
Srdečně Vás zveme na duchovní varhanní koncert 

v kostele sv.Jiljí (church of St.Giles), Husova ul. č. 8, Praha-1 
dominikánský klášter (Dominican Priory) 

 

 

 
 
 
 
 

 

Koncertní Křížová cesta 
                  (14 varhanních fantazií a vokálních meditací) 

Petr Chaloupský (*1964) 
         podle zastavení lhotecké Křížové cesty od Karla Stádníka 

       a P. Vladimíra Rudolfa, s použitím veršů Bohumila Pavloka 
                             

sobota 08.04.2017 v 16.oo h 
 (Saturday 08.04.2017 at 4.oo p.m) 

                                                  (délka cca 60 minut ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

zpěv / singing:    Schola dominicana (vícehlasá schola sv.Jiljí) 

                             http://www.chaloupsky.op.cz/PCH-SD.htm 

 

                           Monika Vohralíková, Zora Dubská, 
          Hana Kučerová, Anna Chaloupská,  Jarka Mandousová 

                                       Petr Chaloupský 
                  

                      recitace: Tomáš Kučera (1. LF UK) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

varhany / organ:  Petr Chaloupský (regenschori sv.Jiljí) 

                                              www.chaloupsky.op.cz 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                            vstup volný / free admission  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1. zastavení:  Utrpení v Getsemanech 
2. zastavení:  Kristus bičován 
3. zastavení:  Kristus odsouzen na smrt 
4. zastavení:  Přijetí kříže 
5. zastavení:  Setkání s matkou 
6. zastavení:  Pád 
7. zastavení:  Šimon z Kyrény 
8. zastavení:  Setkání s Veronikou 
9. zastavení:  Kristus roucha zbaven 
10. zastavení:  Kristus přibíjen na kříž 
11. zastavení:  Ukřižování 
12. zastavení:  Ježíš položen Marii do klína 
13. zastavení:  Ježíš uložen do hrobu 
14. zastavení:  Kristus vstal z mrtvých 
 

 

P. Vladimír Rudolf (1924-2000) - kněz a farář v kostele              

P. Marie Královny míru v Praze-Lhotce (1967-1999).                   

Karlu Stádníkovi dal podnět k vytvoření lhotecké originální 

křížové cesty, která symbolizuje křížovou cestu lidstva dějinami. 

Byl teologickým spoluautorem jednotlivých zastavení.               

V presbytáři kostela je i socha Panny Marie, replika sochy z 

mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. 

Karel Stádník (1924-2011) - akademický sochař a restaurátor, 

stálý jáhen. Autor "Neobvyklé křížové cesty" (1973-75) v kostele 

P. Marie Královny míru v Praze-Lhotce. Dílo je vytvořené 

z umělé pryskyřice. 

Bohumil Pavlok (1922-2002) -  spisovatel, básník, překladatel, 

literární kritik a pedagog. Básně "Křížová cesta" (1997) jsou 

napsané na jednotlivá zastavení lhotecké Křížové cesty. 

 

Nedávno zesnulý kardinál Miloslav Vlk (1932-2017) vytvořil 

meditativní texty k videokazetě "Křížová cesta akademického 

sochaře Karla Stádníka" (1996). 

Praha III/2017 


