ani ten nejposlednější nestrádal hladem. 

Sám žil jako mnich, ať šlo o oděv, dodržování přísných pravidel, 
asketický život i postoj v srdci. 

Když na cestách náhle onemocněl, uchýlil se do kostela. 
Sbíhali se věřící. Wolfgangovi pobočníci je odháněli, 

aby neviděli biskupa umírat. 
Wolfgang se na ně ale smířlivě obrátil: 
„Nechte otevřeno, ať vstoupí, kdo chce. 

Nestydím se zemřít, hanbou je pouze hřích, 
nikoli smrt.“ 
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Uslyšel Wolfgang hlas svého Pána, 
rozhlásal klenot slov, tam, kde zvána, 
založil v Čechách, v srdci království, 
pevný bod víry, pražské biskupství.
 
Daroval sebe rád, všechny síly, 
upevnil církev zde, plamen víry, 
překonal odpor svého okolí, 
kvetoucí květy mrazem zabolí. 

Zakládal školy, kde znalost vázla, 
otvíral sýpky, hlad bída pásla, 
přinášel v oběť sebe samého, 
přiblížil lidu Boha pravého. 

Oroduj za nás, svatý Wolfgangu, 
za hojnost květů víry prosíme, prosíme, 
nikoli smrt je hanbou, nýbrž hřích, nýbrž hřích.

Svatý Wolfgang

čes nebe záříké
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čes nebe záříké

Svatý Jan Sarkander
17. STOLETÍ

Těžkou dobu dostal do vínku svatý Jan Sarkander. 
Náboženské spory přerostly v třicet let trvající válku, 

která zachvátila střední Evropu. 
Ti, kteří vedle sebe dosud žili v míru, se stali zarytými nepřáteli. 

Poté, co na Moravu vtrhla polská vojska, chtěl Jan zachránit 
svěřený Holešov od drancování. To se mu podařilo. 

Ale právě proto se stal podezřelým, 
viněn byl z tajného spolčení s nepřítelem. 

Byl těžce mučen, aby doznal, co ovšem neučinil, 
a aby vyzradil zpovědní tajemství. 

Nepodlehl a zaplatil pozemským životem. 
Úcta k němu se šířila, svatořečen byl roku 1995.
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Smrště dějin vedly jeho kroky, 
bolest a žal trvá roky, 
na té cestě ostré hroty, 
zemí táhly kruté roty. 

Křivě nařčen nechtěl lstivou zradu, 
jeho věrnost pevnost hradu, 
Boží sílu nelze zlomit, 
jen v ní lze se s Kristem spojit. 

Jazykem obracel listy žalmů, 
vzal svůj kříž v údolí klamů, 
strašná muka zničí tělo, 
nežil tak, jak se mu chtělo.

Ne má, ale tvá vůle, Pane, staň se mi, 
     tvá vůle staň se mi, 
tys má pevnost, mé útočiště. 
     Když ty jsi se mnou, snesu 
hledání cesty domů, když já jsem s tebou, 
     přeskočím hradby. 

Svatý mučedníku, Jane Sarkandře, 
     oroduj za nás, o sílu a jednotu, 
aby všichni v Kristu jedno byli, prosíme, prosíme.

Kněz Jan Sarkander

čes nebe záříké
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čes nebe záříké

Svatý Prokop
11. STOLETÍ

Pocházel z vesničky Chotouň. Oženil se, ale po čase ucítil 
povolání k mnišskému životu a vstoupil do benediktinského 

kláštera na Břevnově. I ten ale po několika letech opustil 
a začal žít poustevnickým životem. 

Usadil se v jeskyni poblíž řeky Sázavy. Zušlechťoval zdejší kraj, 
svou prací i misijní činností. Lidé k němu chovali úctu, 

on „zvlažoval mluvou svých kázání srdce svých posluchačů 
a rádlem svého poučování napravoval vítaně jejich mysli“. 

Podle legendy zkrotil démony své i kraje, ve kterém se usadil, 
zapřáhl ďábla do pluhu. 

Brzy se kolem něj utvořila malá poustevnická komunita. 
Přízeň mu začal projevovat kníže Oldřich a s jeho pomocí 

tak mohl Prokop založit u Sázavy klášter, 
jehož se stal prvním opatem. 

V něm byl uchováván slovanský ritus.  
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Zažehl oheň poustevníků, 
dýmem modlitby naplnil kraj, 
samotu jeskyně rozezněl zpěvem žalmů, 
citero zbožného srdce, jen hraj. 

Prokop znamená vždy připraven k boji, 
nebeskou zbraní odolal zlu roji, 
Boha postavil vždy na první místo, 
jen tak může být v nitru člověka jisto. 

Opatem řádu kde „modli se a pracuj“ 
pečetí každého dne, duši tvaruj, 
vzývali Krista v slovanské řeči, 
šířili vzdělanost, zbožnost, proti meči. 

Svlažoval srdce vláhou svých promluv, 
napravil mysl rádlem domluv, 
zvítězil nad zlem, hymnem šumí dálavy, 
zazněly radostně, zvony od Sázavy! 

Svatý Prokope, oroduj za český lid, 
ať nežijeme jen pro sebe, ne jen pro sebe, 
ať se splní tvoje přání, 
vše pro Boha, vše pro Boha.

Prokop Sázavský

čes nebe záříké
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čes nebe záříké

Svatý Jan Nepomuk Neumann
19. STOLETÍ

Doma v Čechách pro něj neměli misi, odmítli ho vysvětit 
pro přebytek kněží. Jan, znalec několika jazyků, 

proto poslechl volání a odjel tam, kde byl potřeba. 
Zahájil misijní činnost ve Spojených státech amerických. 

Obětavě se staral o rozlehlou farnost v nehostinných končinách, 
byl duchovní oporou přistěhovalců, 
kteří hledali v Americe své štěstí. 

Později vstoupil do řádu redemptoristů. 
Pečoval o rozvoj vzdělanosti v nově osidlované zemi. 
Zakládal školy, budoval kostely. Ve svých aktivitách 

Jan Nepomuk Neumann pokračoval i poté, 
co se stal biskupem ve Filadelfii. 
Zemřel nečekaně ve věku 48 let. 

Svatořečen byl roku 1977.
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Za svými ovcemi šel dobrý pastýř, 
přes hory, lesy, oceán, 
pro těžké překážky znal života tíž, 
jel tam, kam poslal ho náš Pán. 

Duch Boží vane, kam chce, milost dává, 
svou silou víru rozlévá, 
na místech vyprahlých, kde jen hřích brává, 
tam Boží slovo rozsévá. 

Do končin vzdálených, jak k bílým, k černým, 
ve člunu, pěšky, na koni, 
tím zůstal poslání vždy pevně věrným, 
se srdcem vřelým na dlani. 

Svatý Jane Neumanne, 
patrone Čech i Ameriky, 
staviteli chrámů a škol, 
utrpení Krista ať nás posiluje, posiluje, 
taková tvá modlitba, tvá modlitba.

Misionář Jan Neumann

čes nebe záříké
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čes nebe záříké

Blahoslavený Karel I.
20. STOLETÍ

Pokorný panovník, oddaný otec a manžel. 
Karel, náš poslední císař a král. 

Nastoupil na trůn uprostřed krutých bojů I. světové války. 
Sklízel, co nezasel, avšak nepodlehl válečnému běsnění. 

Naopak, hledal východisko, jak vykloubeným časům 
navrátit opět Boží řád. Nechal se vést svou vírou, svou lidskostí, 

byl odvážný v těžkých časech. Chtěl ukončit krutou válku, 
uzavřít mír. Nakonec zůstal ve své snaze osamocen a neuspěl. 

Přišel o trůn i svůj domov. 
Po neúspěšných pokusech o návrat nakonec zemřel v exilu 

na ostrově Madeira roku 1922.  
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Kráčel cestou své modlitby, 
přesto zdědil hroznou válku, 
nedal mocným klam úlitby, 
s Kristem v srdci chtěl jít břemen dálku. 

Zvolils stezku úzkou, těsnou, 
jenom takto lze žít s Bohem, 
chtěl jsi skončit válku děsnou, 
krutý svět pro tebe svatým polem. 

Řešil nesnáz s láskou v nitru, 
upnul mysl k víry jitru, 
pozvedal se k nebi blíže, 
do vyhnanství vrhla boje tíže. 

Blahoslavený Karle, přimlouvej se za nás, 
za naše rodiny, za českou zemi, českou zemi.

Blahoslavený Karel I.

čes nebe záříké
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Světlo svatých jako slunce hoří,
Boží síla novou bytost tvoří,
milovali Krista nade všechno,
české nebe září, není temno,
není temno.

Conclusio

čes nebe záříké
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Sólistek Miroslavy Časarové a Bronislavy Smržové Tomanové, které jsou s 
Českým nebem neodmyslitelně spjaty od samostatných uvedení prvních kantát i ce-
lého cyklu na podzim loňského roku.
Orchestru Hudby hradní stráže a Policie ČR, který se pod taktovkou Jana Zástěry 
postará o hlavní instrumentální doprovod. 
Téměř stočlenného sboru, tvořeného soubory Collegium hortense z Teplic, 
SMoG z Mostu a Schola brněnské mládeže a rovněž dalšími nadšenci z Podkruš-
nohoří a jiných koutů naší vlasti. Sbor se představí pod taktovkou mladého dirigenta  
a skladatele Matouše Pavlise.
Varhaníka Lukáše Dvořáka, který je čerstvým absolventem Pražské konzervatoře  
a též studentem pražské HAMU, jako varhaník působí při Královské kolegiátní kapi-
tule sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

čes nebe záříké

České nebe uslyšíte v podání
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Svou pěveckou kariéru začala jako laureátka několika soutěží, zejména festivalu Ad 
honorem Mozart a Mezinárodní soutěže Antonína Dvořáka. Jako někdejší žačka 
Brigity Šulcové své pěvecké zkušenosti dále rozvíjí s brazilským barytonistou 
Miguelem Cavalcantim. Angažmá v opeře Divadla F. X. Šaldy Liberec, v Severočeském 
divadle opery a baletu v Ústí nad Labem, v plzeňském divadle J. K. Tyla a také Hudby 
Hradní stráže a Policie ČR střídá s účinkováním v RockOpeře Praha a v několika 
muzikálových inscenacích.

Se studiem zpěvu začala u profesorek Magdy Bělohlávkové a Jarmily Krásové. Získala 
řadu ocenění na pěveckých soutěžích, zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů           
a v současnosti konzultuje s prof. Simonou Procházkovou. Jako sólistka vystupuje       
s Komorním orchestrem Akademie KOA, s komorním orchestrem Quattro corde, se 
souborem Musica Bohemica a v posledních letech také jako stálý host u orchestru 
Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Neopomenutelná je její pedagogická činnost, mimo 
jiné je spoluzakladatelkou pěveckých kurzů a festivalu Zpívající Kouřim pro mladé 
zpěváky a klavíristy. 

Miroslava Časarová

Bronislava Smržová Tomanová

čes nebe záříké
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Teplický spolek, který vznikl s cílem podporovat obnovu a rozvoj autentické kultury 
podkrušnohorského regionu, jehož paměť i tradice byly v minulém století zpřetrhány. 
Prostředkem této obnovy jsou badatelské, publikační a vydavatelské aktivity, pobíd-
ky k současné tvorbě s regionální vazbou a náměty a také osvětová a popularizační 
činnost. Zvláštní pozornost věnuje Trautzlova umělecká společnost hudebnímu 
odkazu oseckých cisterciáků a dalších skladatelů Teplicka, jejichž dílo suverénně 
dokládá někdejší kulturní vyspělost regionu. Právě proto se stal patronem spolku 
cisterciácký mnich Jakob Trautzl (1749 – 1834).
Mezi úspěšnými projekty, které Trautzlova umělecká společnost spolu se sborem 
Collegium hortense v minulosti realizovaly, zmiňme např. novodobé nastudování 
rozsáhlého oratoria Jakoba Trautzla Saul (2014 a 2019), trojdílnou komickou operu    
z pera členů společnosti Jana Zástěry a Martina Budka o nejstarší historii lázeňských 
Teplic, nazvanou podle objevitelích léčivých pramenů „Prasata“, či vystoupení na 
koncertu pro velvyslance států V4 v chrámu San Stefano Rotondo v Římě a hudební 
doprovod mše sloužené ke cti sv. Vojtěcha v bazilice sv. Petra ve Vatikánu (2016)         
a další. Hodnotná je také opakovaná spolupráce s Hudbou Hradní stráže a Policie ČR, 
v minulosti na Symfonii in honorem Jacobi Trautzli (2013) či na oratoriu Korunovace 
českých králů (2016), obojí z pera Jana Zástěry.
Zvláštní zásluhu na přípravách a uskutečnění celého projektu mají Petr Šíla a Jan 
Matoušek jakož i další členové společnosti.

 Trautzlova umělecká společnost

čes nebe záříké
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Hudba Hradní stráže a Policie ČR je velký dechový orchestr, který více než sedmdesát 
let reprezentuje českou hudební kulturu, a to nejen doma, ale i v zahraničí. Svým 
vznikem v roce 1945 navázal na bohatou tradici vojenských, policejních i četnických 
hudeb z období první československé republiky. Šlo totiž o hudební tělesa, která byla 
vždy neoddělitelnou součástí naší hudební kultury a zároveň ukázkou hudební 
vyspělosti národa. 
Mezi prvořadé povinnosti Hudby Hradní stráže a Policie České republiky patří zajiš-
tění hudebního doprovodu při všech státních ceremoniích na Pražském hradě, přede-
vším státních návštěv a nástupních audiencí velvyslanců. 
Orchestr je také významným kulturním reprezentantem Policie České republiky a zá-
roveň plní veškeré služební úkoly vyplývající z tohoto postavení. Šéfdirigentem HHS    
a PČR je plk. Dr. Václav Blahunek, jeho zástupci jsou dirigenti plk. Mgr. Jiří Kubík          
a plk. Mgr. Jan Zástěra.
V rámci tohoto tělesa působí také komorní soubory jako např. Dechová harmonie, 
dechové trio Domino, Pražský žesťový septet, Žesťový kvintet, Dechový oktet, Big 
Band, skupina Largo, skupina Bonasax a malý dechový orchestr Formanka. Jejich 
zaměření i repertoár vhodně doplňuje široký záběr působnosti orchestru. Kromě 
svých povinností se orchestr po celou dobu své existence věnuje i koncertní a nahrá-
vací činnosti. Na svém kontě má více než dvacet profilových CD. Mezi nejvýznamnější 
domácí koncertní aktivity orchestru patří hostování na Mezinárodním hudebním 
festivalu Pražské jaro, Americké jaro, Dny Bohuslava Martinů a účinkování v rámci 
svatováclavských oslav. 
Hudba Hradní stráže a Policie České republiky dosud hostovala v šestnácti státech 
Evropy, v Japonsku, v USA, kde přednesla samostatný koncert ve slavné Carnegie Hall 
a ve Vatikánu, kde zajišťovala hudební doprovod generální audience Svatého Otce.
V jubilejním roce svatořečení Anežky České Hudba Hradní stráže a Policie ČR 
spolupracuje na cyklu koncertů České nebe. 
Zvláštní poděkování za podporu celého projektu patří plk. Václavu Blahunkovi            
a mjr. Pavlu Pelánovi.

 Hudba Hradní stráže a Policie ČR

čes nebe záříké
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Koncerty České nebe jsou součástí širšího projektu, který pro rok 2019 připravila 
Trautzlova umělecká společnost, z.s. ve spolupráci s Hudbou Hradní stráže a Policie 
ČR.
U příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České se ve dnech 10. až 13. listopadu 
uskuteční národní pouť do Říma. A právě tam se všichni interpreti přesunou, aby 
posloužili poutníkům svou hudbou. Postarají se o hudební doprovod tří hlavních 
poutních mší, které budou slouženy v nejvýznamnějších římských chrámech, v Bazi-
lice Panny Marie Sněžné, Bazilice svatého Petra ve Vatikánu a v Lateránské bazilice. 
Rovněž doprovodí generální audienci, kterou poutníkům udělí papež František.         
K těmto příležitostem připravil skladatel Jan Zástěra zcela novou hudbu. Pomyslným 
vrcholem hudebního programu potom bude slavnostní koncert České nebe v Late-
ránské bazilice.
Ještě před tím České nebe zazní potřikrát i „doma“, v Česku, a to při koncertech v Olo-
mouci, Kutné Hoře a Praze.

 Projekt České nebe září!...Není temno!

čes nebe záříké

České nebe zatím září jenom způli. 
Abychom ho mohli rozzářit celé, 

budeme potřebovat Vaši podporu.
Pomozte nám, prosím!

Trautzlova umělecká společnost, z.s.
bankovní spojení: 2100183886/2010

www.ceskenebezari.cz
e-mail: info@ceskenebezari.cz

Získané finanční prostředky použijeme 
na koncertní provedení nových kantát 

a na natočení a vydání dvojcédé kompletního Českého nebe.

Děkujeme!
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