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„
– metanoeite“. Tak v Písmu slyšíme volat Jana K titele, Pána Ježíše,
Petra v letni ním kázání. P ekládáme to r zn : konejte- i te pokání, obra te se,
zm te smýšlení.
– základní postní program.
Konej pokání, ulož si postní kající skutek, plnitelný, ale ne banální.
Obrácení vždy musí být dvoupólové: od n eho k n emu. Ud lej si poctivý
audit svého života, zjisti záporné položky a obra se od nich ke Kristu a k jeho
království.
Smýšlení je primární, na n se p edevším zam . Konání – a h íšné nebo
ctnostné – roste ze smýšlení, skutky jsou jedovaté nebo lahodné plody stromu
smýšlení, postoj .
– konejte pokání, obra te se, zm te smýšlení.
o. Karel

Liturgické okénko – doba postní
Hlavní náplní doby postní je duchovní obnova, obrácení. K utrpení Krista je
zam en až Svatý týden za ínající Kv tnou ned lí ( áste n už údobí od
5. ned le postní). Toto je t eba zohlednit i p i výb ru písní z Kancionálu
a up ednost ovat písn s kajícím charakterem: 322, 321, 320, 319, 312, 309
(307, 301).
K p ijímání podle pot eby p idáváme z odd. 701 ad., nebo i postní písn
o utrpení Pán (pro jejich christologický charakter), nap . 305, 306, 307, 308.
V postní dob se vynechává jakékoli Aleluja a krom slavností a svátk se
nezpívá Sláva na výsostech Bohu.
Na Popele ní st edu používáme ke mši výhradn kající písn , zvl. 322 nebo
309, k popelci 320, 319, 312 nebo kající žalmy z Kancionálu 665, 662, 669 nebo
zp vy z publikací: Zp vy s odpov dí lidu, s. 110-111 nebo Velikono ní graduál,
. 4, 5.
Pro 1. ned li postní je nejvhodn jší píse 307 (viz 3. sloka), k p ípadnému
slavnostnímu vstupu 068.
Kv tná ned le – K úvodním ob ad m se sv cením ratolestí jsou uvedeny
vlastní liturgické zp vy v p íslušných liturgických knihách, nap . Velikono ní

graduál, . 14 – 18. Zpívá-li se pouze z Kancionálu je vhodná 318. Ke mši jsou
vhodné písn o utrpení Pán , nap . 303, 305, 308, na záv r 315 (316).
P ílohou tohoto ísla Zpravodaje jsou náp vy pro Zp v p ed evangeliem,
kterých je možno vedle t ch v Kancionálu (696-697) použít. Zvlášt o ned lích,
kdy evangelia udávají osobitý ráz celé liturgii by m l být Zp v p ed evangeliem,
tedy zvolání „Chvála tob , Kriste, Králi v né slávy“ s p íslušným veršem
samoz ejmostí (ne sloka písn !).
O slavnosti sv. Josefa 19. 3. použijeme p íslušné písn 821-823 (k p ijímání
z odd. 701 ad.).
Co se tý e slavnosti Zv stování Pán (letos p eloženo na 26. 3.) je t eba mít na
pam ti, že se jedná o svátek Pána Ježíše, ne Panny Marie a tomu také
p izp sobit výb r písní. Nejvhodn jší je ke mši 130 (111), k p ijímání 106, 108,
na záv r 117.
Mimo tyto dv slavnosti je velmi vhodné p izp sobit vážnosti a duchu postní
doby zp sob varhanní hry, což se projeví charakterem improvizace
a používáním rejst ík (je dobré nechat umlknout slavnostní zvuk varhan).
Podle Direktá e pro varhaníky
zpracoval Willi Türk

KULT S V. CEC ÍLIE 1
Autor P. PaedDr. ThLic Marcel Puvák (*1978) len jednoty Musica sacra,
vedoucí náboženského vysílání a simultánní tlumo ník zahrani ních po ad TV
Noe, pedagog Biskupského gymnázia v Ostrav -Porub a farní viká ve
farnosti Ostrava-Svinov.
1. ACTA MARTYRUM – PASSIONES
Jeden z najvä ších hagiografov 20. storo ia, P. Hippolyte Delehaye, píše vo
svojom diele «Etudes sur le legendier romaine» o sv. Cecílii takto:
«Svätá Cecília je tak známa v Cirkvi a legenda o nej sa rozpráva tak asto,
že mnohí sa nemôžu zmieri s tým, že existujú nejasnosti v dejinách jej
mu eníctva a v pôvode jej kultu; že doposia nezaznelo posledné slovo na túto
adresu..., a že kritici majú ešte vždy právo diskutova nad otázkami, ktoré stále
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lánok vznikol na podklade prame a: CARAFFA, F. – MASSONE, A.: Santa
Cecilia martire romana. Passione e culto, Rím: Centro di spiritualità Liturgica,
1986, a doplnený je poznatkami z literatúry uvedenej v poznámkovom aparáte.
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nie sú definitívne vyriešené. Z tohoto dôvodu môžeme aj v sú asnosti poveda , že
v celej hagiografii hádam niet viac zamotanej osobnosti...»2.
Passio sv. Cecílie patrí medzi najrozšírenejšie na kres anskom Západe
a uchovalo sa v mnohých rukopisoch.
Pre jasnos v názvosloví je treba uvedomi si rozdiel medzi passio a acta
martyrium. Acta martyrium sú oficiálne dokumenty, ktoré po as súdnych
procesov zostavili verejní úradníci; uchovávali sa potom v archívoch.
Samotnými pisate mi boli neraz kres ania – napríklad v spise svätého Cypriána,
alebo o ití svedkovia, prípadne spisovatelia, o zhromaž ovali a triedili
svedectvá celej kres anskej komunity, ako je tomu v prípade mu eníctva sv.
Polykarpa. Komunita v Smyrne posiela list (r. 156) cirkvám vo Filoméliu
a v iných astiach Ázie, aby im vyrozprávala svätcovu mu enícku smr .
Rovnako je tomu aj u lyonských mu eníkov v r. 177. Naopak, Passiones sú
príbehy autorov, ktorí vyrozprávali príbehy aj nieko ko storo í po tom, o sa
reálne udiali. Môžu obsahova i hodnoverné informácie, ale nachádzame v nich
asto vymyslené, anachronistické správy. Nedostatok údajov – doložených,
alebo len rozprávkových – ovšem nemôže ohrozi historickú existenciu
nejakého mu eníka. Z dejín sa ale dozvedáme, že Cirkev zasahovala proti
takýmto kompozíciam. Napríklad pápež Gelazius (492-496) vyžadoval «ne íta
vo Sv. Rímskej Cirkvi takéto passiones, aby nevznikol ani len náznak
výsmechu»3. Aj sv. Gregor Ve ký v jednom zo svojich listov Eulógiovi
Alexandrijskému vylu uje ítanie passiones pri verejnej liturgii, pretože boli
plné hanebných okolností, anachronizmov a nepravdivých vecí: «Okrem toho,
o obsahujú Euzébiove knihy o dejinách mu eníkov, sa v archíve tejto cirkvi
a v rímskych knižniciach, a viem to s istotou, nenachádza ni , len pár údajov
zozbieraných v jednom zväzku. Máme zoznam mu eníkov: ale len s menami,
miestom a d om smrti, bez udania iných okolností»4.
Ke pominulo obdobie kontroverzií v otázke pravovernosti a hodnoty
rozli ných passiones, tieto sa za ali pomerne rýchlo rozširova , a za pontifikátu
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DELEHAYE, H.: Etudes sur le legendier romaine: les Saints de novembre et de
décembre, Bruxelles 1936, s. 73-74.
3
«Gesta sanctorum martyrum... quia et eorum, qui conscripsere nomina penitus
ignorantur... ne vel levis subsannandi oriretur occasio, in sancta Romana Ecclesia
non leguntur». Porov. DENZINGER, H.: Enchridion symbolorum definitionum et
declarationum de rebus fidei et morum, Bologna: EDB, 1995, l. 353, s. 199.
4
Dvesto rokov predtým pápež Damaz (366-384) uvádza viacmenej to isté:
v Ríme o živote rímskych svätcov a mu eníkov nevedeli takmer ni .
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Hadriána I. (772-795) našli svoje estné miesto a uplatnenie aj pri verejných
liturgiách5.
2 PASSIO SANCTÆ CÆCILIÆ A JEJ HISTORICKÁ HODNOTA
Passio sv. Cecílie zo za iatku 5. storo ia má charakter skuto ného románu.
Je chválospevom na panenstvo a na kres anskú silu. K týmto hlavným nostiam
sa pripájajú alšie, rovnako typické pre hagiografickú literatúru. Dej je priam
tradi ný: hrdina príbehu po získaní teologických vedomostí prednáša svojim
posluchá om o Trojici, o kristológii, tým si ich ahko získa a privedie
k obráteniu a ku krstu; ak je umu ený v dome, ten sa potom premení na
posvätné miesto.
Legendárny príbeh sv. Cecílie a jej mu eníckej smrti sa kladie do prvej
polovice 3. storo ia, do ias pontifikátu pápeža sv. Urbana (222-230), ktorý je
jedným z jeho protagonistov. Cecília sa stala manželkou pohanského mladíka
Valeriána. Tomu však hne vo svadobnú noc oznámila, že sa zasvätila Bohu
a že anjel chráni jej istotu. Jej neporušená viera dokázala oslovi Valeriána
nato ko, že sám prijal krst, k viere priviedol i svojho brata Tiburcia, a neskôr,
odsúdení ako kres ania k smrti, napomohli k obráteniu aj jedného rímskeho
úradníka, Maxima. Všetci traja zomreli ako mu eníci a Cecília sa postarala o ich
dôstojné pochovanie. Zakrátko bola i ona sama odsúdená na smr : po zlyhanom
pokuse utopi ju vo vriacej vode sa ju kat trikrát pokúšal s a , ale márne. Cecília
napriek ranám žila ešte tri dni. Pápežovi Urbanovi, ktorý ju navštívil, v agónii
zanechala ako dedi stvo svoj dom s prosbou, aby bol premenený na chrám. Za
pomoci diakonov ju Urban pochoval na miesto, kde boli uložení v nádeji na
vzkriesenie biskupi, mu eníci a vyznáva i kres anskej viery. Chrám na mieste
jej domu bol postavený až v r. 821 za pontifikátu Paschala I. Z Kalixtových
katakomb do potom preniesli aj telo svätice6.
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«Passiones sanctorum vel gesta ipsorum usque ad Hadriani tempora
tantummodo ibi legebantur ubi ecclesia ipisius sancti vel titulus erat. Ipse vero
tempore suo renovare iussit et in Ecclesia Sancti Petri legendas esse instituit».
6
V roku 1599 po as opráv kostola dal kardinál Sfondrati otvori Cecíliin hrob.
Pod a dobových svedectiev (kardinál Baronius a archeológ Bosio) bolo telo
mu enice ešte neporušené a na krku bolo možné vidie jazvu. Pred uzavretím sarkofágu
sochár Maderna na rtol skicu tela, ktoré potom predviedol do umeleckej podoby,
v polohe, v akej pod a tradície zomrela: ležiac na pravom boku. Chrám sv. Cecílie
v rímskom Zátiberí (obnovený v r. 1725), je métou mnohých pútnikov, ktorí popri
Madernovej soche obdivujú aj zvyšky Cecíliinho domu, v ktorom údajne našla smr .
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Passio sanctæ Cæciliæ je ideálnym príkladom príbehov, aké stredovekí
kres ania ob ubovali, a u ktorých rozhodne nemôžeme popiera ich poetickú
krásu. Z historického h adiska však táto Passio nemá žiadnu hodnotu. Nech je
jej autorom ktoko vek, rozhodne bol však pisate om s ve kými literárnymi
a doktrinálnymi vlohami. asto totiž siaha po citáciach Tertuliána a sv.
Augustína a ve mi dobre ich prispôsobuje danému životopisu. V uvedenom
príbehu by sme ale márne h adali zmienku o dátume a mieste smrti. itate sa
nedozvie ani meno cintorína, na ktorom bola mu enica pochovaná, ani v ktorej
asti mesta stála jej domus. (pokra ování)

as radosti, veselosti Zde ka Pololáníka
Charakterizovat Vánoce jako „ as radosti, veselosti“ je trefné – stejn výstižn
pojmenoval sv j cyklus devatenácti eskomoravských koled hudební skladatel
Zden k Pololáník (*1935) z Ostrova ic u Brna. Skladb v této podob p edcházel
kratší opus Dej B h št stí, pak Glória! Co nového?! a Glória, co to nového!
Potom vznikly ješt r zné varianty s rozli nými doprovody. Svoji definitivní
podobu cyklus as radosti, veselosti získal v roce 1982. Kompozice je ur ena pro
d tský nebo ženský sbor s doprovodem klavíru a je dedikována brn nské
Kantilén . První provedení skladby 27. prosince 1991 ve Státním divadle
v Brn realizoval Vach v sbor moravských u itelek, ídil Alois Veselý, na klavír
hrála Ji ina Kolmanová. Potom se koled ujal sbor Moravské d ti z Holešova, který
opus provedl živ pod vedením Karla Košárka. Tentýž ansámbl nahrál v roce
1996 Pololáník v váno ní cyklus pod taktovkou Miloše M. Machka a za
klavírního doprovodu Karla Košárka ml. na CD. Hudební nosi zaujal P. Josefa
Kolá ka, který si ho vyžádal pro Vatikánský rozhlas. N kolik koled bylo v roce
2001 vydáno na CD Kantilény Št drej ve er nastal, ídil Ivan Sedlá ek, na
varhany doprovodil Martin Jakubí ek. Dílo zazn lo i v rozhlase. Partitura skladby
poprvé vyšla v roce 1992 v Olomouci pé í Matice cyrilometod jské, jako
rozmnožený rukopis, pozd ji tiskem v ARTAMA v Praze.
Cyklus as radosti, veselosti zazn l o letošních Vánocích v Praze v podání
sboru Cancioneta Praga za ízení Lukáše Jind icha, ale také v interpretaci
Dómského komorního sboru Brno p i ZUŠ se zam ením na církevní hudbu, který
jej provedl hned ty ikrát: 26. prosince 2011 v brn nské katedrále, 4. ledna 2012
v Chrámu Svaté Rodiny v Brn , 8. ledna 2012 v brn nské katedrále a v Chrámu
sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna. Skladbu jsem slyšel na koncertu, který se
konal na svátek prvomu edníka sv. Št pána v katedrále sv. Petra a Pavla v Brn .
Zaujala mne v n kolika ohledech. Za velmi š astné považuji vedení zp vních
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part , které plynou lehce a p irozen . Ve skladb p evládá ty hlas, který je
jakýmsi centrem, od kterého hlasy odbíhají na ob strany, tedy k jednohlasu i
naopak až k šestihlasu. St ední vokály p itom nemají jen funkci harmonické
výpln , ale asto jsou nositeli melodické linie. Samostatnou kapitolou je varhanní
doprovod, který nemá žádnou vazbu ke zp vnímu partu, ale je zkomponován zcela
voln . Královský nástroj podbarvuje zp v homofonn i polyfonn . Aplikuje
prodlevu, unisono, ostinátní figury, imitace, etc. Varhanní doprovod je napsán na
t ech ádcích, tedy se samostatným pedálem, který má svoji nezastupitelnou
funkci. Nadchla mne nap íklad p edehra ke koled Už je zima mráz – na ní je
z eteln vid t Pololáníkova zkušenost s filmovou tvorbou. Autor jí navodí
atmosféru, jež zcela odpovídá zpívanému textu, který bude následovat. Za
obzvláš vyda ené vedení hlas i varhanní doprovod považuji koledu S pastý i
pospíchejte k es ané k Betlému, kde si m žeme všimnout autorova nápaditého
rytmického cít ní. Na celé skladb oce uji nejen dramaturgicky š astnou
posloupnost koled, ale i plynulou návaznost, jež p sobí naprosto p irozen . By
varhanní doprovod cca patnáctiminutového díla hý í invencí, vtipem a rozhodn
nenudí, za adil zde autor správn i zp v a capella.
Koledový cyklus as radosti, veselosti je velmi sv žím, interesantním dílem.
Zde ku Pololáníkovi se poda ilo i s použitím výrazových prost edk moderní
hudební e i zachovat atmosféru Vánoc. Svým pojetím koledy oživil, p i emž
prvek lidovosti, který ke koledám neodmysliteln pat í, udržel.
Karol Frydrych

Zp v a hudba o Vánocích 2011
Brno – Kohoutovice
Následující skladby zazn ly o Vánocích ve farnosti Brno-Kohoutovice: Ach,
m j milý Ježíšku (V. K. Holan-Rovenský, 1693); as radosti (Ji í T anovský,
1655); Parvulus nobis nascitur (anonym 14. stol., harm. M. Praetorius, 1609);
Puer natus in Bethlehem (Piae Cantiones, 1582); O svatých t ech králích
(A. Michna z Otradovic, 1661) a Kolik sv tla, kolik zá e (italská koleda).
Petra Doffková a Irena Veselá
Brno – Starý Lískovec
O p lno ní váno ní mši jsme na starolískoveckém k ru provedli Missu Brevis
Ji ího Pavlici. PS: Pro zájemce máme velmi zda ilou nahrávku.
Petr Janda
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Brno – Zábrdovice
O Vánocích a na Nový rok zazn la v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Brn Zábrdovicích následující duchovní hudba: V. íhovský – eská váno ní mše
p lno ní, op. 59 a Váno ní zp vy, op. 21; V. Rotter – Váno ní zp v; I. Hendel –
Sláva; V. E. Horák – Missa pastoralis; F. X. Brixi – Quem vidistes pastores
a F. Gregora – Váno ní zp v. Zábrdovický chrámový sbor ídil Zden k Hatina,
na varhany hrál M. Jakubí ek.
František Pecina
Dolní Bojanovice
Svatováclavský sbor, sólisté a orchestr v Dolních Bojanovicích provedl pod
vedením BcA. Lucie Škrhákové-Boh nové o slavnostní p lno ní mši tradi ní
eskou mši váno ní J. J. Ryby: „Hej, mist e!“. Na svátek Narození Pán pak
zazn la eská mše váno ní koledová A. Hradila (byla reprizována na svátek
K tu Pán ) a p i odpoledním požehnání pastorela V. Mazela: Vítán bu Ježíšku
a Te Deum R. Führera.
Stejná dirigentka provedla p i mši na svátek sv. Št pána se 40 lenným
d tským p veckým sborem ZUŠ Dolní Bojanovice a instrumentalní skupinou,
výb r z eské Mariánské muziky Adama Michny z Otradovic.
Sedmdesáti lenný Svatováclavský sbor a orchestr Dolní Bojanovice byl požádán
eským kulturním centrem v Bratislav a eským velvyslanectvím na Slovensku
o provedení Rybovy mše „Hej, mist e!“ v dóm sv. Martina v Bratislav . Toto
vystoupení se uskute nilo 11. 12. 2011 asi p ed p ltisícem poslucha z ad r zných
diplomatických sbor i adového publika.
Podobná akce prob hla o týden pozd ji dne 18. 12. 2011 v láze ském dom
THERMIA PALACE v Pieš anech. Na obou vystoupeních zazn lo úvodem, krom
Rybovy mše, slavnostní Canticorum iubilo G. F. Händela a záv rem Führerovo Te
Deum. V Pieš anech byl tento koncert po ádán p evážn pro n mecky mluvící
láze ské hosty, takže jako záv re ný p ídavek zazn la ješt Gruberova Stille Nacht.
Ob tato vystoupení m la nebývalý ohlas.
Karel Boh n
K epice u Hustope í
V místním kostele zazn ly následující skladby: R. B ák – Váno ní mše „Noc
tichá svatá“; J. O enášek – V íme pevn ; R. Ján – Svatý a D ímá tiše ptá ek;
J. Mácha – Beránku Boží, d átko z ráje; E. Marhula – Jezulátko spanilé;
Hornof, íhovský – Královno míru; J. Leví ek – V Nazaret ; rytmické písn
Sláva bu a Gloria, Kyrie z Kolední ku a Danielis prophetia.
V ra Papežová
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Nemotice
O Vánocích se v nemotickém kostele zpívaly následující skladby: A. Tu apský
– P išlo jsi k nám Jezulátko a arr. A. Lohmann – Betlémskými pastvinami.
Michael Korbi ka
Slavkov u Brna
PS Gloria provedl o Vánocích mimo úpravy koled íhovského eskou mši
váno ní s doprovodem varhan a smy cového souboru.
Petr Hlavá ek
Šaratice
V pr b hu Vánoc a na koncertu duchovní hudby k poct Jeho Milosti Mariana
Rudolfa Kosíka, OPraem., opata kanonie premonstrát v Nové íši dne 15.
ledna 2012 byly v chrámu sv. Mikuláše v Šaraticích provedeny skladby:
J. S. Bach – O Jesulein süß, o Jesulein mild; J. E. Kypta – Pastorela in A;
J. J. Ryba – Váno ní pastorela in C; A. V. Michna z Otradovic – Nebeský
slaví ek, k chvále Boží sladce prozp vující, divné Boží narození; J. J. Ryba –
Spi, spi, nevi átko; A. V. Michna z Otradovic – Item jiná o narození Pána
Krista; J. Clarke – Chvalte radostn Krále; J. Hruška – Koleda II; Hoši, honem
vzh ru (krkonošská koleda); F. Schubert – Ave Maria; J. S. Bach – Ch. Gounod
– Ave Maria; A. Tu apský (arr.) – Svatou dobu; H. Purcell – Trumpet tune;
J. Stanley – Trumpet voluntary; Z. Zouhar – Postludium (Žarošická mše
pastý ská). Hudební produkce zazn la v interpretaci Blanky Robešové (soprán),
Olgy Frydrychové (alt, tympány, pali ky, triangl), B etislava Švehly (baryton),
Antonína Pale ka (bas), dvaadvaceti lenného Šaratického chrámového sboru,
Kate iny Pale kové (housle, viola), Karola Frydrycha (varhany) a Jind icha
Švehly (trubka), který sbor ídil.
Karol Frydrych
T šany
V kostele sv. Barnabáše v T šanech o Vánocích zazn la v podání místního
chrámového ženského sboru "Váno ní mše z polských koled", kterou p eložil
a upravil P. Karel Ševela, S.J., a "V arovné noci" od V. V. Hausmanna.
Jana Langášková
T ebí
Svatomartinský sbor v T ebí i provedl o Vánocích tyto skladby: F. X. Brixi – Missa
pastoralis in D; J. J. Ryba – eská váno ní mše Hej, mist e; A. Hradil – eská
váno ní koledová mše; F. X. Brixi – Pastores a Zd. Ka ák – T ebí ské koledy.
Jaroslav Paik
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Uherské Hradišt a Staré M sto u Uherského Hradišt
Chrámový sbor farního kostela sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti za
doprovodu korního orchestru a varhan provedl b hem váno ních mší a koncertu
následující skladby: J. Bartek – Pastý ská mše koledová (koledy: Do lesa, do hor;
Sláva budiž na nebi; Tam v dialnéj dolin , Co to znamená; Gajdujte, gajdi ky;
Vzh ru, bratrové; Ej, panenka a P išlo jsi k nám, Jezulátko); J. J. Ryba – Z r že
zkvelta lilie; J. I. Linek – Pastorella iucunda a Váno ní mše z polských koled
(koledy: Tišinu no ní; Brat i, hle te v dáli; Narodil se Kristus Pán; Jaká zv st;
Posp šte pastý i; Nádhera nebes Krále; Ó, Jezu Spasiteli náš a Perlo má).
Karel Dýnka
Vyškov
Vyškovský smíšený chrámový sbor p i kostele Nanebevzetí Panny Marie již
tradi n zpíval ve všechny významné dny váno ní doby. Na p lno ní a Boží
hod váno ní se zam il na Marhulovu Druhou eskou mši váno ní, ásti Kyrie
a Gloria a na vybrané skladby z cyklu eská váno ní muzika D. A. Michny
z Otradovic, konkrétn Váno ní roztomilost a O narození Pána Krista. H ejivou
váno ní atmosféru jemn doplnila i Váno ní ukolébavka K. Frydrycha. Na
svátek Matky Boží Panny Marie a na svátek Zjevení Pán sbor krom výše
uvedených skladeb hudebn obohatil liturgii též latinskou verzí Adeste Fideles
v úprav J. F. Wadea.
Jaroslav Lindr
Znojmo – Nalezení sv. K íže
Na svátek sv. Št pána byl v kostele Nalezení sv. K íže proveden váno ní koncert
s následujícím programem: G. F. Händel – Varhanní koncert . 1 g moll; F. X.
Brixi – Quem vidistis pastores?; W. Gomez – Ave Maria; J. S. Bach – árie . 43 z
Váno ního oratoria; J. I. Linek – Missa Pastoralis, ást Benedictus a J. Schreier –
Missa Pastoralis, ásti Kyrie, Agnus, Dona. Ú inkovali Znojemský komorní
orchestr, Chrámový sbor kostela Nalezení sv. K íže ve Znojm a sólisté.
Willi Türk
Znojmo – sv. Mikuláš
B hem Vánoc zazpívala Schola od sv. Mikuláše tradi ní zp vy náležející schole
(ordinaria z Kancionálu, žalmy) a t i trojhlasé skladby: as radosti, veselosti;
D átko se narodilo a Raduj se, všechno stvo ení. Tyto skladby byly provedeny
za doprovodu scholového miniorchest í ku, tj. kytar s fléten.
Willi Türk a Svatava Baráková
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Informace – Nabídky – Pozvání
Pozvánka na valnou hromadu
Drazí lenové naší jednoty Musica sacra,
chci vás tímto co nejsrde n ji pozvat na tzv. valnou hromadu naší jednoty, tedy
na jakési výro ní setkání p edsednictva a len Musica sacra. Je to jedine ná
p íležitost se setkat, probrat spole n záležitosti naší jednoty, skrze výro ní
zprávy o hospoda ení a innosti se o její innosti a uskute n ných i plánovaných
akcích a projektech dov d t více. Každý, každá z vás máte možnost se
k jednotlivým témat m vyjád it, vznést dotazy, p ipomínky, podn ty a tak se na
další innosti a sm ování naší jednoty podílet...
Po oficiální ásti plynule p echází valná hromada do neoficiální, ale nemén
podn tné ásti, kdy se p i p íjemném pohošt ní naskýtá p íležitost k osobním
rozhovor m, setkáním a diskusím na r zná témata.
Pro m jako p edsedu stejn jako pro leny p edsednictva bude vaše ú ast
na valné hromad povzbuzením a podporou...
Z d vodu rekonstrukce budovy na Smetanov ulici, kde se v minulých letech
vždy valná hromada konala, se ta letošní uskute ní v sobotu 10. b ezna
v konventu minoritského kláštera v Brn , Minoritská ulice .1. Valnou hromadu
zahájíme v krásném minoritském barokním kostele krátkým ob adem vzývání
Ducha Svatého v 9.30.
Ješt jednou co nejsrde n ji zvu a t ším se!
jáhen Willi
Srde n zveme všechny leny i p átele Musica sacra na
VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne
10. b ezna 2012 v 9:30 hodin
v sále konventu Minoritského kláštera v Brn (Minoritská 1)
Zahájení v kostele sv. Jan ob adem vzývání Ducha Svatého.
T šíme se na Vás!
***
Omlouváme se Vítu Janatovi, P emyslu Kšicovi a Zde ku Šimkovi, autor m
preludií uve ejn ných v poslední sbírce Varhanní preludia XI – Preludia na
písn z Kancionálu – k Pann Marii. U preludií . 62B a 86 byl nedopat ením
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jako autor uveden Vít Janata, jejich autorem je Zden k Šimek. Preludium . 11
od P emysla Kšici bylo otišt no v neúplné verzi. Celé preludium je p ílohou
tohoto ísla Zpravodaje. Za chyby se autor m i uživatel m Varhanních preludií
omlouváme!
***
Dne 14. 2. 2012 se sešlo na p edsednictvo. Hlavními tématy byla p íprava
valné hromady a akcí jednoty Musica sacra v r. 2012. Jednalo se též
o vydavatelské innosti, Zpravodaji MS, p íprav 20. výro í MS a varhanních
kurzech.
***
XXII. Setkání – nesout žní (ekumenická) p ehlídka chrámových sbor d tí
a mládeže se uskute ní 21. 4. 2012 od cca 9 hodin v prostorách Salesiánského
st ediska v Brn -Žabov eskách. Podrobn jší informace a notové materiály jsou
k dispozici webových stránkách Musica sacra. P edb žné p ihlášky zašlete do
kancelá e Musica sacra do 31. 3. 2012.
***
Regionální Sborování – se v letošním roce uskute ní b hem kv tna – ervna.
Jedná se o nesout žní p ehlídku chrámových sbor dosp lých v r zných
lokalitách Brn nské diecéze, kterou jednota Musica sacra plánuje po ádat jednou
za dva roky. V r. 2010 se tato akce uskute nila poprvé, a to na ty ech místech:
Jimramov, T ebí , Boskovice a Brno. Budeme rádi, když se i letos najdou
ochotní po adatelé, kte í pro své nejbližší okolí tuto p ehlídku zorganizují.
Uvítáme samoz ejm i p ihlášky sbor , které si cht jí na p ehlídkách zazpívat
(není nutné, aby byl sbor z Brn nské diecéze). Zájemci se mohou hlásit
nejpozd ji do 31. 3. 2012 v kancelá i Musica sacra.
***
V r. 2011 jste na innost jednoty Musica sacra v novali 35.724,25 K –
d kujeme Vám. Dík pat í též nejmenované právnické osob , která svým
finan ním darem podpo ila 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 a Svatava Baráková
***
Uzáv rka dalšího ísla je 31. b ezna 2012. Budeme rádi, když nám pošlete své
p ísp vky. Díky!
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K ížovka ešení tajenky z minulého ísla: NAROZENÍ PÁN : 1. Reading, 2. Teneramente,

3. Generálbas, 4. Ambon, 5. Jozef, 6. Advent, 7. Responsorium, 8. Olejník, 9. Biskup, 10. Bílá,
11. Michna, 12. Št pán. Správnou tajenku nám zaslalo osm luštitel : J. Hubert, L. Janírek,
J. Lindr, S. Langášková, M. Robešová, J. Faktor, M. Krejska a M. Šobá ová. Odm nu zasíláme
panu Miloši Krejsovi. Tajenku tohoto ísla nám zašlete do 31. 3. 2012.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Italsky žalm.
2. Hudební epocha v níž žil Francesco Landini.
3. Pšeni ný chléb p i mši sv. k prom n ní v t lo Kristovo.
4. Trumpeta.
5. Kn z pomáhající fará i v duchovní správ .
6. Autor publikace Zp vy s odpov dí lidu (1. vydání ím 1984, 2. vydání Kostelní Vyd í 2001).
7. P edch dce gramofonu.
8. Latisky t lo.
9. Malé, p enosné varhany.
10. Ženské jméno (29. ledna resp. 30. kv tna).
11. Na ... o hodinu více.
Karol Frydrych
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

12

R E 19603

