
Václav Renč Vít Petrů 

POPELKA NAZARETSKÁ 
Farní rodinná kapela FAMILION 

25. ČERVNA 2016 - 19:00 - KOSTEL SV. JAKUBA STARŠÍHO 
Dobrovolné vstupné bude věnováno Azylovému domu Sv. Ludmily 
v Mokrovratech. 

 

PhDr. Václav Renč 1911 - 1973 
Český básník, dramatik a překladatel, představi-
tel katolicky orientovaného proudu české litera-
tury. V roce 1936 absolvoval Filozofickou fakultu 
UK v Praze. Již při studiích na filozofické fakultě 
redigoval spolu s Františkem Halasem časopis 
Rozhledy po literatuře. Po ukončení vysoké školy 
pracoval na několika místech jako redaktor 
(Akord, Obnova a Řád), později jako nakladatel-
ský redaktor. V letech 1945–1948 byl dramatur-
gem olomouckého divadla (dále působil také 
v Zemském divadle v Brně). Roku 1951 byl zatčen 
a o rok později odsouzen ve vykonstruovaném 
procesu s katolickou inteligencí (proces s tzv. Ze-
lenou internacionálou) na 25 let vězení. V komu-
nistických žalářích strávil celkem 11 let. Propuštěn 
byl až v květnu 1962. Po propuštění pracoval jako 
dramaturg operety Divadla Oldřicha Stibora v 
Olomouci. Od roku 1967, kdy se přestěhoval na-
trvalo do Brna, se věnoval literatuře a překládání. 
Rehabilitován byl až po své smrti roku 1990. 
Báseň „Popelka nazaretská“ vznikla kolem roku 
1955 v leopoldovské věznici. Kompozice Popelky 
o celkovém počtu 1752 veršů byla tvořena i fixo-
vána pouze v paměti. Disponovat tužkou či papí-
rem bylo vězňům zakázáno. Navzdory tomuto 
nařízení byla propašována mimo vězeňské hrad-
by řada autorových prací na cigaretových papír-
cích miniaturním písmem, poněvadž každý cen-
timetr plochy čistého papíru měl pro básníka ne-
smírnou cenu. 

Když bylo dílo dokončeno, neexistovalo už pou-
ze v paměti autora, ale ústním podáním bylo 
přenášeno do pamětí spoluvězňů, kteří však ni-
kdy nepobývali s autorem dostatečně dlouho na 
jedné cele. Tak, jak se tu a tam některý z těchto  

spoluvězňů  octnul na svobodě, začaly se obje-
vovat fragmenty celého díla, až bylo v roce 1958 
zkompletováno. Teprve po návratu v roce 1962 
viděl Václav Renč své vlastní dílo na papíře a 
mohl tak učinit korekturu a dát dílu definitivní 
podobu. 

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. 

Narodil se 19. ledna 1944 v Praze, Fakultu dět-
ského lékařství UK absolvoval v roce 1967. Od 
počátku své lékařské kariéry pracoval s dětskými 
pacienty, zprvu na FDL (Fakulta dětského lékař-
ství) UK v Praze na Karlově, pak ve FN Motol, ná-
sledně do nedávné doby na alergologii v nemoc-
nici Na Homolce a v současné době pracuje na 
zkrácený úvazek v alergologické ambulanci na 
Praze 5. Zároveň je předsedou České společnosti 
alergologie a klinické imunologie. Je ženatý, má 
tři děti a osm vnoučat. Při své náročné práci se 
věnuje hře na klavír a varhany (jako občasný var-
haník u Panny Marie pod řetězem u Maltézských 
rytířů na Malé Straně) a příležitostně i komponu-
je. 

V 70. letech založil a vedl chrámový sbor „Malo-
stranští usedlíci“, který kromě klasické chrámové 
hudby chtěl zkoušet i něco modernějšího, a pro-
to postupně začali na kůru hrát i s kytarami a bi-
cími. V té době se mu dostala do ruky básnická 
sbírka V. Renče "Popelka Nazaretská", která jej 
zaujala natolik, že se rozhodl ji zhudebnit. Na-
hrávku zaslal i autorovi veršů, který zhudebně-
nou verzi pochválil a vyjádřil radost nad výsled-
kem. Skladba posléze pronikla i do rozhlasu a 
existuje podle ní dokonce televizní inscenace. 
"Popelka Nazaretská" však oslovuje dodnes a 
zaznívá v podání mnoha chrámových sborů a ka-
pel. 



Farní rodinná kapela Familion 

Vznikla v r. 2011 jako skupina hudbymilovných 

nadšenců, jejichž hlavním cílem bylo (a stále je) 

doprovázet mše svaté.  Příležitostně však po-

řádáme i koncerty, hrajeme na svatbách a 

křtech a již tradičně doprovázíme poutní mši 

svatou při Skalecké pouti. 

Od doby vzniku se složení skupiny trochu změ-

nilo, stále však platí, že jsme kapela rodinná – 

nejen příbuzenskými či manželskými pouty a 

zastoupením několika generací, ale i tím, že ja-

ko rodina Božích dětí chceme hrát ke slávě na-

šeho nebeského Otce i naší Matky Panny Marie 

(jíž je věnováno toto pásmo) a zároveň k naší – 

a doufáme, že i vaší – radosti. 

 

 

Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech 

Azylový dům sv. Ludmily poskytuje dočasné 

ubytování rodinám, které ztratily svůj vlastní 

domov. Klienty se mohou stát úplné i neúplné 

rodiny s nezaopatřenými dětmi, včetně těhot-

ných žen od 7. měsíce těhotenství bez přístřeší 

a v hmotné nouzi, oběti domácího násilí – rodič 

s nezaopatřeným dítětem a osoby komerčně 

zneužívané; lidé bezprostředně postižení živel-

nou katastrofou. 

 

 

 

 

 

 

Projekce obrazů s křesťanskou tématikou 

1. Alegorie Starého a Nového zákona 

(H. Holbein) 

2. Ráj (P. P. Rubens) 

3. Vyhnání z ráje (T. Cole) 

4. Adam, Eva a Ábel (W. A. Bouguereau) 

5. Prorok Elizeus (W. Eeckhout) 

6. Uvedení Panny do chrámu (F. X. Wen-

niger) 

7. Zvěstování (Botticelli) 

8. Zvěstování (Fra Angelico) 

9. Cesta do Betléma (H. Goes) 

10. Josefův sen (Rembrandt) 

11. Narození Krista (F. Barroci) 

12. Klanění pastýřů (Murillo) 

13. Tři králové (D. Rodriguez) 

 

 

 

 

 

 

 

14. Truhlář Josef (G. De la Tour) 

15. Madona 

16. Hosana (H. Falndrin) 

17. Uzdravení slepého (El Greco) 

18. Poslední večeře (P.D. Bouveret) 

19. Matka bolestná (Murillo) 

20. Agonie v Getsemanech (Fra Angelico) 

21. Zatčení Krista (Caravaggio) 

22. Ježíš je souzen (G van Honthorst) 

23. Ukřižování (P. Lastman) 

24. Pieta (W. A. Bouguereau) 

25. Ježíšův pohřeb (C. H. Bloch) 

26. Prázdný hrob (M. Nesterov) 

27. Nanebevstoupení (H. Fugel) 

28. Královna andělů (W. A. Bouguereau) 


