
   Sestra Akvinela - Ludmila Loskotová     
         

                

Program večera

18:00 hod – 19:00 hod

Zádušní mše svatá
za zemřelou sestru Akvinelu

19:30 hod – 21: 00 hod

Slavnostní koncert duchovní hudby

I.část
A. Georg Friedrich Händel

Korunovační anthem „Let thy hand be strengthened“ 
Let thy hand be strengthened

Let justice
                              Alleluja

Georg Friedrich Händel
Příjezd královny ze Sáby, sinfonia ke třetímu dílu 

oratoria Šalamoun
       

Wolfgang Amadeus Mozart
Ergo interest, an quis - Quaere superna

Laudate Dominum

20:00 hod - 20:20 hod

Přestávka - občerstvení

II.část
Morton Lauridsen
O magnum mysterium

Georg Friedrich Händel
Samson - árie z oratoria
Mesiáš - výběr z oratoria

Účinkují:

Ludmila Vernerová
sólistka Státní opery Praha

Ludmila Vernerová patří mezi přední
a vyhledávané umělce pro svou všestrannost a jasný 

nezaměnitelný hlas. Zpívá v koncertních síních
a divadlech i chrámech.

Významnou složku repertoáru L. Vernerové tvoří 
stylová interpretace duchovní hudby. Natočila již 

více než 40 CD s oratorními díly 17.-18. století pro 
firmy Supraphon, Bonton, Lupulus, Discovery

a Orfeo.

Smíšený sbor - Naši pěvci 
Sbormistryně Lydie Härtelová

Sbor vznikl v roce 1986. Již od počátku pracuje pod 
vedením harfistky Lydie Härtelové, absolventky 
pražské AMU, členky SOČR. V současné době je 
tvořen asi čtyřiceti mladými lidmi, které spojuje 

zájem o duchovní hudbu. Zpívají nejen v kostelech 
v rámci bohoslužeb, ale pořádají také celovečerní, 
často benefiční koncerty, a to nejen doma, ale též     

v zahraničí.

Orchestr Atlantis
Dirigent Vítězslav Podrazil

V roce 1993 V. Podrazil založil Orchestr Atlantis  
a komorní sdružení Atlantis Collegium, které je 
tvořeno užším výběrem sólistů a členů tohoto 

orchestru.

Sestra Akvinela, vlastním jménem Ludmila 
Loskotová, Školská sestra de Notre Dame, se 

narodila v roce 1923 v malé vesničce na 
Českomoravské vysočině. V početné rodině, v níž 

vyrůstala, dostala základ křesťanské lásky a navíc 
smysl pro oběť, kterou bylo nutno přinášet při 

soužití devíti dětí. V roce 1944 se stává řeholnicí. 
V roce 1960 je sestra Akvinela s dalšími 25 

Školskými sestrami zařazena do narychlo zřízeného 
ústavu v Horní Poustevně. V průběhu 28 let se stal 

ústav v Poustevně pro děti malým rájem a pro 
obyvatele vesnice oporou v mnohých lidských 

potřebách. V roce 1988 všechny sestry ukončily své 
poslání mezi handicapovanými. Věk a únava 
uzavřely historii práce v pohraničí. Sestry se 

přestěhovaly do cisterciáckého kláštera v Oseku u 
Duchova. V roce 1989 byla sestra Akvinela svými 

představenými poslána do Prahy, aby pomohla 
Charitě získat a vybudovat domov pro mentálně 

postižené, tedy dnešní Domov svaté Rodiny v jehož 
čele pak stála od jeho zrodu v roce 1991 až do roku 

2002. Sestra Akvinela odešla z tohoto světa 
k nebeskému Otci 10. listopadu 2007. Toto datum si 

každoročně připomínáme při mši svaté.Na její 
počest po ní byla nazvána Nadace sestry Akvinely.



    

                                                                                                                  
                                                                                                                 

                                                                                                                Program večera

Zádušní mše za zemřelou sestru Akvinelu                                                                    
v bazilice sv.Markéty

18:00 hod

      Slavnostní koncert duchovní hudby                                                             
v Tereziánském sále Břevnovského 

kláštera

19:30 hod

Kontakty

Domov svaté Rodiny

Domov pro osoby s mentálním postižením

www.domovsvaterodiny.cz

dsr@domovsvaterodiny.cz

ředitelství

Libocká 43/6, 162 00 Praha 6

tel.: +420 235 363 339

fax.: +420 235 002 534

sídlo společnosti

Ulrychova 10/1874, 162 00 Praha 6

2011 – 2012 uzavřené pro rekonstrukci

IČO 63833069

Jak nás můžete podpořit

Trvalým příkazem nás podporujete pravidelně. 

Žádný dar není malý.

Jednorázovým finančním nebo hmotným darem.

Na všechny dary vystavujeme potvrzení a lze je 

odečíst od základu daně.

Darovací účet

10006-242242061/0100

Komerční banka




