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Milí naši priatelia. 
Po 6 rokoch práce len druhýkrát spievame koncert v čase okolo Veľkej noci. Prečo ? 
Je to doba, kedy duša najviac zápasí medzi zimným a jarným naladením. Práve v týchto prechodných obdobiach najčastejšie ochorieme.  
Mnohí z nás posledné týždne bojovali o svoj hlas všetkými možnými prostriedkami, mnohí prišli na koncert len tak, že sa vytrhli z obrovského pracovného nasadenia, 
mnohí sa na poslednú chvíľu doúčali skladby, pretože pri nácvikoch nemohli byť prítomní a niektorí z nás tu dnes nemôžu byť, lebo im to akútna situácia v rodine, či 
choroba nedovoľuje. A tak za tým, že tu dnes stojíme a môžeme spievať je veľa obetí.  
Udalosť mystéria na Golgote citeľne zasiahla do dejín Zeme a do celého vývoja ľudstva. Svätenie sviatku Veľkej noci je len spomienkou na to, čo sa vtedy udialo. 
A tieto spomienky behom času blednú. 
Ako umelci sa však chceme postupne priblížiť a sledovať v kolobehu roka veľkú vesmírnu umelkyňu a dávať v sebe znovu ožiť v mocných obrazoch, ktoré sa potom 
 pre ľudskú myseľ stávajú skutočnosťou, tým veciam, ktoré nebo vpisuje do Zeme. 
Umenie zrie a tuší večnosť. Večnosť ním prežaruje a podnety umenia pôsobia silnejšie, mocnejšie, než zákony mravnosti. 
 
Keď Ježíš s učeníkmi prišiel do Getsemanskej záhrady riekol: Počkajte zatiaľ tu, ja pôjdem ďalej, aby som sa modlil. Vzal so sebou Petra a oboch synov Zebedeových. 
Tu na neho padol zármutok a úzkosť. Vtedy im povedal: Moja duša je smutná až k smrti. Zostaňte a bdejte so mnou. 
Zustaňte a bděte se mnou 
Poodišiel od nich, padol tvárou k zemi a modlil sa: otec môj, ak je možné, odním odo mňa tento kalich, avšak nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. 
In monte oliveti oravit , Pater si fieri potest transeat a me, calix iste. 
Potom prišiel k učeníkom a zastihol ich v spánku. Povedal Petrovi: To ste nemohli jedinú hodinu bdieť so mnou ? Bdejte a modlite sa , aby ste neupadli do pokušení.  
Váš duch je odhodlaný, ale telo slabé. 
Zustaňte a bděte se mnou 
Odišiel po druhý raz a modlil sa: Otec môj, ak nie je možné, aby ma ten kalich minul a musím ho piť, staň sa vôľa tvoja. 
Pater si fieri potest transeat a me, calix iste. Spiritus Quidem promptus est caro autem in firma, fiat voluntas tua. 
A keď sa vrátil. Zastihol ich opäť spiacich, nemohli oči udržať. Nechal ich, opäť odišiel a po tretí raz sa modlil rovnakými slovami: Duch je pravda pripravený, telo však 
slabé, nech sa stane vôľa Tvoja. 
In monte oliveti oravit. Pater si fieri potest transeat a me, calix iste. Spiritus Quidem promptus est caro autem in firma, fiat voluntas tua. 
 
Nasledovalo Ježišovo zatknutie a predvedenie pred Kaifáša, radu zákonníkov a starších, Petrovo zapretie, Judášov koniec a Ježíš stojí pred Pilátom: 
Na sviatok mal Pilát zvyk oslobodiť jedného väzňa, ktorého si ľud vybral. V tom čase bol vo väzbe povestný muž, ktorého meno bolo Barabáš.  
A pretože sa ľud zišiel, Pilát im povedal: Koho chcete, aby som vám prepustil? Barabáša, alebo Ježiša, ktorého voláte Kristus? 
Odpovedali: Barabáša!  Pilát im povedal: Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorého voláte Kristus? Kričali: Ukrižuj Ho! 
 Keď Pilát videl, že nemôže zvíťaziť nad davom, vzal vodu, umyl si ruky a povedal: Nenesiem vinu nad krvou tohto spravodlivého človeka.  
Odpovedali mu: Jeho krv na nás a naše deti. 
Potom im vydal Barabáša, a nechal Ježiša zbičovať a vydal im ho, aby ho mohli ukrižovať. 
Vojaci vzali Ježiša do súdnej haly, zhromaždili sa okolo neho, obliekli mu šarlátové rúcho, na hlavu mu dali tŕňovú korunu a do jeho pravej ruky palicu z tŕstia, klaňali sa 
pred ním a posmievali sa mu: Buď pozdravený, židovský kráľ! A pľuli na neho, vzali mu palicu z ruky a udierali ho ňou po hlave. 
Ó, hlavo plná trýzně, běd ran i soužení.Ty zřídlo Boží přízně, z níž spása pramení. Ó hlavo ozdobená ctí, slávou z výsosti, jak velká stihla změna tě lidskou 
hříšností. 
Keď prišli na miesto zvané Golgota - lebka, ukrižovali ho a losom si rozdelili jeho šaty. Nad hlavu mu pripevnili nápis o jeho previnení: Toto je Ježiš kráľ židovský. 
Na poludnie nastala tma po celej zemi až do 3 hodín. Okolo 3 hodiny Ježiš zvolal mocným hlasom a skonal.  
Chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dole. A krajina sa triasla, skaly praskali a hroby sa otvorili a mnohé telá svätých vyšli z hrobov. A vojaci čo strážili 
Ježiša, keď videli zemetrasenie a čo sa stalo, báli sa veľmi a hovorili: On bol naozaj Boží Syn. 
Tvé břímě mé jsou hříchy a já jsem zavinil, zač Beránku ty tichý, tak tvrdě trestán byls. Ježíši spásy zdroji, své milosti mi přej a pro tu lásku svoji mne za hřích 
netrestej. 
 Keď Bach začal pracovať na Matúšových pašiách, ktoré mali premiéru na Veľký piatok v roku 1729, ponúkalo sa mu na určenie symetrály, ťažiska diela, jediné miesto, 
ktoré sa doslova opakuje: a to 3x zvolanie ľudu: Ukrižuj Ho! 
Potom Bach prácu na Matúšových pašiách na niekoľko rokov prerušil a keď sa do nej znova pustil, mal už celkom inú koncepciu. Doplnil ďalšie chorálové strofy, každú 
o tón nižšie, až po Kristovu smrť – terajší centrálny bod. Do tohto chorálu ukladá Bach všetky hlboko osobné city i dojatie z Kristovej smrti. Nikdy predtým sa chorálový 
text hudobne nevykladal tak emocionálne nabitými harmóniami. 
Tento chorál a slová ľudí okolo kapitána: “On bol naozaj Boží Syn“, sa stali jadrom diela. Majú objasniť začiatok a zmysel kresťanskej viery ako výsledok pašiového 
diania. K Matúšovým pašiám sa viaže príbeh o tom, ako Bachova manželka Anna Magdaléna v noci našla svojho muža sedieť pri pracovnom stole, na ktorom už dohárala 
sviečka. Pán Bach práve dokončil dielo a sediac so sklonenou hlavou, hlboko dojatý príbehom Kristovej smrti plakal. 
Mé díky přijmi vřelé nejdrahší příteli. Má duše dokud v těle, v tobě se veselí. A když čas rozdelení i mně se přiblíži, mým mocným potěšením, buď smrt tvá na 
kříži. 
 
Všetko, čo človeka spája a viaže blízkymi pokrvnými zväzkami sa postupne uvoľňuje a trhá. Kristus priniesol podnet pre túto mohutnú premenu a tiež ju aj spôsobí.  
Odtiaľ je onen ideál, ktorého je predstaviteľom :“Kto neopustí otca a matku, nemôže byť mojím učeníkom.“ Tí, ktorí veria v Ducha Svätého, sú mojimi bratmi a mojimi 
sestrami:“ 
A pod krížom stála matka Ježíšova a Kristus oslovuje z kríža učedníka, ktorého miloval: „Toto je teraz tvoja matka! A od tejto hodiny prijal ju ten učedník k sebe“. 
 
Trojsvätá pieseň alebo Trojsvätý hymnus alebo Trisagion Popule meus je modlitba, v texte ktorej zaznieva otázka: 
Národ môj, čo som ti urobil, čím som Ťa zarmútil? Odpovedz mi. Vyviedol som ťa z otroctva egyptského, ale ty pripravíš tvojmu osloboditeľovi kríž. 
Odpoveď sa skladá zo slov spevu serafínov v knihe proroka Izaiáša: Svätý bože, silný, nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. 
 
Všetko, čomu sa môže človek naučiť rozumom, je len prípravou. Vlastná premena začína, keď človek premáha svoju povahu, svoje náklonnosti, svoje zvyky, keď sa stáva 
iným človekom. Všetko, čo sa môže človek naučiť, čo mu umožňuje teoretické výhľady, celá veda, to všetko síce pôsobí, ale až to, čo pôsobí hlbšie, to mu dáva takú 
priebojnú silu, že sa v ňom otvárajú nové zmysly. Až táto premena pôsobí do dýchacích  procesov v človeku. A v oblasti hrude, okolo srdca bojujeme svoj zápas o jednotu  
a účasť na veľkom dýchaním medzi Nebom a Zemou, ktorého sa ako človek účastníme, hľadajúc rovnováhu v rytme  medzi vonkajším a vnútorným životom duše. 
      V tajomstve  Veľkej noci by mohol byť bezprostredne vnímaný živý obraz vesmírneho liečiteľa; toho, ktorý chcel ako darca spásy zrušiť ne - moc v pozemskom svete. 
Kristus je terapeutom vo vývoji ľudstva a  jemu môže byť prinášaná za obeť všetka múdrosť, ktorú my ako ľudia môžeme mať o liečivých účinkoch. 
 
Agnus Dei – Baránok boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. 
 
Dostávame sa bližšie k nálade, v akej Moteto Ave verum niekoľko mesiacov pred svojou smrťou Mozart písal. 
Z Mozartových listov vieme, že téma smrti mu bola dôverne známa a samozrejmá. 
Ako 31-ročný, napísal chorému otcovi: “Keďže smrť je vlastne ten pravý konečný cieľ nášho života, zoznámil som sa s týmto pravým, najlepším priateľom človeka pred 
niekoľkými rokmi, takže jej obraz už nie je pre mňa strašidelný, ba je veľmi upokojujúci a utešujúci ! A ďakujem svojmu Bohu, že mi doprial šťastie nájsť si príležitosť 
spoznať ju ako kľúč k nášmu skutočnému šťastiu. Nikdy si nelíham bez myšlienky na to, že možno, nech som akýkoľvek mladý, v nasledujúci deň už nebudem...“ 
Ave verum corpus natum  
Buď pozdravené skutočné telo, narodené z panny Márie, ktoré v pravde trpelo obetované na kríži za človeka. Z jeho prebodnutého boku vytryskla krv a voda. 
Kiež ho ochutnáme v skúške smrti. 
 
Tuba mirum  
Poľnice znejú mocným zvukom, otvárajú sa všetky hroby, volajú každého pred trón. Smrť i príroda užasnú, keď povstane všetko stvorenie, aby sa zodpovedalo pred 
sudcom. Bude prinesená kniha, v nej je všetko zapísané a podľa nej bude súdený svet. A potom, keď sudca zasadne, všetko, čo je skryté sa ukáže a nič nezostane bez 
odplaty. Čo mám ja úbohý hovoriť, koho mám volať na ochranu, keď aj spravodlivý bude sotva bez strachu. 
Lacrymosa 
Plný sĺz bude ten deň, keď povstane z prachu hriešny človek, aby bol súdený. Ušetri ho Bože, Láskavý Pán Ježiš. Daj im ľahké odpočinutie. 
                                                                                           Lebo mne žiť je Kristus a umrieť je zisk. 


