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Svatý týden
- Velikonoce

s gregoriánským
chorálem
22. 3. – 1. 4. 2013
Roudnice nad Labem
Prožijte několik dní v bývalém klášteře se společnou
zpívanou liturgií

Co je to gregoriánský chorál?
Gregoriánský chorál je jednohlasý
latinský zpěv Římskokatolické církve,
zpívaný obvykle bez doprovodu
nástrojů. Z hudebně‐historického
hlediska se jedná o nejstarší rozsáhlý
dochovaný repertoár vůbec ‐ vznikal
především v 6. ‐ 9. století.
„Gregoriánský chorál je nejkrásnějším
pokladem západní kultury.“
(Olivier Messiaen)
Kdo jsme?
Jsme
neformální
skupina
lidí
spojených zájmem o chorální zpěv.
Řada z nás je navázána na Choeur
grégorien de Paris a absolvovala jím
organizované studium. Od r. 2009
prožíváme po vzoru pařížského sboru
Svatý týden (týden předcházející
Velikonocím) s liturgickým zpěvem
kompletního
chorálního
oficia
a bohoslužeb. Podobným způsobem
se snažíme slavit i jiné významné dny
liturgického roku. Více informací
najdete na www.introitus.cz.
Co se bude dít?
Počínaje prvními nešporami Květné
neděle v sobotu a konče Nedělí
Zmrtvýchvstání Páně budeme slavit
oficium a obřady Svatého týdne.
Oficium (liturgie hodin, breviář)
provází věřícího po celý den a skládá
se především z žalmů, ze čtení ze
zákona,
Starého
i
Nového
nebiblických
církevních
textů
a různých modliteb. Modlitba oficia je
sice povinná pro klérus, řeholníky
a řeholnice, ale církev ji vždy chápala
jako modlitbu veřejnou, modlitbu
určenou všem věřícím. Obvykle bude
den začínat ještě před rozedněním
zpěvy matutina, které s východem
slunce přejde do ranních chval, dále
v rámci možností následují malé
hodinky – tercie, sexta, nona a na
večer nešpory a kompletář. Každý den
také budeme slavit mši sv. a od
Zeleného čtvrtku pak k tomuto
programu přibydou další liturgické
obřady.
Na středu plánujeme pouť na Říp, kde
bude sloužena mše sv.

Liturgie Svatého týdne bude
probíhat
částečně
latinsky
a částečně česky. Znalost latiny
není podmínkou.
Jak se zúčastnit?
Celý
program
je
otevřený
a účastníci naslouchající i zpívající
jsou vítáni. Dle svých možností
můžete přijít/přijet na libovolně
dlouhou dobu kdykoliv od pátku
22. března do pondělí 1. dubna.
Choralisté budou bydlet na
roudnickém proboštství a sami si
vařit ‐ chcete‐li se připojit,
potřebujete spacák (spí se
v několika pokojích na postelích
a na matracích na zemi), ubytovací
příspěvek 70Kč + 100Kč/jídlo/den
a s předstihem nás kontaktovat.

Pondělí a úterý 25.‐26.3.
6:00 Matutinum
9:00 Ranní chvály
17:00 Nešpory
18:00 Mše svatá
21:00 Kompletář
Středa 27.3.
6:00 Matutinum
9:00 Ranní chvály
17:00 Mše svatá a nešpory na
hoře Říp (pěší pouť cca 6km
a zpět)
21:00 Kompletář
Zelený čtvrtek 28.3.
6:00 Matutinum
9:00 Ranní chvály
17:00 Nešpory
18:00 Obřady
21:30 Kompletář

Kontakty:
Filip Srovnal ‐ 603 323 591,
filipsrovnal@gmail.com; Zuzana
Malá
‐
723
607
104,
zuzana.mala@oldstars.cz.
(V průběhu Svatého týdne
budeme stále v akci, pište raději
sms a buďte prosím trpěliví.)

Velký pátek 29.3.
6:00 Matutinum
9:00 Ranní chvály
15:00 Křížová cesta
18.00 Obřady
21:00 Kompletář

(může se podle situace měnit)

Bílá sobota 30.3.
6:00 Matutinum
9:00 Ranní chvály
19:30 Vigilie

Pátek 22.3.

(+ celodenní možnost adorace)

17.00 Mše svatá

Neděle Vzkříšení 31.3.

22.00 Kompletář

(pozor, letní čas!)
8:00 Ranní chvály
9:00 Mše svatá

Rámcový program

Sobota 23. 3.
18:00 Mše svatá
19.30 Nešpory

17.00 Slavnostní nešpory
s varhanním doprovodem

22.00 Matutinum
21.00 Kompletář
Květná neděle 24. 3.
7:00 Ranní chvály
9:00 Mše svatá

Pondělí velikonoční 1.4.
9.00 Mše svatá

16:00 Slavnostní nešpory
s varhanním doprovodem
21:00 Kompletář

10.00 Ranní chvály

