ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY VE FARNOSTI SV. ANTONÍNA
Farnost sv. Antonína si vás dovoluje srdečně pozvat na několik hudebních akcí, které bude
pořádat v době adventní a vánoční. Chtěli bychom tímto způsobem posluchačům nabídnout
chvilku k zastavení a rozjímání v krásném prostředí kostelů naší farnosti.
Doba adventní by nám měla poskytnout čas k přípravě na vánoce. Touto přípravou na oslavu
vánoc jsou bezesporu Roráty, které po staletí naši předkové v tomto období pravidelně zpívali.
Náš významný muzikolog a hudebník Dobroslav Orel píše: “Roráty patří jako čistý a vroucí
výraz mariánské úcty našich předků po stránce hudební k nejkrásnějším výtvorům duchovní
písně vůbec“. Přijďte si se souborem Ritornello zazpívat tyto zpěvy a naladit se, uprostřed
předvánočního shonu, na adventní notu. Koncertní provedení Rorátů se koná v úterý 2. 12.
od 19.30 v kostele sv. Klimenta, v Kostelní ulici.
Dvě adventní půlhodinky s varhanní improvizací a duchovním slovem P. Pavla Semely, mají
nabídnout podobné momenty. Adventní texty Bible patří k těm nejkrásnějším. Prvek očekávání
a touhy po Spasiteli, jenž je v nich obsažen, nabízí mnoho podnětů jak varhaníkovi, který je
hudebně zpracovává, tak i řečníkovi, jež je komentuje. Přijďte do kostela sv. Antonína o
nedělích 7. 12. a 21. 12. v 15.00 zaslechnout něco z těchto myšlenek. Hrát budou varhaníci
Miroslav Pšenička a Jakub Janšta.
Krásné jesličky v kostele sv. Antonína jsou každoročně během vánoc hojně navštěvovány.
Letos svým způsobem ožijí. Na Boží Hod vánoční 25. 12. od 15.00 zde bude soubor Ritornello
provádět vánoční mši, jejímž autorem je P. Georgius Zrůnek. Jedná se o krásnou barokní
jesličkovou mši, kdy pastýři, spolu ovečkami a anděli, přicházejí vítat právě narozeného
Ježíška. Koncert bude doplněn koledami, které si návštěvníci budou moci zazpívat spolu se
souborem.
Vstupné je dobrovolné a akce se konají za podpory městské části Prahy 7. Těšíme se na
viděnou.
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