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Kde jsou lidé, tam jsou třecí plochy – různé názory, někdy až spory, různá
zaměření. V rodině, ve farnosti na všech úrovních, v zaměstnání, mezi přáteli.
Nemůže to nebýt.
Co je olej, který na ně máme kapat, aby to drhlo a skřípalo co nejméně?
Společně být co nejblíže Kristu.
Čím budeme blíž Kristu, tím budeme blíž i sobě.
o. Karel

Pozvání na Svatocecilské setkání
Drazí členové jednoty Musica sacra a ostatní chrámoví hudebníci,
tímto Vás co nejsrdečněji zvu na letošní Svatocecilské setkání do brněnské
katedrály 24. 11., při kterém jednota oslaví 20. výročí své činnosti. Chceme při
příležitosti oslavy naší patronky sv. Cecílie vyzpívat Bohu vděčné „Te Deum
laudamus“ za uplynulých 20 let, poděkovat nebeskému Otci za všechny milosti
a dary a vyprosit si pro službu chrámových hudebníků a pro činnost naší jednoty
Jeho požehnání.
K příležitosti 20. výročí Musica sacra zaslal Sv. otec Benedikt XVI. všem
jejím členům a spolupracovníkům apoštolské požehnání, které nám předá otec
biskup Vojtěch Cikrle při liturgii v katedrále.
K letošnímu Svatocecilskému setkání zkomponoval náš místopředseda
Ondřej Múčka dvě skladby – vstupní antifonu ke sv. Cecílii (je v notové příloze
tohoto Zpravodaje) a děkovný chvalozpěv „Tebe, Bože, chválíme“. Společně si
je zazpíváme při liturgii v katedrále.
Mimo obvyklý program setkání (viz pozvánka na s. 15) bude prezentace nové
publikace: Zdeněk Pololáník – Zpěvy mezi čteními (více o ní v anotaci na s. 13).
Ještě jednou všechny vás – členy, spolupracovníky, příznivce i ostatní
chrámové hudebníky a lidi dobré vůle – srdečně zvu a těším se!
PhDr. Willi Türk, předseda

Liturgické okénko (listopad – prosinec)

Měsíc listopad otevírá slavnost Všech svatých. Vhodné písně z Kancionálu
jsou 840 nebo 841, po domluvě s knězem je možno přede mší nebo po ní zpívat
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litanie ke všem svatým 068. Následující den 2. listopadu je Vzpomínka na
všechny věrné zemřelé, ke mši vybereme některou z mešních písní za zemřelé
(921, 923, 925), po mši a při pobožnostech za zemřelé 922, 924. Známá
a oblíbená píseň Blíž k tobě, Bože můj (901) není píseň za zemřelé (ač se často
hraje a zpívá při pohřbech), ale vyjadřuje důvěru v Boží vedení a ochranu
v životě člověka – k liturgii za zemřelé není vhodná. Ve dnech modliteb za
zemřelé 2. - 8. listopadu je vhodné hrát po každé mši včetně neděle 922 nebo
924.
O 33. neděli v mezidobí a ve dnech po slavnosti Ježíše Krista Krále je
vhodná píseň 519 vztahující se k druhému příchodu Krista.
Poslední neděle v listopadu je slavnost Ježíše Krista Krále, hrajeme píseň
707, po mši 631 (na webu Musica sacra je ke stažení české proprium Josefa
Olejníka na tuto slavnost).
Doba adventní má dvě části rozdílného charakteru: 1. Období do
16. prosince – hlavní myšlenka je druhý Kristův příchod ve slávě na konci časů.
2. Tzv. předvánoční týden od 17. do 24. prosince – liturgie připomíná události
bezprostředně předcházející narození Páně. Tuto skutečnost je třeba, pokud
možno, zohlednit i při výběru písní k liturgii ve všedních dnech, např. v prvním
období zvl.: 101, 109, 121, 123, 126, 127, 128, 129; v druhém období
(předvánoční týden) zvl.: 102 – 117, 122, 124, 130. Výběr písní pro neděle se
řídí jejich myšlenkovou náplní: 1. neděle – příchod Krista na konci věků: 129,
126. 2. a 3. neděle – Jan Křtitel volá k obrácení – 121, 125 (122, 123).
4. neděle – mariánská (zvěstování, navštívení): 130, 111, 124.
Je dobrou tradicí zpívat přede mší ve všední dny 101 a v neděle 128.
K přijímání podle potřeby přidáváme písně označené M4, např. 106, 107, 108,
114, 115, 116, 127. Po mši je možno zvl. 117 (124, 140) nebo příslušnou sloku
mešní písně (125, 129).
V době adventní se nezpívá Sláva na výsostech Bohu (vyjma slavností a
svátků). Způsob varhanní hry je dobré přizpůsobit osobitému charakteru
adventu, který je dobou vnitřní usebranosti a touhy po Kristu, jak říká liturgický
dokument. To se projeví charakterem improvizace a používáním rejstříků
(nepoužíváme slavnostní registraci, mixtury apod.).
Na 8. prosince připadá slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu. Nejvhodnější píseň je 130 (možno též 111, 112, 124 nebo
píseň z odd. 801 ad.), k přijímání 106 – 108, 114 – 116, 127, závěr 117. Zpívá se
Sláva na výsostech Bohu a je vhodné užít slavnostní registraci.
Zpracoval Willi Türk
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Čtyři nesouvisející poznámky
1. Byl rok 1969, ještě se žilo z toho, co přineslo jaro předchozího roku. V sobotu
před slavností Seslání Ducha Svatého byla ve svatovítské katedrále kamerová
zkouška na nedělní mši. Ty kamery patřily bavorské televizi, pak v neděli mši
živě přenášely přes hranice. Hudba při liturgii byl gregoriánský chorál a dostal
to na starost litoměřický seminář, konkrétně já, který jsem tam vedl chorální
scholu. Schola stála pochopitelně v presbytáři, do kanovnických lavic jsme
posadili další zpěvuschopné bohoslovce. Když se to zkušebně „sjelo“ na
kameru, byla nad záznamem porada realizačního týmu. Nestačil jsem se divit,
jak špatně působily díry mezi Kyrie, eleison scholy a lidu a díry při střídání
scholy a lidu v Gloria, Credo, Agnus. Jasné, co následovalo – zkouška, na které
všichni dostávali do těla, že střídání musí být attacca, česky připoj!, vpadni!
Často mi to napadá, když slyším ordinárium. Třeba to nejzpívanější –
Břízovo, při jehož interpretaci se ani vytušit nedá, že Pane, smiluj se bylo
napsáno jako jeden celek v ¾ taktu. Bratři varhaníci, sestry varhanice, zkuste to
zpívat a hrát s metronomem nastaveným asi na 60 a ¾. Až to takhle zvládnete
i s lidmi natolik, že se do toho budete moci i zaposlouchat, zjistíte, že je to
vlastně jeden velice pěkný hudební celek, tvořený šesterým opakováním.
Totéž v modrém platí pro Beránku, pro Svatý, kde ordinária běžně nemají
předepsaný takt, ale kde je jasný. Attacca střídání platí i pro části ve volném
rytmu (Sláva, Věřím, Otče náš), kde se nesmí roztrhávat celek jak melodických
frází (Ty, jenž snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi – jeden celek!), tak smysl
jedné věty (Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi, A odpusť nám naše viny).
2. V kancionále je příslušná sloka nadepsána Obětní průvod. Kdy se ta sloka
zpívá v praxi? Moc často už před obětním průvodem nebo až hluboce po něm,
protože varhany improvizují dlouhý úvod. To je zcela proti liturgickému smyslu
tohoto zpěvu. Základní předpis o slavení mše Všeobecné pokyny k Římskému
misálu říká (čl. 74 /50/): „Průvod, ve kterém se tyto dary přinášejí, je provázen
zpěvem k přípravě darů; zpěv má trvat aspoň tak dlouho, dokud se dary neuloží
na oltář.“
Dělejme to tak. V různých kostelech jsou různé zvyky kolem obětního
průvodu; někde už na konci přímluv stojí lidé s obětními dary na „startovní
čáře“ (což není správné), jinde se po přímluvách teprve začínají dohadovat, kdo
je ponese. Varhaník-varhanice to s úvodem musí mít spočítané tak, aby se
zpívalo opravdu při průvodu. Improvizovat se může podle místních zvyků před
nebo po průvodu.
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3. Bude Advent, budou Vánoce, doba koncertů v kostele. Jistě, mají je na
starosti faráři, ne varhaníci. Ale i varhaníci je mohou ovlivnit.
Tak jako v Adventu nebudete při mši hrát písně z vánočního oddílu
Kancionálu (201 ad.), tak v Adventu nemá v kostele co dělat koncert s vánočním
repertoárem. Ať už interpreti jsou (polo)profesionálové, amatéři, ZUŠ nebo
normální školy všech stupňů. Jedinou výjimkou jsou vánoční besídky škol
v (před)poslední den před prázdninami, které uvádí resp. provází duchovním
slovem farář. Ten z toho musí udělat přípravu na Vánoce a nedopustit, aby se
z toho stala produkce účinkujících.
Vánoční doba končí svátkem Křtu Páně, což je neděle mezi 7. až 13. lednem.
O Vánocích, které máme před sebou, to bude ten 13. leden. Vánoční koncerty se
tedy mají konat od 25. prosince do svátku Křtu Páně, 7.-13. ledna.
Před reformou liturgického kalendáře, kterou inicioval II. vatikánský koncil,
trvala vánoční doba do „Hromnic“ – 2. února. S ohledem na to platí toto svolení
České biskupské konference, publikované např. v Liturgickém kalendáři 20112012 str. 28: „Ve vánoční době bývá zvykem vystavovat jesličky k zbožné úctě
věřících. V kostelích a kaplích, kde se konají bohoslužby, mohou být vystaveny
do svátku Křtu Páně. Pouze tam, kde jsou umístěny v postranní kapli nebo
v zadním prostoru kostela, mohou zůstat déle (např. do svátku Uvedení Páně do
chrámu – 2. února).“ Smyslem tohoto svolení se má řídit i pořádání vánočních
koncertů v době od Křtu Páně do 2. února.
4. Poslední poznámku začnu jako první příhodou „ze života“. Není to dávno, co
jsem seděl nad nesourodou hromadou papírů, které se sešly, a probíral je.
V úředním věstníku jedné slovenské diecéze mě zaujalo důrazné napomenutí
biskupa, že všichni kněží musí dbát na to, aby se v kostele zpívala ordinária
pouze s autentickým textem a nepřipustili zpěv textu nějak pozměněného. Další
na řadě byl zpěvníček pro letošní Celostátní setkání mládeže ve Žďáru vydaný
Sekcí pro mládež České biskupské konference. Pochopitelně jsem hned dychtivě
pátral, zda tam je nějaké ordinárium. Byla dvě. Jedno s textem autentickým,
druhé (č. 79) mající pouze Pane, smiluj se, Sláva a Beránku s textem v prvých
dvou částech změněným.
Vybavilo se mi, kolikrát jsem musel pevně zasáhnout, aby alespoň na
Setkáních chrámových sborů dětí a mládeže, které pořádala jednota Musica
sacra, se nezpívala ordinária s pozměněným textem, protože jsou zakázaná.
Kolikrát jsem někde jako host u oltáře trpěl, když se zpívala. Kolikrát jsem se
vyhnul celebrování mše, když jsem věděl, že se budou zpívat a já to nemohu
ovlivnit.
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Velkým viníkem na stavu, který v tomto u nás panuje, jsou Hosany
a v nich předmluvy biskupů, které dávají tomu, co Hosany uvádějí, jakousi
nálepku správnosti, legality. Jenže toto legální není. (Hosana III uvádí celkem
17 ordinárií; z nich má pouze 8 text autentický, v 5 jsou změny a 4 jsou
parafráze textu.) Církevní dokumenty vůbec nepředpokládají, že by se něco
takového mohlo dít. Musicam sacram z r. 1967 říká, že biskupským
konferencím náleží, zda připustí, aby některé zpívané texty z minulých věků
mohly být nadále používány, i když nesouhlasí se schváleným překladem
liturgických textů (čl. 55; u nás to jsou např. v Kancionále písně č. 514 a 520).
Všeobecné pokyny k Římskému misálu, verze 3. z r. 2002 jen uvádějí (čl. 366),
že „Zpěvy z Mešního řádu, např. Beránku Boží, není dovoleno nahrazovat
jinými zpěvy.“ Eucharistické modlitby pro mše s dětmi (úvod čl. 8. a 10) dávají
biskupským konferencím pravomoc k jistým úpravám ordinária, ale pouze pro
mše s dětmi; ze souvislosti je zřejmé, že s dětmi malými.
Texty ordinárií jsou posvěceny staletími, jsou předávány s posvátnou úctou,
ve Věřím nad jednotlivými větami, dokonce i nad jednotlivými slovy celá
desetiletí vedli diskuze nejchytřejší biskupové církve. Všichni hudební
skladatelé už bezmála 2 000 let ty texty zhudebňují s pokorou a úctou a přečasto
jsou jejich díla hudební skvosty.
Nač ukazují ty změny textu? Napadá mi, že právě na ten nedostatek pokory
a úcty k liturgii církve, k jejímu smyslu, k její tradici, k dílu předávanému jako
poklad už skoro dvě tisíciletí. Že by někdy i na neschopnost zhudebnit daný
text?
Vím, že kořen chyby je výš, v České biskupské konferenci, která nemá
funkční liturgickou komisi se subkomisí pro liturgickou hudbu (a také např. se
subkomisí pro vlastní liturgii a pro liturgický prostor a předměty – ale to je
mimo náš obor), která by oblast liturgické hudby spravovala v duchu církevních
norem. Která by se starala o to, aby děti, mládež, dospělí, sbory Boha
z radostného srdce a z plného hrdla chválili zpěvem krásným a přitom
katolickým, shodujícím se s posvátnou tradicí církve.
Karel Cikrle

Ad Regionální Sborování
Vážený pane Frydrychu,
reaguji na Váš článek ve Zpravodaji z července 2012 o Sborování v Brně.
Celkové vyznění Vašich slov je silně hodnotící. Pokud má Sborování zůstat
nesoutěžní přehlídkou chrámových sborů, působí Váš text velmi nešťastně
a nevhodně. Přehlídka má nabízet množství různých "chutí" bez toho, abychom
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se vyjadřovali, že ten raději čokoládu a onen spíš něco od masa. Hodnocením
výkonů sborů přispíváte ke zmenšení účasti na Sborování, protože málo lidí má
žaludek na to, aby o sobě četli, jak rutinně či falešně zpívali.
Řádky konkrétně o sboru Kůrnice považuji za nepřijatelné.
„Poté vystoupila Schola Kohoutovice „Kůrnice“. Nechci zde polemizovat
nad názvem tohoto seskupení (13 žen + 3 muži), který nepovažuji za šťastný,
spíše se pozastavit nad tím, proč tento sbor odzpíval celý repertoár a capella,
když intonační přesnost není zrovna jeho ozdobou…“
Aniž byste uvedl, které skladby zazněly, drtíte kritikou nadšené amatéry.
Bylo snad Vaším záměrem znechutit je, aby přestali s radostí zpívat Hospodinu?
Za mužné gesto bych považovala Vaši omluvu těm patnácti zpěvákům, kteří
nepřijeli na Sborování soutěžit, ale setkat se s kolegy a přáteli.
Petra Doffková, sbormistr Kůrnic
P. S.: Když už jste si dal práci Kůrnice tak přesně spočítat, mohl jste být
důslednější: muži byli čtyři – i dvanáctiletý muž je mužem...

Ad Regionální Sborování aneb Jak (ne)hodnotit nesoutěžní
přehlídku?
Dovoluji si tímto textem reagovat na zprávy z regionálních Sborování
uvedené v posledním čísle ZMS. Pozorní čtenáři si nemohli nepovšimnout
disproporce mezi zprávou o Sborování v Brně a zprávami z ostatních míst, kde
tato akce během května a června proběhla. Onen rozdíl spočíval v celkovém
způsobu hodnocení těchto akcí, především potom výkonů jednotlivých sborů.
Zatímco pro vystoupení brněnských sborů účinkujících v katedrále sv. Petra
a Pavla zvolil kolega muzikolog Karol Frydrych velmi přísná hodnotící kritéria,
u sborů z regionálních přehlídek si čtenář mohl učinit představu většinou jen
o repertoáru. Výkony byly hodnoceny kladně, s viditelnou snahou sbory
povzbudit k další činnosti, zvláště ty, které se odhodlaly přijít na přehlídku
poprvé. Po přečtení všech uvedených příspěvků jsem nabyla dojmu, že se zde
jednalo o dvě akce zcela rozdílného typu, totiž o exkluzivní přehlídku „elitních“
brněnských chrámových sborů (a jednoho prostějovského pod brněnským
vedením) na jedné straně, a o přátelská a otevřená setkání amatérských
hudebních seskupení v regionech na straně druhé – setkání, na nichž je více než
interpretační úroveň hodnocena snaha a chuť zpívat. Připouštím, že v rámci
všech letošních regionálních Sborování musela být úroveň sborů jistě velmi
rozdílná, avšak dovolím si otázku: je rozdíl mezi sbory v brněnském děkanství
a jinde skutečně tak hluboký, aby vyžadoval natolik odlišný přístup
v hodnocení? Nebo vzato poněkud obecněji: Jaká (či jak přísná) kritéria užívat
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při hodnocení výkonů na nesoutěžní přehlídce, kam se může přihlásit jakýkoli
chrámový sbor?
Začněme od textu Karola Frydrycha. Jeho a priori kritický přístup
k výkonům na brněnské přehlídce je do jisté míry pochopitelný. Na Sborování
v katedrále sv. Petra a Pavla, obsazeném celkem sedmi sbory, se totiž
představila přední brněnská chrámová pěvecká seskupení, která se mohou
pochlubit buď profesionálním vedením nebo dlouholetou tradicí či zkušenými
zpěváky – nebo nejlépe vším dohromady. U jejich vystoupení je proto již
předem očekávána jistá kvalitativní úroveň a náročného hudebního kritika tato
příležitost přímo vybízí k hodnocení a srovnávání výkonů na jiné úrovni než je
pouhá zpráva o účasti toho kterého sboru a jeho repertoáru. Pozitivní zpětná
vazba se může pro hudební tělesa s výše jmenovanými kvalitami stát impulzem
ke zlepšení, negativní v lepším případě poukáže na nedostatky, v horším urazí,
avšak pravděpodobně nezapříčiní přerušení či ukončení činnosti daného sboru.
Jenže v Brně nastal problém. Mezi tyto sbory téměř profesionální úrovně se
dostal ansámbl vpravdě amatérský, který skutečně velmi dlouho sbíral odvahu
předstoupit před publikum v katedrále. Odhodlal se k tomuto kroku, neboť
předpokládal, že i brněnské Sborování, jakkoli obsazeno významnými sbory,
zůstává i nadále alespoň formálně přehlídkou otevřenou chrámovým sborům
jakékoli úrovně. Oním amatérským sborem byla schola Kůrnice z BrnaKohoutovic, která se kdysi zúčastnila dvou ročníků Sborování v Boskovicích.
Přísný kritik bohužel odbyl vystoupení tohoto sboru toliko a pouze rádoby
vtipnou narážkou na neobvyklý název sboru a na blíže nespecifikovanou
intonační nepřesnost. Mimochodem nepadlo ani slovo o repertoáru. Přes toto
krajně dehonestující ohodnocení chci věřit, že důvodem nebyla autorova osobní
nevraživost k tomuto ansámblu, ale toliko a pouze fakt, že se sbor Kůrnice
poněkud nehodil do kritiky „ušité“ pro tělesa jiné kvalitativní úrovně. Vzhledem
k celkovému charakteru a poslání celé přehlídky však měl autor s touto
eventualitou, totiž účastí sborů odlišné úrovně, počítat. Protože byl článek
otištěn ve Zpravodaji a tím pádem tedy odsouhlasen vedením jednoty Musica
sacra, ptám se: Neztrácí se zde (rozuměj v Brně) postupně ona původní
myšlenka otevřené, „nízkoprahové“ přehlídky, kde může vystoupit jakýkoli
chrámový sbor bez obav ze zdrcující kritiky? Předpokládám totiž, že kdyby
kohoutovický sbor navštívil některou z přehlídek mimo Brno, dostal by se do
Zpravodaje alespoň jeho repertoár, případně uznání za účast i za výkon, který,
soudíc dle pořízené nahrávky, rozhodně nebyl podprůměrný. Avšak i v Brně
potřebují tito amatéři, pro něž je nastudování repertoáru náročnější
a namáhavější než pro vycvičené zpěváky, především uznání a povzbuzení,
i kdyby mělo být spojené s kritikou (podotýkám, že kritikou konstruktivní). Nic
na tom nemění fakt, že Kůrnice a jim podobné sbory patrně nikdy nedosáhnou
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intonační preciznosti Kantilény, což ani není nezbytně nutné. Může se totiž stát,
že s tímto přístupem k čistě amatérským sborům ztratí přehlídka významnou
část účastníků nebo některé dosud váhající od účasti zcela odradí. Vzpomeňme
například na sbory, o nichž se ve své zprávě zmínil Jiří Pohl – ač pozvány,
nepřijely do Boskovic právě kvůli obavám z veřejného vystoupení. Jiná pěvecká
uskupení mohou po podobném hodnocení svého výkonu dokonce ztratit část
zpěváků – což pro ně mnohdy znamená otázku bytí či nebytí. To vše je při
hodnocení nutné vzít v úvahu.
Osobně však nejsem zcela proti uplatňování přísnějších kritických měřítek
při hodnocení výkonů a repertoáru sborů, naopak: kdyby nebylo zpětné vazby
a možnosti srovnání, neměla by přehlídka smysl. Vítám proto hodnotící ohlasy
ve zprávách z jednotlivých přehlídek. O vystoupeních začínajících amatérských
sborů není samozřejmě nutné referovat obšírně ve Zpravodaji; zcela postačí,
když se zhodnocení výkonů omezí na přátelské rozhovory při agapé v místě
konání přehlídky. Ovšem na různých místech brněnské diecéze působí také
velmi kvalitní chrámové sbory, které s přehledem zvládnou náročnější repertoár
a jejichž vystoupení snesou i přísnější hodnocení. Zde se otevírá pole působnosti
pro pisatele, aby se, pokud uznají za vhodné, hlouběji zamysleli nad výkony
i repertoárem těchto těles. Ale abych byla správně pochopena: přísnější kritika
není totéž co zdrcující. Navíc každá z oněch přehlídek je co do zastoupení
jednotlivých sborů zcela jedinečná, takže univerzální recept na hodnocení
vytvořit nelze. Dle mého názoru by mělo platit pravidlo: Zhodnotit věcně
a objektivně, ale přitom neodradit (a pokud možno povzbudit). Zlatou střední
cestu si bude muset každý kritik vyšlapat sám.
Irena Veselá
PS. Abych předešla případným nařčením ze zaujatosti, přiznávám dobrovolně, že jsem členkou sboru Kůrnice.

ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu se navrátila
"k Janáčkovi", nedostává se jí však finančních prostředků
Po roční rekonstrukci, kterou strávili v provizorních podmínkách na
Pellicově ulici, se pedagogové a žáci Základní umělecké školy se za měřením na
církevní hudbu, krátce zvané Varhanická škola, opět navrátili do původních
prostor v řecké vile na Smetanově ulici 14.
Vzhledem k tomu, že střední podlaží, ve kterém škola sídlí, bylo
rekonstruováno, a rozvržení interiéru i poněkud pozměněno, bylo na místě nové
prostory znovu požehnat. Slavnostního obřadu se 3. září v 10 hod. dopoledne za
asistence ceremoniáře Mgr. Josefa Múčky a za účasti řady vzácných hostí
a příznivců školy ujal brněnský biskup mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Mimo
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samotných pedagogů pozvání přijali generální vikář mons. Mgr. Jiří Mikulášek,
ředitel rádia Proglas mons. Ing. Martin Holík, ekonom biskupství Ing. Petr
Zelenka a Ing. Hana Tomková ze stavebního odboru biskupství, náměstek
hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, PhDr. Lea Hanáková
z odboru školství Jihomoravského kraje, vedoucí Střediska pro liturgickou
hudbu Mag. Art Ondřej Múčka, zástupci Moravskoslezské křesťanské akademie
PhDr. Jiřina Štouračová a prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., hudební skladatel
Zdeněk Pololáník a další hosté.
Obřad, který probíhal dle Benedikcionálu, byl zpestřen vkusnou hudební
produkcí, kterou připravil pracovní kolektiv školy. Místo vstupního zpěvu
přednesla Mgr. Naďa Bláhová za varhanního doprovodu MgA. Stanislavy
Syrkové Ph.D. 10 biblickou píseň Antonína Dvořáka. Paní Syrková se ujala též
čtení a žalm v Pololáníkově úpravě zazpíval pan ředitel Pavel Hamřík. Po promluvě otce biskupa pak zazněly přímluvy zaměřené na školství a žáky z úst Bc.
Dagmar Kolařové a MgA. Márie Nedomové Ph.D. Lucie Nováčková Dis. (klavír) a Stanislava Syrková (varhany) následně provedly úvodní Téma a závěrečné
Finale z Variací pro varhany a klavír op. 1 Zdeňka Pololáníka. Po odeznění
tohoto pozoruhodného díla pan ředitel poukázal na přítomnost samotného autora
skladby v sále a poděkoval mu za dlouholetou přízeň, kterou škole prokazuje.
Po skončení obřadu vyslovili biskup Vojtěch Cikrle za biskupství a Stanislav
Juránek za kraj potěšení nad výslednou podobou rekonstrukce a přání mnoha
úspěchů při výchově nových hudebníků a biskup předal řediteli potvrzení
o žehnání prostor. Setkání v sále pak ukončil pan ředitel krátkou závěrečnou
řečí, ve které poděkoval otci biskupovi za požehnání, představitelům kraje za
přízeň a přítomným za účast. Velký dík vyjádřil závěrem též všem
zaměstnancům školy, kteří bezvadně překonali veškeré útrapy spojené s dvojím
stěhováním a výukou v provizoriu. Všechny přítomné pak pozval na následný
raut s volnou diskusí, který zahájil přípitkem biskup Vojtěch Cikrle. Slavnostní
zahájení s žáky pak proběhlo odpoledne v 15 hod.
Co se týká vlastního provozu školy, rekonstrukce, kterou jako vlastník
budovy financovalo biskupství, odstranila mnohé nedostatky a podle slov
ředitele Hamříka přinesla zcela jinou kvalitativní úroveň: „Pomineme-li samotný
sál, každá učebna má oproti dřívějšku svůj vlastní vstup, takže výuka již není
rušena procházením dalších osob. Dveře jsou mnohem zvukotěsnější a jsou
krásně rekonstruovány, byla odstraněna nevyužitá průchozí místnost s nižší podlahou, přestavěny toalety a přestavbou příček některé učebny lépe uzpůsobeny.
Vyučující si nové prostory jen pochvalují.“ Velmi dobré je po 21 letech
existence též zázemí co do cvičných nástrojů. Žáci mohou využívat 4 varhany
digitální, 3 píšťalové, 2 křídla a ve všech učebnách jsou klavíry. Absolventské
koncerty se odehrávají u sv. Augustina, na dómě, nebo v působišti varhaníka.
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ZUŠka má kapacitu 200 žáků, kterou se jí daří naplňovat každým rokem.
Vyučují se obory varhany, zpěv, klavír, housle, nově též kytara a při škole
fungují také 3 sbory (Petrováček na Petrově, Dómský komorní sbor a dětský
sbor ve Starém Lískovci). Ve varhanním oddělení je v tomto roce 44 žáků (od
12letých po vysokoškoláky i řádové sestry), jsou ale rozptýleni ve 12 ročnících.
Není bez zajímavosti, že podle šetření školy loni z 38 žáků varhanního oddělení
všichni hráli podle svých možností v některém z kostelů při bohoslužbách.
Vedle běžné nauky a výuky teorie, navštěvují varhaníci navíc ještě nauku
o varhanách, dirigování, liturgiku a dějiny katolické chrámové hudby. "Tyto
předměty se v tomto roce pokoušíme znovu obnovit, i když na to finančně doplácíme. Pro zdárnou průpravu varhaníků jsou nezbytné, patří však nad rámec
učebních osnov a učit je můžeme pouze o sobotách, protože jejich výuka v týdnu
v posledních letech ztroskotávala na nedostatečné účasti žáků," dodává ředitel.
Škola, která se svým zaměřením hlásí k odkazu někdejší Janáčkovy
Varhanické školy, se však čím dál více dostává do problémů s hrazením
provozních nákladů. „Jsme zřizováni a financováni krajem,“ říká ředitel
Hamřík, „mzdy tedy hradí stát a na provoz se vybírá formou školného, které
dnes při 1 hod. týdně činí 400 Kč měsíčně. Kraj nám navíc dosud dotoval celý
nájem, letos však byla tato dotace snížena na 157 000 Kč. Školné se v rámci Brna pohybuje při horní hranici, takže zvyšovat ho již nelze, a jiný zdroj
financování nemáme. V rezervách nám zbývá už jen 40 000 Kč, když je
vyčerpáme, stále bude chybět 87 000 Kč a nevím, z čeho je zaplatíme. Žádné
sponzory se nám bohužel dosud sehnat nepodařilo. Velmi mě také trápí, že jsem
tento školní rok poprvé musel sáhnout na platy vyučujícím, což se za celou dobu
existence školy ještě nestalo."
Problémy s financováním provázely již varhanickou školu Janáčkovu
a provázejí i její dnešní pokračovatelku. Její vznik v r. 1991 při brněnském
biskupství souvisí s velkorysými polistopadovými plány na obrodu církevní
hudby na Moravě, které se však později podařilo naplnit jen z části. Brněnské
biskupství, které hmotnými statky zrovna neoplývá, pak záhy seznalo, že provoz
školy "neutáhne". Varhanická škola tak byla již po 2 letech existence pod
názvem ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu převedena do sítě státních škol.
Tento status ji sice částečně svazuje co se týká výuky, zachránil ji však od
jistého zániku. Prostředky z veřejných zdrojů jsou však rok od roku snižovány a
budoucnost školy je znovu ohrožena. Nezbývá nám tedy než naší milé instituci
popřát osvícené mecenáše, kteří by jí umožnili pokračovat ve výchově nových
varhaníků, bez nichž by budoucnost liturgické hudby na Moravě byla zcela
iluzorní. Proto skončeme větou připsanou Janáčkem do jedné z výročních zpráv:
Nevyskytne se jakýsi dobrodineček?
Georgius Milota
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Zahájení tříletého kurzu pro varhaníky v Třebíči
Již na konci září, kdy byly uzávěrky přihlášek, nám bylo z příchozích
e-mailů a dopisů jasné, že o kurz bude velký zájem. V sobotu 13. 10. 2012 se
uskutečnilo zahájení tříletého vzdělávacího kurzu v Třebíči a přišlo celkem 70
zájemců. Teoretické předměty (liturgika, liturgická hudba, nauka o varhanách,
dějiny chrámové hudby a hudební nauka) se budou vyučovat v aule Katolického
gymnázia v Třebíči. Praktickou hru bude vyučovat osm vyučujících (Svatava
Baráková, Ing. PhDr. Karol Frydrych, MgA. Tomáš Nováček, MgA. David
Postránecký, Bc. Ivo Prchal, Ing. Karel Tomek, PhDr. Willi Türk a Leoš Vala
DiS.) a bude probíhat v místních kostelech a také v prostorách Katolického
gymnázia.
Při zahájení kurzu všechny uvítali a svými slovy povzbudili P. PhDr. Karel
Cikrle, vedoucí Střediska pro liturgickou hudbu Mag. Art. Ondřej Múčka a
místní děkan P. Mgr. Jiří Dobeš.
Přejeme všem frekventantům kurzu, aby úspěšně zvládli tříleté vzdělávání
a na konci mohli získat kvalifikaci varhaníka stupně D, příp. i vyšší.
Svatava Baráková

Fronta na zápis do kurzu a nákup publikací
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Rejstřík ke knize Vladimíra Němce „Pražské varhany“
Uvedená publikace vyšla u Františka Nováka v Praze v roce 1944 a je snad
nejpoužívanější, nebo alespoň jednou z nejčastěji používaných organologických
publikací, které u nás byly vydány. O kvalitách této knihy není třeba nikoho
přesvědčovat. Přesto má jednu velmi závažnou vadu – nemá totiž rejstřík osob.
Vladimír Němec knihu vybavil soupisy „Přehled varhanních hlasů“ a „Rejstřík
svatyň“, ale proč neudělal i rejstřík osob? Bylo už to nad jeho síly (v době
vydání knihy už byl nemocen a nedlouho poté zemřel), tlačil na něj vydavatel,
aby kniha mohla jít do tisku? To už nám dnes nikdo neřekne. Jisté ovšem je, že
sestavení rejstříku osob je problém. Zvláště tomu tak bylo v minulosti, kdy
nebyla žádná pomoc s automatickým řazením a vše se muselo dělat ručně.
Sestavení rejstříku byla a stále je záležitost velmi pracná a časově náročná.
Často beru Němcovu knihu do ruky a vždy mi rejstřík osob velmi chybí.
A tak jsem se rozhodla, že rejstřík sestavím. Není to nic neobvyklého, že
rejstříky dělal někdo jiný než autor a často i s časovým odstupem. Ovšem
ukázalo se, že sestavení tohoto rejstříku nebylo tak snadné, jak se mi na začátku
zdálo (a to mám ze své profese s tímto druhem práce opravdu velké zkušenosti).
Vladimír Němec totiž v textu jednotlivých kapitol uvádí jména varhanářů,
organologů, hudebních vědců, varhaníků atd. skoro vždy bez křestního jména.
Jestliže se v textu objeví, že varhany stavěl Mundt, je to jednoznačné, ale
napíše-li autor, že je stavěl Gartner, už je třeba pátrat, o kterého z Gartnerů šlo.
Stejný problém je v bohatém poznámkovém aparátu, kde jsou autoři uváděni
většinou jen příjmením. Snadné to naopak bylo u soupisu regenschoriů
a varhaníků, kteří působili v jednotlivých kostelech, tam autor knihy křestní
jména uvádí. Snažila jsem se tedy hesla vybavit alespoň zkratkou křestního
jména, pokud jsem to mohla zjistit. Zároveň jsem ke každému jménu přiřadila
do závorky stručnou charakteristiku jeho profese, pokud se to dalo zjistit (např.
varhaník, regenschori, varhanář…).
Doufám, že tento rejstřík bude zájemcům o knihu Vladimíra Němce dobrou
a užitečnou pomůckou.
Zájemci si mohou rejstřík objednat na adrese redakce časopisu Varhaník –
šéfredaktor Radek Rejšek, Badeniho 5, 160 00 Praha 6, e-mail:
radek.rejsek@rozhlas.cz. Prosíme o zaslání částky Kč 100,- na tisk a poštovné.
Marie Nováková
Vyšlo v časopise Varhaník, č. 2/2012
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Dva malé příspěvky
Výročí
Před 85 lety se v Uherském Ostrohu narodil a před 10 lety v Olomouci zemřel
varhanní historik doc. PhDr. Zdeněk Fridrich CSc. (1927-2002). Vyučoval 30 let
na Katedře hudební výchovy Pedagogického fakulty UP v Olomouci. Jeho
celoživotním zájmem byly varhany a dějiny moravského varhanářství. Patřil
k našim prvním badatelům, kteří v 60. letech minulého století začali
o historických varhanách publikovat. Jeho studie o varhanách v Dubu nad
Moravou z r. 1965 byla prvním upozorněním na stav našich historických varhan.
V chrámu P. Marie Sněžné se zasloužil o obnovu do původní podoby tamních
varhan, postavených v r. 1728 J. Halbichem z Králík. Zde po 20 let organizoval
cykly koncertů pod názvem Podvečery u varhan, kterých bylo přes 170 a hrálo
na nich více než 80 našich i zahraničních interpretů.
Květa Fridrichová
Hudba o pouti v Letovicích
Při slavnostní mši o pouti sv. Prokopa v Letovicích zazněla tato hudba:
J. Otčenášek – Česká mše op. 12 a Z. Pololáník: K sv. Prokopu. Tyto dvě
skladba zpíval Smíšený sbor B. Martinů za doprovodu komorního orchestru,
připravil a řídil Miloslav Krejsa. Komorní sbor Carpe diem pod vedením Karla
Pecháčka provedl tyto skladby: C. Saint-Saëns – Tollite hostias, A. Tučapský –
Pater meus a K. V. H. Rovenský – Jiná o sv. Václavu i o jiným svatým.
Miloslav Krejsa

Vydavatelská činnost Musica sacra
V polovině října bude k dispozici dotisk Snadného varhanního doprovodu
kancionálu. Publikace vyšla v r. 2004 v nákladu 1.000 ks a už minimálně rok je
vyprodaná. Nové vydání bude stát Kč 380,-- (oproti původní ceně Kč 280,--).
Cenu je nutné zvýšit nejen z důvodu dražšího tisku ale zejména zvýšení DPH na
tiskoviny.
***
Musica sacra vydává k letošnímu 17. Svatocecilskému setkání novou publikaci

ZDENĚK POLOLÁNÍK – ZPĚVY MEZI ČTENÍMI
Responsoriální žalmy a zpěvy před evangeliem
pro neděle, slavnosti a vybrané svátky
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Publikace navíc obsahuje velikonoční a svatodušní sekvenci, několik
responsoriálních zpěvů k přijímání a modlitbu ke sv. archandělu Michaelovi.
Pevná vazba v kožence, cca 300 stran, cena Kč 390,-***
Publikace jsou k dostání v naší kanceláři. Ve volném prodeji je lze publikaci
zakoupit v prodejně DONUM (Brno, Petrov 9). Veškeré publikace (kompletní
nabídka na www.musicasacra.cz/Publikace) zasíláme zájemcům také poštou.

Informace – Nabídky – Pozvání
Na přelomu r. 2012/2013 oslaví jednota Musica sacra 20 let své činnosti.
Stanovy Musica sacra byly schváleny 25. 11. 1992 a ustavující valná hromada se
konala 6. 3. 1993.
V souvislosti s tímto výročím plánujeme vydat speciální číslo Zpravodaje.
Vyjde k valné hromadě v r. 2013 (9. 3.) a bude obsahovat souhrnné informace
o dění v jednoty za uplynulých 20 let a též fotografie z různých akcí.
Z tohoto důvodu prosíme všechny, aby nám dali k dispozici (skenování) své
fotografie týkající veškeré činnosti MS. Z našich akcí připomínáme např:
jednodenní kurzy a školení, týdenní kurzy v Kroměříži a ve Znojmě,
Svatocecilská setkání, valné hromady, Setkání chrámových sborů dětí a mládeže, Sborování (nesoutěžní přehlídky sborů dospělých), zájezdy za varhanami,
vydavatelská činnost, činnost předsednictva MS...
Též prosíme všechny, kteří se našich akcí zúčastnili, aby nám zaslali své
vzpomínky, komentáře atd.
Své fotografie a články zasílejte do 10. 11. 2012 na naši adresu. Musica sacra
nezaručuje otisknutí všech příspěvků.
Děkujeme!
***
Dne 2. 10. 2012 se na své pravidelné podzimní schůzi sešlo předsednictvo.
Hlavními body jednání byly: příprava tříletého kurzu pro chrámové varhaníky
v Třebíči a Svatocecilského setkání, oslavy 20. výročí činnosti jednoty Musica
sacra a vydavatelská činnost.
***
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POZVÁNKA NA SVATOCECILSKÉ SETKÁNÍ V BRNĚ
Jednota Musica sacra zve všechny varhaníky, chrámové zpěváky a
hudebníky na 17. Svatocecilské setkání, které se uskuteční
24. listopadu 2012 v katedrále v Brně na Petrově.
Při této příležitosti jednota Musica sacra oslaví 20. výročí své činnosti.
Program:
- od 9:15 příležitost ke svátosti smíření
- 9:30 secvičení společných skladeb (ke stažení na www.musicasacra.cz)
- 10:00 mše a děkovné Te Deum
 hlavní celebrant Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
 zpívá Dómský smíšený chrámový sbor pod vedením Mgr. Petra Kolaře
- zveřejnění Apoštolského požehnání papeže Benedikta XVI. členům a spolupracovníkům jednoty Musica sacra
- předání kvalifikačních osvědčení
- prezentace publikace ZDENĚK POLOLÁNÍK – ZPĚVY MEZI ČTENÍMI
- pohoštění a příležitost k neformálním setkání v prostorách biskupství
- prodej publikací z produkce Musica sacra
***
Při příležitosti 100. výročí narození brněnského varhaníka a skladatele

Miroslava Příhody
se uskuteční
27. 10. 2012 v 18 hodin Komorní koncert v sále Milosrdných bratří, Vídeňská
7, Brno. Na koncertě zazní Houslová suita, Sonáta pro violoncello a klavír,
Smyčcový kvartet ad., účinkují: housle Marie Pospíchalová (vnučka Miroslava
Příhody) a Patrick Floris, viola André Généreux, violoncello Thomas Auner
a klavír Miku Konum.
28. 10. 2012 v 10:30 Staroslověnská mše v katedrála sv. Petra a Pavla, Brno.
Při mši zazní Ohnivá fanfára, Staroslověnská mše op. 30, Ave Maria
a Starobrněnský Zdrávas pro sóla, sbor, varhany a orchestr, řídí Petr Kolař.
Účinkuje Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská a Orchestr katedrály
sv. Petra a Pavla v Brně, soprán Andrea Široká, bas Richard Novák, varhany
David Postránecký.
***
Uzávěrka dalšího čísla je 30. listopadu 2012. Budeme rádi, když nám pošlete
své příspěvky. Díky!

***
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Křížovka
Řešení tajenky z minulého čísla: KOSTELNÍ MYŠ: 1. Velikonoce, 2. Praporec, 3. Misál, 4. Septakord, 5. Noster, 6. Modulace, 7. Kronika, 8. Boží Tělo, 9. JAMU, 10. Steyer, 11. Paškál. Správnou
tajenku nám zaslalo šest luštitelů: J. Hubert, L. Janírek, J. Dolečková, J. Faktor, J. Lindr
a M. Krejsa. Odměnu zasíláme panu Josefu Faktorovi. Tajenku tohoto čísla nám zašlete do 30. 11.
2012.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1. Starořímský pozdrav.
2. Jméno hudebního historika Sehnala.
3. Zkratka Acta curiae episcopalis Brunensis – úředního věstníku brněnské diecéze.
4. Poutní místo v okrese Uherské Hradiště.
5. Italsky rychle.
6. Odchovanec alumnátu.
7. Jednotka udávající délku varhanních píšťal.
8. Křesťanská televize.
9. Dobročinná organizace – Česká katolická ...
10. Iniciály českého skladatele a kapelníka Tůmy (1704-1774).
11. Část písně.
12. Latinsky farář.
Karol Frydrych
Adresa vydavatele: MUSICA SACRA, Smetanova 14, 602 00 Brno
Tel.: 549 251 008, e-mail: musicasacra@musicasacra.cz
http://www.musicasacra.cz
Návštěvní dny:
pondělí: 9.15 – 12 hod.
středa: 9.15 – 12, 13 – 16 hod.
pátek: 9.15 – 12 hod.
Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna, č. účtu: 154525774/0300
Registrace Zpravodaje Musica sacra: MK ČR E 19603
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