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Duch Svatý je pojidlo.
Je jako magnet, který p itahuje lidi ke Kristu a drží je u n ho.
Je jako lepidlo, které z r zných kousk d lá desku d evot ísky.
Je jako falcování a pájka, které z r zných plech vytvá í okapový systém budovy.
Je jako stehy, které z jednotlivých kus látky vytvá ejí krásné šaty.
Nejdokonalejší pojidlo mezi rozumnými bytostmi je láska.
Duch Svatý je absolutní láska.
Duch Svatý absolutn pojí Otce se Synem, oba dýchají vzájemnou láskou,
vydechují Ducha Svatého. Ten p ichází ke Kristov snoubence – církvi a pojí
Krista s církví a církev s Kristem.
Veni Sancte Spiritus! P ij , ó Duchu p esvatý!
o. Karel

Liturgické okénko – doba velikono ní a ned le Seslání Ducha Svatého
„Padesát dní od ned le Zmrtvýchvstání Pán do ned le Seslání Ducha
Svatého se slaví s radostným jásotem jako jeden sváte ní den, jako Veliký den
Pán . Jsou to dny, v nichž p edevším se zpívá Aleluja“ (Všeobecná ustanovení
o liturgickém roku a kalendá i, l. 22). Ve velikono ní dob zpíváme písn
velikono ní, Kancionál odd. 401 – 413 a sbory s velikono ní tématikou, p i
památkách, svátcích a slavnostech písn a sbory vhodné k mešnímu formulá i.
V souvislosti s výše citovaným liturgickým dokumentem uvádí mešní
lekcioná možnost zpívat po celou velikono ní dobu jako odpov
k responsoriálnímu žalmu „Aleluja“ místo uvedené žalmové odpov di.
Znovu p ipomínám (viz p edchozí ísla Zpravodaje), že alelujatický zp v p ed evangeliem (i ve sborové podob ) by m l být samoz ejmostí, zvlášt v dob velikono ní!
Na 3. ned li velikono ní je vhodná píse 410, na 7. ned li velikono ní 415,
záv r 422 nebo 423. Na slavnost Nanebevstoupení Pán je ur ena píse 415.
Zpíváme ji asto i v následujících dnech do slavnosti Seslání Ducha Svatého
(k p ijímání podle pot eby p idáme n kterou z velikono ních písní). P ed
slavností Nanebevstoupení Pán píse 415 zásadn nezpíváme!
M síc kv ten je v lidové zbožnosti v nován úct Panny Marie. Vyjma mší
o Pann Marii však mariánské písn (odd. 801 ad.) ke mši nehrajeme – ty se

mohou hrát po mši nebo p i májových pobožnostech. Ve shod s liturgií hrajeme
p i mši písn odpovídající mešnímu formulá i. Je to nešvar hrát celý kv ten p i
mších mariánské písn !
Ve dnech svatodušní novény po slavnosti Nanebevstoupení Pán hrajeme po
domluv s kn zem na záv r 423 nebo 422 (je možno použít i Svatodušní sekvenci
i sbor T šiteli, Duchu Svatý z p ílohy tohoto Zpravodaje), protože jak íká na
za átku citovaný liturgický dokument „Všední dny po Nanebevstoupení Pán (…)
p ipravují na p íchod Ut šitele, Ducha Svatého“ ( l. 26).
Na slavnost Seslání Ducha Svatého zpíváme píse 421 (nebo 424, 425). P ed
evangeliem je p edepsána sekvence „Veni, Sancte Spiritus“. Proto p ed evangeliem
zpíváme její p eklad – píse 422 (všech 5 slok), nebo ji m že p ednést schóla nebo
sbor (je možno použít Svatodušní sekvenci z p ílohy tohoto Zpravodaje i jakékoli
jiné zpracování). K p ijímání podle pot eby p idáváme vhodné velikono ní písn
(svatodušní ned le je sou ástí velikono ní doby a zárove jejím završením – viz
úvodní citát), velmi vhodná je antifona „Najednou se ozval z nebe hukot...“
s žalmem (nap . J. Olejník – Velikono ní graduál, . 103). Na záv r 407 (nebo sbor).
Svatodušní sbory z p ílohy tohoto Zpravodaje je možno použít vhodným
zp sobem o slavnosti Seslání Ducha Svatého, p i mši p i bi mování, p i votivní
mši o Duchu Svatém (nap . na za átku školního roku apod.), p i svatodušní
novén a p i jakékoli p íležitosti, kde jde o vzývání Ducha Svatého.
Podle Direktá e pro varhaníky
zpracoval Willi Türk

Valná hromada 10. 3. 2012
Letošní valná hromada jednoty Musica sacra se konala výjime n
v konventní síni minoritského kláštera v Brn . Zahájena byla krátkou liturgií
vzývání Ducha Svatého v minoritském kostele, v jejímž úvodu pozdravil
shromážd né leny p edseda jednoty PhDr. Willi Türk: „Sestry a brat i, lenové
a p átelé naší jednoty Musica sacra, vítám vás na této liturgii, kterou zahajujeme
výro ní Valnou hromadu. Díky, že jste p išli, že jste p ijeli, mnozí i z daleka.
Chceme dnes jednat o další innosti a dalším sm ování naší jednoty. Protože
dob e víme, jak jsme ve všem závislí na Boží milosti, chceme nyní nejen pro dnešní
jednání, ale i pro další innost jednoty MS a naši službu chrámových hudebník ,
prosit Ducha Sv. o jeho pomoc a vedení“. Hudbou bohoslužbu doprovodil Mag.
Art. Ond ej Mú ka, mimo jiné improvizací na píse . 423 (video ze zahajovací
liturgie je možno shlédnout na stránkách http://www.musicasacra.cz/).
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Z liturgie zahajující valnou hromadu jednoty Musica sacra 10. 3. 2012

Hlavními body vlastního jednání valné hromady, na kterém p edsedající
p ivítal i p edsedu Spole nosti pro duchovní hudbu MUDr. Jaroslava Eliáše, byly
Zpráva o innosti p edsedy jednoty Musica sacra Dr. Türka a Zpráva
o hospoda ení MS Ing. Zde ka Laudáta (viz níže). Pozorn byly vyslechnuty také
informace o chystaných oslavách 20 let trvání jednoty, plánovaném zájezdu za
varhanami Ostravska, o chystaném dotisku všech Kancionál a o Škole chval,
realizované Diecézním st ediskem pro liturgickou hudbu, jehož vedoucím se od
po átku roku 2012 po P. PhDr. Karlu Cikrlovi stal Mag. Art. Ond ej Mú ka. Po
diskusi na ú astníky ekala agapé a po poledni prohlídka kostela a p ilehlé Lorety
(ve Svaté chýši spontánn zazn lo chorální Salve Regina), doprovázená kvalitním
komentá em zdejší pr vodkyn . Informace o historii kostela, Lorety a Svatých
schod , rozší il prof. PhDr. Ji í Sehnal CSc., po jehož výkladu o historii hudby
v minoritského kostela, po zmínce o ne práv š astné romantizaci varhan Ant.
Richtera nad Svatými schody, p ijali p ítomní vd n nabídku pr vodkyn , tyto
varhany vid t zblízka. Nadšení zvít zilo nad zalézavou zimou a prohlídka varhan
d stojn ukon ila letošní valnou hromadu jednoty.

Zpráva o innosti za rok 2011
Naše jednota Musica sacra se v minulém roce v novala obvyklým aktivitám
a pot ebám, n které další k nim p ibyly, jak za chvíli uslyšíme.
lenská základna se rozrostla na 513 len . Noví lenové (9) jsou p evážn
frekventanti našich kurz , v minulém roce to byli zejména ú astníci školení pro
varhaníky v Hustope ích. Dva lenové se odhlásili (obvykle starší lenové, nap .
kv li zdravotnímu stavu), zem el jeden len: p. Ladislav N mec (podílel se na
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sazb našeho Snadného doprovodu ke Kancionálu). V modlitb na n j
vzpomeneme p i spole ném And l Pán .
P es probíhající stavební úpravy v budov tzv. Varhanické školy na
Smetanov ulici naše kancelá o patro výš funguje v obvyklém režimu – za to
všem, p edevším naší sekretá ce Sva ce Barákové, dále otci Karlovi, Ond eji
Mú kovi a Jirkovi Milotovi velký dík!!!
Zájezd za varhanami se uskute nil v ervnu. Navštíveny byly vzácné, nov
zrestaurované varhany ve Vranov nad Dyjí. V této souvislosti jen p ipomínám, že
náš místop edseda a diecézní organolog Mag. Art. Ond ej Mú ka zrealizoval na
tento nástroj spolu s MgA. Martinem Jakubí kem krásnou, stylovou nahrávku. CD
se jmenuje „Tóny baroka“ (momentáln je rozebráno). Dále byly navštíveny
varhany v oblasti Dolních Rakous – ve Stronsdorfu a Staatzu. D kuji hlavnímu
organizátorovi p. prof. Sehnalovi a Bc. Ji ímu Milotovi, který podrobn o Zájezdu
informoval v lánku v našem Zpravodaji. Jsem rád, že jsem mohl ú astníky
zájezdu pozdravit u spole ného ob da ve Znojm . Ú ast na zájezdu byla výrazn
vyšší než v minulých letech – kéž by tak tomu bylo i do budoucna...
Setkání chrámových sbor d tí a mládeže se nám loni nepoda ilo z r zných
d vod zrealizovat. Hlavní p í inou byl nízký po et p ihlášených sbore k . Po
20 letech, kdy se Setkání konalo u sv. Augustina, je chceme uskute nit
v prostorách salesiánského st ediska v Brn -Žabov eskách. Již od Vánoc je
vyv šena na našem webu pozvánka se spole nými skladbami, za átkem ledna
jsme všem obvyklým ú astník m Setkání rozeslali e-maily s pozvánkou,
v únorových ACEB vyšel barevný plakát a výzva kn žím, aby na tuto akci
d tské sbory upozornili a motivovali je pro ú ast. Uzáv rka p ihlášek je do
konce b ezna – k dnešnímu dni je p ihlášen pouze jeden sbor. Jak to dopadne se
dozvíte v dubnovém Zpravodaji...
Sborování se uskute nilo ve Sloupu v Moravském krasu a musím rád
konstatovat, že to byla jedna z nejvyda en jších akcí minulého roku. O jeho
pr b hu jste se mohli do íst ve Zpravodaji. Velký dík pat í místnímu kantorovi
p. Martinu Luskovi, který za ídil vše pot ebné, v etn ob da, památe ních
obrázk i videozáznamu na DVD. Díky také p. prof. Sehnalovi, který celé
Sborování konferoval a Mag. Art. Mú kovi, který se ujal nácviku a následného
provedení spole ných skladeb. Dík také pat í otci Marcelu Puvákovi, který na
Sborování p ijel až z Ostravy – celebroval záv re nou slavnostní bohoslužbu
a zrealizoval ze Sborování TV reportáž, kterou TV Noe následn odvysílala.
N jakou dobu visela reportáž i na našem webu...
Co se tý e Zpravodaje, vyšel v minulém roce op t 5x. Jako vždy – uvítali
bychom více p ísp vk z ad lenské základny. Jak jste si jist povšimli, od
poslední VH je pravidelnou sou ástí ZMS notová p íloha. Vyšly 2x alelujatické
zp vy, spole né skladby na Sborování, v posledním ísle to byly zp vy p ed
evangeliem pro postní dobu. Ve „váno ním ísle“ v prosinci bylo p ílohou CD
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s nahrávkou Biblických písní A. Dvo áka v podání jubilanta R. Nováka
a katedrálního varhaníka MgA. Petra Kola e. Za to ob ma protagonist m velký
dík a uznání...
O Svatocecilském setkání, které pat í tradi n k zda ilým akcím naší MS,
jste se do etli v prosincovém ísle Zpravodaje. Chci tedy jen zmínit dv v ci:
1. Z d vodu od eknutí ú asti sboru pár dní p ed konáním, se kterým jsme
k liturgii po ítali, jsme byli nuceni pokrýt liturgii spole ným zp vem písní
z mešního cyklu 514. Díky O. Mú kovi se poda ilo zrealizovat provedení dvou
plánovaných spole ných skladeb, což si ú astníci velice pochvalovali. Za skv lý
varhanní doprovod celé liturgie pat í dík dómskému varhaníkovi a lenu
p edsednictva MS prof. Kola ovi.
2. Zásluhou zde p ítomného P. Marcela Puváka z TV Noe se op t poda ilo
zrealizovat ze Svatocecilského setkání reportáž, která byla na TV Noe
odvysílaná, internetovým odkaz na ni je trvale vyv šen na hlavní stránce našeho
webu. Marceli, díky! Reportáž nato ila a odvysílala také T.
Novou akcí úsp šn zrealizovanou a vlastn zapo atou je tzv. Škola chval,
kterou naše jednota ve spojení s Diecézním centrem pro mládež organizuje.
Jedná se o sérii forma ních školení pro vedoucí skupin k es anského folku,
lidov „kytaráky“. Více o tom uslyšíme v bloku informací od hlavního
organizátora Ond eje Mú ky.
Další z nových po in naší jednoty jsou Monotematická školení pro
varhaníky v Hustope ích, jak jste se v krátkých reflexích mohli do íst
v posledních dvou íslech Zpravodaje. Prob hla další dv plánovaná školení:
první z nich jako p íprava na Svatodušní ned li a lit. mezidobí, druhé bylo
zam eno na varhany a vše kolem nich. Zdárný pr b h t chto školení umož uje
výborné zázemí hustope ského kostelního areálu.
Mimo tato jednorázová liturgicko-praktická školení b ží posledním rokem
i t íletý kvalifika ní kurz základního stupn D ve Slavkov . Výuka cca 35
frekventant probíhá na standardn dobré úrovni, za což chci pod kovat
vyu ujícím: naší sekretá ce Sva ce Barákové, Ing. Mgr. Karlu Frydrychovi,
MgA. Davidu Postráneckému a Ivo Prchalovi. Jak jste se mohli do íst ve
Zpravodaji, loni jsme na kurzu p ivítali vzácného hosta – našeho otce Karla,
který na kurzu pronesl p ednášku a vykonal hospitaci. U ro níkových
postupových zkoušek z varhanní hry byli p ítomni jako hosté a zkoušející prof.
Ji í Sehnal a Ond ej Mú ka – za to velký dík. Kurz bude kon it v ervnu,
p edání osv d ení úsp šným absolvent m prob hne p i slavnostních zpívaných
nešporách v ned li 17. ervna v 16 hod. v kostele ve Slavkov – srde n
všechny zveme...
Naše jednota pokra uje ve vydavatelské innosti. K Svatocecilskému setkání
se poda ilo vydat další XI. díl Varhanních preludií – na písn k Pann Marii
5

a obrázek sv. Cecílie s modlitbou a kalendá em našich akcí. Prodej našich
publikací se stále zlepšuje, ale je to stále málo. Prosím vás, leny, o propagaci
našich publikací.
K letošnímu Svatocecilskému setkání plánujeme mimo další díl Preludií
vydat sbírku Responsoriálních od Zd. Pololáníka v po ádné zrevidované form .
Již rok se tom usilovn pracuje, za to dík Zd. Pololáníkovi, p. Ivo Prchalovi,
který provádí sazbu a celé to jaksi „táhne“ a ostatním, kte í jsou kolem toho...
***
Chci Vám mnohým pod kovat za finan ní dary, kterými podporujete innost
naší jednoty. Chci Vám pod kovat za to, že se mnozí ú astníte našich pravidelných akcí. Chci Vám pod kovat za to, že jste si p i všech svých povinnostech
a asových nárocích, plynoucích z povinností a závazk v rodin , zam stnání
a služb církvi, ud lali as a p ijeli dnes na tuto výro ní valnou hromadu.
D kuji za pozornost!
Willi Türk, p edseda MS

Jednání valné hromady v konventním sále

N kolik informací ze Zprávy o hospoda ení za r. 2011
(veškeré finan ní údaje jsou zaokrouhleny na celé tisíce K )
Finan ní p íjmy Musica sacra v r. 2011 dosáhly 463 tis. K a výdaje 458 tis. K .
Hlavní ásti p íjm tvo ily: dary fyzických osob (36 tis.), dary právnických
osob (64 tis.), platby ú astník kurz (18 tis.), p íjmy za prodané publikace (256
tis.), p íjmy za kopírování not (2 tis.), p íjem plateb ú astník zájezdu za
varhanami (10 tis.) a další drobné položky.
Hlavní ásti výdaj tvo ily: Tisk Zpravodaje (11 tis.), výroba CD s Biblickými
písn mi (20 tis.), tisk Pašijí podle sv. Matouše (4 tis.), dotisk publikace
Varhanická zbožnost (13 tis.), tisk publikace Varhanní preludia XI (83 tis.), dotisk
publikace Zp vy mezi teními (50 tis.), úhrada autobusu zájezdu za varhanami (13
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tis.), nákup notových publikací do archivu (5 tis.), nájem kancelá e (42 tis.),
úhrada energií a úklidu spole ných prostor (8 tis.), poštovné (31 tis.), kancelá ské
pot eby a režijní náklady (20 tis.), výdaje na kurzy (34 tis.), výplaty autor m
skladeb v publikaci Varhanní preludia XI (3 tis.) a další položky, nap . ob erstvení
na valné hromad a Svatocecilském setkání, nahrávání CD pro publikaci Varhanní
preludia XI, tisk letá k , internet, platby bance za vedení ú tu ad.
Celkové hospoda ení jednoty Musica sacra bylo v r. 2011 mírn pasivní,
rozdíl p íjm a výdaj byl + 5 tis. K .
Svatava Baráková a Zden k Laudát

KULT S V. CEC ÍLIE (po kr a ov án í)
3. DÁTUM MU ENÍCKEJ SMRTI
Legenda o sv. Cecílii nespomína žiadneho cisára i konzula. Od 16. stor. sa
hovorilo o období Alexandra Severa (218-222), pretože Urban, o ktorom je v Passio
re , bol pápežom približne v tých rokoch. Iní historici kladú mu enícku smr do
obdobia cisára Marka Aurélia. O ni presnejšia nie je ani správa o ubikácii tela.
Pod a príbehu ju pápež pochoval medzi svojich kolegov biskupov1. Po núc
5. storo ím rozumeli pútnici pod týmto miestom Katakomby sv. Kalixta a práve
blízko hrobky pápežov, v takzvanej Sixtínskej kaplnke katakomb, v srdci
starovekého Ríma, sa zrodil kult sv. Cecílie.
Je však v Passio, ktorou sa zaoberáme, osi historicky autentického? Okrem mena
sv. panny Cecílie a opisu jej smrti nachádzame mená Tiburcia, Valeriána a Maxima –
autentických mu eníkov, ktorí sa 14. apríla slávili na cintoríne na Via Appia. Uvádza
ich aj Hieronymovo martyrológium. No ich prepojenie s Cecíliou a s udalos ou jej
svadby i celého života je skôr legendou. alej: biskup Urban je oby ajne
identifikovaný s nástupcom Kalixta (217-222). Na Via Appia sú ale pochovaní dvaja
biskupi s menom Urban, a z nich iba jeden je pápež. Ktorý je však protagonista našej
Passio? V neposlednom rade sa v rukopisoch spomína ako prenasledovate Turcius
Almachius, rímsky prefekt, no dejinám je takáto osobnos neznáma. Existuje kalendár
z roku 354, platný pre Cirkev v Ríme, v ktorom sa spomína depositio biskupov,
a uvádzajú sa dátumy liturgických spomienok na rímskych mu eníkov a na niektorých
svätých mimo Ríma, ale chýba akáko vek zmienka o Cecílii. Ani cirkevní otcovia,
ktorí asto a radi vyzdvihovali hrdinstvo kres anských panien, vôbec nespomínajú
Cecíliu. Jej osoba a samotná existencia sú tak dodnes zahalené do nerozptýlených
temnôt. Náhradou za nejaký doložený príbeh o živote svätice, ktorý bol alebo možno
1

«S. Urbanus... sepelivit eam inter collegas suos episcopos ubi sunt omnes
confessores et martyres collocati».
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ani nikdy nebol spracovaný písomne, sa snaží by Passio. Ale tá namiesto pomoci
prináša historikom a liturgom v kone nom dôsledku len problémy.
4. KULT SV. CECÍLIE V DEJINÁCH
Pod a podania Passio uložil pápež Urban telo mu enice Cecílie do hrobu
medzi svojich kolegov biskupov, v om môžeme vidie narážku na pápežskú
hrobku typickú pre 5. storo ie. Takéhoto presved enia boli aj pútnici, ktorí od
6. stor. za ali prichádza do katakomb sv. Kalixta na Via Appia ucti si okrem
iných i sv. Cecíliu, a tu sa teda lokalizoval prvý kult svätice2. V 9. a 10. storo í
bola krypta vyma ovaná: freska z doby pápeža Leva III. (795-816) predstavuje
Cecíliu, ako sa modlí. Takéto umelecké dielo bolo novým prejavom úcty k tej, ktorá
mala privilégium by pochovaná v pápežskej hrobke, «inter episcopos», a možno
sná i preto, aby sa na hrob len tak nezabudlo, aby nezostal opustený i vedome
skrytý, ako tomu bolo vtedy, ke Longobardi plienili Rím a kradli relikvie.
V 4. storo í bola v Ríme postavená a Cecílii zasvätená bazilika. V Passio sa až
dvakrát uvádza, že Cecíliin dom bol po jej smrti pretransformovaný na chrám3.
S udalos ami oh adne sv. Cecílie sa spájajú aj niektorí pápeži, ktorí k nej
prechovávali zvláštnu úctu. Pápež Virgil už v roku 538, nie dlho po vzniku
Passio, ako prvý celebroval štáciovú omšu v bazilike sv. Cecílie v de jej
mu eníckej smrti4. Nemenej zaujímavý je i prípad pápeža Paschala I., ktorému
sa popri zásluhe o vybudovanie baziliky pripisuje i ne ahké úsilie pri h adaní
relikvií svätice, pretože plienenie Ríma Longobardami a následný zmätok
a nejasnos v otázke autentickosti relikvií ho privádzalo do neistoty, i ostatky
nájdené v Kalixtových katakombách sú tie pravé. Napokon in bona fide pod a
zaužívaného zvyku, «cuncta suis pertractans manibus», oddelil od domnelého
Cecíliinho tela hlavu, a uložil ju do štvorcovej schránky (arcella) a tú do
strieborného relikviára (conca ex argento), podobne ako tomu bolo i s hlavou
sv. Šebastiána. Za pápeža Leva IV. (847-855) sa relikvia hlavy dostala do
rímskej Baziliky štyroch svätých korunovaných (Basilica dei SS. Quattro
Coronati). Paschal I. dal zátiberskú baziliku vyzdobi mozaikami; na jednej
z nich sa Cecília ramenom podopiera samotného pápeža Paschala. Metrický
nápis dokumentuje históriu umeleckého diela a ponúka taktiež interpretáciu5.
2

Pod a starobylého zvyku pred hrobmi mu eníkov svietili lampy naplnené olejom.
Rímske synody v rokoch 499 a 595 uvádzajú v zozname rímskych chrámov
a bazilík titulus Sanctæ Cæciliæ.
4
«Anthemus scribon veniens Romæ invenit eum (=Papam) in ecclesia sanctæ
Cæciliæ X Kal. Dec. Erat enim dies natalis eius».
5
«Hæc domus micat variis fabricata metallis / olim quæ fuerat confracta sub
tempore prisco / condidit in melius Paschalis presul opimus / hanc aulam Dei,
formans fundamine claro / aurea gemmatis resonat hæc dindina templi / Lætus
3
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Pápež Klement VIII. sa preslávil tým, že za jeho pontifikátu došlo k už
spomínanému nálezu neporušeného tela, ktoré si on sám uctil a osobne pritom
zape atil urnu s ostatkami práve v de liturgickej spomienky na sv. Cecíliu,
22. novembra 1599.
5. DÁTUM LITURGICKÉHO
V LITURGICKÝCH TEXTOCH

SLÁVENIA

SV.

CECÍLIE

A JEJ

MIESTO

Každý svätec má zvy ajne v liturgickom kalendári pridelený de , spravidla
de jeho smrti, kedy sa slávi jeho liturgická pamiatka. V Hieronymovom
martyrológiu sa ale Cecília uvádza až trikrát: 16. septembra, 17. novembra a 22.
novembra. Prvý dátum by sa dal považova pod a niektorých (De Rossi) za
dátum jej smrti, ale liturgisti ho nikdy nespájali s nejakým slávením.
P. Delehaye je napríklad názoru, že sa jedná o úplne inú Cecíliu. Dátum 17.
november je považovaný za anticipáciu sviatku, ktorý sa normálne slávil 22.
novembra, v de , kedy bola požehnaná rímska bazilika titulus S. Cæciliæ. Tento
dátum (22.11.) dosved uje taktiež nápis na hrobe v Kalixtových katakombách,
Liber Sacramentorum, a bol d om liturgickej spomienky už od polovice
6. storo ia.
Kult sv. Cecílie sa úzko viaže na jej bezprostrednú popularitu. Cecília sa
rýchlo dostala do Veronského, Gelaziánskeho i Gregoriánskeho sakramentára:
vo Veronskom bolo k jej sviatku až pä omšových formulárov s relatívnymi
prefáciami; Gelaziánsky ponúka dve omše na es sv. Cecílie: jednu 22.
novembra, druhú 22. septembra. Zaujímavos ou je, že sám pápež Gelázius
vyzýval, aby sa pri kulte mu eníkov postupovalo opatrne. Ak sa meno Cecílie
dostalo do kalendára dvakrát, sved í to o ve kosti jej úcty, akej sa netešila
napríklad ani sv. Agnesa. V Gregoriánskom sakramentári sa nachádzajú omšové
modlitby na de sv. Cecílie, prefácia na dies natalis a na vigíliu. Galikánsky
a mozarabský misál pridali alšie modlitby na es sv. Cecílie a tým otvorili
cestu rozšíreniu jej kultu v Gálii a na iberskom polostrove.
V línii starých liturgických textov sa pohybovala aj hymnológia, ktorá
ospievala Cecíliinu istotu, jej vytrvalos vo viere, horlivos za obrátenie

amore Dei hic coniunxit corpora sancta / Cæciliæ et sociis rutilat hic flore iuventus
/ quæ quidem in cryptis pausabant membra beata / Romæ resultat ovans semper
ornata per ævum.»
«Zlatom a drahokamami žiari vnútro tohoto chrámu, kde Paschal, zapálený Božou
láskou, zhromaždil sväté telá Cecílie a jej spolo níkov, ako kvety mladosti. Ich
posvätné ostatky odpo ívali už predtým v hrobke, no teraz je nimi ozdobený Rím,
ktorý sa tomu teší naveky.»
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príbuzných i vnútorný spev jej srdca6. Svätá Cecília našla miesto aj vo
východnej liturgii. Simon Metafrastes preložil jej Passio do gré tiny. Liturgické
slávenie pripadá na 24. novembra a na jej po es boli tiež vytvorené nejaké
hymny.
Hlavným zdrojom pre skladbu textov, ktoré sa používali po obnove liturgie
pápežom Piom V., bolo opä Passio. Rímsky breviár (z r. 1961) na de 22.
november predkladá texty ( ítania a antifóny) zo života sv. Cecílie, v ktorej sa
hovorí o jej svadbe s Valeriánom, o obrátení manžela, o stretnutí s pápežom
Urbanom a o videní anjela v blízkosti Cecílie. alší text je zameraný na nosti
svätej panny: ospevuje jej panenstvo, ducha modlitby a um tvovania7. Autor
predstavuje Cecíliu ponorenú do vnútornej modlitby i vo chvíli jej svadby:
všade dookola znie hudba radosti a nevesta si v srdci spieva: «Fiat, Domine,
cor meum et corpus meum immaculatum ut non confundar...». Cecíliin profil
dop a poh ad na služobnicu Pána, slúžiacu «quasi apis argumentosa»8. Zmes
týchto textov nám vyli uje zaujímavý porterét panny, triumfujúcej vo svojom
pozemskom živote pre svoju panenskú istotu, ktorá ju priviedla až k palme
mu eníctva.
Po reforme II. Vatikánskeho koncilu sa uchoval len fragment všetkých
týchto údajov v podobe antifóny na Benedictus: «Dum aurora finem daret,
Cæcilia exclamavit dicens: Eia, milites Christi, abicite opera tenebrarum et
induimini arma lucis». Veta naberá nový a plný význam pre tých, ktorí ju
recitujú pri svitaní slnka. Antifóna na ve erný chválospev vyzýva myslie na
lásku k Písmu, akou horeli vtedajšie panny. Historická správa v Liturgii hodín
poukazuje na kult, akému sa sv. Cecília tešila od 5. storo ia, ke že na jej
po es bola postavená bazilika a rýchlo sa šírila jej Passio. Z jej legendárneho
života sa do sú asného breviára dostala len nosná myšlienka na Cecíliu ako na
dokonalú kres anskú ženu, ktorá z lásky ku Kristovi objíme život v panenstve
a podstúpi mu enícku smr . Posvätné ítanie, prevzaté zo sv. Augustína,
pripomína aspekt, o po stáro ia akosi doprevádzal kult sv. Cecílie: «Bene
cantate Deo in iubilatione».

6

«Virgo prudens exors sordis / in arcano semper cordis / servans evangelium, /
cantantibus organistis / commutare non pro istis, / vult Christi connubium.»
7
«Cilicio Cæcilia membra domabat, Deum gemitus exorabat.» «Domine Iesu
Christe, seminator casti consilii, suscipe seminum fructus, quos in Cæcilia
seminasti.» (Porov. 3. a 4. antifóna matutína)
8
Porov. 1. a 3. antifóna ranných chvál.
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O protivných varhanících a paná cích
Není bohužel nic neobvyklého, když si kn z pomyslí, že než takový
varhaník, jako je ten jeho, tak to rad ji žádný – neposlušný, d lá si, co chce, ba
dokonce rozd luje farnost. Ale co je možná ješt zarážející, kdyby varhaník i rád
hrál tak, jak se má, ovšem obstrukce mu d lá a „ pou uje“ ho protivný a hudebn
i liturgicky málo vzd laný paná ek. Co d lat?
Stát si za svým, odvolávat se na odborníky a vést p itom válku, to do
církevního prost edí nepat í, jak jist v dí i školáci v první t íd náboženství.
Bát se zpochybnit autoritu duchovního, který je p ece studovaný a vždycky
mluví pravdu, je zase synonymem falešné pokory. Dobrý k es an p ece není
takový, který si nechá všechno líbit až do té míry, že láska k pravd a jeho dobrá
v le se vzd lávat se ve výsledku oto í proti n mu.
Co si budeme namlouvat: sv tský duch v sou asnosti velmi intenzivn proniká
i do církve, a tak se nedivme, že je tak nízký zájem o staletími osv d ené ctnosti,
jakými jsou ob , nezištnost, pokora a poslušnost. A to u varhaník , kte í si tu a tam
zam ují službu s emeslem a p edvád ním, ale i u kn žstva, tvá ícího se papežšt ji
než papež. Vždy je jednodušší vyhýbat se problém m, než je ešit, a tak – zejména
v n kterých diecézích – se tyto „ slabosti“ tolerují, v nad ji, že by se kn z se svými
spolupracovníky m l p ece domluvit. Na kvalitu se zkrátka nedbá a liturgie
v n kterých kostelích je tak skute n k plá i.
Avšak domnívám se, že základním pilí em zdravého fungování (nejen)
církve je jednota. Když se ohlédneme zp t do historie, šk dce býval v zájmu
zachování jednoty zpravidla odstran n. A to zní tvrd , byly doby, kdy se
vynášely dokonce i rozsudky smrti. Dnes našt stí nikdo nikoho nezabíjí, ale za
jednotu se modlíme a angažujeme stále. Nejen od 18. do 25. ledna. Stále.
V církvi, v rodinách, v mezilidských vztazích. Vždy jak chci budovat jednotu
s bratry odlou enými ve ví e, když ji neumím nebo snad ani nechci aktivn
budovat se svými nejbližšími? Mnozí to sice neradi slyší, ale církev je a bude
hierarchická, nikoli demokratická, založena na poslušnosti a poko e. A to je také
odpov
pro všechny. Pro kn ze – být poslušný u itelskému ú adu církve
v osob papeže i biskupa a dodržovat liturgické p edpisy; ale i pro varhaníky,
jejichž p ímým nad ízeným je kn z, alter Christus, kterému jsem ve skute nosti
poslušný nebo naopak neposlušný. Soud jist náleží Pánu Bohu a v íme, že ten
nejlépe zhodnotí i naše dobré úmysly, i naši (ne)poslušnost.
Pakliže jsem si z církve ud lal podnik, kde mohu realizovat své ego, nesmím se
divit, že m pan fará nebo naopak moji farníci nemají tolik rádi, kolik bych si p ál.
A koli jedno nevylu uje druhé a pr b žn se vzd lávat z stává i nadále morálním
imperativem pro všechny, je lepší, když za královský nástroj usedne lov k pokorný
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a poslušný, i když mén zru ný, než virtuóz, který nedbá slov celebranta. Anebo
m že být milá Pánu Bohu taková služba, která vnáší neklid a nap tí?
Marcel Puvák

Koncerty v kostelech
V poslední dob jsme dostali n kolik dotaz ohledn koncert v kostelech. Tímto
lánkem chci poukázat na širší souvislosti.
P ed sedmdesáti lety jsem byl školák a dob e si to pamatuji. V kostele
jsem se nesm l s nikým pozdravit, v kostele jsem nesm l ani špitnout.
V kostele jsem se nesm l ohlédnout, jen se dívat na svatostánek a na to, co
se na oltá i p ed ním konalo, maximáln ješt p i kázání na kazatelnu. Kostel
byl d m, kde mezi námi p ebývá B h.
Pak p išla jiná doba. Kostel ponenáhlu p estával být domem p ebývání Boha
a stával se domem setkávání. Nap ed setkávání Boha s jeho lidem, pak lidu
s Bohem, pak Božího lidu mezi sebou, pak se dávalo takhle do závorky to
(Božího), n kdy úpln vypoušt lo a kostel z stal jen místem setkávání lidí.
Souviselo to s Druhým vatikánským koncilem a dobou po n m, kdy se
koncilní záv ry chápaly dob e i špatn . Nap . koncil si p ál, aby se církev otev ela
sv tu a vyšla ze svých hradeb nést evangelium sou asnému sv tu, a tedy
sou asnými prost edky a sou asným zp sobem komunikace, což je dodnes
problém. Jenže to také bylo zneužito, a byly a jsou tlaky, aby církev otev ená
sv tu nechala vstoupit sv tské do sebe, pop . aby sv tské nad adila Božímu.
M lo a má to dopad i na církevní um ní. Momentáln to nap . v e mezi
architekty. O ekává se dokument patrn p ímo od papeže, který má zamezit
stavb kostel postrádajících posvátnost.
Pochopiteln se to nevyhnulo ani chrámové hudb . Jednou z oblastí, kde se
pnutí mezi správným a nesprávným chápáním otev ení se sv tu projevuje, jsou
koncerty v kostelech.
My jsme v dob t sn pokoncilního v ení a bou livého kvasu žili za „ železnou
oponou“ , takže se nás nedotýkalo, co se d lo v architektu e (kostely se u nás
nestav ly) i v hudb (koncerty v kostelech nebyly). Za alo to až po sametové
revoluci. To už ale platila instrukce Koncerty v kostelích, kterou na základ op t
dobrých i špatných zkušeností vydalo v r. 1987 p íslušné vatikánské „ ministerstvo“ s ú edním jménem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.
Instrukce není dlouhá, má necelých 7 stran A5. P edevším íká, že kostel je
sv cením trvale vyhrazen pro bohoslužbu, pro modlitbu a ticho. Že kostel
z stává posvátným místem i tehdy, když se v n m nekoná bohoslužba. V ásti,
kterou v nuje koncert m, uvádí, že se na nich smí hrát a zpívat pouze hudba
liturgická (složená pro slavení bohoslužby, obda ená posvátností a krásou
formy) a hudba náboženská (inspirovaná texty Písma svatého a liturgií nebo
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vztahující se k Bohu, k svatým, k církvi). Pro každý jiný druh hudby musí z stat
kostely uzav ené ( l. 6., 8., 9.). Z ásti, která mluví o koncertech v souvislosti
s liturgickými slavnostmi, s osobitým charakterem r zných liturgických dob
a v bec s liturgickým kalendá em, vyplývá, že koncerty musí odpovídat
liturgickým dobám a liturgickým slavnostem (zvl. l. 9.).
Instrukce vyzývá biskupské konference, aby v této oblasti zaujaly ú inná
pastora ní rozhodnutí, vhodná pro jejich území ( l. 3.,4.). Tak po p ti letech
zkušeností s koncerty vyšly v r. 1995 Provád cí sm rnice eské biskupské
konference k instrukci Koncerty v kostelích a v r. 2000 krati ká novela t chto
sm rnic, která n kolik v cí up es uje a vyjas uje. Sm rnice p edevším dávají
fará m a po adatel m koncert praktické pokyny jak postupovat a konkretizují
to, co je v instrukci e eno pouze obecn (pozn. redakce: texty Instrukce i Provád cích sm rnic jsou na stránkách www.musicasacra.cz v sekci Dokumenty).
Moc dob e víme, jak je pro naši spole nost charakteristická snaha pro vlastní
zisk obcházet, spíš ignorovat, moudrá pravidla a zákony, která jsou prosp šná
pro celek. Proto nás nem že p ekvapit, že se to d je na nejr zn jší úrovni,
i hodn vysoké, také v oblasti koncert v kostelech.
V Brn máme našt stí biskupa, který je vnímavý pro posvátnost, pro liturgii
i pro hudbu, který tudíž chápe smysl a poslání koncert v kostelech. Proto pov il
St edisko pro liturgickou hudbu – jeden z ú ad biskupské kurie – aby nejen dbalo
na dodržování instrukce a sm rnic, ale aby se také snažilo v této oblasti
o vzd lávání, vedlo kn ze i hudebníky ke k es anské moudrosti, která chápe
hlubokou oprávn nost a správnost požadavk instrukce a sm rnic, ctí posvátnost
kostela a duchovn prožívá jednotlivá údobí liturgického kalendá e.
Proto se snažme být v oblasti koncert v kostelech moud í nejen sami, ale snažme
se o víc – vést nemoudré, kte í si z r zných d vod myslí, že oni jsou ti nejchyt ejší.
Karel Cikrle

Informace – Nabídky – Pozvání
Židenická (gregoriánská) Schola Ducha Svatého
(Schola Gregoriana Spiritus Sancti)

Letos o Velikonocích tomu bude rok a p l, co se na zp várn kostela sv. Cyrila a
Metod je v Brn -Židenicích poprvé sešlo n kolik nadšenc pro oživení tradice
zp vu gregoriánského chorálu v naší farnosti. Hlavního vedení choralist se ujal
Duch Svatý, jenž se na samém po átku ve ejného p sobení scholy z eteln projevil
mj. dvojím okamžitým uzdravením hlasu (kantora) v den i noc ú inkování souboru.
Za první rok svého fungování schola zpívala nej ast ji na r zných modlitebních
setkáních (Noc žalm , no ní adorace, Getsemanská zahrada), n kolikrát se podílela
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na slavení mší. 27. 5. 2011 svým zp vem obohatila program Noci kostel . Po roce
svého p sobení poprvé vystoupila mimo domovskou p du – v galerii Angelikum
v kostele sv. Michala v Brn .
Schola ve svém skromném obsazení stále hledá a srde n zve další nové
leny (muže i ženy v ku 15-55 let) k posílení svých chór a spole nému
sdílení duchovních zážitk s nejstarším liturgickým zp vem naší církve.
P ijm te pozvání do ovzduší dávných dob v prost edí sou asnosti,
k nad asovým modlitbám p edešlých generací. Vítáme všechny zájemce
o liturgii, žalmový zp v atd., ale také nezú astn né hosty, kte í možná ješt
nev dí o všech svých h ivnách...
Zkoušky probíhají každé úterý v 19.00 hodin na zp várn židenického
kostela. V sou asné dob uvažujeme o p esunutí zkoušek na ned li ráno v 9.00
hodin (po mši v 8.00 hod.), proto p ípadné zájemce prosím, aby se pro jistotu
hlásili na uvedené adrese. T šíme se na Vás.
Za SGSS Martina M. Lavi ková
martina.gch@email.cz
***
Upozor ujeme všechny tená e Zpravodaje, že z d vodu malého zájmu sbor se
XXII. Setkání – nesout žní ekumenická p ehlídka chrámových sbor d tí a mládeže
(plánované datum konání 21. 4. 2012) neuskute ní!!! D kujeme za pochopení.
***
Regionální Sborování (nesout žní p ehlídka chrámových sbor dosp lých) – se
v letošním roce uskute ní v t chto lokalitách:
20. 5. 2012 – Jimramov (kontaktní osoba Antonín Bradá ; ant.bradac@centrum.cz)
9. 6. 2012 – Slavkov (kontaktní osoba Petr Hlavá ek; hlavacekp@post.cz)
9. 6. 2012 v 15:30 – T ebí (kontaktní osoba Jaroslav Paik; jpaik@email.cz)
10. 6. 2012 – Boskovice (kontaktní osoba Ji í Pohl; pohl.jiri@seznam.cz)
24. 6. 2012 – Brno (kontaktní osoba Petr Kola ; varhanik007@seznam.cz)
***
Dne 12. 5. 2012 se uskute ní zájezd za varhanami. Letos máme v plánu
navštívit Hlu ín, Ludge ovice a kostel sv. Václava v Ostrav (po adí míst zatím
není pevn stanoveno).
Doprava do Ostravy na místo srazu bude vlastní (místo a as budou up esn ny
p ihlášeným zájemc m). V p ípad , že by z Brna cht lo jet více než 30 ú astník ,
bude objednán autobus. Doprava mezi jednotlivými lokalitami na severní Morav
bude zajišt na hromadn autobusem. Ob d bude zajišt n na trase zájezdu.
P ihlášky zasílejte do kancelá e Musica sacra do 30. 4. 2012. Nezapome te
nahlásit, zda máte zájem o cestu autobusem na trase Brno-Ostrava (je možné též
na této trase p istoupit) a zda máte zájem též o zamluvení ob da.
***
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Kvalifika ní zkoušky (D, C1, C2, resp. vyšší) se konají dne 4. 6. 2012 v Brn .
Zájemci se mohou p ihlásit do 14. 5. 2012 v naší kancelá i.
***
Zveme všechny zájemce na liturgii zpívaných nešpor (viz Kancionál . 084),
které se uskute ní 17. 6. 2012 v 16 hodin v kostele Zmrtvýchvstání Pán ve
Slavkov u Brna. Sou ástí nešpor bude slavnostní p edání kvalifika ních
osv d ení absolvent m t íletého varhanického kurzu, který probíhal
v prostorách místní fary a na k rech n kolika okolních kostel od r. 2009.
Hlavním celebrantem bude P. Karel Cikrle.
***
Napište nám, co jste zpívali a hráli o letošních Velikonocích, p íp. celé
velikono ní dob . Vaše p ísp vky rádi uve ejníme v ervnovém íslem Zpravodaje.
***
Letošní škola duchovní hudby CONVIVIUM 2012 se uskute ní 11. – 19. 8.
2012 ve Spišské kapitule na Slovensku. Bližší informace naleznete na
www.convivium.cz.
***
Uzáv rka dalšího ísla je 31. kv tna 2012. Budeme rádi, když nám pošlete své
p ísp vky. Díky!

U varhan Lorety minoritského kostela v Brn

K ížovka
ešení tajenky z minulého ísla: MOTU PROPRIO: 1. Salmo, 2. Ars nova,
3. Hostie, 4. Trubka, 5. Kaplan, 6. Korejs, 7. Fonograf, 8. Corpus, 9. Portativ,
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10. Zdislava, 11. Hromnice. Správnou tajenku nám zaslalo osm luštitel :
M. Lakosilová, J. Koc rek, J. Lindr, J. Hubert, J. Omelka, I. Veselá, M. Šobá ová
a J. Langášková. Odm nu zasíláme paní Markét Lakosilové. Tajenku tohoto ísla
nám zašlete do 31. 5. 2012.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Anglicky partitura.
2. Nápis na k íži Ježíše Krista.
3. První vystoupení, premiéra.
4. ímských 2400.
5. Divadelní hv zda.
6. P edch dce magnetofonu.
7. Malé varhany bez pedálu.
8. Šestý diatonický stupe k danému tónu.
9. Italsky flétna.
10. Sedmá solmiza ní slabika.

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
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