
 

Ave Regina Caelorum 
 

Koncert v kostele sv. Jakuba v Sedlici 
Sobota  17. květen v 17 hodin 

Program: 
1.   B. Korejs  Chvalme všichni Hospodina 
2.   Nikolaj Kedrov        Otče náš                    
3.   P. I. Čajkovskij  Tebe pojem                 
4.   A. Vedel'  Anhel vopijaše             
5.   D. Bortňanskij  Da voskresnet Boh          
6.   Angel Viro  Ave Maria                  
7.   B. Korejs  Ave Regina Caelorum        
8.   J. Foerster  Raduj se, nebes Královno    
9.   F. Witt  Regina coeli               
10.   W. A. Mozart  Jubilate Deo            
11.   G. B. Pergolessi   Stabat Mater  

(vybrané části) 
12.   Ch. Tye  Laudate nomen Domini    
13.   Anonym  Ave Crux                
14.   W. Boyce  Aleluja 

 

Sbor sv. Martina z Radomyšle 
sbormistr Richard Semiginovský 
 
Úvodní slovo P. Marcin Piasecki 



 
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij (1751‐1825) 
ruský  hudební  skladatel  ukrajinského  původu.  Zakladatel  ruské 
skladatelské  školy,  jeden  z  prvních  představitelů  klasické  ruské  hudební 
tradice.  Nejprve  žák  a  později  vedoucí  Dvorní  pěvecké  kapely 
v Petrohradu. Bortňanskij byl mistrem sborové duchovní hudby, autorem 
oper, klavírních sonát a sborových skladeb. 
 
William Boyce (1711‐1779) 
je  považován  za  jednoho  z  nevýznamnějších  anglických  skladatelů  18. 
století. Kromě církevní hudby je známý také svými symfoniemi a operami. 
Byl také varhaníkem a hudebním vydavatelem.  
 
Petr Iljič Čajkovskij (1840‐1893) 
ruský  hudební  skladatel,  jeden  z  nejvýznamnějších  světových  hudebních 
skladatelů. Spojoval prvky ruské lidové hudby s evropskou vážnou hudbou. 
 
Josef Bohuslav Foerster (1859‐1951) 
významný  český hudební  skladatel, pedagog,  spisovatel  a hudební  kritik. 
Narodil  se  v  Praze  v  rodině  hudebního  teoretika  a  ředitele  varhanické 
školy.  Od  mládí  se  začal  učit  hrát  na  klavír,  varhany  a  violoncello.  Na 
varhanické škole byl mimo jiné žákem F. Z. Skuherského. Po studiích začal 
učit  hudbu  nejprve  soukromě,  živil  se  i  jako  hudební  referent  (Národní 
listy, Die Zeit ve Vídni aj.). Od roku 1903 působil jako profesor skladby na 
Nové konzervatoři ve Vídni, od roku 1919 potom na konzervatoři v Praze. 
 
Nikolaj Nikolajevič Kedrov (1871‐1940) 
ruský  skladatel  duchovní  hudby.  Narodil  se  v Petrohradě  v  rodině 
pravoslavného  kněze.  Působil  jako  operní  zpěvák,  založil mužský  vokální 
kvartet, který úspěšně koncertoval v mnoha městech Evropy. Po  revoluci 
emigroval do Berlína, později učil na konzervatoři v Paříži.    Jeho hudební 
úprava  staroruského  textu  Otče  náš  je  jednou  z  jeho  nejznámějších 
skladeb. 
 



Bohuslav Korejs (*1925) 
je  český  varhaník,  zpěvák,  sbormistr,  pedagog  specializující  se  na 
chrámovou a duchovní hudbu, skladatel a všestranný organizátor v oboru 
liturgické  hudby.  Po mnoho  let  byl  ředitelem  kůru  v  pražském  kostele 
Matky Boží před Týnem na Staroměstském náměstí, kde vedl smíšený sbor 
„Schola Týnského chrámu“, pravidelně také doprovází na varhany nedělní 
bohoslužby  v  kostele  Neposkvrněného  početí  Panny  Marie  v  Praze  ‐ 
Strašnicích. 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756‐1791) 
klasicistní hudební skladatel a klavírní virtuos; geniální hudebník, který za 
svého života vytvořil 626 děl světského  i duchovního charakteru – opery, 
symfonie, koncerty, komorní hudbu, mše a chorály. 
Ve  svém  dětství  koncertoval  po  celé  Evropě.  Poté,  co  opustil  pozici 
dvorního  skladatele  v  Salzburgu,  nenalezl  již  přes  svou  proslulost  stálé 
placené místo pro zajištění existence  své  rodiny. Mezi  jeho nejproslulejší 
díla  se  řadí  opery  Figarova  svatba  a  Don  Giovanni  a  jeho  poslední 
monumentální, i když nedokončený opus, zádušní mše Requiem d moll. 
 
Giovanni Battista Pergolesi (1710‐1736) 
italský  hudební  skladatel.  Celý  život  zápasil  s  chatrným  zdravím. 
Onemocněl tuberkulózou, v r. 1736 se uchýlil do františkánského kláštera, 
kde  prakticky  na  smrtelném  loži  zkomponoval  kantátu  Orfeo,  skladbu 
Salve Regina pro soprán a své vrcholné dílo Stabat Mater. Skladba Stabat 
Mater byla psána na objednávku pro neapolský chrám san Luigi di Palazzo, 
aby  nahradila  stejnojmenné  dílo  Alessandra  Scarlattiho  uváděné 
každoročně  na  Velký  pátek. Dílo  se  stalo  tak  populárním,  že  bylo  různě 
upravováno řadou skladatelů, mimo jiné i J. S. Bachem. 
Zemřel velmi mladý ve věku 26 let. 
 
Artem Vedel’ (1767‐1808) 
jeden  z  předních  ukrajinských  skladatelů  18.  století.  Od  mládí  zpíval 
v chrámovém sboru, byl dirigentem studentského sboru a orchestru a také 
jedním z nejlepších houslistů své doby. Skládal výlučně duchovní hudbu. 
 
 
 



Manuel Ángel Viro (*1937) 
studoval hru na klavír, varhany a skladbu na konzervatoři v Madridu. Byl 
dlouholetým  profesorem  na  konzervatoři  v  Santiagu  de  Compostella 
a polyfonní hudbu vyučoval  i v  řadě dalších  institucí. Založil a 20  let vedl 
konzervatoř  ve  městě  Ponteareas.  I  v důchodovém  věku  působí  jako 
sbormistr. 
 
Christopher Tye (1505‐1573) 
anglický skladatel a varhaník, sbormistr v katedrále v Ely. Byl také učitelem 
hudby  anglického  krále  Edwarda  VI.  Je  oceňován  hlavně  pro  sborové 
a komorní  skladby.  Z  jeho  díla  se  zachovala    pouze  malá  část.  Hudbu 
přestal skládat poté, co se stal knězem. 
 
Franz Xaver Witt (1834‐1888) 
katolický  kněz,  církevní  hudebník  a  skladatel. Narodil  se  v  Bavorsku,  od 
mládí hrál na  klavír  a  zpíval  v  chrámovém    sboru.  Zasloužil  se o oživení 
gregoriánského  chorálu  a  polyfonie,  podporoval  v  katolické  církvi 
liturgickou hudbu ve starém stylu. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Sbor sv. Martina 
 

Sbor sv. Martina vznikl v roce 1994 v Radomyšli jako chrámový sbor.  Počet 
členů se v průběhu  let měnil, v současnosti má 14  členů, ke zkouškám se 
schází  pravidelně  jednou  týdně.  Členové  sboru  jsou  také  základem 
„hudební sekce“ ochotnického divadla v Radomyšli. 
Hudební doprovod bohoslužeb je stálým těžištěm sborové práce. Zejména 
o Vánocích má  sbor  s Rybovou mší  „Hej mistře“  někdy  i  dvě  vystoupení 
v jednom  dni.  Specialitou  je  repertoár  duchovní  pravoslavné  hudby 
umožňující doprovod bohoslužeb řecko‐katolického obřadu. 
Kromě hudebního doprovodu bohoslužeb vystupuje sbor  také koncertně. 
Každý  rok  pořádá  v  Radomyšli  nejméně  jeden  velký  koncert  a  několik 
koncertů  v jižních  Čechách.  V  minulých  letech  vystupoval  v  Praze 
(v chrámu sv. Mikuláše, v kostele Panny Marie Sněžné a několikrát v řecko‐
katolické  katedrále  sv.  Klimenta),  v  Mělníku  a  také  v   německém 
Mitterdorfu. V Sedlici dnes vystupuje poprvé. 
Sbor založil, vede a na varhany doprovází Richard Semiginovský (*1978). 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


