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Velikonoce vypovídají nejen o Pánu Ježíši, co udělal a co se dělo s ním –
o smlouvě nové a věčné, o oběti a vydání se Otci, o vítězství nad zlem, smrtí.
Velikonoce vypovídají i o nás – o tom, že skrze křest v nás žije a jedná vzkříšený
Kristus, který je síla a energie nepředstavitelně vyšší, než síly našeho
pozemského života.
Život velikonočního křesťana, to je život zacílený na vzkříšeného Krista, to je
zahnízďování se ve vzkříšeném Kristu, to je zachycování se dalšími a dalšími
cévkami do vzkříšeného Krista, to je napojování se v dalších a dalších denních
situacích na vzkříšeného Krista, to je úsilí o ztrácení vlastní identity a přijímání
identity Kristovy.
Tak nás Velikonoce inspirují a motivují pro náš denní život – ať děláme
cokoliv nebo neděláme nic, vždy přitom buďme ti, kteří jsou vnořeni do
vzkříšeného Krista.
o. Karel

Slavnost sborů – české sbory se představují
Na podzim roku 2008 pořádala jednota Musica sacra v Brně Slavnost sborů.
Na této bohulibé akci s mezinárodní účastí reprezentovalo brněnskou diecézi
sedm sborů. Níže je představen poslední z nich.

DÓMSKÝ SMÍŠENÝ SBOR BRNO
V Brně na Petrově byl sbor patrně vždy od postavení prvního zdejšího
kostela. Současný začal působit při katedrále v roce 1998, kdy sem přešel
z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně.
Členskou základnu tvoří po většině amatérští zpěváci se zájmem
o provozování duchovní hudby. Sbor se připravuje při pravidelných středečních
zkouškách 18.30 – 21.00. Vystupuje během celého liturgického roku při
slavnostních bohoslužbách v brněnské katedrále, při koncertech a přehlídkách
liturgické a náboženské hudby na různých místech naší republiky a v zahraničí.
S již tradičně vřelým přijetím se setkává vystoupení sboru při adventních
koncertech v Rakousku. Repertoár sboru tvoří zejména latinské kompozice
F. X. Brixiho, A. Dvořáka, Ch. Gounoda, J. Haydna, W. A. Mozarta, A. Rejchy,
L. Vierna a dalších. Jeho výběr je podřízen potřebám liturgického roku.

V roce 2000 uvedl sbor premiéru Konické mše Z. Pololáníka komponované
k výročí města Konice. Pro Vánoce 2002 připravil premiéru České vánoční mše
Co se stalo v Betlémě Vojtěcha Javory. V roce 2004 sbor vystoupil na
Středoevropských katolických dnech v Mariazell. V roce 2007 sbor nastudoval
u příležitosti výročí brněnského biskupství Slavnostní mši ke cti svaté Cecílie
Ch. Gounoda. V roce 2009 zpíval sbor při mši celebrované papežem
Benediktem XVI. na letišti v Brně-Tuřanech.
Sbor pravidelně spolupracuje s varhaníkem Davidem Postráneckým a také
s orchestrem katedrály sv. Petra a Pavla. Sbor se podílel na realizaci dvou CD
nosičů s nahrávkou Ch. Gounod Mše ke cti svaté Cecílie a hudby z brněnské
papežské mše s názvem Deus caritas est. Obě zmíněná CD jsou k dostání
v brněnské katedrále.
V čele sboru stojí profesor brněnské konzervatoře, varhaník a dirigent Petr
Kolař, ředitel kůru brněnské katedrály.
Petr Kolař

Valná hromada jednoty Musica sacra 2010

Zasedání valné hromady jednoty Musica sacra
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Letošní valná hromada se konala 6. 3. již tradičně v sále ZUŠ se zaměřením
na církevní hudbu. Jen krátce se zmiňme o programu, který je z části tradiční pro
jednotu Musica sacra a z části povinný pro schůzi valné hromady: zpěv písně
Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý, přivítání, zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření
za r. 2009, volba ověřovatelů zápisu z valné hromady a informace. Následovaly
další body, o kterých se zmíníme již podrobně:

Personální změny ve vedení jednoty
Předseda jednoty Musica sacra P. PhDr. Karel Cikrle oznámil svoji rezignaci
na funkci předsedy MS ze zdravotních důvodů. V zápětí zveřejnil jmenování
jáhna PhDr. Willi Türka nastupujícím předsedou a poté mu za potlesku
přítomných předal jmenovací biskupský dekret. (Pozn.: Podle stanov jednoty
předsedu jmenuje brněnský biskup na návrh předsednictva.) Poté se nově
jmenovaný předseda ujal slova a přednesl svoji nástupnickou řeč:
„Děkuji o. biskupovi, o. Karlovi a členům předsednictva jednoty Musica
sacra za důvěru, kterou mi takto vyjádřili. Tuto službu přijímám v pokoře
a s vědomím velké zodpovědnosti. Chci dále pokračovat ve velkém díle
započatém před 17 lety o. Karlem, podporovat a rozvíjet v jednotě MS vše dobré
a být jakýmsi koordinátorem různých charismat, kterými náš dobrotivý Pán řadu
lidí v MS obdařil. Mám radost, že MS není nějakou mrtvou, uměle udržovanou
organizací, ale že je živým společenstvím nadšených lidí sloužících v oblasti
liturgické hudby.
Vědom si svých omezení odvážil jsem se přijmout službu předsedy MS hlavně
proto, že vím, že se mohu plně spolehnout na moudrou radu, oporu a blízkost
o. Karla, že se mohu plně spolehnout na naši skvělou sekretářku Svaťku
a spolupráci členů předsednictva a ostatních blízkých spolupracovníků, zvl.
v oblasti vydávání a varhanických kurzů.
Vás všechny prosím o modlitbu, abych službu předsedy vykonával vždy
v souladu s Boží vůlí. Přeji si, aby si i nadále MS zasloužila mít ve svém logu
symbol kříže, který má připomínat, že naše jednota není jen hudební organizací,
ale že má být uvědomělou součástí církve a také duchovním společenstvím. Proto
již několik let přidávám denně v nešporách prosbu „za všechny členy
a spolupracovníky jednoty MS“. Navíc každý 1. pátek v měsíci bude sloužena na
tento úmysl ve Znojmě – v mé farnosti – mše.
O. Karle, je mým velkým přáním a mám za to, že je to i názor většiny
účastníků této valné hromady, abyste byl nadále považován za čestného
předsedu jednoty MS.“
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Dr. Karel Cikrle
předává
jmenovací dekret
dr. Willi Türkovi

Další novinkou bylo jmenování MgA. Ondřeje Múčky do funkce
místopředsedy Musica sacra. O. Karel přijal místo jako člen předsednictva.
Následně se prof. Sehnal ujal poděkování o. Karlovi za jeho dlouholetou
službu a práci pro MS, viz článek Co možná nevíte o otci Karlovi na str. 10.

Presentace nových publikací
Dr. Irena Veselá jako redaktorka krátce uvedla publikaci doc. B. M. Willi:
Generálbas aneb Kdo zavraždil kontrapunkt? – viz str. 13 a dr. Willi Türk
představil již devátý díl z ediční řady Varhanní preludia – viz Recenze str. 13.

Žehnání nových prostor
Po skončení předchozího programu v sále ZUŠ se všichni přítomní přesunuli
o poschodí výš do nově vybudované půdní vestavby, kde mj. sídlí i kancelář MS
a Střediska pro liturgickou hudbu. Zde proběhla krásná liturgie žehnání těchto
prostor. Hlavním celebrantem byl o. Karel, koncelebroval jeden ze zakládajících
členů MS profesor liturgiky na Teologické fakultě v Olomouci dr. František
Kunetka, v jáhenské službě asistoval nově jmenovaný předseda dr. Willi Türk.
Čtení četl prof. Jiří Sehnal, o hudební doprovod a zpěvy se postarali Mgr. Petr
Kolař a MgA. Ondřej Múčka. Poněvadž se tato událost týká všech členů MS,
přinášíme v doslovném znění stěžejní texty této liturgie:
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Čtení Kol 3,15-17
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům
Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom
těle. Buďte za to vděční. Kristova nauka ať je u vás v plné síle: moudře se
navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce
žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoliv mluvíte nebo konáte, všechno
dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
Slyšeli jsme slovo Boží.
Promluva (o. Karel Cikrle)
Milé sestry a drazí bratři!
Byl jsem překvapen, až zasažen, jak se překlad tohoto úryvku a úryvku
podobného, který je v listě k Efezanům, navzájem liší v různých překladech –
v liturgickém, který jsme slyšeli, v ekumenickém a v jeruzalémské bibli. Nebudu
to však srovnávat a uvažovat, který je výstižnější.
Chci poukázat na to, že z listu Kolosanům jsme slyšeli nabádání ke zpěvu,
kdežto v listě Efezanům se mluví o textech zpěvů. Takže u zpěvních forem už
v Písmu svatém máme zaměření na stránku textovou a na stránku hudební.
To, co je zde v náznaku, se postavilo proti sobě u Církevní otců v prvých
křesťanských stoletích.
Našli se tací, kteří říkali, že hudba jen odvádí od textu, a přitom že jedině
v textu je smysl zpěvů. Text! Text! Text!!! K oponentům patřil např. svatý
Augustin, který jinými slovy řekl: Když člověku srdce přetéká radostí, tak zpívá;
mnohdy i zapomene na text a jásá jen nápěvem; slova nepotřebuje.
(Mimochodem: K dědicům svatého Augustina bych připočetl P. Karla Břízu.
Když se mluvilo o textech písní, říkal: To je jedno, že text za moc nestojí, hlavní
je dobrý nápěv, to lidé mají rádi.)
Text – nápěv. Kam se postavíme my? Jsme hudebníci, záleží nám na hudbě,
známe její moc. Ale žijeme v racionalistickém světě a chápeme, že text má svou
váhu, svou vypovídací a estetickou hodnotu a funkci. Text a nápěv proti sobě?
Ne. Obojí spolu!
Proč o tom mluvím? Jsou potřeba nové písně. Je před námi doba velikonoční
a víme, jak právě velikonočních písní máme žalostně málo. Už v těchto
prostorách pracujeme na pokusech o nové písně ke mši; jejich text musí
reflektovat a respektovat současnou liturgii i současný jazyk a jejich hudba by
měla člověku dneška vstupovat skrze uši do bytosti; i obráceně: ze srdce do
hrdla.
Kéž se této práci a velkému balíku veškeré další, pod vedením Ducha
Svatého, zde daří.
Přímluvy
Milovaní, přednesme Bohu své prosby:
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Za církev boží, aby v ní vždy zněl zpěv a hudba oslavující Boha, Pána
prosme.
Za profánní hudbu ve světě, aby ukazovala k dobru a kráse, Pána prosme.
Za trpící, aby hudba, vztahující se k Bohu, jim vlévala světlo, útěchu
a naději, Pána prosme.
Za sebe, abychom hudbou a zpěvem, v radosti a obětavosti oslavovali Boha,
Pána prosme.
Za Středisko pro liturgickou hudbu, jednotu Musica sacra, ZUŠ se
zaměřením na církevní hudbu i Hudebně historické oddělení Moravského muzea,
za všechny jejich členy, pracovníky a žáky, za jejich práci, projekty a úmysly,
Pána prosme.
Za všechny zemřelé hudebníky a zpěváky, zvláště za naše učitele, přátele
a členy jednoty Musica sacra, aby mohli zpívat Bohu chvály v nebeském sboru,
Pána prosme.
Žehnací modlitba
Bože, prameni umění,
prosíme, naplň † požehnáním tyto prostory
a všechny, kdo zde budou pracovat a kdo sem budou přicházet.
Dej, ať je zde domovem láska k liturgii a k hudbě, obětavost a pohoda.
Dej, ať zde všichni žijí podle zásad evangelia ve svornosti a radosti.
Dej, ať jsou zde všichni stále otevření inspiraci tvého Svatého Ducha,
vytrvale usilují o správný směr svého snažení
a poznávají tebe, původce pravé krásy.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
Videozáznam z této liturgie bude v dohledné době na webových stránkách
Musica sacra.

Žehnání nových
prostor proběhlo
za účasti členů
valné hromady
a hostů
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Závěr setkání patřil jako obvykle malému občerstvení, možnosti zakoupení
nejen dnes nově prezentovaných publikací, popovídání a výměně zkušeností.
A ti poslední odcházeli až po 14. hodině ...
kancelář MS

75. narozeniny P. Karla Cikrleho

V únoru oslavil významné
životní jubileum
dlouholetý předseda
naší jednoty otec Karel.
Do dalších let mu
vyprošujeme hodně
Božího požehnání,
pevné zdraví
a také sílu pro plnění
všech úkolů.
Za vše mu vděčně děkujeme!
členové MS

Setkání 2010
Bylo to v lednu – únoru 1991. Na faře v Brně-Komárově se sešlo na patnáct
vedoucích dětských chrámových sborů, aby si vyměnili zkušenosti – jak velké
sbory mají, jak nacvičují, kdy a co při bohoslužbách zpívají, s jakým
instrumentálním doprovodem, resp. vyměnili notový materiál, kterého tehdy
bylo málo a v předkopírkovém věku se musel ručně rozepisovat. Tam padl
návrh, že by bylo velmi dobré se také navzájem slyšet. Za všeobecného souhlasu
se domluvilo setkání na poslední dubnovou neděli odpoledne v kostele
sv. Augustina, kde si to vzal na starost tamní farník Ing. Zd. Laudát.
Přišlo sedm sborů, katolických i evangelických. Každý zazpíval tři čtyři věci,
všichni si to pochvalovali, a domluvili se, že si to za rok zopakují. Nevěděli
jsme, že zakládáme tradici. V následujícím roce 1992 to byla prakticky kopie
loňského.
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V roce 1993 už existovala jednota Musica sacra, která si organizaci vzala na
starost. Od pátého do desátého ročníku se Setkání stále rozrůstalo; bylo
dvoudenní, přijíždělo přes patnáct sborů z celé republiky, ustálil se program, mj.
také to, že vždycky byla premiéra skladby vzniklé pro daný ročník Setkání.
Desátý ročník byl mohutný festival se vším leskem.
Mělo to však i negativní stránku. Vytrácela se původní myšlenka přehlídky
chrámových sborů dětí (a přidáno: mládeže) a tedy i zpěvu repertoáru pro
liturgii. Nastal návrat ke kořenům. Vedlo to k zeštíhlení jak počtu účastníků, tak
opět k jednodenní přehlídce.
I letošní jubilejní dvacátý ročník v neděli 25. dubna v kostele sv. Augustina
měl program posledních let: ráno nácviky společných skladeb, 10:30 hod. mše
s hlavním celebrantem brněnským biskupem mons. V. Cikrlem, oběd, nácviky
a od 14:00 hod. přehlídka jednotlivých sborů zakončená zpěvem společných
skladeb podle věkových kategorií a premiérou skladby pro všechny.
Karel Cikrle
Když se před dvaceti lety začínalo, byly to všechno sbory starších dětí. Jak
děti rostly a stávaly se mládeží, začaly na Setkání být dvě kategorie – děti
a mládež. V posledních letech se děti rozdělily na mladší a starší.
Letošní přehlídka byla uspořádána od těch nejmenších po mládež, i když
přesně to určit nejde (mezi dětmi jsme viděli vysokoškolačku). Zahajovali
domácí předškoláci od sv. Augustina, pak děti od sv. Tomáše v Brně, Trojlístek
z Brna-Králova Pole, Jakubáček z Brna. Pak větší děti od sv. Augustina, mládež
z Náměště nad Oslavou, Paprsek z Jimramova, Myšičky z Újezdce u Luhačovic,
třígenerační sbor z Ostrovačic a polyfonní Jakubák z Brna.

Sbor
předškolních
dětí od
sv. Augustina
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Pak přišly na řadu společné skladby: pro nejmenší od J. Peřtové Poslouchej
provedené pod vedením Marie Synkové, starší děti s Ludmilou Fialovou
zazpívaly skladbu Vejdi pod střechu a mládež provedla Velikonoční pasamezu
od A. V. Michny v úpravě Ondřeje Múčky. A už se sbíhali všichni, kteří se
naučili Žalm 118 od Ondřej Múčky, jež zakončil Setkání. Velice zajímavá
skladba, krásné aranžmá, doprovod tvořilo několik převážně dechových nástrojů
a dojem byl úžasný. Ondřej Múčka si svou skladbu dirigoval a myslím si, že byl
spokojený.
Po závěrečném děkování o. Karla Cikrleho předstoupil před nás všechny náš
o. biskup Vojtěch, který celou přehlídku pozorně sledoval z přehledné pozice
pod kůrem a hodnotil. Znovu povzbudil zpěváčky a jejich vedoucí, aby Bohu
sloužili zpěvem a hlavně srdcem. A už se všichni účastníci i posluchači chytili
za ruce ke zpěvu závěrečné písně. Stála jsem pod kůrem, z jedné strany
evangelický pan farář Novák, který také na žádném Setkání nechyběl, z druhé
strany sestry cyrilometodějky a s dojetím jsme po dvacáté zazpívali Spoj nás
v jedno, Pane.
Přítomnost o. biskupa, krásné počasí, radostná nálada a především velice
dobrá úroveň sborů byla důstojnou oslavou jubilea přehlídky, která byla po 20
roků hostem farnosti sv. Augustina. Cyrilometodějská základní škola poskytla
zázemí a možnost obědů ve školní jídelně. Ženy z farnosti napekly buchty
a cukroví na kterých si všichni účastníci i posluchači každoročně po skončení
přehlídky pochutnali.
Dovolte několik osobních vzpomínek. Před 20 roky jsme začínali s přípravou
1. ročníku u nás doma, doslova v kuchyni. Oslovili jsme tehdy i sousedy
evangelíky a na prvním Setkání bylo několik sborů z protestantských církví. Moc
rádi na ně na všechny vzpomínáme. Během času jich ubývalo, a teď byl jen
jeden ekumenický jimramovský. Postupně organizaci starostí převzala Musica
sacra a na nás zbylo především zajištění všeho potřebného ve škole, v kostele
a farnosti. Pořád jsme měli poradní hlas, což nás těšilo. Z jednodenní přehlídky
se stala časem dvoudenní a starostí přibývalo. Jezdily sbory z celé republiky,
navazovala se přátelství, která trvají dodnes. Namátkou Ústí nad Labem,
Čejkovice, Svitavy, Biskupské gymnázium Ostrava. Brněnské farnosti
ubytovávaly sbory, které potom zazpívaly při jejich nedělní mši. Přehlídka
bývala v sobotu odpoledne, večer zábavný program pro děti a v neděli odpoledne
koncert, kde účinkoval význačný host (vzpomínáme např. na Jiřího Pavlicu a Ivu
Bittovou) a nejlepší sbory z přehlídky. Od 11. ročníku je Setkání pouze
jednodenní a mezi jeho účastníky převažují dětské sbory.
Jak bude pokračovat Setkání v třetím desetiletí? To je otázka, kterou by se
mělo zabývat nejen nové vedení jednoty Musica sacra, ale všichni její členové.
Pokud se podaří připravit Setkání, na které se budou děti těšit, na kterém budou
s radostí zpívat s vědomím toho, že svým zpěvem chválí Pána a vytvářejí spolu
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s ostatními hezké společenství a na které jim zůstanou pěkné vzpomínky,
nebudou všechny starosti spojené s jeho přípravou marné.
Marta Laudátová
Zdeněk Laudát

Co možná nevíte o otci Karlovi
Odstupující předseda jednoty Musica sacra P. PhDr. Karel Cikrle je starší bratr
našeho biskupa Vojtěcha. Narodil se roku 1935 v Bosonohách u Brna. Protože jeho
otec byl od roku 1949 z politických důvodů na 11 let uvězněn, jeho život se velmi
zkomplikoval. Gymnázium sice dokončil v roce 1953, ale odmaturoval jen díky
přímluvě matky sekretáře později popraveného komunisty Oty Šlinga. Pro
nedostatek tenorů byl pak přijat do pěveckého oddělení JAMU, ale roku 1955
přestoupil do 2. ročníku muzikologie na filozofické fakultě v Brně. Těsně před státní
zkouškou v roce 1959 byl na zákrok bosonožského příslušníka StB vyloučen ze
studia a nastoupil jako dělník v cihelně v Bosonohách. 1961-1962 vykonal v Přelouči
vojenskou prezenční službu a od 1963 pracoval jako dělník v závodě Mosilana. Jeho
žádost o přijetí do semináře v Litoměřicích mu byla zamítnuta, ale v roce 1965 se mu
podařilo dokončit studium muzikologie. Roku 1966 se konečně dostal do semináře
a v roce 1970 získal na filozofické fakultě v Brně doktorát. V červnu téhož roku byl
vysvěcen na kněze a ustanoven kaplanem v Břeclavi a potom 1972-1975 u sv. Tomáše v Brně. 1975-1981 byl administrátorem v Rouchovanech, 1981-1990 v Jimramově a 1990-2008 farářem v Brně-Komárově. Po odchodu do důchodu vypomáhá
v duchovním středisku Brno-Lesná.
Po koncilu v letech politického uvolnění vznikla potřeba vydat nový kancionál,
který by odpovídal obnovené liturgii. Nový kancionál měl být společný pro všechny
české a moravské diecéze, což bylo velmi náročné, protože podobný kancionál jsme
nikdy neměli. Otec Karel se s nadšením zapojil do jeho přípravy, po mnoha
komplikacích, kdy řada spolupracovníků práci vzdala, se po P. Simajchlovi nakonec
stal jeho rozhodujícím činitelem. Dnes si již nikdo neumí představit, za jakých
politických, ekonomických, technických překážek toto dílo vzniklo a jaké oběti
duševní a fyzické vyžadovalo. Když přišlo na varhanní doprovody, zůstalo celé
břemeno jen na otci Karlovi a několika dobrovolnících. První, skromné vydání
kancionálu o pouhých 429 stranách vyšlo v roce 1973, varhanní doprovod
s předmluvou otce Karla v roce 1980.
Od roku 1981 připravoval dnešní podstatně opravenou, přepracovanou
a rozšířenou verzi kancionálu, která poprvé vyšla v roce 1988, a do dnešní doby už
bylo vydáno přes 1 000 000 výtisků .
V roce 1982 se otci Karlovi podařilo díky záštitě preláta Ludvíka Horkého
zorganizovat školení pro varhaníky. Školení se konala jednou měsíčně v kostele na
Křenové v Brně ve spolupráci s tamním varhaníkem panem Františkem Chmelíkem,
P. Antonínem Láníkem a dalšími odborníky. V době normalizace šlo o mimořádnou
akci, která pozvedla nejen informovanost, ale i sebevědomí varhaníků, o které se do
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té doby nikdo nestaral. Starost o liturgickou hudbu a o vzdělání varhaníků se po tzv.
revoluci 1989 stala hlavní náplní života otce Karla. Od roku 1990 vyučoval hudební
liturgiku na Konzervatoři Brno, roku 1991 inicioval založení ZUŠ se zaměřením na
chrámovou hudbu a spolu s jinými založení kabinetu pro duchovní hudbu na JAMU,
kde několik let učil, v roce 1992 jednotu Musica Sacra, která si položila za cíl
vzdělávat varhaníky, ředitele kůru a chrámové hudebníky v liturgii podle koncilních
předpisů a v hudebních disciplinách. Pokračoval v práci na zdokonalování nových
vydání Jednotného kancionálu a na varhanních doprovodech k němu. Jeho dílem je
též oblíbená, hojně užívaná Příručka pro varhaníky (1999) a Varhanická zbožnost
(2005). Podnítil vznik četných publikací, vydávaných jednotou Musica Sacra, např.
Direktář pro varhaníky, Škola na varhany a tematické sešity varhanních preludií.
Jeho zásluhou byly uspořádány úspěšné kurzy varhaníků (např. ve Znojmě,
Hustopečích, Boskovicích, Radešínské Svratce, Slavkově), přehlídky chrámových
sborů, svatocecilská setkání aj. I když jméno Karel Cikrle není výslovně zmíněno
pod každým projektem, jeho osobnost stojí téměř za vším, co se v chrámové hudbě
naší diecéze dálo a děje.
Jiří Sehnal

Hudba po Tridentském koncilu
V sobotu 20. března 2010 proběhla v sále slavkovské fary přednáška prof. PhDr.
Jiřího Sehnala, CSc. o chrámové hudbě po tridentském koncilu. Sešlo se přes
50 frekventantů varhanického kurzu i návštěvníků, kteří přijeli jen kvůli této
přednášce. Překvapit mohl jejich poměrně nízký věkový průměr. Ve výkladu se
přednášející vyrovnal s nelehkým úkolem poučenější posluchače zaujmout a na
druhou stranu neodradit příliš odborným slovníkem ty, kteří se s tak složitým
tématem setkali poprvé. Uvádění obecně historických souvislostí nepřetékalo cizími
výrazy a použité odborné pojmy byly vysvětlovány. Slova doplňovaly pečlivě
vybrané ukázky hudby, která byla tridentským koncilem uznána za vzorovou, až po
hudbu oplývající světskými (tehdy zejména operními a koncertantními) vlivy, která
se nakonec stala podnětem k ceciliánské reformě. Přítomní tak neposlouchali pouhé
povídání o hudbě, ale průběžně se s touto hudbou setkávali. Potěšitelné bylo
i poměrně vysoké procento (patrně zkušenějších) posluchačů, kteří si mnohé pilně
zapisovali. Nikdo nepřišel zkrátka, začátečníci nemohli žehrat na náročný výklad,
starší praktici si mnohé osvětlili z jiného úhlu a doplnili si zajímavé souvislosti.
Díky souhlasu přednášejícího a pohotovosti duchovního správce P. Milana Vavra
byl z celé přednášky pořízen záznam na DVD, které za cenu poštovného distribuuje
kancelář Musica sacra.
Petr Hlaváček

Křížová cesta Zdeňka Pololáníka
V neděli 31. března 2010 v 16:30 zazněla v brněnské katedrále premiéra skladby
Křížová cesta, kterou v roce 2007 zkomponoval Zdeněk Pololáník. Inspirací ke
vzniku skladby byla slova české básnířky Běly Marie Schovancové, která Pololáníka
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zaujala osobitým pohledem na zastavení křížové cesty s přesahem do vzkříšení.
Autorka textu žije se svým manželem – akademickým malířem Ladislavem
Schovancem ve Francii. Oba jsou nositelé mnoha cen za umělecká díla, která
vytvořili, a oba tvoří na biblické a duchovní náměty. Ke zhudebnění Křížové cesty
byl autorce textu navržen (dramaturgyní kroměřížského Forfestu Zdenou
Vaculovičovou) Zdeněk Pololáník. První provedení Křížové cesty mělo zaznít právě
na Forfestu a proto byla skladba krátce po zadání zhudebněna. Jelikož v Křížové
cestě jde o vlastní představy básnířky a její duchovní účast, svěřil Pololáník její
úvahy sólovému ženskému hlasu, komentáře a závěrečnou modlitbu ženskému
sboru. Doprovod rozdělil mezi 2 klávesové nástroje a jelikož jde o děj v pohybu,
obstarává místy napětí jeden hráč bicích nástrojů.
Skladbu hodlal nastudovat a na Forfestu provést dirigent Josef Zadina. Manželé
Vaculovičovi však provedení odmítli. S upřímným zájmem ji později přijali Petr
a Dagmar Kolařovi. Nastudování a provedení bylo poněkud oddáleno hudební
přípravou na návštěvu papeže Benedikta XVI. v Brně. Světová premiéra Křížové
cesty zazněla v interpretaci Dómského komorního sboru Brno, Hany Kostelecké
(soprán), Petra Kolaře (varhany), Márie Demeterové (elektrium), Martina Opršála
(bicí) a Dagmar Kolařové (dirigent) v brněnské katedrále.
Nutno vyzdvihnout především pečlivé nastudování Křížové cesty za přítomnosti
autora, graficky zdařilý plakát, jakožto i pozoruhodnou interpretaci skladby.
Účinkující i přítomný autor byli po zásluze odměněni mohutným aplausem. Lze si
jen přát, aby se Křížová cesta Zdeňka Pololáníka dočkala dalších repríz – pro svoje
hudební kvality si to rozhodně zaslouží!
Karol Frydrych

Vzdělávací den žďárského děkanátu v Novém městě na Mor.
V sobotu 27. února 2010 se v sále novoměstského kina sešly desítky farníků
žďárského děkanátu. Ne však za účelem sledování nejnovějšího filmu, nýbrž pro
duchovní slovo a také získání inspirace a nových zkušeností pro osobní službu
v domovské farnosti. Po dopoledním vzdělávacím bloku bylo odpoledne několik
„volitelných předmětů“. Zúčastnila jsem se nácviku liturgické hudby, který vedl
dr. Willi Türk.
Šlo o praktickou návaznost na teoretický základ, který byl náplní jednoho
z minulých setkání. Nejprve jsme obdrželi notový materiál a krátce se rozezpívali.
Náplní byl nácvik některých liturgických celků Květné neděle z pera P. J. Olejníka,
velikonoční sekvence a asi čtyř dalších velikonočních písní. Přínosem pro všechny
byly metodické pokyny k praktickému provedení jednotlivých částí nacvičovaných
skladeb a také projekce videozáznamu mše ve Znojmě, kterou hudebně doprovázel
právě Willi Türk se svojí scholou. Během těchto necelých tří hodin jsme nacvičili
i čtyřhlasý zpěv z Taizé (Adoramus te Domine), který v našem podání zazněl na
společné mši v kostele sv. Kunhuty. Ta byla závěrem a skutečným vrcholem
vzdělávacího dne.
Marie Němcová
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Generálbas aneb kdo zavraždil kontrapunkt? – nová hudební
detektivka nejen pro varhaníky
Hra podle číslovaného basu neboli generálbas patřila v minulých dobách
k základní výbavě chrámových varhaníků. Byla založena na harmonizaci basového
hlasu podle daných čísel, tedy okamžitém dotváření harmonického doprovodu k dané
skladbě. Ve své pokročilé formě vyžadovala od interpreta nejen znalost vedení hlasů,
ale také jistou dávku tvůrčí fantazie. Poté, co se v 19. a 20. století stal hudební zápis
přesným záznamem skladby a nikoli již orientačním materiálem předloženým
interpretovi k dotvoření, ustoupilo do pozadí i umění hry generálbasu – dnes jsme
my varhaníci zvyklí hrát pouze „hotové“ skladby s pevně daným a neměnným
hudebním zápisem. S rostoucí popularitou tzv. staré hudby však zažívá
generálbasová hra v současné době opětovný vzestup, a byť se týká především
interpretů provozujících barokní hudbu, může její znalost obohatit také chrámové
varhaníky, kteří „pouze“ doprovázejí zpěv lidu – vždyť i doprovody k písním
v kancionálu vycházejí z původní praxe generálbasového doprovodu.
Z tohoto důvodu jsme roku 2007 oslovili cembalistku a varhanici doc. Barbaru
Marii Willi z brněnské JAMU, aby pro náš Zpravodaj vytvořila sérii článků
o dějinách generálbasu. Ochotně souhlasila a pustila se do psaní. Nicméně se záhy
ukázalo, že tak zajímavé téma bude potřebovat mnohem více prostoru než může
Zpravodaj poskytnout, a proto bylo rozhodnuto vydat samostatnou publikaci. Ta
spatřila světlo světa letos v březnu. Paní doc. Willi v ní pojala své dějiny
generálbasové hry jako detektivní příběh: zdůrazňuje v něm především dobu
a okolnosti vzniku generálbasu, který v evropské hudbě kolem roku 1600 vystřídal
(či zavraždil?) starší kompoziční techniku kontrapunktu, a sleduje jeho další vývoj až
k největšímu skladateli doby baroka J. S. Bachovi, který v 1. pol. 18. století techniku
generálbasu mistrně propojil se „zavražděným“ kontrapunktem. Zatímco úvodní
příběh dějin generálbasu s detektivní zápletkou má čtenáře poučit a pobavit, druhou
část útlé knížky tvoří praktická cvičení, která jsou pozvánkou do vzrušujícího světa
různobarevných souzvuků. Všechny v knize uvedené hudební příklady jsou nahrány
na přiloženém CD. Na závěr tedy nezbývá než dílko všem případným zájemcům
vřele doporučit.
Irena Veselá
Pozn.: Publikace včetně CD je k dostání za Kč 130,- v kanceláři Musica sacra.

Recenze: Varhanní preludia IX
V kontextu publikační činnosti brněnské jednoty Musica sacra vyšel v únoru
2010 další, již devátý díl Varhanních preludii, s podtitulem „Preludia na písně
z Kancionálu – mešní obecné“. Jejich autory jsou různí ředitelé kůrů, pedagogové na
konzervatořích anebo na vysokých či jiných školách s hudebním zaměřením –
celkem 28 přátel jednoty Musica sacra, kteří svým kolegům chtějí nabídnout kvalitní
a přitom poměrně jednoduché skladby.
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Publikace, která se na „pětistovky“ nezaměřuje poprvé, uvádí na každou mešní
obecnou píseň z „červeného“ Kancionálu několik krátkých preludií, a to v různých
stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. Autoři, původem
z několika moravských i českých diecézí, vytvořili celkem 98 kompozic, které jsou
nahrány na přiloženém CD.
Při provedení jednotlivých skladeb se ze strany hudebníků předpokládá použití
vhodných rejstříků, samozřejmě s ohledem na technickou vybavenost jednotlivých
varhan a také na liturgickou část mše, během které budou skladby hrány.
Varhaníci jistě ocení také závěrečnou část sešitu, kde autoři předkládají čtyři
rozsáhlejší a náročnější postludia na vybrané písně z Kancionálu.
Podobně jak tomu bylo u dosavadních dílů, i tentokrát je přílohou sešitu CD
s nahrávkami všech skladeb, aby varhaníci měli možnost si vytvořit představu
o možné interpretaci jednotlivých preludií. Publikaci lze hodnotit pouze velice
pozitivně a doporučit ji všem, zvláště méně zkušeným varhaníkům, kteří mají zájem
o zpestření svého repertoáru a liturgie.
Marcel Puvák

Sdělení Střediska pro liturgickou hudbu – odměny kantorům
Hudba je integrální složka slavení liturgie. I proto je ten, kdo má ve farnosti
liturgickou hudbu na starosti – v církevních dokumentech nazývaný kantor
(varhaník, sbormistr) – nejbližším liturgickým spolupracovníkem faráře. Kantor se
musel roky hudebně vzdělávat a ve vzdělávání by měl stále pokračovat. Velice často
má také rozsáhlé hudebně liturgické vědomosti. Vlastní služba kantora ve farnosti je
zodpovědná a časově náročná.
Proto mu vedle respektu faráře a farnosti náleží také spravedlivá odměna
a hrazení notového aj. materiálu, popř. nákladů jeho dalších aktivit spojených s jeho
službou. Řadu vhodných publikací lze nalézt v nabídce jednoty Musica sacra, která
je přílohou těchto ACEB.
V naší diecézi byl v roce 1996 přijat systém kvalifikačních stupňů kantorů;
následně ho přejaly i některé další diecéze v ČR. Osvědčení o kvalifikaci vydává
Biskupství brněnské - Středisko pro liturgickou hudbu, Smetanova 14, 602 00 Brno
po složení zkoušky (viz brožuru Kvalifikace kantorů, vyšlo jako příloha č. 3 ACEB
10/1996; také v publikaci Cikrle-Sehnal: Příručka pro varhaníky). Duchovní správce
by se měl přičinit o to, aby kantor, resp. další varhaníci farnosti, Osvědčení
o kvalifikaci získali.
Pro výpočet odměn kantorům aktualizujeme tabulku s výší odměny (srv. ACEB
11/2003, čl. 17). Odměna je myšlena za jednu bohoslužbu (mše, křest, bohoslužba
slova, pobožnost apod.) nebo za jednu hodinu zkoušky se sborem.
Uvedená výše odměn je pro ty, kteří mají Osvědčení o kvalifikaci. Pokud mají
příslušné vzdělání, ale Osvědčení nemají, je vhodné odměnu krátit o 15 % a vycházet
přitom ze stupňů A2, B2, C2.
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Kvalifikace Dosažené hudební vzdělání

Výše odměny

A

Vysokoškolské hudební vzdělání (JAMU apod.)

A1 180,- A2 160,-

B

Středoškolské hudební vzdělání (konzervatoř)

B1 150,- B2 130,-

C

Základní hud. vzdělání (ZUŠ, Varhanická škola)

C1 120,- C2 100,-

D

Bez školního hud. vzdělání (Varhanický kurz)

D

70,-

R. D. PhDr. Karel Cikrle, vedoucí Střediska pro liturgickou hudbu
(Přetištěno z dubnového čísla ACEB – úředního věstníku brněnské diecéze.)

Informace – Nabídky – Pozvání
Varhanní zájezd se uskuteční v sobotu 22. května 2010, bude-li aspoň 12 zájemců.
Poněvadž pro tak malý počet se nevyplatí objednávat autobus, zajistí si dopravu
každý sám. Předběžně počítáme s tímto programem: 9.30 Velká Bíteš (nové varhany
II/18 od B. Žloutka), Náměšť nad Oslavou – zámek (vzorně restaurovaný positiv z r.
1745), Netín (positiv ještě nedokončených varhan od kuřimské firmy Attentus
Qualitatis) a Studénky u Jihlavy (varhanářská dílna D. Michka).
Oběd v ceně Kč 95,- (jednotné menu, bez nápojů) bude zajištěn v Náměšti nad
Oslavou. Přihlášky adresujte nejpozději do 11. května 2010 kanceláři Musica sacra.
Nezapomeňte nahlásit, zda máte zájem též o zamluvení obědu.
V případě malého zájmu se zájezd neuskuteční, což bude přihlášeným oznámeno.
Jiří Sehnal
***
Letošní Sborování se uskuteční v těchto lokalitách (dosud známé termíny):
Boskovice – 5. 6. odpoledne, kontaktní osoba Jiří Pohl (728 380 410)
Jimramov – 6. 6. odpoledne, kontaktní osoba Antonín Bradáč (605 471 393)
Třebíč – 6. 6. odpoledne, kontaktní osoba Jaroslav Paik (604 774 229)
Brno – 13. 6. odpoledne, kontaktní osoba Petr Kolař (603 559 917)
V případě zájmu Vašeho sboru o účast na kterékoli přehlídce se obraťte na kontaktní
osobu, příp. na kancelář Musica sacra.
***
Napište nám, co jste zpívali o letošních Velikonocích, příp. v celé velikonoční době.
Rádi uveřejníme v příštím čísle Zpravodaje.
***
Kvalifikační zkoušky (D, C1, C2, resp. vyšší) se konají na ZUŠ se zaměřením na
církevní hudbu v Brně, Smetanova 14, dne 24. 5. 2010. Zájemci se mohou přihlásit
do 11. 5. 2010 v naší kanceláři.
***
Uzávěrka dalšího čísla je 6. června 2010. Budeme rádi, když nám pošlete své
příspěvky. Díky!
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Křížovka
Řešení tajenky z minulého čísla: RESPONSORIUM: 1. Gloria, 2. Tedeum,
3. Půst, 4. Proprium, 5. Aiolská, 6. Koncil, 7. Musil, 8. Schola, 9. Gregor,
10. Osminová, 11. Schubert, 12. Emoll. Správnou tajenku nám zaslalo deset luštitelů:
O. Knopfová, L. Janírek, J. Hubert, J. Kocůrek, J. Lindr, K. Zouhar, J. Doubrava,
J. Unčovská, P. Macků a J. Faktor. Odměnu zasíláme panu Janu Hubertovi. Tajenku
tohoto čísla nám zašlete do 25. 5. 2010.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Italsky „živě“.
2. Část Nového zákona, podávající zprávy o Kristově životě a činnosti.
3. Kázání.
4. Prostor na konci střední chrámové lodi, v němž se nalézá křeslo pro biskupa,
lavice kněží a oltář.
5. Stará církevní stupnice: f g a h c d e f.
6. Italsky „hybně“.
7. Pravidelná oslovení, přednášená jedním člověkem, a prosby, přednášené lidem.
8. Vyjadřování úcty pokleknutím či padnutím tváří k zemi, praktikující se při
bohoslužbě i mimo ni při tzv. výstavu Svátosti oltářní.
9. Území spadající do biskupovy působnosti.
10. Dynamické označení f.
Karol Frydrych
Adresa: MUSICA SACRA, Smetanova 14, 602 00 Brno
Tel.: 549 251 008, e-mail: musicasacra@musicasacra.cz
http://www.musicasacra.cz
Návštěvní dny:
pondělí: 9.15 – 12 hod.
středa: 9.15 – 12, 13 – 16 hod.
pátek: 9.15 – 12 hod.
Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna, č. účtu: 154525774/0300
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