Daj Boh šťastia tejto zemi: pozvánka na benefičné pásmo
Ako už viete, na prahu nového roku každoročne príde do bratislavského kostola
milosrdných bratov podporiť misijné projekty milosrdných bratov vokálna skupina
SKLO, ktorá už má za tridsať rokov na koncertných pódiách svojich skalných
priaznivcov. Tradíciu chce rehoľa milosrdných bratov zachovať a preto pozýva na
hudobné pásmo s názvom „Daj Boh šťastia tejto zemi.“
Pôjde o benefičný program pre misijné dielo milosrdných bratov (na pomoc núdznym
a trpiacim). Uskutoční sa 3. januára 2020 o 19.30 hod. v kostole Návštevy Panny Márie –
milosrdných bratov v Bratislave na Nám. SNP. Celkove vystúpi 18 umelcov: vokálna skupina
SKLO, mužská spevácka skupina z Chrenovca – Brusna, organistka Zuzana Haragová, herec
Jozef Šimonovič. Ide o výnimočný typ programu s cieľom podporiť misie milosrdných
bratov. A čo v programe budete môcť počuť? Základ pásma tvorí zbierka „Pisňe pastoralne“,
zapísaná Gašparom Drostom, organistom a učiteľom v obci Chrenovec začiatkom 40-tych
rokov 19. storočia. Obsahom zbierky sú jednak staršie duchovné piesne z kancionálov zo 17.
storočia, pastorálne piesne, jednoduché árie, malé kantáty s pastierskymi námetmi, ako aj
skladby parafrázujúce časti omše. Zo zbierky boli do uvedeného pásma vybrané pastorálne
a omšové ukážky a zaznejú v nasledovnej kompozícii: Milan Rúfus: Šla do Betléma rovná
cesta (úvodná alúzia, recituje Jozef Šimonovič), Vianoce v Chrenovci – časti omše „Na božie
narodenie“ (úprava Vladimír Godár, spev skupina SKLO, organový sprievod), Pisňe
pastoralne (spev mužská spevácka skupina z Chrenovca-Brusna, trombity, píšťalka), Vianoce
v Chrenovci – časti omše „Na Nový rok“ (úprava Vladimír Godár, spev skupina SKLO,
organový sprievod), Milan Rúfus: Budievajú ma zo sna zvony (záverečná alúzia, recituje
Jozef Šimonovič), Daj Boh šťastia tejto zemi (pieseň na melódiu pastorely „Hore stavajte
valasi“ s textom Viliama J. Grusku, spev mužská spevácka skupina z Chrenovca-Brusna a
skupina SKLO). Hudobné pásmo v tejto podobe bolo od roku 1992 pravidelnou súčasťou Dní
kolied kresťanov Slovenska, ktoré sa do dnešných dní každoročne realizujú v mnohých
regiónoch Slovenska. V kostole milosrdných bratov zaznie toto pásmo vôbec prvýkrát. Príďte
na výnimočný program pookriať a podporiť misie!
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