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                  GLORIA    DEI              .                                         
                                         

                            Spoločnosť pre kultúru vnútra a oživenie duchovných hodnôt v umení o.z. 
 

 
Program koncertu speváckeho zboru Gloria Dei 

 
  28. jún 2015  o 19. hod 

 
Farský kostol Panny Márie Snežnej  

Na Kalvárii 10, Bratislava 
 

Dona nobis pacem s harfou 
 

Ktož jsú boží bojovníci (1420) 
 

Vigilanter melodum ( 1452 latinská zvučka) 
Tielmann Susato ( 1510/15‐ po 1570) Cum decore 

Thoinot Arbeu (16.stor.) Pavana 
podľa W.A.Mozarta  Vezmi, Pane život můj 

(spieva 2.,3.,4. a 5. ročník) 
 

Wolfgang Amadeus Mozart ( 1756‐1791) Ave verum 
 

Ludovico da Viadana ( 1560‐1627) Exsultate justi 
Georg Friedrich Händel (1685‐1759) Canticorum iubilo 

Georg Friedrich Händel (1685‐1759) Vodná hudba Suita č.2 Allegro  
Ludwig van Beethoven (1770‐1827) Óda na radosť (fragment)  

 
Bedřich Smetana (1824‐1884) Heslo I., Heslo II. 

(spieva 4. a 5. ročník) 
 

Eugen Suchoň (1908‐1993) Aká si mi krásna 
(spieva 2.,3.,4. a 5. ročník) 

 
diriguje hlasový pedagóg zboru Gloria Dei: Ľubica Knezovičová 

diriguje a.h.: Jitka Koželuhová 
harfa.: Ľubomíra Bláhová 
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                                                   Gloria Dei 

ďakujeme za dar, ktorým rozoznievame tóny Tvojej lásky. 
Pripoj sa k nám, verným a oddaným, 

nech Tvoje posolstvo o večnom a nepominuteľnom, 
dotkne sa skrze nás sŕdc všetkých hľadajúcich. 

                                                                 
 
 

„Hudba nie je nikdy hotová, musí sa vždy znova uskutočňovať. 
Hudba a reč musí byť vždy znova vytváraná. 

Záznamom zvuku donútime niečo, čo je preč, aby zostalo. 
Pokiaľ to vnútorne pochopíme, pochopíme tiež, že je problematické konzervovaný, 

magneticky zaznamenaný hlas niekoho, koho sme mali radi, znovu prehrávať. 
Každé zakoktanie, každá falošná pieseň by bola tisíckrát cennejšia než tá 

najdokonalejšia symfónia, zahraná slávnym orchestrom niekedy v minulosti. 
Je síce perfektná, ale nie je prítomná. 

A jediné, o čo v tejto sfére ide, je byť skutočne prítomný a skutočne činný. 
So sluchom začína v kultúre sveta sociálny prvok. 

Sluch nás pozdvihuje nad nás samotných. 
Preto môžeme počuť jeden druhého a môžeme spoločne spievať. 

Človek sám vlastne počuť nemôže, k tomu nám pomáhajú iné bytosti. 
Počujeme, pretože nám skrz dušu pomáha anjel. 

Počujeme dušou anjela a nie svojou vlastnou dušou.    
    Skutočne sociálne, nesebecké a láskyplné v sociálnom živote sa u človeka ešte dlho 

nebude vyskytovať. Bude ešte dlho trvať, než sa to vyvinie. Samozrejme často sa 
snažíme byť sociálny a jednať láskyplne. Ale len anjelské bytosti to robia vždy. 

Sú vždy nesebecky činné ako ochrancovia ľudí. 
A doprevádzajú nás vždy verne a preto sú to tiež ony, kto v nás pôsobí, 
v našom sociálnom, skutočne duchovno smyslovom orgáne, v sluchu. 

Skutočné načúvanie má jednu podmienku: Stíšenie. 
Práve v oblasti, ktorá nás najsilnejšie núti k pohybu, musíme tento pohyb zvnútorniť, 

zduševniť. Tu práve nachádzame v sluchu podstatu sociálneho: niečo, čo nie je 
pozemské, čo zostalo v nebi, môže človek, ktorý načúva, predsa viesť ako vlákno. 

Počuť vždy znamená poodstúpiť od seba samého a vstúpiť 
do niečoho iného alebo do niekoho iného. 

A to ešte nedokážeme z vlastných síl. 
Lebo pri každom spoločenstve, ktoré vzniká, pri každom vzťahu medzi dvoma ľuďmi, 

je vždy potreba pomoci a ochrany strážnych anjelov. 
Sluchom sa dostávame do oblasti duchovných zmyslov, môžeme hovoriť o sociálnych 

alebo kultúrnych zmysloch, alebo dokonca o zmysloch tvoriacich umenie.“ 
(Albert Soesman  Dvanáct smyslů, Brány duše) 

 
 
 
 


