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Vánoce po nás nežádají pouze více hudby. Ale také něco mnohem podstatnějšího.
Žádají, abychom si znovu uvědomili a prožili, že nepředstavitelně mocný
a nádherný Bůh se stal člověkem, aby tak nám vnímatelně ukázal svou lásku
a krásu, svou božskou lidskost. A aby nás každého jako magnet přitáhl a připoutal
k sobě a obdaroval nás vším, čím překypuje. I tou magnetickou silou, abychom
k němu poutali další a další lidi ve svém prostředí.
Tak se nechejme co nejmocněji okouzlit, přitáhnout i zmagnetizovat.
o. Karel

Svatocecilské setkání členů a příznivců jednoty Musica sacra
v brněnské katedrále
V sobotu 19. listopadu se v brněnské katedrále uskutečnilo již 16.
Svatocecilské setkání členů a příznivců jednoty Musica sacra, a to za přítomnosti
zpravodajských kamer Televize Noe a České televize. Na TV Noe byla reportáž
zařazena do nejbližších zpravodajských Noevin v úterý 22. 11. (odkaz na tuto
reportář je vyvěšen na webových stránkách Musica sacra), Česká televize
odvysílala reportáž v Křesťanském magazínu 4. 12.
Hlavním celebrantem děkovné mše sv. byl generální vikář brněnské diecéze
Mons. Jiří Mikulášek, koncelebrovali emeritní předseda jednoty Musica sacra
P. PhDr. Karel Cikrle, zakládající člen jednoty prof. Dr. František Kunetka,
Th.D., ředitel Radia Proglas Mons. Martin Holík, Mons. Jan Daněk, děkan
z Nového Města na Moravě, P. Pavel Römer, farář z Rožné a P. Miroslav Kazik,
farář z Bohdalova, jáhenskou službu vykonával předseda jednoty Musica sacra
PhDr. Willi Türk. První čtení četl za jednotu Musica sacra Prof. PhDr. Jiří Sehnal,
CSc., druhé za absolventy ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu Štěpánka
Hanáčková. Žalm zpíval MgA. Ondřej Múčka, jenž také řídil provedení společných
sborů po mši sv., doprovázené na varhany Mgr. Davidem Postráneckým. Celou
liturgii doprovázel dómský varhaník Mgr. Petr Kolař.
Důležitou součástí Svatocecilského setkání bylo předání kvalifikačních
osvědčení absolventům ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu: Štěpánce
Hanáčkové, Vojtěchu Janskému a Ondřeji Šmerdovi.
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Předseda jednoty PhDr. Willi Türk představil shromážděným další, již
jedenáctý svazek edice Varhanní preludia – na písně k Panně Marii. Během
celého programu v katedrále zajišťoval zpovědní službu P. Angelik Mička OP,
jeden z autorů preludií a skladatel duchovní hudby.
Na závěr setkání v katedrále si přítomní vyslechli kompletní cyklus
Dvořákových Biblických písní. Niterný projev Richarda Nováka, za doprovodu
Mgr. Petra Kolaře, který se uvolil Biblické písně přednést ještě v rámci oslav
nejen 170. výročí narození Antonína Dvořáka, ale i svých 80. narozenin, přinesl
jubilantovi zasloužené nadšené ovace.
Poté následoval přesun již notně zkřehlých zúčastněných na společné agapé, kde
bohatá tabule dala všem na průvan v katedrále rychle zapomenout. Mnozí účastníci
využili příležitosti a doplnili svoji notovou výzbroj nově vydaným svazkem
varhanních preludií i řadou dalších titulů, které bylo možno na místě zakoupit.
Letošní počet ředitelů kůru, varhaníků, sbormistrů, zpěváků i hudebníků
přesáhl loňský a v družné zábavě málokdo sledoval kvapící čas, takže poslední
účastníci opouštěli pohostinné petrovské prostory téměř se soumrakem.
Petr Hlaváček

Slavnostní liturgii předsedal generální vikář Mons. Jiří Mikulášek
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Mše byla obětována za členy jednoty Musica sacra a všechny chrámové hudebníky

Provedení společných skladeb pod vedením MgA. Ondřeje Múčky
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Několik myšlenek z promluvy
Mons. Jiří Mikulášek
ve své homilii adresoval
chrámovým hudebníkům
několik myšlenek. Jako
první vzpomenul potřebu
sjednotit shromáždění v jeden Boží lid, což se má dít
prostřednictvím vstupního
zpěvu k průvodu, do kterého má být zapojen každý.
Začít při mši sv. zpívat, až
když jsou všichni včetně
celebranta na svých místech, není vhodné, jelikož
introit je „zpěvem k průvodu“. Tato myšlenka je podložena také historicky. Víme totiž, že křesťané
přicházeli do chrámu slavit liturgii za zpěvu litanií, které byly zakončeny Krleš,
Krleš. Kyrie eleison ze závěru litanií pak zůstalo ve mši sv. Před začátkem
bohoslužby by mělo být ticho, aby se mohl každý ve své duši ztišit a připravit si,
co chce říct Pánu, s čím přichází.
Dále Mons. Mikulášek připomněl, že i ti, kteří oslavují Boha na kruchtě, by
měli jít ke sv. přijímání pokud možno přímo ve mši sv., aby pak zpívali o tom, co
opravdu aktuálně prožívají, a byli sjednoceni s ostatním lidem. Communio je
vhodné pro interpretaci antifonálních zpěvů, lidé tak nemusí brát s sebou do
průvodu zpěvník. Po svatém přijímání má být ticho, protože liturgie nejsou pouze
slova a zpěvy, ale také naslouchání. Pokud je po sv. přijímání zpěv, měl by mít
děkovnou formu. Hudebníci byli dále vybídnuti k tomu, aby nepodléhali
stereotypu, ale tvořivě přinášeli stále něco nového i o jednotlivých nedělích
liturgického roku. K některým slavnostem pak náleží určité typické zpěvy, které
je velmi žádoucí pro hlubší prožití liturgie neopomíjet.
Na závěr Mons. Mikulášek vzpomenul opět jednotící úlohu liturgické hudby
a vybídl hudebníky k laskavým vztahům mezi sebou. Pravým posláním všech je
totiž oslava Boha jako jeden Boží lid sjednocený v Kristově lásce.
Karol Frydrych
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Mistru Richardu Novákovi k osmdesátinám
2. října 2011 se dožil jeden z nejlepších českých basistů osmdesáti let. Musica
sacra si mne, jen o osm měsíců staršího, špatného zpěváka, vybrala, abych
Mistru Novákovi popřál jménem všech varhaníků brněnské diecéze všechno
dobré do dalších let. 1
Těm, kteří našeho jubilanta osobně neznají, bych rád o něm něco řekl. Richard
Novák pochází z Českomoravské Vysočiny. Jako většina tvůrčích českých
osobností se nenarodil v městě, ale ve vesničce Rozseči. Od svého otce,
venkovského učitele, získal výborné hudební základy ve zpěvu a hře na housle
a sám se naučil hře na varhany. Po maturitě na gymnáziu v Telči pomýšlel na
duchovní povolání kněžství, ale protože v té době byly komunistickou vládou
zrušeny řádné kněžské semináře, rozhodl se studovat zpěv a skladbu na brněnské
konzervatoři. Ještě před absolutoriem 1954 zpíval v ostravské opeře a v roce 1961
se stal sólistou Janáčkovy opery v Brně. Přes velké úspěchy na jiných scénách
i v zahraničí zůstal Novák věrný Brnu. Brněnská opera druhé poloviny dvacátého
století je bez zpěváka a herce Richarda Nováka nemyslitelná. Jeho hlas neztratil
na osobitosti a kvalitě ani po osmdesátce, což potvrdil jeho výkon v Dvořákově
Svaté Ludmile, dávané na jeho počest v Janáčkově divadle letos 2. října. Výčet
rolí, které Mistr jedinečně ztělesnil, by tvořil dlouhý seznam, kterým nechceme
naše čtenáře unavovat. Připomeňme jen postavu revírníka v Janáčkově Lišce
Bystroušce, kterou rád a nenapodobitelně ztvárnil a která by dnes asi nejlépe
odpovídala tomu, co Mistr při svém životním jubileu prožívá.
Richard Novák patřil k několika málo českým pěvcům, kteří se z vnitřní
potřeby a se zdarem věnovali neprávem opomíjeným písňovým koncertům. Ne
náhodou proto oslavil Mistr své jubileum 1. listopadu recitálem z písní svých
oblíbených autorů J. K. Loeweho, J. Brahmse, G. Mahlera a dalších. Richard
Novák též skládal, ale těžiště jeho práce spočívalo přece jen v tom, co dal
obecenstvu v divadle a na koncertním pódiu. Za celoživotní činnost v pěveckém
a hereckém oboru byl již v roce 2001 vyznamenán cenou Thálie.
Richard Novák je hluboce věřící člověk, který svou víru žije upřímně a bez
okázalosti. Není obecně známo, že Mistr hraje pravidelně při mších svatých
v kostele Svaté Rodiny na Grohově ulici. Z jeho provedení chrámových skladeb
je zřejmé, že ovládá mateřský jazyk církve latinu s takovou samozřejmostí, jako
dnes jen málokdo. Oslavenec patří k hrstce českých pěvců, jimž je při zpěvu
1

Připomeňme, že jeho bratranci byli brněnský skladatel Jan Novák (1921-1984)
a dlouholetý varhaník v Nové Říši Metoděj Novák (1925-2009).
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rozumět každé slovo. Snad proto našly Dvořákovy Biblické písně v Novákovi
interpreta, který je umí přednášet nejen umělecky svrchovaně, ale i s niterným
pochopením jejich duchovního obsahu.
Skončeme však s chválami, i když jsou zasloužené. Ani Mistr Novák nebyl
ušetřen životních ran, ale nesl je statečně. Všichni, kdo s ním přišli do styku,
potvrdí, že v něm není ani špetky pýchy nebo nadřazenosti, na kterou by měl jako
velký umělec nárok. Při hovoru s ním máte příjemný pocit, že mluvíte
s upřímným, prostým člověkem. Jste-li naladěni na stejnou strunu zájmu, zjistíte
hned, že máte před sebou osobnost, která má v hudbě hluboké znalosti. Miluje
hudbu pro ni samu a je ochoten zpívat všude, kde o jeho umění stojí. Proto
vyhověl i žádosti jednoty Musica Sacra, aby přednesl při oslavě svátku sv. Cecilie
19. listopadu v brněnské katedrále své milované Biblické písně.
Ad multos salubres annos!
Jiří Sehnal

Richard Novák v sobotu 19. listopadu 2011 na Petrově
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Biblické písně mne provázejí už od studentských dob – interview
s Richardem Novákem
Vzácným hostem šestnáctého Svatocecilského setkání v brněnské katedrále
byl letošní jubilant, operní pěvec, varhaník, skladatel a člen jednoty Musica sacra
Richard Novák (* 2. října 1931, Rozseč u Jihlavy). V rámci minikoncertu, který
se konal po liturgii, jsme v jeho podání slyšeli perlu světového písňového
repertoáru – cyklus Biblických písní Antonína Dvořáka, které doprovodil dómský
varhaník Mgr. Petr Kolař. Mohutný aplaus ve stoje přerušily až srdečné gratulace
emeritního předsedy jednoty Musica sacra PhDr. Karla Cikrleho a předsedy
současného PhDr. Willi Türka. Mistrovo jubileum spojené s nevšedním hudebním
zážitkem bylo podnětem ke vzniku tohoto rozhovoru.
Jaké dojmy ve Vás Svatocecilské setkání zanechalo?
Jsem rád, že celé setkání je především setkáním duchovním při eucharistické
liturgii. Bez těchto duchovních vztahů a vazeb by snahy o povznesení úrovně
chrámové hudby byly poněkud problematické. To, že se sejde tolik varhaníků
diecéze ke společnému slavení eucharistie je nejen pěkné, ale je to i povzbuzení
pro všechny, že chceme něco obětovat, abychom mohli našeho Pána při
bohoslužbách chválit hodnotnou hrou i kvalitním zpěvem.
Ve Vašem repertoáru zaujímají čestné místo Dvořákovy Biblické písně. Jak
byste charakterizoval svůj vztah k nim?
Biblické písně mne provázejí opravdu už od studentských dob. Jsou prosté,
pravdivé, proto i interpretačně náročné, protože vyžadují stejnou čistotu projevu.
Za ta dlouhá léta mnohých provedení se mi ustálilo určité pojetí, které nejsem
schopen měnit. Nevím, zda to je dobře, nebo ne. Každopádně je to duchovní
hudba par excellence, která ovšem usvědčuje z plytkosti tu spoustu sladkobolných
skladeb, které v minulosti zaplavovaly naše kůry.
Mohl byste zavzpomínat na Vaše působení v gregoriánské schole?
Od podzimu 1950 jsem studoval zpěv na konzervatoři. Myslím, že už druhým
rokem mne oslovil prof. Vladimír Hawlík, zda bych nechtěl sloužit jako choralista
na Petrově. S touto službou byl spojen i naturální byt, což bylo velmi důležité.
Absolvoval jsem pohovor u kapitulního vikáře preláta Kratochvíla a byl jsem přijat.
Denně jsme zpívali na ranní mši kapituly v kapli katedrály, většinou ve třech,
latinsky z listu v chorální notaci. Kromě ordinaria se zpíval Introit, Graduale,
Offertorium a Communio. V sobotu a neděli ještě první i druhé nešpory. Z toho
jsem míval strach, zvláště když jsem někdy byl sám i na varhanní doprovod.
V neděli bývala devátá na velkém kůru a schola se rozrostla o některé pány
z chrámového sboru i některé posluchače varhanního oddělení. Nemusím
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zdůrazňovat, že to byla výborná škola intonace i transpozice i zpěvu z listu, i když se
to u mě leckdy svářilo s výukou zpěvu na konzervatoři. Později jsem se i účastnil
počátků scholy u sv. Tomáše, kterou po mnoho let tak skvěle vedl Ludvík Kolek.
Jak početné byly výše uvedené scholy? Byly v jejich řadách nějaké významné
hudební osobnosti?
Významné osobnosti jistě ne. Ve všední dny jsme byli s prof. Hawlíkem
3 nebo 4, v neděli kolem 10. Svatotomášská schola mívala kolem 15 zpěváků
a zvuk byl velmi kompaktní, kultivovaný a dynamicky profilovaný.
Jak hodnotíte vývoj chrámové hudby po Sametové revoluci?
Neznám vývoj této hudby natolik, abych mohl hodnotit. Myslím, že hudba, která
teď vzniká, mnohem víc ctí liturgii, než tomu bylo v mém dětství. Hudba v chrámu
má sloužit k Boží oslavě a zvelebení liturgie, ne k vlastní exhibici. Tím lépe bude
sloužit, čím bude poučenější a kvalitnější v hudební hodnotě. Ne všude slyšíme jasný
a srozumitelný přednes responsoriálního žalmu, (bohužel totéž platí někde i o čtení),
na dosti místech také kněží nechtějí nebo neumí zpívat.
Co byste vzkázal čtenářům Zpravodaje Musica sacra?
Měli bychom při službě na kůru zpívat a hrát především k Boží oslavě, to
znamená přinášet nejlepší z možného. Potom máme naději, že oslovíme i věřící,
kteří přišli Pána uctít a náhle zjistí, že pěkným zpěvem je to ještě lepší.
Karol Frydrych

Otci Antonínu Láníkovi k devadesátinám
Málo dnešních kněží má vztah
k hudbě a kněz, který miluje varhany, je
výjimkou. A k těmto výjimečným kněžským osobnostem patří dlouholetý farář
v Šaraticích P. Antonín Láník (nar. 7. 5.
1921 v Brně), žijící nyní jako důchodce
v Domě sv. Alžběty v Žernůvce u Tišnova.
S jeho jménem jsem se setkal po
prvé ve Strážnici počátkem šedesátých
let, kde se na něho odvolával tehdejší
pan farář P. Bedřich Přes, když opravoval varhany v kostele sv. Martina.
V té době jsem byl pracovníkem
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Výzkumného ústavu zelinářského v Olomouci a netušil jsem, že se s otcem
Láníkem poznám osobně. V listopadu 1964 jsem začal pracovat v oddělení dějin
hudby Moravského muzea v Brně a zaujaly mne historické varhany v Brně
a okolí.
V roce 1972 jsem z podnětu prof. Bělského založil při Muzejní a vlastivědné
společnosti v Brně sekci přátel varhan a od roku 1973 pořádal každoročně
několikadenní zájezdy po varhanách. Otec Láník se o tom dověděl a společně
s P. Pavlů se přihlásil na náš první zájezd do NDR. Zúčastnil se pak ještě několika
dalších zájezdů na Slovensko, na jižní Moravu i do Čech. Nebyl jediným knězem
mezi našimi členy. Velmi aktivní býval také P. Karel Bříza a P. Kilian Szigeti
OSB z Pannonhalmy. Dobrosrdečný a pro varhany zapálený otec Láník se brzy
stal mezi členy velmi populární. Kvůli těmto třem kněžím jsem byl jednou
osočen, že jsem založil jakousi kněžskou sekci. Jestliže zájezd připadl na neděli
nebo na sv. Cyrila a Metoděje, zařídil jsem program vždycky tak, aby účastníci
měli možnost navštívit mši svatou. Pro některé kněze v pohraničí bylo nejednou
velkým překvapením a radostí, když jim do obvykle prázdného kostela
připochodovalo přes 40 převážně mladších lidí s knězem. Většinou se mše
zúčastnili i členové, kteří byli jiného vyznání nebo nevěřící.
Již při prvních setkáních jsme si s Láníkem padli do noty. Já jsem tehdy ještě
neměl auto a při poznávání varhan jsem byl odkázán jen na služební vozidlo,
které jsem dostal zřídka, nebo na některého známého, který měl auto. Otec Láník
patřil k několika příznivcům, kteří mi umožnili poznat varhany, ke kterým bych
se veřejnou dopravou těžko dostával. Navíc byl nadšený, když se nám podařilo
objevit nějaký zajímavý historický nástroj. Naše společné jízdy měly výhodu
v tom, že se mu jako knězi otvíraly dvéře na kůr snáze než mně, laikovi. Podnikli
jsme spolu po roce 1973 několik výzkumných cest.
Ta nejnapínavější byla na Slovensko do Lysé pod Makytou v roce 1981. Tam
totiž stojí jediné dochované varhany od varhanáře samouka Jana Huvara (17741863) a já jsem velice toužil je poznat. Obvykle jsme jezdili jen po brněnské
diecézi. Cestu do Lysé však chtěl otec Láník spojit s návštěvou u známých na
Slovensku. Jeli jsme za krásného počasí nejdříve přes Buchlovské kopce,
Uherský Brod a Starý Hrozenkov. Můj řidič si pochvaloval, „jak to šlape“ ale
upozornil mne, že mu jedno kolo nebrzdí. Já, tehdy ještě nevzdělaný v těchto
otázkách, jsem v tom nespatřoval nic závažného a jen jsem toužil, abychom už
byli v Lysé. Napřed však jsme museli vykonat návštěvu u Láníkových známých
někde u Beckova, kteří nás bohatě pohostili. Byl jsem jen nervózní, že do Lysé
snad ani nedojedeme. Dojeli jsme, ale! Pan farář byl kdesi odjetý a varhaník také.
Kostelník měl sice klíče od kostela, ale ne od kůru a varhany byly v opravě,
demontované. Zdola byla vidět jen prázdná skříň. Otec Láník nemohl čekat, až se
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varhaník vrátí z práce, protože měl večerní mši sv. Mé zklamání bylo tehdy
neskonalé, protože jsem věděl, že se do Lysé tak snadno nedostanu. I se špatně
brzdícím autem jsme však šťastně dojeli domů.
Několikrát jsem otce Láníka navštívil i na faře, která působila zchátrale.
Láníkovo obydlí působilo poněkud svobodomládenecky: venkovská kuchyň jako za
starých časů, samé papíry, noty, knihy a části liturgických rouch. Otec Láník byl
totiž přesvědčen, že když faru opraví, zaberou mu ji soudruzi pro nějaký úřad. Proto
raději soustředil všechno úsilí na kostela a varhany, na nichž si zvláště zakládal.
K dalším setkáním s otcem Láníkem docházelo na školeních pro varhaníky
v osmdesátých letech v kostele na Křenové v Brně. Zatím co otec Karel měl
zpravidla nějakou přednášku, otec Láník celebroval a měl homilii. Neřídil se
známým kněžským pravidlem „budu kázat tak dlouho, až mě něco napadne“, ale
byl vždy vzorně připraven. Mluvil prostě, bez květnatých frází, věcně
a promyšleně. Proto se přiznávám, že jsem se na jeho homilii těšil. Pochlubil se
mi kdysi, že má zapsána kázání za celý svůj život. Byl hrdý na kvalitní vzdělání,
které získal v gymnáziu a v semináři v Brně. Sám vytvořil a vydal tiskem několik
českých ordinárií. Dnes ho nejvíce trápí slábnoucí sluch, což všichni muzikanti
pochopí, ale přes to zůstává velmi aktivní a rád vzpomíná na pěkné stránky svého
kněžského života.
Jiří Sehnal

Zpěvem k srdci, srdcem k Bohu – o P. Antonínu Láníkovi s Janem Kunderou
V letošním roce oslavil devadesát let Reverendus Dominus Antonín Láník
(* 7. května 1921, Brno), který se do povědomí hudební veřejnosti dostal
především coby organolog, organizátor autobusových zájezdů po varhanách,
lektor kurzů pro varhaníky, autor duchovních skladeb a výtečný řečník.
Významná je jeho studie Kněží – hudebníci brněnské diecéze 1777-1977, která
vznikla z podnětu Kapitulního Ordinariátu. O jeho aktivitách v šaratickovážanské farnosti, kde působil úctyhodných 56 let, se ale příliš neví. Proto tento
rozhovor u příležitosti životního výročí P. Antonína Láníka s jubilantem Janem
Kunderou (* 24. února 1946, Brno), varhaníkem ve Vážanech nad Litavou.
Varhaník je nejbližším spolupracovníkem kněze. Jak hodnotíte Vaši
kooperaci s paterem Antonínem Láníkem?
S P. Antonínem Láníkem jsem spolupracoval asi 26 roků. Za tu dobu jsem měl
možnost nahlédnout do jeho příkladného kněžského života. Mohu říci, že ho mám
ve velké úctě, jelikož jsem v něm poznal vzdělaného odborníka na liturgii
a hudbu, kterou i ve svých 90 letech moc miluje. Nelpěl si na chválu své osoby.
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Vždy usiloval, aby všechno, jak se říká „klaplo“. Nestalo se, že by mě něčím při
slavení liturgie překvapil, protože program byl dopředu do detailu domluven.
Spolupráce s ním byla vzájemná radost a je mi velkou ctí, že jsem ho mohl blíže
poznat. Byť byl P. Láník hudebně na výši, měl velkou úctu ke všem amatérským
zpěvákům, muzikantům i varhaníkům a taktéž k lidu Božímu, kterému obětavě
sloužil až do svého odchodu na odpočinek.
Coby emeritní žarošický varhaník vím, že šaraticko-vážanská farnost patřila
mezi poutníky k nejzpěvnějším, což je bezesporu výsledek soustavné práce
otce Antonína, který se zabýval také hymnologií. Na co kladl při hudební
edukaci farníků důraz?
Po P. Antonínovi zůstala v obou farnostech na poli lidového duchovního
zpěvu hluboká stopa. Měl lidový duchovní zpěv nesmírně rád, proto byl potěšen,
když se na začátku bohoslužby hrály dvě sloky písně, aby se lid rozezpíval.
P. Antonín říkal: „Zpěvem k srdci, srdcem k Bohu.“ Vzpomínám si, jak často
úkony při obětování činil pomalu jen proto, aby získal časový prostor pro druhou
sloku písně.
Ve vážanské farnosti se zpívá sedm ordinárií. Které mají věřící nejraději?
Na repertoáru máme ordinária kněží Antonína Láníka, Karla Břízy, Františka
Holíka a Mgr. Josefa Olejníka. A které je nejoblíbenější? Nevím. Lid zpívá rád
všechna, protože jsou dobře nacvičena.
Mohl byste přiblížit hudební aktivity otce Antonína?
P. Láník zformoval početný chrámový sbor a orchestr. V roce 1968 nacvičil
velikonoční jazzovou mši, na které za doprovodu dixilandové kapely z Brna
spoluúčinkovaly spojené sbory ze Šaratic a Vážan nad Litavou. Oba sbory
vystoupily v letech 1968-69 s vánoční mší koledovou Karla Hradila i v kostelech
u sv. Janů a sv. Máří Magdaleny v Brně. Doprovázel nás orchestr, varhaník Josef
Pukl, řídil Jaroslav Martinásek. Samostatnou kapitolou je Láníkova
organologická činnost – jeho připomínky byly přijímány, pokud vím, s velkou
vděčností a uznáním. Činný byl také na kurzech pro venkovské varhaníky v Brně
na Křenové.
P. Láník se věnoval ale také hodně mládeži...
Hned po svém příchodu založil v Šaraticích pěvecký sbor sestávající z dětí
a mládeže, který měl sto osmnáct členů! S mládeží podnikl autobusové zájezdy
po poutních místech, po stopách Santiniho, ke hrobům českých králů, po
památkách Prahy, po historických varhanách (spolu s dr. Ladislavem Vachulkou),
v letech 1968-69 také do Čenstochové v Polsku. Mohu říci, že to byly „exercicie
na kolech“. Taktéž mikulášské či vánoční besídky byly velmi pěkné – každé dítě
mohlo předvést básničku, písničku nebo hru na jakýkoli nástroj. Ve Vážanech
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vznikla za podpory P. Antonína také skupina křesťanského folku, která s velkým
úspěchem účinkovala v kostelech slavkovského děkanství. Těmto relativně
dobrým časům však učinil konec vpád ruských vojsk. P. Antonín byl na
koberečku u církevního tajemníka ve Vyškově. Tam mu bylo důrazně
„vysvětleno“, že věnovat se práci s mládeží je v socialismu činnost pro kněze
nežádoucí. NEBO!!! Byl pak velmi smutný – ba nešťastný. Mládeži se ale
soustavně věnoval až do doby, než odešel na odpočinek do Žernůvky.
Již dvakrát jste zmínil Láníkův talent organizační. Můžete k tomu ještě
něco dodat?
Ano. Typickým příkladem jeho organizačních schopností byly pěší poutě do
Žarošic, na které jsme se všichni moc těšili. S velkým časovým předstihem jsme
byli seznámeni se všemi podrobnostmi, tzn. kudy půjdeme, které písně budeme
zpívat, mládež byla poučena, co se bude dít při pokloně, jak bude probíhat
bohoslužba, svátostné požehnání... Nikdy nebylo žádných zmatků, vše bylo řádně
domluvené, také i proto naše poutní bohoslužby působily zvláště na cizí
návštěvníky velkolepým a svátečním dojmem.
Otec Antonín patří mezi vyhledávané a uznávané osobnosti. Za jeho 56letého
působení se v Šaraticích ocitlo mnoho významných hudebních osobností.
Vzpomenul byste některé?
Těch, kteří jej navštěvovali, bylo mnoho a je nesnadné vzpomenout všechny.
Měl např. velmi rád svého kamaráda z dětství p. Františka Šestáka, který pro něho
sbíral kostelní písně či „Mariánského slavíčka“ Antonína Kolka. Rád se setkával
s P. Františkem Holíkem – byli si navzájem blízcí inspirací pro skladbu ordinárií
a liturgických nápěvů. Dále bych jmenoval např. Otto Nováka (varhaník), Mgr.
Josefa Pukla (varhaník), Mgr. Josefa Veselého (varhaník), dr. Ladislava Vachulku
(organolog), Bedřicha Krajse (disponér), prof. PhDr. Jiřího Sehnala, CSc. (hudební
historik), prof. PhDr. Mgr. MgA. Zdeňka Zouhara (hudební skladatel, muzikolog),
Mgr. Zdeňka Pololáníka (hudební skladatel, varhaník)...
Co měl P. Antonín při slavení liturgie v oblasti hudby rád? Čím jste ho jako
varhaník zaručeně potěšil?
Rád slyšel na začátku mše svaté plný zvuk varhan. Velkým potěšením pro něj
byl radostný zpěv lidu, kterému dával přednost především. Dbal na to, aby
varhany doprovázely zpěv s citem a ve správném rytmu. Těžce nesl, když
varhaník neměl ohled na lid a hrál příliš rychle či pomalu nebo když varhanní
složka měla formu exhibice. Na závěr mše sv. si liboval v dlouhé dohře varhan,
aby lid odcházel z kostela s radostí a pocitem, že vykonal jen to dobré ke cti
a slávě Boží.
Karol Frydrych
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Organologické informatorium
Prohlídka varhan v Mikulově přinesla nové poznatky
Po 15 letech oprav byl
27. 11. 2011 slavnostně
znovu otevřen kolegiální
kostel sv. Václava v Mikulově. Aby mohl tento
skvostný
chrám
plně
sloužit svému účelu, bylo
třeba odkrýt a znovu uvést
do chodu také vzácné
Výmolovy varhany z roku
1771, které byly již pět let
mimo provoz. Při té
příležitosti jsme provedli
důkladnou prohlídku a dokumentaci celého nástroje,
přičemž vyšly najevo nové
skutečnosti. Je důležité, že
se varhany dochovaly
v poměrně neporušeném
stavu. Zdá se, že největší
zásah do původní koncepce provedl někdy kolem poloviny 19. století
znojemský varhanář Benedikt Latzl, jím realizované
změny však postihly především pedál a zbývajících dvou strojů se dotkly jen
velmi okrajově. Předpokládáme, že pedál stál původně za varhaníkem
rovnoběžně s hlavním korpusem varhan. Teprve někdy v polovině 19. století,
kdy dobová provozovací praxe vyžadovala čím dál více hudebníků a na kůru
začalo být těsno, byl přenesen k pravé stěně kruchty. Z neznámých důvodů Latzl
zároveň vyměnil čtyřstopou, pravděpodobně dřevěnou pedálovou oktávu za
cínovou. Pootočení pedálu o 90° však znamenalo z hlediska vedení traktury
určité konstrukční problémy a vynutilo si pozvednutí pedálnice na malé podium.
Neblaze se též projevilo prodloužením chodu pedálové registratury. U hlavního
stroje a positivu Latzl provedl zjevně pouze výměnu klaviatur. Zda přitom
zaměnil pořadí jednotlivých strojů se prozatím nepodařilo zcela objasnit.
Nejradikálněji zasáhl znojemský varhanář do vzduchotechniky. Původní 2 – 3
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klínové Výmolovy měchy zlikvidoval a do konstrukce měchové stolice vestavěl
nový magacínový měch se spodním klínovým čerpákem ovládaným šlapadlem.
Pravděpodobně při některé z pozdějších oprav byla v hlavním stroji zrušena
oktávová řada Rauschquinty a ponechána z ní pouze repetující Kvinta 1 1/3.
Podobně byla odstraněna nejvyšší řada positivové třínásobné mixtury. Jedním
z největších překvapení je však pro nás zjištění, že původní, velmi jemná
a subtilní Výmolova manubria byla vysoustružena z rohoviny.
Hudební tradice dietrichsteinského Mikulova zaujímá v hudební historii Moravy
jedno z nejvýznamnějších míst a bylo by záhodno, aby byla dále rozvíjena. Též
kůrová výbava sestávající ze starodávných notových pultů pro zpěváky,
zabudovaných do kůrového zábradlí, skříně na noty a unikátně dochovaného
dřevěného futrálu na violon vytváří spolu s varhanami Jana Výmoly zázemí, které se
přímo nabízí k provozování staré hudby. V současné době proto hledáme
s duchovním správcem otcem Oldřichem Chocholáčem možnosti, jak
svatováclavský kůr pro tyto účely co nejdříve adaptovat.
Georgius Milota

Nahrávka Biblických písní Antonína Dvořáka
Drazí členové naší jednoty Musica sacra,
díky vstřícnosti Mistra Richarda Nováka dostáváte s tímto číslem Zpravodaje
i pěkný dárek k Vánocům – CD s nahrávkou Biblických písní Antonína Dvořáka,
které Mistr Novák provedl za varhanního doprovodu katedrálního varhaníka
Petra Kolaře na letošním Svatocecilském setkání (vy, co dostáváte Zpravodaj
v elektronické pobobě si o CD můžete napsat do kanceláře). Jak velice hodnotné
dílo po hudební i duchovní stránce to je! A aktuální ! Biblické písně – tedy žalmy.
Vždyť žalmy vyjadřují pestrou šíři lidských citů a zkušeností, od temných depresí
po jásavou radost. Ano, žalmy vycházejí z konkrétních situací konkrétních lidí
kdysi dávno, ale pro svou nadčasovost jsou jednou z nejaktuálnějších knih Písma
sv. I moderní člověk prožívá stejné emoce, jako starozákonní žalmista, zápasí se
stejnými problémy a volá v modlitbě k témuž Bohu...
Přeji vám, ať u poslechu této nahrávky zakoušíte stále znovu a hlouběji, jak
velká je to věc zpívat a doprovázet při liturgii žalmy – tedy samotné Boží slovo,
byť v „obyčejnějším“ a skromnějším zhudebnění, než je to Antonína Dvořáka.
Přeji vám, ať dokážete stále dokonaleji čerpat z Božího slova žalmů sílu
a podněty pro svůj duchovní život...
jáhen Willi
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Informace – Nabídky – Pozvání
Musica sacra vydala další díl ediční řady Varhanní preludia XI - Preludia
na písně z Kancionálu k Panně Marii. Publikace uvádí na každou píseň
z Kancionálu k Panně Marii několik krátkých preludií, a to v různých stupních
technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. 26 praktických
varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 98 kompozic, které jsou nahrány
na přiloženém CD. Brož., cena včetně CD 190,- Kč
***
Součástí tištěné verze Zpravodaje je obrázek sv. Cecílie. Na jeho druhé
straně je citát Benedikta XVI. o liturgické hudbě a termíny akcí MS v r. 2012.
Pokud dostáváte Zpravodaj e-mailem nebo chcete větší počet těchto obrázků
(např. pro váš sbor), kontaktujte naši kancelář. Rádi vám je zašleme.
***
Vážení sbormistři, zpěváci, varhaníci, chrámoví hudebníci, Do 31. 1. 2012
nás napište, co jste zpívali a hráli o Vánocích. Rádi vaše zprávy uveřejníme
v dalším číslem Zpravodaje. Děkujeme!
***
Uzávěrka dalšího čísla je 31. ledna 2012. Budeme rádi, když nám pošlete své
příspěvky. Díky!
„Čas radosti, veselosti světu nastal nyní,
neb Bůh věčný, nekonečný narodil se z Panny“
zpíváme ve známé a oblíbené staré vánoční písni.
Ať skrze svoji službu varhaníků a zpěváků
tuto radost z oné úžasné skutečnosti,
že ON PŘIŠEL,
sami hluboce o Vánocích zakoušíte
a dokážete ji zprostředkovat i lidem kolem sebe.
To Vám za jednotu Musica sacra a Zpravodaj
přejí
Karel Cikrle
Willi Türk
Svatava Baráková
Ondřej Múčka
Jiří Milota
Petr Hlaváček
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Křížovka Řešení tajenky z minulého čísla: MISSA BREVIS: 1. Hmatník, 2. Decima
3. Musica sacra, 4. Palestrina, 5. Belcanto, 6. Subbas, 7. Baryton, 8. Re, 9. Improvizace, 10.
Holain, 11. Heses. Správnou tajenku nám zaslalo devět luštitelů: L. Janírek, J. Lindr, J. Doubrava,
J. Kocůrek, J. Omelka, J. Langášková, J. Štěpánek, M. Koukalová a V. Šobáň. Odměnu zasíláme
panu Lukáši Janírkovi. Tajenku tohoto čísla nám zašlete do 31. 1. 2012.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Autor Adeste fideles.
2. Italsky něžně.
3. Číslovaný bas.
4. Místo ke čtení biblických textů.
5. Slovensky Josef.
6. Liturgické období, které předchází Vánocům.
7. Kolektivní odpověď věřících na sólový přednes žalmu.
8. Autor Vánočního graduálu (Olomouc, 2010).
9. Církevní hodnostář stojící v čele církevního správního území (diecéze).
10. Liturgická barva doby vánoční.
11. Český barokní skladatel, básník a varhaník (cca 1600 – 1676).
12. Světec (svátek 26. 12.).
Karol Frydrych
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