
Kázání na hoře  

Akapelové oratorium Kázání na hoře, Marek Šlechta, mailto:marek.slechta@seznam.cz, tel.:774-685370 

 

 

                        

 

  

 

Pronikavá řeč Ježíše Krista, provokující svědomí, postihující smysl života a 

přesvědčivá svou opravdovostí. Vymyká se všem náboženstvím i jakékoliv 

ideologii. Rozkrývá nánosy tradic až na dřeň lidské duše a dobývá z ní ryzí dobro, 

až do absurdna vše přemáhající lásku. Sebevědomým a mocným bere jistotu, 

poníženým a zatraceným dává naději.  

Hudba:   Marek Šlechta       mailto:marek.slechta@seznam.cz       tel.:+420-774-685370 

Text:      Evangelium podle Matouše, 5. 6. a 7. kapitola, Bible kralická, Ekumenický překlad  

č. Název písně / skladby Typ skladby

1 Předehra Varhany, Instrument.

2 Galilea Píseň

3 Blahoslavení Píseň

4 Sůl země Píseň

5 Konkluze Varhany Matka Teresa

L.N.Tolstoj 6 Zákon a proroci Píseň

7 O odplatě Píseň

8 Skrytá almužna Píseň

9 Konvergence Instrumentální

10 Otče náš Píseň

11 Poklady na zemi a v nebi Píseň

12 Světlem těla je oko Píseň

13 Hledejte především Jeho království Píseň

A.Schweitzer 14 Smrtelný smutek Instrumentální

15 Proste a bude vám dáno Píseň P.Chelčický

16 Vcházejte těsnou branou Píseň

17 O dvou stavitelích Píseň

18 Maestoso Varhany

19 Stalo se pak... Rytmická recitace

20 Klid jezera milosti Instrumentální

21 Blahoslavení II Píseň

D.Bonhoeffer 22 Radost míru Varhany P.Lapide

Akapelové oratorium Kázání na hoře �je zhudebněním hlavních textů 

Ježíšova tzv. Horského kázání. Stěžejní téma sestává z 15-ti písní ve vokální úpravě ve stylu akapela. 

Může jej tedy kompletně anebo částečně realizovat jakékoliv vokální těleso, soubor, akapelová 

skupina atd. Jako doplnění celkové atmosféry slouží 7 instrumentálních skladeb, z nichž 4 jsou 

varhanní. Oratorium lze ovšem realizovat i bez nich. 

Partitura a ukázky: � 
Zájemci o provedení akapelového oratoria Kázání na hoře obdrží notový materiál požadovaných 

písní a demo ukázky většiny z nich. Pro více informací mne, prosím, kontaktujte, viz níže. 

Ježíšovo Kázání na hoře ovlivnilo M.K.Gándhího v jeho filosofii nenásilného 

odporu, M.L.Kinga při boji o rasovou rovnoprávnost. L.N.Tolstoj z něj vychází 

ve svých stěžejních dílech, pro P.Chelčického, D. Bonhoeffera  je zdrojem 

etiky a morálních postojů, A.Schweitzer a Matka Tereza jsou vzory 

následování ideálů Ježíšova kázání svou službou v Africe a v Indii. Současně 

je pro židovského myslitele P.Lapide  důkazem blízkosti judaismu a 

křesťanství. M.L.King 

M.K.Gándhí 

Co to je? 

Jaký má význam? 
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