
SLAVNOSTNÍ MŠE A PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ 
KOSTEL SV. IGNÁCE, 27. 5. 2016, 11:00 hod. 
 
 

PROGRAM 
 
I. Slavnostní mše svatá (11:00 – 12:00) 
 
Předsedá: fr. Ludvík, OP 
Homilie: fr. Hyacint, OP 
Koncelebruje: P. J. Čunek, SI 
 
Introitus – předehra k Te Deum 
Kyrie - ordinarium P. Ebena 
Gloria - ordinarium P. Ebena 
Žalm 96 
Alleluja 
Offertorium – 1.část Te Deum 
Sanctus - ordinarium P. Ebena 
Agnus - ordinarium P. Ebena 
Communio – 2. část Te Deum 
Závěr – 3. část Te Deum 
 
Hudební předěl – 4. část Te Deum 
 
II. Ceremoniál předávání maturitních vysvědčení (12:00 – 13:00) 
 
Příchod maturantů - Svatováclavský chorál (zpěv s lidem) 
Úvodní slovo – ředitel AG 
Host – Frau Dr. Karin Steffen / Koordinatorin für Deutsch in 
Tschechechien 
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení a německých jazykových 
diplomů 
Gaudeamus igitur (zpěv s lidem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podrobnosti k hudebnímu doprovodu 
 
V průběhu mše sv. zazní v naší zemi málo uváděné, avšak velmi známé dílo: Marc-Antoine Charpentier (1643 – 1704) 

TE DEUM. Sbor a orchestr Arcibiskupského gymnázia vystoupí s komorními sólisty v doprovodu předních 
instrumentalistů na interpretaci barokní hudby. 
 
ÚČINKUJÍCÍ 
Sbor a orchestr Arcibiskupského gymnázia
Zpěváci: 
Šapovalivová Hedvika  
Gerginova Emma 
Kaše Filip 
Sýs Vojtěch 
Skoumalová Josefina 
Slezák Tomáš 
Matej Daniel 
Vítek Vilém 
Německá Marie 
 
Orchestr: 
Hadravová Beáta – housle 
Zavadil Jakub – housle 
Vernerová Alžběta – flétna 
Ščudlová Anežka – flétna 
Truncová Johana – hoboj 
Hadravová Dominika – hoboj 
Verner Šimon – trubka 
Součková Linda – klarinet 
Lorman Mikuláš – klarinet 
Jirsa Dominik – varhany 
 
Komorní sbor Arcibiskupského gymnázia 
soprán – Lenka Heřmanová, Alžběta Novotná 
alt – Ondřej Dobisík, Kryštof Zuska, Priyanka Choudhary 
tenor – Ladislav Kontek, Martin Petrů 
bas – Michal Sojka, David Šlegl 
 
Sólisté 
soprán – Lucie Wollnerová 
alt – Markéta Polová 
tenor – Stanislav Mistr 
bas – Radek Seidl 
 
Consort barokní hudby 
barokní housle – Václav Návrat, Lukáš Kuta 
barokní flétny – Lucie Vocelová, Aleš Ambrosi 
trubka – Radek Němec 
trombón – Jan Šatra 
tympány – Jakub Klimeš 
theorba – Přemysl Vacek 
viola da gamba – Jakub Michl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEXTY PÍSNÍ  
 

Gaudeāmus igitur 
 

1. Gaudeāmus igitur,    

    iuven ēs dum sumus!                     

    Post i ūcundam iuvent ūtem,   

    post molestam senect ūtem   

    nōs habēbit humus.   

       

       

2. Vīta nostra brevis est,   

    brev ī fīniētur.                                     

    Venit mors v ēlōciter,                         

    rapit n ōs atrōciter,        

    nēmin ī parcētur.  

 
 
 
 

Sv. Václave 
 
1. Svatý Václave, / vévodo české zem ě, / 
kníže náš, / pros za nás Boha, / svatého 
Ducha! / Kriste, eleison. 
 
2. Ty jsi d ědic české zem ě, / rozpome ň se 
na své plém ě, / nedej zahynouti / nám ni 
budoucím, / svatý Václave! / Kriste, 
eleison. 
 
3. Pomoci my tvé žádáme, / smiluj se nad 
námi, / ut ěš smutné, / zaže ň vše zlé, / 
svatý Václave! / Kriste, eleison. 
 
4. Nebeské jest dvorstvo krásné, / blaze 
tomu, kdo tam dojde, / v život v ěčný, / 
oheň jasný / svatého Ducha. / Kriste, 
eleison. 
 
5. Maria, Matko žádoucí, / tys Královna 
všemohoucí, / prosiž za nás, / 
za křesťany, / svého Syna, / Hospodina! / 
Kriste, eleison. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. Ubi sunt, qu ī ante nōs 

    in mund ō fuēre? 

    Vādite ad super ōs 

    trāns īte ad īnferōs – 

    ubi iam? Fu ēre! 

 

 

4. Vīvat Acad ēmīa, 

    vīvant profess ōrēs, 

    vīvat membrum quodlibet, 

    vīvant membra quaelibet, 

    semper sint in fl ōre!  

 

 
 
 
 
 
 6. Andělé svatí, nebeští, / ra čte nás k   
     sobě přivésti, / tam, kde chvála /   
     nepřestává / v ěčného Boha. / Kriste,  
     eleison. 
 
 7. Všichni svatí, za nás proste, /  
     zahynouti nám nedejte, / svatý Víte, /  
     svatý Norberte, / svatý Zikmunde, /  
     svatý Prokope, / svatý Vojt ěše, / svatý  
     Jene Nepomucký, / svatá Ludmilo, /  
     svatá Anežko, / svatý Václave! /  
     Kriste, eleison. 
 
 8. Bohu Otci chválu vzdejme, / svatým  
     křížem se žehnejme: / Ve jménu Otce /  
     i Syna jeho / i Ducha svatého. /  
     Kriste, eleison.  
 


