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Bu te svatí, pon vadž já, Hospodin, váš B h, jsem svatý.
Svatý, svatý, svatý.... to zpíváme v každé mši. Svatý je to nejvíc, co Starý
zákon o Hospodinu dovede íct. Svatý v Písmu znamená: B h je absolutn
dokonalý ve svém bytí a ve svém jednání.
Já mám tedy být také absolutn dokonalý ve svém bytí a jednání? To je
nesmysl. Ale já mám být zasv cený svatému Bohu, a tedy odd lený, vyjmutý
z pohanského zasv cení sv tu – majetku, moci, požitku.
Bu te svatí, pon vadž já, Hospodin, váš B h, jsem svatý.
Uv domte si radostnou zv st, že pat íte svatému Bohu. P ijm te tuto
radostnou zv st, prožijte ji, myslete na ni. Dove te v domí svázanosti se svatým
Bohem do všech svých životních situací. P ece stále a ve všem pat íte Bohu
svatému, dokonalému v bytí a jednání, absolutní svrchovanosti, lásce, kráse,
radosti ...
P ijm te a prožijte tu radostnou zv st!
Bu te svatí, pon vadž já, Hospodin, váš B h, jsem svatý.
o. Karel
************

V první polovin šedesátých let jsem jako externista v hudebn historickém
odd. Moravského muzea na Smetanov ulici v Brn spolupracoval na
katalogizaci hudebnin. V roce 1964 tam nastoupil nový pracovník – PhDr. Ji í
Sehnal. Zrovna p i vzájemném p edstavení jsme si padli do oka, popovídali si –
dodnes vidím, jak jsme p itom stáli u okna v místnosti u vchodu – a za ali si
tykat. Nev d li jsme, že jsme položili základní kámen našeho celoživotního
p átelství. Perli ka: Pí dr. Sehnalová, manželka pana profesora, po letech našla
foto, kde jsme oba jako st edoškoláci spole n na exerciciích – ale tam jsme
jeden druhého nezaregistrovali.
Náš dnešní jubilant se snažil pro mne, tehdy pomocného d lníka v textilní
továrn s absolutoriem hudební v dy v kapse, získat adekvátn jší zam stnání.
Ale já jsem necht l, protože jsem m l namí eno do seminá e a necht l jsem
p sobit potíže u komunistické vrchnosti t m, kte í by m n jak prot žovali.
Hodn jsme se stýkali v dob , když jsem byl kaplanem v Brn u sv. Tomáše,
kam Sehnalovi chodili v ned li na mši. Ale nejvíce jsme spolu pobyli, když jsem

byl fará em v Rouchovanech na hranicích T ebí ska a Znojemska. O prázdninách, tuším roku 1979, jsme si na fa e ud lali základnu, ze které jsme denn
vyjížd li na Znojemsko katalogizovat varhany, pr m r byl 3-4 nástroje denn .
Na pár dní to s námi p ijel absolvovat i P. Antonín Láník. Pro m to byla škola
o varhanách. Dosud jsem o nich m l v domosti jen ze základní literatury
a z vlastních pr zkumných cest do jejich nitra – a nyní jsem žil a pracoval po
boku špi kového znalce.
Naše cesty za varhanami m ly další etapu od roku 1990, kdy byl tehdy
docent Sehnal jmenován p edsedou organologické komise brn nské diecéze.
Jezdili jsme s dalšími leny komise, kterých se za tém dv desítky let
vyst ídala celá ada, na prohlídky varhan, posouzení jejich stavu a návrhy
pot ebných varhaná ských prací, na r zná plodná i neplodná až zmate ná
jednání, na kolaudace nových i opravených varhan. V tom týmu byl velice
platným lenem prof. Vratislav B lský, dnes už na v nosti. Za ta léta prošlo
rukama pana profesora mnoho desítek (patrn víc než sto) varhan. S láskou,
ob tavostí a pe livostí jemu vlastní se p i i oval pro n o to nejlepší.
Od za átku osmdesátých let nás spojovaly další dv aktivity; v obou s námi
tvo il triumvirát m j spolužák z gymnázia a z JAMU Mgr. František Chmelík,
také už na v nosti.
V roce 1981 se rozjely práce na rozší ení kancionálu (vyšel 1988,
do sou asnosti vyšlo už tém milion jeho výtisk ), a pak na varhanním
doprovodu k n mu (vyšel 1992, znovu 2009). Bylo to 11 let perné práce,
v tehdejších podmínkách tak zvan na kolen , ale práce snad úsp šné. P i
redigování kancionálu i doprovodu byli v hudební oblasti oba – Sehnal
a Chmelík – mými prvními a nejcenn jšími poradci. Do doprovodu
harmonizoval pan profesor n kolik písní.
Tou druhou aktivitou, jejíž hnací silou byl triumvirát Sehnal-Chmelík-Cikrle,
byly instruktáže varhaník . Nutno dodat, že na nich dále p sobili P. Antonín
Láník, Josef Veselý a Zden k Hatina. Dojednávaly se v roce 1982, rozb hly se
v roce 1983 a zlatou dobu prožily v kostele na K enové. Jezdili na n varhaníci
z celé Moravy i z ech, stovka varhaník . Skon ily tím, že v devadesátých
letech byly zrušeny železni ní a autobusové spoje do Brna – zájemci se na n
nemohli dostat. Jejich volným pokra ováním pak byly prázdninové kurzy
v Krom íži a ve Znojm . S instruktážemi jsme s naším oslavencem prožili
mnoho radostí, ale i r zná zklamání, tak jak to v život bývá.
A pak jsme spolu a s jinými zakládali a budovali jednotu Musica sacra,
zajiš ovali její innost a diskutovali o sou asnosti, sm rování a budoucnosti
liturgické hudby.
V poslední dob jsme si stále ast ji uv domovali, že jsme generace
zakladatel a že další využívání a rozvíjení toho, co jsme ud lali, je nutné sv it
další generaci, kterou jsme se snažili získat a vychovat.
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P eji Ti, Jirko, abys ve zralosti života s radostí pozoroval, že všechno, o jsi
usiloval a cos budoval, má smysl, žije, roste a nese ovoce.
Karel Cikrle

Prof. Ji í Sehnal ve studovn
Odd lní d jin hudby
Moravského zemského muzea
(13. 12. 2010)

Vážený pane profesore,
u p íležitosti Vašeho významného
jubilea Vám chci pod kovat za vše, co
jste pro jednotu Musica sacra vykonal.
Díky za mnohé lánky ve Zpravodaji,
díky za dlouholetou práci
v p edsednictvu, kde se svými
moudrými kritickými a objektivními
p ipomínkami významn podílíte na
vedení a sm ování naší jednoty. Díky
za každoro ní zájezd po varhanách,
který se od samého za átku realizuje
díky Vám. Díky za Vaše D jiny
katolické chrámové hudby, které jsou
sou ástí P íru ky pro varhaníky, která
je základním vzd lávacím materiálem
na kurzech po ádaných naší jednotou.
Díky za mnohé jiné…
A Vám náš dobrotivý Pán žehná,
a Vám dop eje zdraví duše i t la a
zachová ve všem dobrém!
jáhen Willi

Prof. Ji í Sehnal jubilující
Prof. PhDr. Ji í Sehnal, CSc. se narodil 15. 2. 1931 v Radslavicích u P erova.
Vystudoval hudební v du a estetiku na Filozofické fakult Univerzity Palackého
v Olomouci. V letech 1955-1958 pracoval v Univerzitní knihovn , poté v letech
1958-1964 v knihovn Výzkumného ústavu zeliná ského SAZV v Olomouci.
Roku 1964 nastoupil do Odd lení d jin hudby Moravského zemského muzea
v Brn , které v letech 1978-1994 vedl. Po roce 1989 za al na Univerzit
Palackého i na brn nské Masarykov univerzit p sobit pedagogicky. Je
celosv tov uznávaným odborníkem na d jiny hudby v období baroka a na
d jiny varhaná ství. Sv j badatelský zájem sm uje již dlouhá léta k hudební
kultu e Moravy v 17. a 18. století, zejména k chrámové hudb a k d jinám kapel
olomouckých biskup . Na toto téma publikoval na 250 studií v odborných
asopisech u nás a v zahrani í i n kolik knih: Hudba v olomoucké katedrále
v 17. a 18. století (1988), Pavel Vejvanovský a biskupská kapela v Krom íži
(1993), Pavel Vejvanovský and the Krom íž music collection (2008).
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Dalším celoživotním zájmem prof. Ji ího Sehnala jsou varhany a varhaná ství, op t se zvláštním z etelem k období baroka. Výsledkem dlouhodobé
badatelské práce na tomto poli je dvoudílná kniha Barokní varhaná ství na
Morav (2003-4). Odborný zájem prof. Sehnala však zasahuje také do d jin
hudby 19. a 20. století. Jako vedoucí Odd lení d jin hudby MZM se zasloužil o
vybudování dodnes fungujícího Památníku Leoše Janá ka ve skladatelov
domku na ulici Smetanova 14, sám také k janá kovskému bádání p isp l
publikováním pam tí skladatelova d da Ji íka Janá ka a nejnov ji též studií o
Janá kov vztahu k varhanám. Autorsky se Ji í Sehnal podílel na vzniku knihy
Hudba v eských d jinách (19831, 19892) a spole n s prof. Ji ím Vysloužilem
napsal roku 2001 knihu D jiny hudby na Morav . Mnohá významná hudební
díla z doby baroka Ji í Sehnal p ipravil k novodobému vydání: za všechny
jmenujme díla Adama Václava Michny z Otradovic (1600-1676).
Za všechnu pé i a zájem, které prof. Sehnal v nuje vzd lávání nejen nové
generace hudebních v dc , varhaník , sbormistr , ale též milovník staré hudby
a varhan z ad odborné i laické ve ejnosti, mu pat í velký dík. Do dalších let mu
p ejeme hojnost zdraví, Božího požehnání a tv r ího elánu. Ad multos annos!
Irena Veselá

Prof. Ji í Sehnal za varhanami v Netín (kv ten 2010)
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innost Ji ího Sehnala na poli církevní hudby
Ji í Sehnal se nau il hrát na varhany ve ty icátých letech minulého století
u Jind išky Knapové p edstavené kláštera Neposkvrn ného Po etí Panny Marie
v P erov na Ší av , u které získal i základy ve h e na klavír. Krom klášterního
kostela hrával pozd ji i ve farním kostele. Když po válce poznal hudbu
J. S. Bacha, toužil hrát jeho hudbu na varhanách, vybavených pot ebnými
rejst íky. Po návšt v kostela v Dubu nad Moravou se nadchl pro barokní
varhany a láska k nim ho neopustila až do stá í. Krom ady studií o d jinách
jednotlivých varhan, nap . u Panny Marie Sn žné v Olomouci, v olomoucké
katedrále a u Sv. Jakuba v Brn , zve ejnil pracovní deník varhaná e Johanna
Neussera z Nového Ji ína s dokumentací jeho dochovaných varhan. V letech
2003-2004 vydal dvoudílnou monografii Moravské barokní varhany.
Když byl ješt jako pracovník Výzkumného ústavu zeliná ského SAVZV
v Olomouci p izván ke konferenci o kramá ských písních, p išel b hem práce na
referátu do styku se starými eskými barokními kancionály. Ty ho neoby ejn
zaujaly, protože v nich nacházel písn , které znal ze svého p sobení za
varhanami. Pozd ji publikoval n kolik studií o starém eském duchovním zp vu
a vydal mezi jiným roku 1989 Michnovu eskou mariánskou muziku a redigoval
i souborné vydání Michnových latinských církevních skladeb.
Po roce 1964, kdy nastoupil do Hudebního odd lení Moravského zemského
muzea, se seznámil s Karlem Cikrlem, který tehdy po vyhození ze studia
pracoval v továrn . Mezi ob ma se vyvinulo úzké p átelství, zvlášt , když Karel
našel fotografii ze studentských exercicií v Brn na Veve í z roku 1949, na
kterých poznal i Ji ího Sehnala. Po vysv cení otce Karla na kn ze, podnikl s ním
Ji í Sehnal n kolik výzkumných cest po varhanách. A když se za al p ipravovat
nový kancionál, požádal ho otec Karel o odbornou spolupráci. Když došlo na
varhanní doprovod, podílel se Sehnal na hodnocení, výb ru nejlepších
harmonizací a na odstra ování n kterých chyb proti pravidl m harmonie. V roce
1983 zahájili Dr. Cikrle, P. Antonín Láník ze Šaratic a František Chmelík kurzy
pro diecézní varhaníky, zú ast oval se jich i Dr. Sehnal, který zde p ednášel
harmonii a n které pohledy do d jin katolické chrámové hudby.
Když došlo po tzv. revoluci v roce 1989 k uvoln ní politických pom r ,
pov il otec Karel tehdy již docenta Sehnala, aby vedl organologickou komisi
brn nské diecéze. Tuto funkci vykonával jmenovaný až do roku 2009, kdy ji
p edal MgA. Ond eji Mú kovi. V letech velkého nadšení ze svobody a naivních
nad jí na rozvoj církve se docent (od roku 2006 profesor) Sehnal podílel na
za átcích budování jednoty Musica sacra, ve které byl nejd íve místop edsedou
a pozd ji lenem výboru. V dob nemoci zastupoval p edsedu otce Karla p i
r zných akcích, jako bylo školení varhaník , Sborování, zkoušení p i
záv re ných zkouškách na ZUŠ se zam ením na církevní hudbu a p edávání
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diplom absolvent m. Ve své funkci organizoval a ídil zájezdy varhaník po
zajímavých varhanách, které po ádala jednota Musica sacra. Vedl totiž od roku
1972 vedle svého práce v Moravském zemském muzeu také sekci p átel varhan
p i Muzejní a vlastiv dné spole nosti v Brn , která uspo ádala na t icet
n kolikadenních exkurzí po varhanách u nás i v zahrani í a desítky varhanních
seminá . Od roku 1983 krom toho ídil pod záštitou Spole nosti pro starou
hudbu a SAV dokumentaci varhan v eských zemích. Proto byl svými radami
a p ipomínkami ve výboru pro innost jednoty velmi užite ný. V neposlední
ad nutno také ocenit Sehnalovy etné aktuální a historické lánky, kterými
p ispíval do Zpravodaje Musica sacra. Pro pot eby školení varhaník vydal již
v roce 1997 Stru ný p ehled d jin katolické chrámové hudby, který byl pozd ji
p evzat do P íru ky pro varhaníky a slouží dob e dodnes.
Prof. PhDr. Ji í Sehnal, CSc. je p ední reprezentant eské muzikologie
a jeho v decké práce jsou známy po celém sv t . Jeho jméno najdete i ve
sv tových hudebních encyklopediích jako Musik in der Geschichte und
Gegenwart a The New Grove of Music and Musicians. Jeho poslední
monografie Pavel Vejvanovský and the Krom íž Music Collection dostala
nedávno zvláštní ocen ní od rektora Univerzity Palackého. Za zásluhy na poli
církevní hudby byl prof. Sehnal vyznamenán roku 2007 eskou biskupskou
konferencí na Velehrad . Jako lov k se jubilant vyzna uje skromností,
nezištností, pracovitostí a neokázalou, up ímnou zbožností. Pro jednotu Musica
sacra vykonal mnoho, za což mu pat í v elé Deo gratias! Vzácnému jubilantovi
p ejeme Boží požehnání, pevné zdraví a neutuchající entuziasmus do dalších let.
Karol Frydrych

Setkání varhaník v Hustope ích p ed postem a velikonocemi
V rámci pr b žného
vzd lávání
varhaník
p ipravila jednota Musica sacra další setkání,
zam ené tentokrát na liturgii postní a velikono ní. Seminá prob hl
op t v ideálních podmínkách sálu hustope ského chrámu, v sobotu
12. února letošního roku.
Na úvod p ednášející
PhDr. Willi Türk p ipomn l, že postní doba tém po celé své trvání
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vyzývá ke kajícnosti, obrácení a zm n smýšlení, a že pašijovou tematikou je
prostoupen až její samotný záv r. Tomuto by tedy m l odpovídat také výb r
písní a dalších liturgických skladeb, které budou v našich chrámech zaznívat.
N které z t chto vhodných zp v (proprium na Popele ní st edu, kancionálové
písn . 322 i 321) jsme si následn mohli všichni spole n zazpívat. Po krátké
pauze jsme p enesli t žišt zájmu k liturgii velikono ního tridua a k p íprav
slavnosti Velké noci. Tak jako p i minulém setkání dostal každý z ú astník
n kolik zp vných ale sou asn vkusných skladeb pro smíšený sbor. Po
spole ném ob d následovala bohoslužba slova, po které se již každý z nás
vracel dom , obohacen o nové poznatky i kontakty.
Rád bych tímto pod koval všem, kte í toto setkání p ipravili i podpo ili.
Oce uji jak p ehledn a logicky koncipovaný program, tak i pochopení pro
situaci v místních podmínkách venkovských k r . Domnívám se, že nap .
obdržené skladby P. Angelika Mi ky mohou velikono ní liturgii vhodn
doprovodit a zárove umožnit i mén zkušeným zp vák m seznámit se
s polyfonní hudbou. Kéž tedy každý ze zú astn ných dokáže díky na erpaným
v domostem p ipravit postní a velikono ní liturgii, která pozvedne duše v ících blíže k nebi a bude d stojnou oslavou Boží.
Václav Ve e e

Škola chval
V pátek a sobotu 11. a 12. února se na fa e v Osové Bítýšce konalo první
setkání ú astník Školy chval, kurzu pro hudební skupiny mladých, které se
podílejí na liturgickém slavení ve farnostech. Tento kurz se chápe jako
vzd lávací, podobn jako tomu je u našich již "zab hnutých" varhanních
kurzech, takže se p i dalších setkáních po ítá se stálým ú astnickým obsazením.
Nedílnou sou ástí budou pak jednotlivé hudební t ídy zam ené na
zkvalit ování hry na vybrané nástroje, teoretické frekvence z oblasti liturgické,
i hudebn teoretické a spole né nacvi ování písní použitých p i spole ných
bohoslužbách.
Sešlo se dobrých ty icet mladých, v páte ní ve er se stihla ve e e a uvedení
do problematiky zkvalit ování tohoto žánru na poli chrámové hudby co do
kvality textové, hudební a interpreta ní. Po ve erní adoraci se ješt hluboko do
noci hrálo a zpívalo, atmosféra byla doslova perfektní, což bylo i velmi kladn
hodnoceno i p i záv re ném sobotním hodnocení.
Na druhý den k nám zavítal Mons. Ji í Mikulášek, generální viká , který
poutav rozebral pr b h mše jak z historického hlediska a vývoje liturgického
slavení dneška, tak z detailního pohledu na její jednotlivé ásti. Hudební
komentá jsem podával jako vsuvky do souvislého výkladu otce Ji ího.
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Po ob d následovala velmi intenzívní zkouška na odpolední mši. Zohlednily
se aspekty probírané dopoledne a myslím, že vícehlasé úpravy zpívaných písní
byly takovým zajímavým zpest ením pro mnohé zú astn né, kte í takhle z ejm
zpívali ve svém život doposud jen párkrát.
Do dalšího dubnového setkání je pro organizátory výzvou vysoké o ekávání
z ad ú astník . V ím, že nezklameme.
Ond ej Mú ka

Jak byli vychovávání varhaníci na moravském venkov
v 1. polovin 19. století
Strýc Leoše Janá ka Vincenc Janá ek (1821-1901), který strávil v tší ást
svého života jako u itel v Albrechti kách, zanechal n kolik spis svých
vzpomínek. Z jeho n meckého spisu Gedenkbuch der Familie Janá ek nebst
einer Chronik der Schule, Kirche, Pfarre und Gemeinde Olbersdorf (Klein)
jsem voln p eložil dv kapitoly, které mohou být pro leny jednoty Musica
sacra zajímavé.
111. kapitola: Jak se Vincenc Janá ek nau il hrát na varhany.
Jestliže jsem po otci nic nezd dil, pak jenom lásku ke h e na varhany.
Prvního vzd lání se mi dostalo od otce, od kterého se mi dostalo nemálo
pohlavk . Již v deseti letech jsem hrál docela slušn na varhany a doprovázel
jsem sám bohoslužby, když se konaly v Albrechti kách ve všední den. Po mši
jsem si ve svých kožených kalhotách sedl na ernou krávu a zahnal ji na pastvu.
Když mi bylo trnáct let, m l jsem jít na „vysokou univerzitu“, totiž na
hlavní školu do P íbora. Tady jsem hrával jeden a p l roku v kostele sv.
Valentina a ve h e se ješt zdokonalil.
Protože mi po skon ení vyššího studia nebylo ješt 16 let, poslal mne m j
otec do Brušperka, abych se nau il generálnímu basu u proslulého varhaníka
Josefa Macalíka (1794-po 1850). Macalík byl bohužel vášnivý pijan a m l jen
málo sv tlých chvil, kdy mi mohl n co ukázat. U n ho si lov k musel všechno,
jak se íká, „ukrást“. A to jsem také d lal. Macalík m l hodn not, zvlášt
figurální mše. Když m l zase jednou „psí dny“, vkradl jsem se na k r a vyhledal
si tam to nejlepší, zvlášt fugy a piln jsem cvi il. Za krátkou dobu jsem hrál
generální bas z listu. Když p išel svátek Panny Marie, což byla v Brušperku
velká slavnost, m la být provedena velká Schnablova mše, ve které je n kolik
t žkých fug. Macalík se cht l posadit za varhany, ale já jsem už stál u hracího
stolu a ekl: „Pane rektor! Dnes m nenecháte hra ?“ Rektor ekl: „A co, ty by si
tu mši mohl hra ?“ Já jsem ekl: „Ó, ja se nebojim“. Vysko il jsem k varhanám
a hrál. Macalík se smál. Myslel si: „Ty dlouho hrát nebudeš“. Te p išla ta t žká
fuga v Credo. Každý m l co d lat, aby se jí probojoval, ale já jsem fugu zahrál,
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aniž se díval do not. Znal jsem ji totiž zpam ti. Když jsme byli na konci Credo,
ekl Bart Žarovec, první houslista: „To je zpropadený chlapík“. Z stal jsem
v Brušperku až do února 1835 a vystál tam hodn hladu. Bylo nás u stolu
dvanáct, já jsem byl poslední, ke mn dorazila mísa v tšinou prázdná, protože
Macalík prohnal svým hrdlem všechno sám.
Když mi bylo kolem šestnácti let, šel jsem do šestim sí ní preparandy do
Nového Ji ína, kde jsme se nau ili všemu, jen ne tomu, co jsme jako budoucí
u itelé pot ebovali. Také se mnou zašel m j otec k tamnímu m stskému
rektorovi Josefu Tollichovi (1769-1856) a požádal ho, aby mi dovolil p ístup
k varhanám, protože už hraji generální bas. „Ano, ano“ ekl svým tichým
hlasem Tollich. „A jen mladík p ijde“ a pohlédl na mne, nuzn oble eného
kluka, p es rameno. A te to, hrome, za alo. Byla p edložena mše od Haydna,
kterou jsem v Brušperku n kolikrát hrál. Bez ohledu na udané tempo vyrazil
celý sbor s takovou silou, jakoby nastával poslední soud, že jsem byl z toho
hluku úpln pitomý a ztratil jsem se. Na št stí jsem se zase správn chytil, ale od
té doby mne také na k ru nikdo nevid l.
Komentá : Jak tená vidí, byl život u itele na vesnici velmi tvrdý a o n jaké
systematické výchov nemohla být e . P es to se patnáctiletý chlapec bez
základních znalostí harmonie nau il vícemén sám h e generálního basu, což je
pro v tšinu sou asných varhaník nezvládnutelný o íšek. Ale to není vše. Nejen
v Novém Ji ín , ale i v mali kém Brušperku se našlo tolik zp vák a muzikant ,
že mohli provád t Haydnovy a Schnabelovy mše. K Haydnovi není co dodat.
Joseph Ignaz Schnabel (1767-1831) byl kapelík dómu ve Vratislavi v dnešním
Polsku a jeho díla byla p ed cecilskou reformou nesmírn oblíbená. S nadšením
je uvád l i Pavel K ížkovský až do roku 1863. Nemohu hodnotit Schnablovy
skladby po hudební ani liturgické stránce, protože jsem je bohužel nikdy
neslyšel. Ale o jejich hudební náro nosti vypovídá již jejich obsazení. B žné
obsazení bylo: ty hlasý sbor (+ eventuální sólisté), 2 housle, viola, basa,
2 hoboje, 2 lesní rohy, 2 trompety, tympány a varhany. Schnablovy skladby se
v první polovin 19. století hrály také u augustinián na Starém Brn , u Sv.
Jan , na Petrov , u Sv. Jakuba, u Sv. Tomáše, v Hranicích, Hulín , Chornici,
Karlovicích u Bruntálu, Lomnici u Tišnova, Lošticích, Mikulov , Nové íši,
Olomouci, Ostrav , Rajhrad , Rozstání, Št pánov u Olomouce, T ebí i,
Tu anech, Uherském Hradišti, Veselí nad Moravou, Vyškov a Znojm . Kam se
všichni ti zp váci na muzikanti pod li a pro nám nezanechali alespo n jaký
dorost?
115. kapitola: Varhaníci to nikdy nem li lehké.
Když byla mým p i in ním z ízena v Albrechti kách v roce 1851 expositura
a byly zavedeny bohoslužby, m l jsem s hrou na varhany a r znými ob ady
p emnoho práce. O n jakou odm nu za ni však se nikdo nestaral. Až do roku
1851 jsem hrával každou t etí ned li zdarma, ale nyní mi bylo naloženo nové
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b emeno a sou asn mi po roce 1848 byly odebrány všechny dosavadní
naturálie. Nastal as, abych se bránil. Zašel jsem za tehdejším d kanem
P. Fialou do P íbora, vysv tlil mu svoji situaci a ptal se, co mám init. D kan
ekl, abych se beze všeho ucházel o odm nu za službu v kostele u obce.
V d sledku toho jsem podal obci memoriál a prosil o e enou odm nu. Moje
žádost byla bez prodlení p ednesena na zvlášt k tomu svolané obecní sch zi.
To byl rámus! „Co?“ k i eli domka i, „my máme u iteli i za službu v kostele
platit? Není to nehoráznost? Což nemusí do kostela chodit jako my? Když hraje,
tak se nepot ebuje modlit. Nic mu nedáme.“ Potom se sešli ješt chyt ejší
a ekli: „Když se tu u iteli nelíbí, a jde jinam. Však už se najde n kdo jiný, kdo
bude sloužit kostelu zadarmo.“ A ti nejchyt ejší ekli: „U itel by m l vlastn
platit n jakou ástku za opot ebení varhan, vždy každý emeslník musí mít
vlastní nástroje.“ Tyto a jiné nesmysly kolovaly po obci, vzácné shromážd ní se
rozešlo bez výsledku a já jsem nedostal žádné rozhodnutí.
Ub hl delší as a kone n , unaven ekáním, zašel jsem znovu za d kanem
a vypráv l mu, jak se moje v c má. Tu ekl d kan: „Když vám necht jí nic dát,
tak ani vy nemusíte hrát. Zítra je ned le. B žte na mši do Nové Horky a hrajte
tam.“ V ned li ráno jsem o tom uv domil expositu a šel do Nové Horky. Když
se ani po kázání ani p i mši nehrálo a byla jen tichá, tená mše, tu všichni
poznali, kolik uhodilo. To bylo nadávání cestou z kostela. Ty nejv tší hrubosti
mi íkali p ímo do okna. Druhý den byli všichni potichu a tak to šlo až do
tvrtka, kdy ke mn ve er p išli dva vyslanci a ptali se, pro jsem v ned li
nehrál. Smál jsem se a ekl: „Ó, to víte stejn dob e jako já“ a vypráv l jsem, co
mi ekl d kan. Te se mne ptali, jakou odm nu požaduji. Odpov d l jsem:
„Nechci nic než chléb, který mi byl od at. Když jej budu mít, budu op t hrát“
a oni odešli. Následujícího dne byla valná hromada. Op t se rozumovalo,
nadávalo, ale nic nerozhodlo. Teprve v sobotu p išla zase deputace, která mi
sd lila, že obec mi dá sypání (v zrnu) v hodnot pen z podle obchodních cen
m sta P íbora, vždy po svátku sv. Martina, na což jsem p istoupil. Pohle milý
tená i, co všechno jsem kv li své bídné existenci musel vystát. Tam, kde mne
pot ebovali, byl jsem jim dobrý, ale kde mi m li dát, co mi pat í, tam by mne
nejrad ji ukamenovali.
Komentá : Nejen u itelé, ale i jiní zam stnanci, nap . biskupští ú edníci,
hudebníci katedrály ad. dostávali v tší nebo menší ást svého p íjmu
v naturáliích. Otec Vincence Janá ka Ji í Janá ek m l 30 zlatých, 60 bochník
chleba (z jednotlivých dom ) a 15 m ic žita. Proto se nelze divit, že i u itelé se
snažili mít n jaké vlastní hospodá ství s loukou, kozou, krávou atd. Ji í Janá ek
a po n m i Vincenc Janá ek m li též ovocnou školku. Od konce 18. století byla
snaha p evád t naturální rentu na peníze. 15 m ic v zrnu dávali sedláci u iteli
za hru v kostele. V revolu ním roce 1848 byli sedláci slovy Vincence Janá ka
„posedlí myšlenkami o svobod , cht li jen všechno sebrat a nic dát“, a proto mu
p estali zrno dávat. Podle Vincence Janá ka žili sedláci i domka i ješt n kolik
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let po roce 1848 v nad ji, že veškerá p da šlechty se mezi n zadarmo rozd lí,
což se však nestalo. Z toho pochopíme úpornost, s jakou se Albrechti tí bránili
p ispívat u iteli na jeho varhanickou službu. Výroky albrechti ských domka
vyjad ují jejich podcen ní duševní práce a nepochopení pro práci u itele, který
byl ve vesnici vedle kn ze jediným vzd lancem. Ke kn zi si díky tehdy ješt
p evažující ví e zachovávali úctu podobnou té, kterou chovali i k šlecht , ale
u itelem pohrdali. Uvedený p íklad sou asn znovu potvrzuje, základním
motivem revolucí je závist.
P eložil a komentoval Ji í Sehnal

K jubileu Bohuslava Korejse
Na Boží Hod váno ní oslavil své p taosmdesáté narozeniny sbormistr
a regenschori chrámu Matky Boží p ed Týnem v Praze Bohuslav Korejs.
Narodil se jako tvrté dít v rodin varhaníka v B ezových Horách. V roce 1933
se Korejsovi p est hovali na Nové M sto v Praze, v jehož blízkém kostele sv.
Št pána mladý Bohuslav ministroval. Zde p sobil regenschori prof. Josef Hojný,
který ho zaujal svými improvizacemi a harmonizacemi kostelních písní. „Když
jsem doma osam l, pokoušel jsem se je u klavíru napodobit,“ vzpomíná.
Hudební základy získal u prof. Otto Rödla na Benešov gymnáziu
v Londýnské ulici na Vinohradech a u svého otce Emila, který byl na za átku II.
sv tové války jmenován editelem k ru v kostele sv. K íže v Praze Na P íkop .
Již ve svých trnácti letech byl Bohuslav Korejs schopen svého otce za
varhanami zastat. Vále né události však jeho rodinu vyhnaly na faru do Chval
u Prahy, kde byl administrátorem farnosti Bohuslav v nejstarší bratr Zden k.
P átelství s vrstevníkem Vladimírem Doležalem, který hrál ve Chvalech na
varhany, vedlo k založení Chvalského d tského sboru (1941-1945). Spolu pak
nastoupili do dirigentského odd lení hudební školy Unie eských hudebník
z povolání, kde u ili profeso i pražské konzervato e, jelikož jejich škola byla
nacisty zav ena. Na základ podn tu t ídního u itele prof. Bohumila Špidry –
zakladatele a dirigenta eských madrigalist – ud lal v roce 1943 konkurz do
eského p veckého sboru, kde pod vedením Jana Kühna absolvoval adu
koncert a rozhlasových relací. Koncertní innost byla p itom v tšinou spojena
s eskou filharmonií nebo Symfonickým orchestrem hl. m sta Prahy FOK.
„Zkoušelo se každý den, i v ned li,“ podotýká.
V roce 1945 založil sv j druhý ansámbl – Svatojakubský d tský sbor.
Perspektiva uplatn ní v hudební branži však byla v jeho p ípad kv li vyznání
a innosti na poli chrámové hudby nejistá, proto nastoupil do Státního ú adu
statistického. Po absolvování dvouleté základní vojenské služby, kterou prožil
ve funkci sbormistra zájezdové skupiny Armádního um leckého souboru (19471949), se vrátil zp t do p edchozího zam stnání. Ne, však na dlouho. Jako
pomocný d lník, pozd ji zam stnanec technické kontroly národního podniku
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PRAGA (1951-1977) d el tvrd a dlouho v t ísm nném provozu, p itom bydlel
spolu s manželkou a dv ma d tmi v garsonié e. P esto byl na tom lépe než jeho
bratr Jaromír, který se stejn jako nejstarší bratr Zden k stal kn zem
a z politických d vod byl uv zn n.
Mezitím Bohuslav Korejs studoval gregoriánský chorál u prof. Miroslava
Venhody, jenž se po rozpušt ní Scholy cantorum v Praze-B evnov ocitl na
pozici závozníka v národním podniku Sb rné suroviny. „Byla to doba velice
svízelná pro oba ve dne, ale oáza klidu a pohody ve er u Venhod v jejich
b evnovském byt ,“ vzpomíná. S úmyslem navázat na p erušenou tradici
slavných literátských k r zrušených v roce 1783 Josefem II., založil a ídil
Sbor pražských literát (1953-1968) – ve stejném období vedl DPS Bendl
Praha-Holešovice.
V roce 1968 byl jmenován lenem Hudební sekce Liturgické komise eské
biskupské konference; z jejího pov ení vytvo il soustavu
eských
responsoriálních žalm Zp vy s odpov dí lidu (1. vydání eská liturgická
komise, ím 1984, 2. vydání Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vyd í
2001). Podílel se také na harmonizaci písní v kancionálu a Varhanním
doprovodu k mešním zp v m, k hymn m pro denní modlitbu církve a ke zp v m
s odpov dí lidu ( eská liturgická komise, Praha 1990). Je autorem šesti
ordinarií, drobných interludií, jež vyšly v edi ní ad Varhanní preludia V, VI,
VII, VIII, IX, X (Musica sacra, Brno 2008-2010) a mnoha dalších skladeb.
A koli je celoživotní innost Bohuslava Korejse zam ena na výchovu
sborových zp vák , mohl se pedagogicky realizovat až po pádu komunismu na
Týnské vyšší odborné škole (1989-2002), Teologické fakult Univerzity
Karlovy v Praze a na varhanických kurzech v Domažlicích (1993-2004),
Moravském Beroun (1997-2005) a v Tachov (2005-doposud). O edukaci
chrámových hudebník pe uje také prost ednictvým p ísp vk na stránkách
asopisu Varhaník. Se Scholou Týnského chrámu nato il t i hudební nosi e, CD
Ave Regina Caelorum (Maximum Hannig 2000), Rorate – eské adventní zp vy
16. století (Schola Týnského chrámu 2002) a Hejdumdá – eské a moravské
národní písn (Schola Týnského chrámu 2011). Jako varhaník je inný v kostele
v Praze-Strašnicích (1953-dodnes) a v chrámu Matky Boží p ed Týnem, kam byl
v roce 1964 povolán Mons. Ji ím Reinsbergem.
Bohuslav Korejs (*25. prosince 1925, B ezové Hory) jako dlouholetý
regenschori starobylého chrámu Matky Boží p ed Týnem byl ocen n za
celoživotní ob tavou službu církvi a pedagogickou innost spolu s „Emeritním
dómským varhaníkem svatovítské katedrály“ Otto Novákem v roce 2006 na
Velehrad d kovným uznáním
eské biskupské konference. Vzácnému
jubilantovi p ejeme hodn zdraví, síly, radosti z hudby a Božího požehnání. Ad
multos annos!
Karol Frydrych
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Capella Moraviae završila druhou dekádu existence
Specializace na interpretaci renesan ní hudby, kvalitní repertoár, ryzí
interpreta ní p ístup, ortodoxní pojetí a renomé naší provenience – to jsou
atributy ansámblu Capella Moraviae. V ele tohoto sboru stojí RNDr. Josef
Gerbrich (*1956). Jeho um lecký záb r je však mnohem širší. P sobí také jako
varhaník u sv. Michala v Brn , je vedoucím Svatomichalské gregoriánské scholy
(1994), extern vyu uje gregoriánský chorál na JAMU (1976) a vzd lávacích
kurzech – a to vše vedle plného pracovního "nehudebního" úvazku na
brn nském biskupství. Proto si velmi vážím asu, který si na toto interwiev
vyšet il.
1. Mohl bys p iblížit specifika souboru Capella Moraviae?
Komorní soubor Capella Moraviae vznikl krátce po revoluci, v roce 1990.
Stalo se tak v d sledku zm n, jež nastaly ve vedení Brn nského akademického
sboru, kam v tšina nás zakladatel d íve chodila a po odchodu z tohoto t lesa
z stala bez „p veckého vyžití“. Založili jsme tento soubor a jasn definovali
hlavní charakteristiky: komorní sestava, výhradn duchovní vokální repertoár,
zejména polyfonní tvorba období renesance s ob asnou návšt vou raného
baroka, a snaha o autentickou interpretaci. Vzorem byla našemu zakladateli
a prvnímu dirigentovi Petru Šumníkovi Palestrinova dvanácti lenná Capella
Giulia.
2. Petr Šumník ale už Capellu nevede…
Taktovku Petra Šumníka jsme si vychutnávali šest let. Za dobu jeho
p sobení pat ila ke st žejním skladbám souboru šestihlasá Missa pro defunctis
Thomase Luise da Victoria. V roce 1994 Capella Moraviae nastudovala k 400.
výro í úmrtí Giovanniho Pierluigiho da Palestrina jeho Missu Papae Marcelli.
V roce 1996 se Petr Šumník p est hoval do Olomouce, kde on i jeho manželka
získali trvalé zam stnání.
3. K jakým zm nám došlo ve sboru za tvého ízení?
Po odchodu Petra Šumníka sbor osi el a po n jakou dobu jsme „se vedli“
sami. V roce 1998 k nám p išel Tomáš Ibrmajer, soubor se za al po etn
rozši ovat, provád li jsme i rozsáhlejší díla s doprovodem orchestru. Nové
sm rování však nekorespondovalo s p vodními p edstavami zakládajících len ,
a tak došlo ke zm nám.
První z nich bylo v roce 2001 znovuobnovení komorního charakteru Capelly
Moraviae, po et zp vák se od té doby pohybuje kolem deseti. Povzbuzen
ostatními jsem se ujal vedení souboru, a co se tý e repertoáru, zam ili jsme se
na tvorbu významných skladatel renesance anglické, špan lské, frankovlámské,
italské i eské. Velkou pozornost v nujeme také gregoriánskému chorálu,
hlavn v kvalit sémiologické interpretace.
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4. Jakým zp sobem fungujete v sou asné dob ?
I když zájem vede n které leny k aktivnímu prohlubování znalostí
interpretace staré hudby na r zných kursech, z stáváme souborem d sledn
amatérským. O nové skladby a noty se celých posledních deset let mate sky
stará Simona Holubcová, p evážnou v tšinu festival a sborových setkání, jichž
se ú astníme, ob tav administrativn vy izuje Ji í Dufka. Takže na mne zbývá
jen bonbónek: nacvi it, oddirigovat – a sklízet díky všem len m souboru
nejv tší obdiv. A kdo domlouvá zpívání p i bohoslužbách a na koncertech?
V tšina z nás.
5. Co pro tebe osobn znamená interpretovat díla renesan ních mistr ? Co
chceš skrze tuto hudbu lidem p edat?
Mým osobn nejbližším hudebním žánrem je gregoriánský chorál. I když
mn samotnému to tak nep ipadá, pro v tšinu i vzd laných hudebník je dobrá
interpretace chorálu velmi obtížná. Renesan ní hudba z chorálu hodn erpá, je
mu blízká a v podání Capelly Moraviae je mou vinou chorálním výrazem
i hodn poznamenaná. Když kladu zp vák m otázku, který hlas je ve skladbách
skute ných mistr renesan ní polyfonie ten nejkrásn jší, odpov zní: každý.
Jako by šlo o souzn ní n kolika chorálních melodií.
Každý soubor by m l lidem p edávat p edevším radost. Capella Moraviae
rozhodn není t lesem mládežnickým, a proto si velmi vážíme toho, že se každý
pátek v podve er m žeme sejít, a i když jsme kolikrát velmi unaveni, pro istit se
krásným zp vem od nános celotýdenních pracovních stres a starostí. V ím,
že podobný o istný proces mohou zakusit i naši poslucha i.
A ješt jedna zvláštnost, která pat í k našim vystoupením: v tšinou je
provázím mluveným slovem. N kdy pár v t o autorovi, vždycky však o skladb
– aspo trochu p iblížit poslucha m text, nebo náš repertoár je tém výhradn
latinský, vysv tlit, jaké má skladba místo v liturgickém roce, kde se uplatní
v bohoslužb …
6. Máš n jakou vizi i plány, eho bys cht l s tímto t lesem dosáhnout?
Velké plány ned láme. Protože jsme všichni hodn pracovn i rodinn
vytíženi, jsme vd ni za každou p íležitost, kdy najdeme volný termín
a spole n m žeme n kde zazpívat.
A eho dosáhnout? Když jsme se v roce 2003 poprvé vydali na sout ž,
konkrétn na Harantovské slavnosti historického zp vu na Pecku, netušili jsme,
že se staneme laureáty tohoto ro níku. Podobný zážitek jsme si – krom dalšího
ro níku tamtéž – vychutnali ješt na festivalu Musica sacra Bratislava, na
Námestovských hudobných slávnostiach anebo na Svatováclavském festivalu
duchovní hudby ve Ž áru nad Sázavou. T ší nás, že hudba, které se v nujeme
hlavn pro radost, byla takto ocen na.
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P ed nedávnem jsme s Capellou Moraviae oslavili jubileum – 20 let trvání.
Shledávám krásným a v tichosti žasnu, že 70% zp vák jsou zakládající lenové
souboru. A budu rád, když spolu ješt n jakou dobu vydržíme.
Karol Frydrych

Zp v a hudba o Vánocích
Boskovice:
V místním kostele sv. Jakuba byla provedena P lno ní eská pastorální mše od
J. J. Ryby; ú inkovali: sólisté, chrámový sbor, komorní orchestr,varhany.
Ji í Pohl
Brno – Kohoutovice:
V Brn -Kohoutovickích zn ly o Vánocích 2010 oblíbené písn od Michny
z Otradovic (Váno ní noc, Váno ní kolíbka a kolíbání, Nové hv zdy nové
sv tlo), dále písn Usni, usni ctné poupátko, K Ježíškovi, milá kovi a Spanilé
z nebe pacholátko od V. K. Holana Rovenského, Aj r že rozvila se od
M. Praetoria v úprav B. Korejse a Vítej nám Ježíšku od J. K í ky. To vše
dopln no písn mi a koledami z Jednotného kancionálu.
Irena Veselá
Brno – kostel sv. Leopolda u Milosrdných brat í:
V pr b hu váno ní doby zazn ly tyto skladby: E. Marhula – eská mše váno ní
I.; A. Vlk – Narodil se Kristus Pán; J. Güttler – Pastoral Messe in G; J. Schreier
– Missa pastoralis a M. P íhoda – Starobrn nský Zdrávas.
(opsáno z programu sboru)
Hluk:
O Vánocích byla v kostele sv. Vav ince v Hluku provedena s doprovodem
smíšeného orchestru I. eská váno ní mše lidová (op. 68) J. Máchy.
Jan Procházka a David Štefaník
Letovice:
O Vánocích 2010 zazn la v kostele sv. Prokopa v Letovicích tato hudba: J. E.
Kypta – eská mše váno ní op. 39 (zpíval Smíšený p vecký sbor B. Martin za
doprovodu komorního orchestru); Z. Pololáník – Ave Maria; B. M. ernohorský
– Motetto; A. Michna z Otradovic – Nové hv zdy, nové sv tlo a Váno ní
hospoda a renesan ní píse Puer natus (zpíval komorní sbor Carpe diem p i
MKS Letovice); sbormist i Miloslav Krejsa a Karel Pechá ek.
Miloslav Krejsa
Litom ice:
Chrámový sbor Litom ice provedl (mimo úpravy n kolika koled)
v litom ických kostelech (kostel Všech svatých, katedrála sv. Št pána a kostel
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sv. Jakuba) tyto skladby: J. Srnka – Stala se jest divná v c; Fr. Schöpf – Missa
pastoralis; francouzská koleda And lé nám; M. Haydn – Asperges me a P. Eben
– Pán vládne. Provedení na Boží hod váno ní bylo obohaceno doprovodem
smy cového kvartetu, 2 trubek, 2 klarinet a flétny.
Jaroslav Pulda
Nemotice:
V Nemoticích se v dob váno ní zpívalo: O. A. Tichý – Tv rci svému d kujíc
a P. J. Olejník – antifona k p ijímání Tvoje jsou nebesa.
Michael Korbi ka
Olomouc:
Malý p vecký sbor kapucínského kostela v Olomouci o Vánocích zpíval výb r
z váno ní písní v úprav J. Maláta.
Kv ta Fridrichová
Starý Ji ín:
V našem chrámu sv.Václava na Starém Ji ín zazpíval místní 30 lenný smíšený
sbor Váno ní mši skladatele F. Šimí ka (rodák ze sousední farnosti Bernartice
nad Odrou) za doprovodu varhan, 2 prvních houslí, 2 druhých houslí a p í né
flétny. Tuto mši jsem zpívali tradi n 2x: na Št drý ve er a na Boží hod
váno ní.
Jana Bezd ková
Strání:
Na Vánoce jsme p i mších v našem chrámu Povýšení sv. K íže zpívali
následující skladby: Smíšený sbor s orchestrem zpíval a hrál Venkovskou
váno ní mši E. Schiffauera (text I. Binnar). Váno ní repertoár ženského
chrámového kvarteta za doprovodu varhan obsahoval písn : A. M. z Otradovic –
Spanilá z archy holubi ko; H. Heizmann – Sv t obklopuje zá ; fr. koleda (arr.
K. Dýnka) – Betlémské pastviny, Pokoj lidem dobré v le (Hosana 3). P i d tské
mši jsme v podání d tské scholy vyslechli ordinarium a písn z r zných
k es anských zp vník za doprovodu kláves, kytary a 2 houslí.
Hana Miklášová
Šaratice:
Na k ru chrámu sv. Mikuláše v Šaraticích v pr b hu Vánoc zazn ly skladby:
B. A. Wiedermann – Váno ní písni ka; J. Srnka – Koleda; A. Cmíral (arr.) –
Z archy vypušt ný holoubku; J. N. Bohá – V jeslích sladce d ímá; J. J. Ryba –
Spi, spi, nevi átko; J. I. Linek – Den p eslavný; J. N. Bohá – Koleda;
A. Cmíral (arr.) – Vítej nám, Bože vt lený; J. Kubeš-T ebí ský (arr.) – Narodilo
se d átko (T ebí ská pastorela); A. Láník – Fanfára; D. German – Festive
trumpet tune a J. K. Kucha – Pastorela D dur. Skladby zazn ly v interpretaci
osmnácti lenného smíšeného sboru, Blanky Robešové (soprán), Antonína
Pale ka (bas), Jind icha Švehly (trubka) a Karola Frydrycha (varhany), ídil
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Jind ich Švehla. V elé pod kování pat í editeli k ru v Brn -Zábrdovicích
Zde ku Hatinovi za laskavé zap j ení notového materiálu.
Karol Frydrych
T ebí :
Svatomartinský sbor v T ebí i provedl ve váno ní dob tyto skladby: Vít Kment
– eská váno ní mše; F. X. Brixi – Pastores; V. Kalous – Pastores quem vidisti;
J. N. A. Vitásek – Hymnus pastoralis Dormi pupule; R. Führer – Pastoral Pange
lingua a E. Marhula – eská váno ní mše.
Jaroslav Paik
Vyškov:
Vyškovský smíšený p vecký chrámový sbor p i kostele Nanebevzetí Panny
Marie ve Vyškov nastudoval u p íležitosti adventu a Vánoc n kolik skladeb.
Ješt v adventní dob zazpíval p sobivou jemnou kompozici Z. Pololáníka
Z nebe p ichází denice. O Vánocích p i p lno ní mši a na Boží hod váno ní sbor
obohatil slavnostní liturgii zp vem Ofertorium z váno ní mše Z. Mýtného,
Náchodskou pastorelou K. Kejklí ka a Pastorale Co se tak svítí v Betlém
v úprav Z. A. Mi ky. Na Nový rok a slavnost Zjevení Pán zazn ly krom výše
uvedených skladeb též úryvky Mezizp v a P ijímání z váno ní mše na motivy
polských lidových koled.
Jaroslav Lindr
Znojmo – sv. Mikuláš:
B hem Vánoc provedla Schola od sv. Mikuláše dv nové skladby: B. Korejs –
Váno ní aleluja a ty hlasé provedení Adéste fidéles. Z repertoáru z minulých
let zazn ly: P. Z. A. Mi ka OP – moteto a cappella Zajásej, dcero siónská a
T. Susato – Narodil se vykupitel.
Willi Türk a Svatava Holíková

D kujeme Vám!
V r. 2010 jste na innost jednoty Musica sacra v novali 43.679,56 K –
d kujeme Vám. Dík pat í též nejmenovaným právnickým osobám, které svými
finan ními dary podpo ily naši vydavatelskou innost.
Zárove Vás prosíme o další podporu, a to nejen finan ní. Sou ástí tohoto
ísla Zpravodaje je složenka – výše daru je jen na Vás. P íjemc m e-mailové
podoby Zpravodaje je k dispozici bankovní ú et uvedený v tiráži.
Pán B h zapla !
Willi Türk
Svatava Holíková
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Informace – Nabídky – Pozvání
Dne 15. 2. 2011 se sešlo na p edsednictvo. Hlavními tématy byla p íprava
valné hromady a akcí jednoty Musica sacra v r. 2011. Jednalo se též o vydavatelské innosti a Zpravodaji MS.
***
Srde n zveme všechny leny i p átele Musica sacra na
VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne
5. b ezna 2011 v 9:30 hodin
v sále ZUŠ se zam ením na církevní hudbu v Brn , Smetanova 14
T šíme se na Vás!
Po skon ení valné hromady bude možnost prohlídky Památníku Leoše Janá ka
s výkladem sl. Mgr. Ireny Veselé, Ph.D.
***

Zveme Vás na
Š K O L U C H V A L,
kurz pro hudební skupiny mladých, které se podílejí
na liturgickém slavení ve farnostech,
která se uskute ní 1. – 2. 4. 2011.
Za íná v pátek v 18:00 ve e í v DCŽM Mamre v Osové Bitýšce, kon í v sobotu
v 17:00 po mši.
Teoretickou ást kurzu povede Ond ej Mú ka a P. Jan Balík, kn z pražské
arcidiecéze.
Praktickou sou ástí jsou t ídy hudebních nástroj . Ty mají své lektory:
kytara –
Otta Pinkner
baskytara –
Marek Švestka
klávesy, klavír –
František Fiala
bicí –
Jan Ková
zp v sólový –
Zuzana Pálenská
zp v sborový –
Št pán Policer, Ond ej Mú ka
flétna –
N. N.
housle –
N. N.
Prosíme ty z Vás, kte í nebyli na prvním setkání v Osové Bítýšce, aby napsali,
do jaké t ídy by cht li chodit. P ihlášky zašlete nejpozd ji do 7. b ezna na
adresu: pavlicek@biskupstvi.cz.
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***

XXI. Setkání – nesout žní p ehlídka chrámových sbor d tí a mládeže se
uskute ní 30. 4. 2011 v prostorách Salesiánského st ediska v Brn -Žabov eskách. Podrobn jší informace a notové materiály budou od za átku b ezna na
webových stránkách Musica sacra. P edb žné p ihlášky zašlete do kancelá e
Musica sacra do 13. 3. 2011.
***
Zveme Vás na školení pro varhaníky a vedoucí chrámových sbor

P ÍPRAVA NA SVATODUŠNÍ NED LI
A LITURGICKÉ MEZIDOBÍ
Školení se uskute ní 14. 5. 2011 od 9 hodin
v prostorách kostela sv. Václava v Hustope ích.
Na programu bude p ednáška z liturgiky, nácvik sbor na svatodušní ned li
a významné svátky liturgického mezidobí.
Prosíme zájemce, aby se hlásili v kancelá i Musica sacra do 8. 5. 2011.
***

Dne 4. 6. 2011 se uskute ní zájezd za varhanami. Plánovaná trasa: Vranov nad
Dyjí, Laa an der Thaya a Stronsdorf. Ob d bude zajišt n ve Znojm , doprava
vlastní, v p ípad dostate ného po tu zájemc bude objednán autobus.
P ihlášky zasílejte do kancelá e Musica sacra do 8. 5. 2011. Nezapome te
nahlásit, zda máte zájem též o zamluvení ob du.
***

Uzáv rka dalšího ísla je 4. dubna 2011. Budeme rádi, když nám pošlete své
p ísp vky. Díky!

Adresa vydavatele: MUSICA SACRA, Smetanova 14, 602 00 Brno
Tel.: 549 251 008, e-mail: musicasacra@musicasacra.cz
http://www.musicasacra.cz
Návšt vní dny:
pond lí: 9.15 – 12 hod.
st eda: 9.15 – 12, 13 – 16 hod.
pátek: 9.15 – 12 hod.
Bankovní spojení: SOB – Poštovní spo itelna, . ú tu: 154525774/0300
Registrace Zpravodaje Musica sacra: MK

R E 19603
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K ížovka
ešení tajenky z minulého ísla: POLOLÁNÍK: 1. Soprán, 2. Konsonance,
3. Kobylka, 4. Chromatika, 5. Koleda, 6. Plátek, 7. Sanctus, 8. Klí , 9. Pukl.
Správnou tajenku nám zaslalo jedenáct luštitel : J. Un ovská, K. Zouhar,
J. Langášková, J. Koc rek, J. Lindr, M. Koubová, J. Faktor, J. Doubrava,
J. Bezd ková, J. Hubert a M. Krejsa. Odm nu zasíláme paní Jan Langáškové.
Tajenku tohoto ísla nám zašlete do 31. 3. 2011.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1. Území spadající do biskupovy p sobnosti.
2. Italsky „mírn “.
3. ímských 1401.
4. Dirigent sboru.
5. Název staré stupnice: a h c d e f g a.
6. Interval: des – as.
7. Dvoup lový takt.
8. Skladba pro dev t nástroj .
9. Italsky „živ “.
10. Kniha obsahující tení, modlitby a zp vy ke mši.
11. Kázání.
12. Ranní modlitba hodinek.
13. Nové um ní – hudební epocha cca 1320 – 1380.
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Karol Frydrych

