
Koncert duchovní hudby 24. 4. 2016  

ve Slatině u Bílovce 

 

Dne 24. 4. 2016 se v kostele Panny Marie Nanebevzaté ve Slatině u Bílovce 

uskutečnil velikonoční koncert. Tento koncert byl pořádán zdejšími hudebníky 

a hosty. Hostem dnešního koncertu se představila mladá umělkyně Lenka 

Pajurková a svým dechem rozezvučila  nádherný nástroj- hoboj, který se 

doplňoval o další strunný nástroj- housle. Za tímto nástrojem se postavila zdejší 

farnice Gabriela Zajíčková. Hlasem zpěvným nás provázela Veronika Zajícová. 

Za královským nástrojem usedl zdejší varhaník Vít Krátký, který celý koncert 

pořádal. Varhany zde byly zmiňovány nejen v úvodním slově Růženy Krátké, ale 

také i v závěrečném poděkování zdejšího faráře P. Piotra Justyna Raka, který 

nám přiblížil restaurování varhan plánované na jaro roku 2016. Získané 

varhany budou montovány a postupně restaurovány do původní rejstříkové 

dispozice, která byla sestavena v roce 1900. Štědrost všech dárců při tomto 

koncertu vynesla částku 3200Kč, která bude použita na první etapu stavby 

nových varhan.  

Úvodem koncertu zazněla díla barokních skladatelů J. S. Bacha, A. Marcella, B. Fingera a 

dalších skladatelů. V průběhu koncertu si mohli posluchači vyslechnout také krásné melodie 

polského skladatele M. Lorence v díle Ave Maria a Gabriel’s oboe od známého skladatele E. 

Morricone, který se posluchačům velmi líbil. Závěrečná skladba patřila chorálu: Kristus, 



jednorozený Syn Boží BWV 22 od J. S. Bacha. Za důležitou zmínku stojí také skutečnost, že 

v měsíci červnu zahájíme realizaci I. Etapy stavby varhan. Farníci a dobrodinci na tuto akci 

přispěli nádherných 30 000Kč. Velké poděkovaní patří organologovi z biskupství Ostravsko 

– Opavského p. Jiřímu Krátkému, který nám přispěl částkou 40 000Kč a také obecnímu 

úřadu ve Slatině, který nám daroval na I. Etapu 22 000Kč.  

Veliký dík patří Všem účastníkům, kteří přišli na tento koncert a finančně podpořili stavbu 

nových varhan, velice děkujeme. 

S přáním všeho dobrého a krásné prožití velikonoční doby přeje:  
 

slatinský varhaník Vít Krátký   

 

Lenka Pajurková, Vít Krátký, Gabriela Zajíčková, P. Piotr Rak, Veronika Zajícová  


