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grego r i ánská  an t i f ona     Ave Maris  Stel la  

Provedení  ř íd í  Čeněk Svoboda 

V čase Adventu, velkého očekávání, naděje a soustředění se na budoucnost, se 
člověk často zamýšlí nad symbolem Panny Marie v křesťanském pojetí. Pojďme se tedy 
ohlédnout a přemýšlet nad mariánským kultem skrze duchovní skladby mistrů vrcholné 
renesance a počínajícího baroka.  

Duchovní hudba pozdní renesance a prvních dekád baroka je formována především 
skladateli z Itálie. Zde je kolem roku 1600 nové centrum hudby, zde se ustalují 
nejmodernější kompoziční procesy. Největší zásluhu o znovuobnovení duchovního obsahu 
polyfonních skladeb mají skladatelé tzv. Římské školy, kterou založil nejuznávanější 
z italských hudebníků,  Giovanni Pierluigi da Palestrina (1524 – 1594). Jeho dílo je 
příkladem dokonalé vícehlasé hudby, ve které se snoubí čistota formy s ušlechtilostí 
klenutých vokálních linek. Ne náhodou byl Palestrina oslavován i po své smrti a jeho 
kompoziční technika se stala učebnicovým vzorem kontrapunktu. Napsal řadu skvělých mší, 
mezi nimi nejznámější je patrně Missa Papae Marcelli. Vedle toho po něm zůstaly vysoce 
ceněné knihy motet, například krásná sbírka pětihlasých motet na texty Šalamounovy Písně 
(Canticum canticorum) a dvě knihy světských madrigalů.  

Nejvýznamnějším žákem Palestriny byl bezpochyby Tomás Luis de Victoria (1548 
– 1611). Původem Španěl se už v mládí přesunul do Říma, kde působil v Collegiu 



Germanicu. V roce 1585 se pak vrátil do Španělska a komponoval až do smrti v Madridu. 
Jeho dílo je mnohem skromnější než Palestrinovo, nicméně jeho hudba je modernější. 
Victoria přidává k mistrově ušlechtilosti a vznešenosti určitou duchovní hloubku, danou 
nejenom tím, že pojímání hudby té doby prochází prudkým vývojem a mladší Victoria už 
zažil pokusy Florentské cameraty a Monteverdiho. Především však z Victoriovy hudby 
cítíme, že byl španělským knězem, což se projevuje jakousi vášnivostí jeho kompozic.  
Z Victoriových děl jsou nejslavnější skvělé šestihlasé Requiem, cyklus motet ke Svatému 
týdnu Officium Hebdomadae sanctae a celá řada pozoruhodné duchovní hudby.  

Zatímco římští skladatelé komponovali ve starém a přísném slohu, jak jim služba  
u papežské stolice přikazovala, v Benátkách se formoval úplně nový hudební styl, ze 
kterého se posléze vyvinul jazyk hudebního baroka. Nejvýraznějším muzikantem Benátek 
byl Claudio Monteverdi (1567 – 1643), původem z Cremony, který na nejvýznamnější 
hudební post tehdejší Itálie – místo kapelníka v chrámu Svatého Marka – přišel z Mantovy. 
Monteverdiho sakrální skladby jsou výrazným průlomem v historii vnímání duchovní hudby. 
Poprvé se zde široce uplatňuje doprovodná instrumentální složka, později nazvaná basso 
continuo. Rovněž nové je používání hudební afektů v duchovní hudbě, tedy snaha  
o emocionální zprostředkování obsahu textu a významu jednotlivých slov. Nejvýznamnějším 
hudebním dílem celé první poloviny 17. století v Evropě jsou Monteverdiho Mariánské 
nešpory.  

Nástupcem a oddaným žákem Monteverdiho je Francesco Cavalli (1602 – 1672), 
který přebírá po svém učiteli nejen jeho post, ale i roli operního skladatele pro rozvíjející se 
systém benátských divadel. V Cavalliho hudebně můžeme pozorovat rozvoj vokálně-
instrumentálního myšlení, basso continuo se osamostatňuje, kult silných melodií se 
prohlubuje. Vedle toho ale v hudbě přibývá afektů, původní sepjatost výrazu s obsahem 
textu se rozvolňuje, začíná se prosazovat diktát pěvecké virtuozity, což s sebou nese 
mnohá klišé a nakonec vyústí v obsahově sterilní operu vrcholného baroka, kterou bude 
potřeba rekonstruovat.  

 
Zpěvy o Marii byly nejvýznamnější složkou adventní a vánoční hudby v Itálii období 

pozdní renesance. Navíc Itálie vždy nějak více tíhla k opěvování Panny Marie, čehož 
dokladem je už jen množství mariánských textů a počet jejich zhudebnění. Postava Panny 
Marie byla vždy symbolem odpuštění, naděje a mateřské péče. K ní vzhlíželi hříšníci, k ní 
se utíkali zoufalci. Dokonce se nám může zdát, že byla nebo je zprostředkovatelem Boží 
milosti pro ty, pro které je odkaz Krista příliš náročným, příliš nedostupným. I v hudbě, která 
opěvuje Bohorodičku, je vždy jakési odpuštění, milosrdenství, snad i něha, někdy až 
hudební sladkost. Dobrým příkladem je Palestrinovo moteto Alma Redemptoris Mater. 
Přestože jinak Palestrinova hudba zní přísně až objektivně, v tomto motetu se mu podařilo 
velmi jednoduchými prvky zjemnit styl a obléknout slova mariánské antifony do 
„sametového“ hávu.  

O velké popularitě a úspěchu díla Victoriova svědčí i fakt, že se mnozí skladatelé 
pokoušeli napodobit jeho styl a vydávali své pokusy za jeho díla. Máme teď tedy jedinečnou 
možnost ve dvou skladbách na stejný text porovnat, jak se s modlitbou Ave Maria 
vypořádal sám mistr a jak se mu snažil přiblížit jakýsi neznámý umělec. Právě jeho 
čtyřhlasá skladba zazní na úvod. Ve formě i stylu je od Victorii k nerozeznání, snad jen 
některé hlasy by Victoria vedl zpěvněji a zajímavěji. Když ale pak slyšíme vodopády 
hudebních motivů ve dvousborové skladbě od samotného Victorii, rozdíl se zdá být zcela 
jasný.  

Cavalliho Salve Regina je krásným příkladem polyfonního zhudebnění gregoriánské 
antifony, ve kterém už jasně vynikají melodie jednotlivých hlasů. Poněkud překvapivé může 
být obsazení této skladby, vedle basu a dvou tenorů se objevuje kontratenor, tedy mužský 
alt. Použití ženských hlasů v duchovní hudbě bylo až do období romantismu zapovězeno.  



I proto se pokusíme Cavalliho skladbu přednést v obsazení, v jakém ji skladatel zamýšlel, 
tedy s mužem na místě altového partu.  

Závěrem a vrcholem první části koncertu je dílo, které rozkrývá v podstatě všechny 
symbolické polohy mariánské zbožnosti, Monteverdiho Mariánské Litanie. Litanie jsou tak 
trochu oříškem pro skladatele, protože text je vlastně jen kupením přívlastků osoby, ke které 
se procesí obrací se stále naléhavější a exaltovanější prosbou: Ora pro nobis. Právě toto 
kupení přívlastků nám ukazuje, jak bohatá byla představivost anonymních autorů 
liturgických textů a jak kouzelných jmen se Panně Marii zde dostává. Monteverdi nepřináší 
ve skladbě nic závratně nového, nicméně jeho pečlivá práce s jemnými odstíny textu  
a schopnost rozdělit celou kompozici na významově odlišné celky, činí z jeho skladby svěží 
a posluchačsky atraktivní dílo. A to nezmiňujeme takové samozřejmosti, jako je vokální 
vedení hlasů a neotřelá práce s chromatikou a disonancemi. I proto jsou Monteverdiho 
skladby dodnes velmi oblíbenými mezi zpěváky, což platí rovněž o skromném duetu Sancta 
Maria. Zde Monteverdi staví na kontrastu mezi citací chorálu ve spodním hlasu a virtuozním 
přednesem hlasu vrchního. Posléze se oba hlasy spojí a oscilují mezi polyfonií a terciovým 
„operním“ duetem.   

 
Druhou polovina koncertu je pojednána jako jakási bohoslužba. Základem je Victoriova 
dvojsborová Missa Salve Regina, ve které jsou oba sbory „hlasově nevyvážené“: první 
z nich je položen výše (s,s,a,bar) a druhý má klasické sborové obsazení (satb). Jako by 
dialog obou sborů byl současně dialogem duchovního a světského, ušlechtilého a nízkého, 
co má člověk v sobě. Missa Salve je parodickou mší nad stejně hlasově obsazenou 
antifonou, kterou Victoria napsal už v Římě za použití chorálního cantu firmu Salve Regina. 
Do mešního ordinária jsme ještě vsadili několik chorálních antifon a především na místě 
Sekvence Palestrinovo Stabat Mater, čímž se vlastně počet pohledů, skrze které hledíme 
dnes večer na Pannu Marii, vyčerpá. I zde, přestože se jedná o text plný bolesti, utrpení  
a zoufalství, zaznívá Palestrinova hudba  měkce, sladce. Je to sice dvojsborové dílo, ale 
výsledkem není pompézní polyfonie, ale spíše soustředěná a od efektu očištěná homofonie, 
kladoucí důraz na melodii a čitelnost skvostného textu Jacopona da Todiho.   
 
 

P ř e k l a d y  l a t i n s k ý c h  t e x t ů  
 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.  
Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus 
ventris tui, Jesus.  
Sancta maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus 
Nunc et in hora mortis nostrae. Amen 
 

 Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou;  
požehnaná mezi ženami a požehnaný plod života 
tvého, Ježíš. 
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné 
nyní i v hodinu smrti naší. Amen. 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.  
Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus 
ventris tui, Jesus.  
Sancta maria, Regina coeli,dulcis et pia,  
O Mater Dei,  
ora pro nobis peccatoribus  
ut cum electis te videamus 
 

 Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou;  
požehnaná mezi ženami a požehnaný  
plod života tvého, Ježíš. 
Svatá Maria, královno nebes, sladká a zbožná  
ó Matko Boží 
Pros za nás hříšné  
ať tě s vyvolenými spatříme 

Alma Redemptoris Mater,  
quae pervia coeli porta manes, et stella maris, 
succurre cadenti, surgere, qui currat, populo:  
Tu quae genuisti,  
natura mirante, tuum sanctum Genitorem,   
Virgo prius ac posterius,  
Gabrielis ab ore sumens illud Ave,  
peccatorum miserere.  
 

 Slavná Matko Spasitelova,  
jež jsi bránou nebes a hvězdou mořskou,  
pospěš pomoci svému lidu, který touží povstat z hříchu.  
Ty, jež jsi zrodila svého tvůrce,  
na čímž užasla příroda  
Ty, která neustále zůstáváš pannou,  
jež jsi přijala zvěst z Gabrielových úst,  
smiluj se nad hříšníky 
 



Salve Regina, mater misericordiae  
vita dulcedo et spes nostra, Salve.  
Ad te clamamus exules Fillii Evae, 
Ad te suspiramus gementes et flentes  
in hac lacrimarum vale. 
Eia ergo advocata nostra  
illos tuos misericordes, ocullos ad nos converte.  
Et Jesum benedictum fructum ventris Tui  
nobis post hoc exilium ostende.  
O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria 
 

 Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství,  
živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!  
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,  
k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce  
v tomto slzavém údolí.  
A proto, orodovnice naše,  
obrať k nám své milosrdné oči  
a Ježíše, požehnaný plod života svého,  
nám po tomto putování ukaž,  
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno, Maria! 
 

Kyrie eleison,  
Christe eleison, 
Kyrie eleison. 
Christe audi nos, Christe exaudi nos. 
Pater de coelis Deus, miserere nobis. 

 Pane, smiluj se.  
Kriste, smiluj se.  
Pane, smiluj se.  
Kriste slyš nás, Kriste vyslyš nás 
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se 
 

Fili, Redemptor mundi Deus, 
Spiritus Sancte Deus, 
Sancta Trinitas, unus Deus,  
Sancta Maria, R. Ora pro nobis. 
Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo virginum,  
Mater Christi, Mater divinae gratiae,¨ 
Mater purissima, Mater castissima, 
Mater inviolata, Mater intemerata,  
Mater amabilis, Mater admirabilis,  
Mater Boni Consilii, Mater Creatoris, 
Mater Salvatoris, Virgo prudentissima,  
Virgo veneranda, Virgo praedicanda, Virgo potens,  

Virgo clemens, Virgo fidelis,  
Speculum justitiae, Sedes sapientiae, 
Causa nostrae laetitiae, Vas spirituale,  
Vas honorabile, Vas insigne devotionis,  
Rosa mystica, Turris Davidica, 
Turris eburnea, Domus aurea,  
Janua coeli, Foederis arca, 
Stella matutina, Salus infirmorum,  
Refugium peccatorum, Consolatrix afflictorum, 
Auxilium Christianorum, 
Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, 
Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, 
Regina Martyrum, Regina Confessorum,  
Regina Virginum, Regina Sanctorum omnium,  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
R. Parce nobis, Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
R. Exaudi nos, Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
R. Miserere nobis. 
 

 Bože Synu, Vykupiteli světa,  
Bože Duchu svatý, 
Bože v Trojici jediný,  
Svatá Maria, oroduj za nás 
Svatá Boží Rodičko, Svatá Panno panen,  
Matko Kristova, Matko Božské milosti,  
Matko nejčistší, Matko nejcudnější, 
Matko neporušená, Matko neposkvrněná,  
Matko láskyhodná, Matko obdivuhodná,  
Matko dobré rady,  Matko Stvořitelova, 
Matko Spasitelova, Panno nejmoudřejší,  
Panno úctyhodná, Panno chvályhodná, Panno mocná,  
Panno dobrotivá, Panno věrná,  
Zrcadlo spravedlnosti, Trůne moudrosti, 
Příčino naší radosti, Stánku Ducha svatého,  
Stánku vyvolený, Stánku zbožnosti,  
Růže tajemná, Věži Davidova, 
Věži bělostná, Dome zlatý,  
Bráno nebeská, Archo úmluvy, 
Hvězdo jitřní, Uzdravení nemocných,  
Útočiště hříšníků,Těšitelko zarmoucených, 
Pomocnice křesťanů, 
Královno andělů, Královno patriarchů, 
Královno proroků, Královno apoštolů, 
Královno mučedníků, Královno vyznavačů,  
Královno panen, Královno všech svatých,  
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,  
zachraň nás, Pane 
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,  
Vyslyš nás, Pane 
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,  
Smiluj se . 

Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison  
 

 Pane smiluj se, Kriste smiluj se, Pane smiluj se 

Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, 
adoramus te, glorificamus te. 
Domine Deus, rex coelestis, Deus Pater 
omnipotens. Domine, Fili unigenite, Jesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.  

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 
Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus,  

 Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem 
dobré vůle. Chválíme tě,velebíme tě, 
klaníme se ti, oslavujeme tě. 
Pane a Bože, nebeský králi, Bože, otče  
všemohoucí. Pane, jednorozený synu, Ježíši Kriste. 
Pane a Bože, beránku Boží, Synu otce. 
Ty, který snímáš hříchy světa smiluj se nad námi. 
Ty, který snímáš hříchy světa přijmi naše prosby. 
Ty, který sedíš po pravici otce smiluj se nad námi. 
Neboť ty jediný jsi svatý ty jediný jsi pán, 



tu solus Altissimus, Jesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. 

ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste. 
Se svatým duchem ve slávě Boha otce Amen  
 

Stabat Mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa,dum pendebat Filius. 
Cujus animam gementem, contristatam et dolentem, pertransivit gladius. 
Stojí Matka zarmoucena, slzy prolévá a sténá u Kříže, kde Syn jí pněl. 
Její duši bědující, plnou smutku, bolestící,pronik´ meč a v hrudi tkvěl. 
 
O quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta Mater Unigeniti. 
Quae moerebat et dolebat,  et tremebat, dum videbat nati poenas inclyti. 
Kterak sklácena je Panna  jak je smutná požehnaná, která Boží Matkou jest! 
Jak jen lkala, naříkala, rodička když nazírala na slavného syna trest. 
 
Quis est homo qui non fleret, Christi Matrem si videret in tanto suplicio? 
Quis non posset contristari, Christi Matrem contemplari dolentem cum Filio? 
Kdož by mohl neplakati, kdyby viděl Krista Máti v tom ponížení zlém. 
Komu srdce nerozdírá, na Matku když Boží zírá, kterak truchlí se Synem! 
 
Pro peccatis suae gentis vidit Jesum in tormentis et flagellis subditum. 
Vidit suum dulcem natum moriendo desolatum dum emisit spiritum. 
Pro hřích zrodu svého lidí, Syna na mučidlech vidí, vidí metly, příval ran. 
Zří jej zmírat oko Matky, zří, jak opuštěn Syn sladký, zří, jak duši pustil Pán. 
 
Eja Mater, fons amoris, me sentire vim doloris, fac, ut tecum lugeam. 
Fac ut ardeat cor meum in amando Christum Deum,ut sibi complaceam. 
Eja, Matko, lásky zdroji, dej mi cítit bolest svoji, dej, bych s Tebou zaplakal 
Dej by srdce moje plálo, dej by Boha milovalo,bych si Krista oblíbil. 
 
Sancta Mater, istud agas, crucifixi fige plagas cordi meo valide.  
Tui Nati vulnerati tam dignati pro me pati,  poenas mecum divide. 
Prosím o to, Matko milá  bys mi rány v srdce vryla, dej, by můj byl Kristův Kříž.  
Každá rána, jež mu dána, muka Pána, požehnána se mnou, Matko, rozděliž! 
 
Fac me tecum pie flere crucifixo condolere donec ego vixero.  
Juxta crucem tecum stare,et me tibi sociare, in planctu desidero. 
Dej mi s tebou slzy líti se Synem dej soustrast míti, dokud budu žíti jen.  
Dej mi místo vedle Kříže společenství tvoji tíže, dej, ať sdílím bol a sten. 
 
Virgo virginum praeclara, mihi jam non sis amara, fac me tecum plangere.  
Fac ut portem Christi morte, passionis fac consortem,  et plagas recolere. 
Panno panen v celém žití  nemáš mi již trpkou býti se mnou, Matko, sdílej pláč.  
Dej, bych snesl, Pán že klesl  k účastenství muk se vznesl, sčítat rány dáti rač. 
 
Fac me plagis vulnerari cruce hac inebriari et cruore Filii.  
Inflammatus et accensus per te, Virgo, sim defensus  in die judicii. 
Bych byl ranou syna raněn,  Křížem opojen a chráněn, krví Syna očištěn  
Zbaven věčných žárů trudu, skrze tebe chráněn budu Matko Páně, v soudný den! 
 
Christe cum sit iam exire da per matrem me venire ad palmam victoriae  
Quando corpus morietur fac ut animae donetur  paradisi gloria.   
Až mi bude odtud jíti, Kriste rač mi uděliti Matkou palmu vítěznou!  
Tělo bude umírati, duši mé pak račiž dáti slávu Ráje blaženou. Amen. 
 

Credo in unum Deum 
Patrem omnipotentem 
Factorem coeli et terrae  
Visibilium omnium et invisibilium 
Et in unum Domimum Jesum Christum 

 

Věřím v jednoho Boha, 
otce všemohoucího 
Stvořitele nebe i země,  
všeho viditelného i neviditelného 
Věřím v jednoho pána Ježíše Krista, 



Filium Dei unigenitum 
Et ex Patre natum 
Ante omnia saecula 
Deum de Deo lumen de lumine 
Deum verum de Deo vero 
Genitum non factum Consubstantialem Patri 
per quem omnia facta sunt 
Qui propter nos homines, Et propter nostram salutem 
Descendit de coelis 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
Ex Maria Virgine Et homo factus est 
Crucifixus et iam pro nobis sub Pontio Pilato 
Passus et sepultus est 
Et resurrexit tertia die secundum Scripturas 
Et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris 
Et iterum venturus est cum gloria 
Judicare vivos et mortuos  
Cujus regni non erit finis 
Et in Spiritum Sanctum Dominum Et vivificantem 
Qui ex Patre Filioque procedit 
Qui cum Patre et Filio simul adoratur 
Et conglorifcatur qui locutus est per Prophetas 
Et unam sanctam catholicam 
Et apostolicam Ecclesiam Confiteor  
Unum baptisma in remissionem peccatorum 
Et exspecto resurrectionem mortuorum 
Et vitam venturi saeculi 
Amen 
 

jednorozeného Syna božího,  
který se zrodil z otce  
přede všemi věky 
Bůh z Boha, světlo ze světla, 
pravý Bůh z pravého Boha. 
Zrozený, ne stvořený, jedné podstaty s Otcem : 
Skrze něho všechno je stvořeno 
On pro nás lidi a pro naši spásu  
sestoupil z nebe 
Skrze Ducha Svatého přijal tělo  
z Marie Panny a stal se člověkem 
Byl za nás ukřižován za dnů Poncia Piláta  
byl umučen a pohřben. 
Třetího dne vstal z mrtvých podle písma 
Vstoupil do nebe a sedí po pravici Otce. 
A znovu přijde ve slávě  
soudit živé i mrtvé 
A jeho království bude bez konce.  
Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života 
Který z otce i syna vychází, 
s Otcem i Synem je zároveň uctíván  
a oslavován a mluvil ústy proroků. 
Věřím v jednu svatou všeobecnou  
apoštolskou církev. 
Vyznávám jeden křest a odpuštění hříchů 
Očekávám vzkříšení mrtvých  
a život budoucího věku 
Amen 
 

Sanctus   Sanctus   Sanctus  
Dominus Deus Sabaoth 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua 
Hosanna in excelsis 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna in excelsis 
 

 Svatý, svatý, svatý  
pán Bůh zástupů 
Nebe i země jsou plny tvé slávy 
Hosana na výsostech 
Požehnaný jenž přichází ve jménu páně 
Hosana na výsostech 
 

Agnus Dei  Qui tollis peccata mundi miserere 
nobis 
Agnus Dei  Qui tollis peccata mundi miserere 
nobis 
Agnus Dei  Qui tollis peccata mundi  dona nobis 
pacem 
 

 Beránku boží, který snímáš hříchy světa smiluj se 
nad námi 
Beránku boží,který snímáš hříchy světa smiluj se 
nad námi 
Beránku boží který snímáš hříchy světa daruj nám 
pokoj 
 

Ave, maris stella, 
Dei mater alma, 
atque semper virgo, 
felix coeli porta.  
 
Sumens illud Ave 
Gabrielis ore, 
funda nos in pace 
mutans Hevae nomen.  
 
Solve vincla reis, 
profer lumen coecis, 
mala nostra pelle, 
bona cuncta posce. 
 
Monstra te esse matrem, 
sumat per te preces, 
qui pro nobis natus 
tulit esse tuus.  

 Zdrávas, hvězdo moří, 
živitelko Boží, 
ustavičná Panno, 
slavná nebes bráno.  
 
Ave jsi slyšela 
z ctných úst Gabriela, 
mír nám dej, když jméno 
Evy zpět je čteno.  
 
Rozlom pouta viny, 
slepoty vzdal stíny, 
zbav nás všeho zlého, 
zdroj buď dobra všeho. 
 
Ukaž nám, žes Matka, 
prosba tvá je sladká 
sluchu Syna tvého 
pro nás zrozeného.  



 
Virgo singularis, 
inter omnes mitis, 
nos, culpis solutos, 
mites fac et castos. 
 
Vitam praesta puram, 
iter para tutum, 
ut, videntes Iesum, 
semper collaetemur. 
 
Sit laus Deo Patri, 
summo Christo decus, 
Spiritui Sancto, 
tribus honor unus. 
Amen 
 

 
Panno požehnaná, 
milosti jsi schrána, 
učiň z nás své syny 
čisté, prosté viny.  
 
Dej, ať jsme živi ctně 
a přijdem bezpečně 
před Krista Ježíše 
do nebeské říše.  
 
Děj se neskonalá 
Bohu Otci chvála 
i Synu i Duchu 
až na věky věků 
Amen 
 

Collegium 419 je soubor zpěváků, kteří se specializují na hudbu 16. - 18. století. Collegium 
pracuje v obsazení od komorního vokálního ansámblu (4-5 zpěváků) po komorní sbor (16-
18 zpěváků). Soubor založila v roce 1999 Marika Pečená a v prvních letech se věnoval 
především německé barokní literatuře. Od roku 2004 v Collegiu 419 sbormistrovsky působí 
také Čeněk Svoboda, který dále rozšiřuje jeho repertoár především o hudbu evropské 
vrcholné renesance a italského baroka. Collegium 419 spolupracuje s předními domácími 
instrumentalisty a muzikology věnujícími se historicky poučené interpretaci staré hudby  
a větší část jeho repertoáru je z oblasti duchovní hudby. Collegium 419 nastudovalo  
v poslední době například Officium Defunctorum od Tomáse Luise de Victoria, Requiem od 
Adama Michny z Otradovic, moteta od Giovanniho Gabrielliho, Thomase Tallise, Claudia 
Monteverdiho, Antonia Caldary, Antonia Lottiho, Musikalische Exequien od Heinricha 
Schütze, kantáty od Dietricha Buxtehudeho, moteta od Johanna Sebastiana Bacha a další. 
V září 2005 provedlo Collegium 419 na festivalu Svatováclavské slavnosti v novodobé 
premiéře výběr z responsorií Jakuba Jana Ryby. 


