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konferenci na počest životního jubilea 
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Veronika Kopecká (1978)      Pax huic domui – světová premiéra 

Marc Antoine Charpentier (1643 – 1704)    Te Deum - Prelude 

Claudio Monteverdi (1567 – 1634)    Cantate Domino 

Petr Eben (1929 – 2007)       Cantico delle creature 

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)    Air (ze svity D dur, BWV 1068) 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)    Ave verum corpus 

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)    Alleluja z oratoria Mesiáš 

 

 

 

Baryton Jan Morávek 

Piccolo coro & Piccola orchestra 

Dirigent Marek Valášek 

 

 

 

 

 

 

Veronika Kopecká (*1977) absolvovala v roce 2003 hudební vědu na FF UK. Dále studovala skladbu na 

Pražské konzervatoři ve třídě E. Douši a také obory hudební výchova a sbormistrovství na PedF UK. Jako 

houslistka a sopranistka byla v letech 1997-2011 členkou Piccolo coro&Piccola orchestra. V současné době 

působí v souboru Musica Podberdensis a dalších regionálních souborech. Je autorkou sborových skladeb 

s duchovní tematikou, dětských písňových cyklů a drobných instrumentálních kompozic. U příležitosti výročí 

upálení Mistra Jana Husa zkomponovala kantátu pro baryton, smíšený sbor a orchestr Pax huic domui (Pokoj 

tomuto domu) na vybrané texty z Husova neproneseného kostnického kázání Řeč o míru. 

 



Veronika Kopecká 

Pax duic domui 

Kantáta pro sólový baryton, smíšený sbor, smyčcový orchestr, flétnu a hoboj 

 

Úryvky z Řeči o míru, kázání M. Jana Husa, které zamýšlel přednést na kostnickém koncilu 

 

 

I. Pax vobis. Pozdravení pokoje.  

Pax vobis. (Pokoj vám.) 

Intrantes in domum, salutate eam, dicentes: Pax huic domui. Et si quidem fuerit 

domus illa digna, veniet pax vestra super eam, si autem non fuerit digna, pax 

vestra ad vos revertetur.  

(Vcházejíce do domu, pozdravte jej slovy: Pokoj tomuto domu. A bude-li toho 

onen dům hoden, váš pokoj na něm spočine, nebude-li však toho hoden, váš pokoj 

se k vám navrátí. Matouš 10, 12-13.) 

 

II. De pace. O pokoji. 

Pax huic domui. (Pokoj tomuto domu.) 

Pax huic domui sit in intellectu, ne erroribus involvatur. (Pokoj buď tomuto domu 

v jeho myšlenkovém úsilí, aby nezabředl do bludů.) 

Pax huic domui sit in voluntate, ut ad Deum libere dirigatur. (Pokoj buď tomuto 

domu v jeho rozhodování, aby se dal ochotně vést k Bohu.) 

Pax huic domui sit in affectione, ne inordinatis passionibus moveatur. (Pokoj buď 

tomuto domu v jeho náklonnosti, aby se nedal zmítat nezřízenými vášněmi.) 

Pax huic domui, ut in Cristo Domino fide, spe et caritate finaliter uniatur. (Pokoj 

buď tomuto domu, aby se nakonec sjednotil v Kristu Pánu vírou, nadějí a láskou.) 

 

III. Fiat pax. Modlitba za církev. 

Piissime ac potentissime Domine, fiat pax in virtute tua. (Nade vše laskavý a 

mocný Pane, buď pokoj v tvé síle.) 

Fiat pax huic domui a peccato, fiat pax huic domui a persequente inimico, fiat pax 

huic domui a scismate iniquo et fiat pax huic domui in gloria cum Deo Patre et 

Filio et Spiritu sancto, in seculorum secula benedicto. Amen. (Dej pokoj tomuto 

domu a zahlaď hřích, dej pokoj tomuto domu a oddal pronásledujícího nepříte, dej 

pokoj tomuto domu a odstraň bezbožný rozkol a dej pokoj tomuto domu ve slávě 

s Bohem Otcem i Synem i Duchem svatým, požehnaným na věky věků. Amen.) 
 


