
Sbor Laurentius 

 
 
Sbor Laurentius se snaží navázat na tradici chrámových nebo kostelních sborů, 
které bývaly skoro u každého farního kostela. Tak tomu bylo ještě do roku 1960 i 
v kostele na Dlouhém Mostě.  Před rokem 1945 míval sbor až šedesát členů včetně 
muzikantů. 
 
Na podzim roku 2010 nás napadlo oslovit farníky, kteří často vzpomínali na zpívání 
na kůru, a také ostatní obyvatele obce Dlouhý Most, zda by si nechtěli společně 
zazpívat při půlnoční bohoslužbě. Zájem byl a tak jsme si tehdy ještě neformálně  
v počtu asi deseti zpěváků společně zazpívali na půlnoční. Tehdy nás podpořil a 
svou pomoc nám nabídl i bývalý sólista opery pan Ceé. Netrvalo dlouho a od 
zpěváků, ale i od lidí, kteří nás slyšeli na půlnoční zpívat, vzešlo přání zazpívat si 
takto i napřesrok.  
 
Od září roku 2011 jsme začali pravidelně zkoušet ve škole na advent a Vánoce. To 
už měl náš sbor asi dvacet členů, kteří zpívali a hráli na hudební nástroje. V jedné 
z učitelek naší mateřské školky jsme objevili vystudovanou konzervatoristku, ve 
které má náš sbor profesionální korepetitorku. Jana Falková je výborná klavíristka a 
muzikantka a do spolupráce s naším sborem zapojila dokonce i své dvě hudebně 
nadané děti.  
 
Po velikonočním zpívání roku 2012 jsme našemu sboru společně vybrali vznešený 
název LAURENTIUS. Za latinským Laurentius se skrývá jméno svatého Vavřince, 
který je patronem  dlouhomosteckého kostela, kde náš sbor zpívá. V současné době 
se scházíme každý týden při pravidelných zkouškách pod vedením Martiny 
Olekšákové. Zpíváme při různých příležitostech: slavnostních bohoslužbách, 
benefičních i jiných koncertech. Lidé, kteří ve sboru zpívají nebo nás doprovázejí 
na hudební nástroje, to dělají  pro radost i pro potěšení sebe i druhých, k větší cti a 
slávě Boží. Naším  repertoárem  je  duchovní hudba jak klasická, tak také spirituály,  
rytmické písně, zpěvy z Taize, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Snímek z vystoupení v kostele sv. Antonína Paduánského na Rašovce 

 


