
 
  
1 

2–15 
 
 

 
 

a Křížová cesta ze Svaté Hory

R
ad

ek
 R

ejšek
A

lfr
ed

 Str
ejšek

Pr
ažsští pěv

c
i

Pav
el Šm

o
lík

P © 2020  Pavel Šmolík. V licenci vydal Vítězslav Janda pro Arta Music. F10252  

www.svata-hora.cz     www.arta.cz     celkový čas 54:14

Nahráno v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře 
11. 2. 2012 (Pašije) a 1. 3. 2020 (Křížová cesta) Hudební režie: Radek Rejšek Zvukový mistr: Aleš Dvořák Fotografie: Miroslav Zelenka Grafická úprava: Vítězslav Janda Producent: Pavel Šmolík
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 Radek Rejšek (1959)   
1 Zpěv před evangeliem 
2–15 Pašije podle Jana   Alfred Strejček (umělecký přednes)
 Pražští pěvci, Stanislav Mistr (sbormistr)

16–29 Křížová cesta  Pavel Šmolík (varhany)

Svatohorské varhany postavil Vladimír Šlajch (2009–2018).

Radek Rejšek
Pašije podle JanaKřížová cesta

Alfred Strejček Pražští pěvci Stanislav MistrPavel Šmolík
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V závěru postní doby jsme pro 
vás vzhledem k mimořádné 
situaci připravili vydání na-
hrávky velkopátečních Pašijí 
podle Jana z pera skladatele 
Radka Rejška, které každoroč-
ně zaznívají ve svatohorské 
bazilice. 

Bohužel, letošního roku je 
vzhledem k omezením nebude 
možné patrně ani provést, ani 
v tomto prostoru osobně vy-
slechnout.

CD s pašijemi bylo 
zaznamenáno v pro-
storu svatohorské 
baziliky předním čes-
kým pěveckým sborem 
Pražšzí pěvci pod 
vedením Stanislava 
Mistra a uměleckého 
přednesu čtených pa-
sáží evangelia se ujal 
známý český herec 
Alfred Strejček. 

CD dále přináší zá-
znam hudby k rozjí-
mání zastavení kří-
žové cesty, která je 
komponována na pís-
ně z kancionálu.

Současně Vám na-
bízíme možnost 

zvýhodněné kou-
pě nového dvoj-

CD svatohor-
ských varhan, 

na něž titulární 
varhaník Jaro-

slav Tůma hraje 
skladby Johanna 

Sebastiana Bacha. 

Cena dvojCD při 
zakoupení sou-

časně s CD Pašije 
podle Jana je 320 

Kč (běžně 350 Kč).

PašijePašije


