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Drazí lenové naší jednoty Musica sacra,
v tom známém velikono ním žalmu 118., který budeme zpívat o Velikono ní
ned li a který se ve velikono ní dob asto zpívá (nap . Kancionál – varhanní
doprovod, resp. Zp vy mezi teními . 621, 625, 627) se v obrazné mluv hovo í
o vzk íšeném Kristu slovy: „Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se KVÁDREM
NÁROŽNÍM“.
Ve starobylých stavbách je nárožní kvádr tím, který zakle uje, drží celou stavbu
– bez n j by se celá stavba rozsypala. Nárožní kvádr je ve stavb ten hlavní,
který celou stavbu drží, dodává jí stabilitu, pevnost.
A je vzk íšený Kristus KVÁDREM NÁROŽNÍM našeho života i naší
specifické služby v církvi. Tím, který je hlavní. Tím, který celou stavbu našeho
života drží pohromad a dodává jí stabilitu… a naší služb v církvi dává pravý
smysl…
Toto vám ze srdce p eji a vyprošuji.
jáhen Willi

Zden k Hatina jubilující
V dubnu letošního roku oslavil sedmdesáté narozeniny Zden k Hatina
(*1941). Narodil se v hudební rodin v Brn – Husovicích, kde prožil své
d tství. Nejprve byl ovlivn n hudbou svého otce, který hrával na housle. Pozd ji
jako ministrant husovického svatostánku byl inspirován hudebními výkony
varhaníka a editele k ru Karla Brettfelda, jednoho z nejnadan jších žák Leoše
Janá ka na Varhanické škole v Brn .
Základní hudební vzd lání Zden k Hatina získal soukromým studiem klavíru
u Marie Sopouchové a Dr. Inocence Kramply. Následn na M stské hudební
škole Jaroslava Kvapila v Brn absolvoval oba cykly klavíru. V té dob ješt
nebyl rozhodnut, zda se bude hudb v novat profesionáln , a proto studoval
elektropr myslovou školu. P i základní vojenské služb se zú astnil celostátní
interpreta ní varhanní sout že v Krnov , kde získal 1. cenu. Po ukon ení
prezen ní vojenské služby v r. 1962 se stává varhaníkem a editelem k ru
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brn – Zábrdovicích, jehož krásu obdivoval
i císa Leopold II.

Zden k
Hatina za
varhanami
kostela
v Brn –
Zábrdovicích

V r. 1965 byl Zden k Hatina p ijat do druhého ro níku brn nské
konzervato e, kde jako hlavní obory studoval varhany u Josefa Pukla, klavír u
Milana Bialase a kompozici u Bohuslava eho e. Studium ukon il v roce 1971
absolventským koncertem. Od téhož roku dodnes p sobí jako vedoucí k ru
v brn nském krematoriu. Z iniciativy Zd. Hatiny byla v r. 1968 provedena
generální oprava a p estavba p vodních zábrdovických varhan z r. 1927 od
pražského varhaná e Št pána Petra. Vznikl tak koncertní t ímanuálový nástroj
s 32 zn jícími registry pneumatické soustavy, který dnes pat í mezi nejlepší
v Brn . Zd. Hatina sv j královský nástroj miluje a dokáže na n m strhujícím
zp sobem improvizovat v melodicko-harmonickém stylu, s ur itým záb rem do
impresionismu a znamenit na n m vystihnout atmosféru dané doby i svátku.
Na zábrdovických varhanách zazn lo také bezpo et koncert žák ZUŠ se
zam ením na církevní hudbu, která vznikla v roce 1991 jako Varhanická škola
p i brn nském biskupství z ušlechtilé snahy navázat na vynikající tradici
Varhanické školy (1881-1919) Leoše Janá ka. V letech 1991-2004 vyu oval
Zden k Hatina na této škole p edm ty: varhany, hudební nauku, harmonii a
nauku o varhanách. Za dobu svého pedagogického p sobení vychoval n kolik
desítek žák (absolvent církevních zkoušek C2, C1). P i vyu ování erpal
z bohaté interpreta ní praxe. S oblibou interpretuje figurální skladby Fr.
Schuberta, V. íhovského, V. E. Horáka, Fr. Suchého, J. Grubera..., ale i
sou asník nap . S. K. Vrbky.
Zden k Hatina je inný také kompozi n (cca 20 opus ). Jeho nejv tší
skladbou je latinská mše Missa Dominicalis, op. 3 pro smíšený sbor, sólisty,
orchestr a varhany. Hatinovy skladby zazn ly na Festivalu duchovní hudby
v Praze, v bazilice sv. Jakuba v Praze (pod taktovkou Josefa Hercla, kde na
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varhany hrál Otto Novák), v katedrále sv. Víta v Praze (pod vedením dómského
kapelníka Ladislava P ibyla), v chrámu Pražského Jezulátka, v chrámu sv.
Brigity a sv. Št pána ve Vídni, etc.
Ohlédneme-li se za inností Zd. Hatiny, nem žeme neobdivovat jeho dílo,
které vytvo il z v tší míry v dob náboženské nesvobody a výrazn tím p isp l
k hudební kultu e Brna. Zd. Hatina dal sv j život zcela do služeb chrámové
hudby jako zdatný interpret, skladatel, pedagog i len výboru a p edseda
dozor í rady jednoty Musica sacra. Vzácnému jubilantovi do dalších let vinšuji
hodn zdraví, Božího požehnání a hudební invence.
Karol Frydrych
**********

Dne 6. dubna 2011 oslavil kulaté životní jubileum – 70 rok – pan Zden k
Hatina, známý brn nský varhaník a pedagog naší ZUŠ. V Brn – Zábrdovicích
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie p sobí jako editel k ru od 28. 9. 1962.
Tamtéž také vede chrámový sbor. V brn nském krematoriu a dalších ob adních
síních p sobí od roku 1971, kdy absolvoval na Konzervato i v Brn hru na
varhany u prof. Josefa Pukla a skladbu u prof. Bohuslava eho e. Ješt p ed
zapo etím studia na Konzervato i absolvoval oba cykly na LŠU Jaroslava
Kvapila, kde byl rovn ž žákem prof. J. Pukla. Za zmínku také stojí, že jeho otec
František byl u itel – houslista a tchán Vilém Va ura (žák Viléma Kurze a
Josefa Suka – skladba) profesorem klavíru na Konzervato i.
Cht l bych mu touto cestou poblahop át a pod kovat za jeho práci na naší
ZUŠ se zam ením na církevní hudbu (d íve Varhanické škole), kde jsme spolu
za ínali v roce 1991. Zde p sobil celých t ináct let do ervna 2004. Vychoval
adu mladých varhaník , kte í dnes p sobí nejen v naší diecézi, ale i v dalších
vzdálených m stech a vesni kách. V ím, že všichni jeho žáci na n ho
vzpomínají s láskou a úctou a ada z nich s ním dodnes udržuje p átelský i
pracovní kontakt. Vyu oval nejen hru na varhany, ale také d jiny církevní
hudby a nauku o varhanách. Jako pedagog byl cílev domý, požadoval p ípravu a
hlavn m l dobré výsledky. Jeho žáci reprezentují školu nejen p i ú inkování na
k rech ve svých farnostech, ale i na koncertech a r zných festivalech.
Vzpomínám, když jsem jezdili na Festival mladých varhaník do Ústí nad Orlicí
po ádaný tam jší „Svatocecilskou jednotou“. Jeho žáci pat ili vždy k t m
nejlepším.
A tak, milý pane editeli k ru, kolego a p íteli!
Díky za Vaši ob tavou práci, za dílo, které konáte, za snášení útrap, které
tato innost p ináší! A Vám Pán dá hojnost síly do veškeré Vaší další práce a
dop eje Vám dlouhá léta spokojeného života. To Vám p eji za sebe i celý náš
kolektiv.
Pavel Ham ík, editel ZUŠ se zam ením na církevní hudbu, Brno
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Valná hromada
Valná hromada jednoty Musica sacra prob hla dne 5. b ezna roku 2011
stejn jako v letech p edchozích v sále brn nské ZUŠ se zam ením na církevní
hudbu. Po úvodním varhanním preludiu a zp vu svatodušního hymnu
následovala obvyklá oficiální ást programu: nejprve zpráva o innosti Jednoty
MS z úst p edsedy PhDr. Williho Türka. Zprávu o hospoda ení p ednesl
p edseda dozor í rady Ing. Zden k Laudát, který upozornil na ne p íliš p íznivou
situaci v rozložení majetku Jednoty: velkou ást prost edk má Musica sacra
v publikacích, které jsou na sklad , a proto je zde výzva pro vás, milí lenové i
p íznivci: chcete-li pro jednotu Musica sacra n co dobrého vykonat, prosíme,
kupujte naše publikace!
Po zprávách o innosti a hospoda ení p išly na adu volby do p edsednictva.
Své mandáty obhajovali dva dosavadní lenové Pavel Ham ík a Ji í Pohl,
kterým letos konkurovali dva noví kandidáti: Ing. Petr Kocián, varhaník v
K ižanov , absolvent kvalifika ního kurzu v Radešínské Svratce, který se podílí
na sazb d l Zde ka Pololáníka (nap . Propria na Kv tnou ned li), a Martin
Luska, varhaník z poutního místa Sloup v Moravském Krasu, kde se bude letos
poprvé konat Sborování. Plénum sice do funkcí znovu zvolilo oba již osv d ené
leny p edsednictva, avšak kandidatura dvou dalších schopných lidí aktivn se
podílejících na chodu Jednoty je rozhodn velmi pot šující. Následoval blok
informací o akcích p ipravovaných v tomto roce: o Setkání, Sborování,
Svatocecilském setkání a též o tradi ním zájezdu za varhanami, který se letos
výjime n uskute ní nikoli v kv tnu, ale až po átkem ervna. Willi Türk a
Ond ej Mú ka p edstavili také vzd lávací kurzy, a sice t íletý kvalifika ní kurz
pro varhaníky, který práv probíhá ve Slavkov u Brna, a také v lo ském roce
nov zahájený kurz Škola chval, ur ený vedoucím rytmických, resp. folkových
skupin. Na záv r oficiální ásti se spontánn rozvinula diskuse o zp vu aleluja
p ed evangeliem, která by jist trvala velmi dlouho, kdyby na leny
p edsednictva ne ekala ješt jedna velmi milá povinnost, a to blahop ání prof.
Ji ímu Sehnalovi k jeho životnímu jubileu spojené s p ípitkem.
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„Živijó“ prof. Sehnalovi
Darem pan profesor obdržel dort s barokním varhanním prospektem, vpravd
um lecké dílo vytvo ené spole nými silami manžel Lenky a Ond eje
Mú kových. Po modlitb And l Pán následovala neformální ást valné hromady spojená s konzumací pochutin, nákupem publikací i p átelskými rozhovory u
skleni ky vína i chutného nealko nápoje. Valná hromada se jako každý rok
stala p íležitostí ke shledání s milými p áteli a kolegy, z nichž n které se nám
pro množství povinností pošt stí vid t jednou nebo dvakrát za rok. Tím spíše
jsme mysleli i na ty, kte í se letos z n jakého d vodu nemohli zú astnit. Proto na
záv r dodate n d kuji všem ú astník m za vytvo ení milého spole enství!
Irena Veselá
**********

Na letošní valné hromad se mimo jiné poda ilo rozpoutat zanícenou a
plodnou diskusi, zam enou na vým nu zkušeností se zp vem p ed evangeliem
v r zných moravských farnostech. Autor tohoto p ísp vku vybídl ú astníky
zasedání k tomu, aby uvedli, zda se v jejich farnostech uplat ují sm rnice
Úvodu do mešního lekcioná e a Všeobecné pokyny k ímskému misálu,
p ipomínající zp v Aleluja p ed evangeliem. Naopak se ukázalo, že je stále
mnoho kostel a farností, kde se – mnohdy na výslovné p ání kn ze – zpívá
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p íslušná sloka písn z kancionálu. Oba citované dokumenty sice tuto možnost
p ipoušt jí, ale pouze jako krajní ešení, nikoli jako pravidlo. Ú astníci diskuse
se shodli na tom, že varhaníci, resp. chrámoví hudebníci, by v zájmu jednoty
spole enství a v duchu poslušnosti v i celebrantovi, který za pr b h liturgie
nese primární zodpov dnost, m li respektovat jeho rozhodnutí. Správné ovšem
není ani ustupovat, pokud jediným d vodem má být strach na tento nešvar
upozornit, i obava vést s kn zem na toto téma diskusi. Je p ece morální
povinností varhaník a chrámových hudebník , kte í prošli formací zam enou
na povznesení liturgie, p i init se o to, aby se takovéto a podobné nešvary
nerozmnožovaly, ale naopak se jim p edcházelo.
P. Marcel Puvák, pracovník TV Noe a kaplan v ostravské katedrále

Profesor liturgiky P. Dr. František Kunetka p isp l do diskuse
o Zp vu p ed evangeliem odborným teologickým výkladem
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Malý dodatek k p edchozímu lánku otce Marcela:
Chceme všechny kantory, resp. varhaníky povzbudit v tom, aby alespo o
ned lích a slavnostech místo obvyklé sloky písn p ed tením evangelia, za adili
skute ný Zp v p ed evangeliem, tedy Aleluja (v postní dob „Chvála Tob ,
Kriste, Králi v né slávy“) s p íslušným veršem. Mimo náp v , které jsou
uvedeny v Kancionálu, resp. v publikaci Zp vy mezi teními (691 – 697), je
možno použít ty, které jsou uvedeny v p íloze tohoto Zpravodaje nebo jiné. Naše
Musica sacra vydá do dvou let obsáhlejší sborník alelujatických zp v i s texty
verš ; nové náp vy zp v p ed evangeliem od Zde ka Pololáníka budou
sou ástí knihy responsoriálních žalm téhož autora, jejíž vydání plánujeme na
letošní Svatocecilské setkání…
jáhen Willi

Milá návšt va na kurzu ve Slavkov
V sobotu 26. b ezna jsme m li tu est p ivívat na kurzu pro varhaníky ve
Slavkov u Brna vzácného hosta P. Dr. Karla Cikrleho. V dopolední teoretické
ásti kurzu pronesl o Karel poutavou p ednášku na téma „Principy a zásady
výb ru písní a zp v k liturgii“. Hovo ilo se o písních z Kancionálu,
responsoriálních žalmech a alelujatických zp vech p ed evangeliem. Pokaždé
k projednávanému díl ímu tématu ocitoval o Karel p íslušný liturgický
dokument (Všeobecné pokyny k ímskému misálu, Všeobecné pokyny k mešnímu
lekcioná i) a s odvolávkami na Direktá pro varhaníky motivoval p ítomné
poslucha e k respektování t chto zásad v jejich varhanické služb . Zabýval se
také požehnanou liturgickou reformou II. Vatikánského koncilu a jejími
d sledky v oblasti hudby a zp vu p i liturgii. P ítomné povzbudil, aby se
v aplikování pokoncilních zásad v oblasti liturgické hudby nenechali odradit
r znými p ekážkami, by by vycházeli v n kterých p ípadech i od samotných
kn ží. Ochotn odpovídal na dotazy z pléna a reagoval na poznámky. V záv ru,
díky podn tu díky z publika, seznámil o. Karel jako osoba nanejvýš kompetentní
(hlavní redaktor Kancionálu od r. 1986) p ítomné s genezí a vývojem
Kancionálu – pokoncilního a jednotného zp vníku našich diecézí. Mohli jsme se
tak dov d t, že první podn t k vytvo ení jednotného zp vníku vyšel od
v zn ných kn ží v dob komunistické totality, o velkých nesnázích p i jeho
sestavování a jiné zajímavosti. Na m j p ímý podn t zareagoval o. Karel na
r zné invektivy, které se v i Kancionálu tu a tam objevují v n kterých
varhanických médiích (tišt ných i internetových portálech). Po p ednášce,
kterou o. Karel ukon il požehnáním, se p ítomní jako obvykle rozešli v malých
skupinkách se svými pedagogy k nástroj m na dvouhodinový blok výuky
varhanní hry. V mém doprovodu pak o. Karel formou jakési hospitace navštívil
postupn všechny skupiny: moji v kapli v Heršpicích, MgA. Postráneckého na
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k ru kostela ve Slavkov , Mgr. Frydrycha na k ru v K enovicích, Dr.
Frydrychové v kapli slavkovské fary a sl. Holíkové v u ebn slavkovské fary.

Na „hospitaci“ výuky varhan v K enovicích
Ot e Karle, pro poslucha e i pedagogy byla Vaše návšt va velkým
povzbuzením. Jako vedoucí kurzu Vám za všechny d kuji…
jáhen Filli

Pocta Ji ímu Sehnalovi
Dne 7. b ezna 2011 v 17:00 se v kapitulní síni minoritského kláštera v Brn
uskute nil zcela mimo ádný Koncert gregoriánského chorálu a duchovní
hudby 16. století k životnímu jubileu profesora Ji ího Sehnala. Jména
sbormistr a vystoupivších t les p edem skýtala záruku na výsost kvalitního
repertoáru, což ve spojitosti s osobností Ji ího Sehnala krásn koresponduje.
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Koncert zahájil odborný asistent Ústavu hudební v dy Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity Vladimír Ma as, který celý program moderoval. Jako
první vystoupil sbor Capella Moraviae, který pod vedením Josefa Gerbricha
provedl skladby: Domine ad adjuvandum me festina Jána Šimbrackého,
Adoramus te Christe Ascania Trombetti, Laudate Dominum [Ps150] Gregora
Aichingera, Gaudete omnes Jana Pieterszoona Sweelincka a Deo gratias
Williama Byrda. Poté následovalo vystoupení Svatomichalské gregoriánské
scholy, jež interpretovala chorální zp vy z Graduale triplex: Deus in loco
(Introitus), Kyrie III (Kyrie Deus sempiterne), Laetatus sum (Alleluia), Jubilate
Deo universa terra (Offertorium) a Beati mundo corde (Communio). Záv r
koncertu pat il komornímu sboru student FF MU v Brn Ensemble Versus,
který pod um leckým vedením Vladimíra Ma ase provedl skladby od p elomu
16. – 17. století: Adoramus te Christe Claudia Monteverdiho, Illumina faciem
tuam Carla Gesualda da Venosa, Ego flos campi Jacobuse Clemense non Papa,
Ave Sanctissima Maria Pierra de la Rue a Miserere mei Deus Jacobuse Vaeta.
Koncert byl situován do tridua p ed Popele ní st edou. Repertoár by tedy
bylo možné, dle Vladimíra Ma ase, zd vodnit jak masopustem, kterému by se
v novala v tšina starobylých ád , tak jezuitskou ideou zklidn ní a pokání.
Dramaturgie koncertu byla pestrá a s ohledem na jubilanta cílen zam ena na
Brno – Jacobus Vaet, kapelník císa e Maxmiliána II., je pochován u sv. Jakuba,
Jacobus Clemens non Papa m l vliv na eské renesan ní období a mše Pierra de
la Rue byly provád ny v brn nském kostele sv. Jakuba. Všechna t i t lesa
zpívala a capella v cca patnáctiminutových blocích. Vystoupení se neobešlo bez
drobných nuancí, p esto bylo na slušné úrovni. Jejich výkon pochválil i jubilant,
který ocenil náro ný repertoár, ale také, na jak vysokou úrove Josef Gerbrich
pozvedl interpretaci chorálu v Brn . Poté následovaly gratulace a agapé. Je
škoda, že ke koncertu nebyl vytvo en tišt ný program, který mohl být trvalou
památkou na tento interesantní po in.
Celou akci hodnotím, i p es výše uvedené p ipomínky, jako zda ilou.
Protagonisté projektu se svého úkolu zhostili se ctí a vzdali hold jubilujícímu
prof. PhDr. Ji ímu Sehnalovi, CSc. formou d stojnou. Jen opravdové um ní
m že být tou pravou radostí – res severa verum gaudium.
Karol Frydrych

Sympozium k poct Vladimíra Hawlíka
V úterý 29. b ezna 2011 uplynulo 100 let od narození hudebního pedagoga,
skladatele, varhaníka a improvizátora Vladimíra Hawlíka (* 29. b ezna 1911,
Brno – † 18. prosince 1993, Brno). K této události p ipravila Moravskoslezská
k es anská akademie (MSKA) spole n s ímskokatolickou farností u kostela
sv. Petra a Pavla v sále na Petrov 2 sympozium Život blízko nebe. Hlavním
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koordinátorem akce byl fará brn nské katedrály Petr Šikula, který p ítomné poslucha e seznámil s životními daty této osobnosti a celý pr b h také moderoval.
Prvním hostem sympozia byl František Kunetka, který u Vl. Hawlíka
vystudoval varhany. Jako p ednášející liturgiky na Cyrilometod jské teologické
fakult Univerzity Palackého v Olomouci proto na sympoziu promluvil o
liturgické reform a o postavení varhaníka p ed koncilem a po koncilu. Dále
vystoupil Pavel Ham ík, jenž Vladimíra Hawlíka znal coby poslucha
p veckého odd lení brn nské konzervato e a p isp l zamyšlením o sou asné
edukaci varhaník na Základní um lecké škole se zam ením na církevní hudbu.
Na projev pana editele navázal Petr Kola , který je, stejn jako Vl. Hawlík,
pedagogem Konzervato e Brno a varhaníkem katedrály jihomoravské
metropole. Krom osobní vzpomínky p iblížil historii a sou asnost varhanního
odd lení konzervato e.
Pozvání na sympozium p ijal také hudební skladatel a varhaník Zden k
Pololáník, jenž byl p ímým nástupcem Vladimíra Hawlíka na pozici varhaníka
katedrály sv. Petra a Pavla a krom osobní vzpomínky oz ejmil také okolnosti
založení Odd lení duchovní hudby na Janá kov akademii múzických um ní
v Brn . Vysokou úrove pedagogickou i rovinu lidskou vyzdvihl Hawlík v žák
Miloslav Krejsa z Letovic. Poté zazn la vtipná glosa Milady Homolové
p ipomínající Hawlíkovu sbormistrovskou innost v Žarošicích. Z pléna p isp l
Miloslav Bu ek, jenž ve vzpomínce na svého u itele zd raznil krásný vztah
Hawlíka ke student m a p ipomenul, že v rámci dvouletého varhanního kurzu,
jenž fungoval p i brn nské konzervato i (pro výchovu venkovských varhaník ),
vyu oval liturgiku a gregoriánský chorál. V kontextu zde na adresu Vladimíra
Hawlíka zazn l citát varhanice Aleny Veselé: „Chorál, to bylo jeho. Nikdo nás
nenau il neumy tak, jako on.“
Výstupy jednotlivých e ník byly proloženy vystoupením Dómského
komorního sboru Brno p i ZUŠ se zam ením na církevní hudbu, který pod
vedením Dagmar Kola ové interpretoval skladby: Gott ist mein Hirt J. S. Bacha,
Cantus Laetitiae I. Z. Pololáníka a Laudate pueri F. Mendelsohna. Po malém
ob erstvení následoval v 19.30 hod. koncert v katedrále sv. Petra a Pavla, na
kterém vystoupil Dómský smíšený sbor Brno, studenti brn nské
konzervato e Petra Andrlová a Ond ej Šprta a dómský varhaník Petr Kola .
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August Gottfried Ritter

Sonáta .3 a moll op.24
Varhany Petra Andrlová

Dimitr St panovi Bortniansky
Thomaso Ludovico da Victoria
Jacobus Handl Gallus

Cheruvimskaja p s
O vos omnes
Ecce Quomodo moritur
Dómský smíšený sbor Brno ídí P. Kola

Johann Sebastian Bach

Fuga g moll BWV 578
Varhany Ond ej Šprta

Francesco Durante
Giovanni Pierluigi da Palestrina
Johann Sebastian Bach

Per signum crucis
Popule meus
O Jesu Christ, mein Lebens Licht BWV 118
Dómský smíšený sbor Brno ídí P. Kola
Varhany Petra Andrlová

Vladimír Hawlík

Toccata giocosa
Varhany Petr Kola

Franz Liszt

Fantasie a fuga na chorál
„Ad nos, ad salutarem undam“
Varhany Petr Kola

Sympozium p ipomenulo život a dílo této osobnosti hudebního života a
umožnilo nahlédnout i do sou asného života a vzd lávání varhaník . Deo
gradias.
Karol Frydrych

Informace – Nabídky – Pozvání
Upozor ujeme všechny, že z d vodu malého zájmu sbor se XXI. Setkání –
nesout žní p ehlídka chrámových sbor d tí a mládeže (plánované datum
konání 30. 4. 2011) neuskute ní!!! D kujeme za pochopení.
***

Moravská zemská knihovna v Brn a Hudební knihovna
Vás srde n zvou na p ednášku

ADAM MICHNA Z OTRADOVIC ZNÁMÝ A NEZNÁMÝ

U p íležitosti svého životního jubilea p ednáší
Prof. PhDr. Ji í Sehnal, CSc.
tvrtek 12. 5. 2011 v 18 hod., Malý sál (6. patro) MZK, Kounicova 65a, Brno
***
Zveme Vás na školení pro varhaníky a vedoucí chrámových sbor
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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, Stronsdorf (p es Laa an der Thaya) a Staatz. 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.
***

SBOROVÁNÍ (nesout žní p ehlídka chrámových sbor dosp lých) se
uskute ní 18. 6. 2011 v poutních chrámu P. Marie Bolestné ve Sloupu
v Moravskému Krasu s následujícím programem:
9.00 – 9.30 presentace sbor
9.30 – 10.15 nácvik spole ných skladeb na mši
10.20 – 12.00 vlastní p ehlídka sbor
12.00 – 13.00 ob d
13.00 – 13.30 komentovaná prohlídka poutního chrámu (P. Karel Chylík)
cca 14.00 mše se spole nými skladbami (hlavní celebrant P. Dr. Marcel
Puvák)
Spole né skladby najdete na našich webových stránkách, p íp. Vám je na
požádání zašleme poštou. Žádáme sbory, aby se v kancelá i Musica sacra
p ihlásily (tel., poštou, e-mailem, osobn ) do konce kv tna.
***
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Pocta blahoslavenému Janu Pavlu II. se uskute ní v katedrále sv. Petra a
Pavla v Brn 4. 5. 2011 ve 20 hodin a v bazilice Porta Coeli v P edklášte í 8. 5.
2011 v 18 hodin. Zazní skladby: Marco Frisina – Trittico Romana a Antonín
Dvo ák – Te Deum. Ú inkují Brn nský filharmonický sbor Beseda brn nská,
Dómský smíšený sbor Brno, Dómský komorní sbor Brno, Královopolský
chrámový sbor, Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla v Brn a sólisté, ídí Petr
Kola . Informace najdete na www.katedrala-petrov.cz.
***

Napište nám, co jste zpívali o Velikonocích! Rádi uve ejníme v ervnovém ísle
Zpravodaje.
***

Kvalifika ní zkoušky (D, C1, C2, resp. vyšší) se konají na ZUŠ se zam ením
na církevní hudbu v Brn , Smetanova 14, dne 30. 5. 2011. Zájemci se mohou
p ihlásit do 17. 5. 2011 v naší kancelá i.
***

Uzáv rka dalšího ísla je 5. ervna 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: CECILIANISMUS: 1. Diecéze, 2. Moderato, 3.
MCDI, 4. Sbormistr, 5. Aiolská, 6. Kvinta, 7. Alla breve, 8. Monet, 9. Vivo, 10.
Misál, 11. Homílie, 12. Laudy, 13. Ars nova. Správnou tajenku nám zaslalo
sedm luštitel : P. Hlavá ek, L. Janírek, J. Lindr, J. Omelka, J. Doubrava, M.
Koubová a J. Bezd ková. Odm nu zasíláme pan Josefu Omelkovi. Tajenku
tohoto ísla nám zašlete do 31. 5. 2011.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1. Dynamické ozna ení: ff
2. Jeden z hlavních p edstavitel víde ského klasicismu, autor oratoria
Kristus na ho e Olivetské (1801)
3. První obrat kvintakordu
4. Kniha knih
5. Prysky ice používaná pro natírání žíní smy ce
6. Interval: gis1 – gis2
7. Italsky „ná ek“
8. Hudební epocha v níž žil Adam Michna z Otradovic
9. Italsky „zp vn “
10. Autor Velikono ního graduálu (2001)
11. Varhanní rejst ík s naho e uzav enou píš alou
Karol Frydrych
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