
NOVÝ PĚVECKÝ SBOR                                                                                                                   
PŘI KOSTELE POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE V PODĚBRADECH 

 

KDO JSME?                                                                                                                                                       
Jsme společenství úplně obyčejných lidiček, kteří mají pěkný vztah k hudbě                                        
a sborovému zpěvu. Někteří z nás zpívali v pěveckém uskupení „Cecilka“,                                         
které však od letošního roku (2023)  přestalo existovat.                                                                                                                                                       
Avšak nyní vzniklo (a vzniká) nové hudební a pěvecké „společenství“ ve farnosti 
Proboštství Poděbrady. Jsme zatím úplně v začátcích. Ale chceme být pěveckým 
uskupením, které si klade za cíl zpívat a účinkovat při bohoslužbách v našich kostelích -  
v kostele nejen v Poděbradech, ale i v okolí – v celém poděbradském farním obvodu!!!                                                                                                           
Chceme a snažíme se, aby naším repertoárem byly především skladby hodící se k uvedení 
při bohoslužbě (nikoli primárně koncertní). Rovněž jako zpěváci chceme vést věřící 
v našich kostelích k nácviku nových písní!  Církevní hudba i zpěv (lidový i sborový)                        
– je integrální součástí liturgie a bohoslužby! Nikoli jen „výplňovka hluchých míst“, kdy se 
při mši „nic neděje“!!!                                                                                                                                            
Jsme rádi, že můžeme být součástí krásné katolické liturgie a podle našich sil a možností 
k její kráse přispívat.                                                                                

POZVÁNÍ:                                                                                                                                                                                                              
Od letošního roku (2023) - teprve začínáme v tomto „novém“ stylu.                                                        
Avšak, chtěli bychom upřímně pozvat všechny zájemce, kteří byste chtěli zpívat,                                  
ale také nacvičovat (trénovat) v tomto stylu a s tímto ideálem.                                                                    
Moc prosíme:  nebojte se nám ozvat!!!                                                                                             
Setkáváme se a zkoušíme každé úterý od 18:45 do 20:15 na Proboštství 
v Poděbradech!!!  Každého, kdo by se k nám chtěl připojit opravdu upřímně zveme!!!                                                                                                      
Budete moc a upřímně vítáni!!!                                                                                                                         
A ještě jedna poznámka a povzbuzení:                                                                                                           
Možná si myslíte, že nejste ve zpěvu v kostele „způsobilí a že na to nemáte“ – rádi 
bychom Vás v tomto směru ujistili o naší vlastní „nezpůsobilosti“. Avšak chceme chválit 
Dobrého Boha – jak je každému z nás dáno!!! A nezáleží na tom ,že nejsme žádní 
profesionálové a mistři!  Těšíme se na Vás a moc rádi Vás mezi sebou uvítáme!!! 

KONTAKTY:                                                                                                                                                         
otec Petr Kubant, probošt v Poděbradech                                                                                                    
Milí přátelé, moc Vám fandím! Nově příchozím děkuji za odvahu i ochotu zapojit se!                                                   
A upřímně se na Vás těším!          kubantpetr@seznam.cz. Mob: 731 800 196                                        

p.Josef Soběslav, varhaník a „regenschori“ v Proboštském kostele Povýšení Sv. Kříže 
v Poděbradech                        josef.sobeslav@seznam.cz    Mob:603 709 266 
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