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Tradiční vánoční koncert

Pražského Hlaholu   

20. prosince 2007, 19:00 hodin

Velký sál Pražského Hlaholu, Masarykovo nábř. 16, Praha 1

za spoluúčinkování chlapeckého sboru Bruncvík



Program

Chlapecký sbor Bruncvík

Sbormistryně: Lenka Pištěcká

krumhorn, flétny, klavír: Martin Rudovský

flétny: Vojtěch Verner, Ivo Zentrich

1. More festi querimus (žákovská koleda) 

2.Rorate celi 

3.Angelus ad virginem (Franusův kancionál) 

4.Colaudemus (Krumlovský kodex, 15.stol.,uprava Pavel Jurkovič) 

5.In Natali Domini (Kodex Speciálník) 

6.Danielis prophetia (Jistebnický kancionál) 

7.Karel Holan Rovenský-  Dětátko rozkošné nám se narodilo.. 

8.Karel Holan Rovenský – Král  mocný nebe i země 

9.Spanilá z archy holubičko (Kancionál Slavíček rajský 1719) 

10.Ein Kind geborn zu Betlehem (koleda z Lotrinska) 

11.Adam Michna z Otradovic – Vítej Pane Jezu Kriste 

12.                                                 - Toto malé dětátko 

13.                                                 - Chtíc aby spal 

14.                                                 - Bůh se nám dnes narodil 

15.   Den přeslavný jest k nám přišel

Zpěvácký spolek Hlahol v Praze

Sbormistr: Roman Z. Novák

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

A na závěr si zazpívejte s námi!

NESEM VÁM NOVINY

Nesem vám noviny, poslouchjete,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
/:Slyšte je pilně a neomylně:/ rozjímejte.

Syna porodila čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána.
/: Jej ovinula a zavinula :/ plenčičkama.

K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli.
/: Jeho vítali, jeho chválili :/ dary nesli.

NARODIL SE KRISTUS PÁN

Narodil se Kristus Pán – veselme se,
z růže kvítek vykvet nám – radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Jenž prorokován jest – veselme se,
ten na svět poslán jest – radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Člověčenství naše – veselme se,
ráčil vzíti na se – radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Goliáš oloupen – veselme se,
člověk jest vykoupen – radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.


