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Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
Krati ké souv tí. Prvá ást v ase minulém, druhá v p ítomném. Když se
podíváme na ordinária, t eba na ta eská i chorální, která jsou v kancionále,
vidíme, že to souv tí je zhudebn no jako jeden celek, jedna hudební fráze.
Je to jedna výpov . Vzk íšený Ježíš se navždy p estal t lesn zjevovat
o ím, uším, hmatu lidí ( as minulý), ale jako pravá ruka Boha, Otce
všemohoucího, vede s ním, mocí Ducha Svatého, celé stvo ení ke království ( as
p ítomný), které bude bez konce.
M jme k n mu a k jeho vedení absolutní d v ru.
o. Karel

Valná hromada
Letošní valná hromada se uskute nila v sále ZUŠ se zam ením na církevní
hudbu v sobotu 9. 3. 2013 za ú asti cca 40 len jednoty Musica sacra. Po
zahajovací spole né písni P ij , Tv rce, Duchu Svatý za varhanního doprovodu
Mag.Art. Ond eje Mú ky se úvodního slova ujal p edseda Musica sacra PhDr.
Willi Türk.
Zahájení valné
hromady jednoty
Musica sacra
jejím p edsedou
PhDr. Willi
Türkem v nov
zrekonstruovaných
prostorách ZUŠ
se zam ením na
církevní hudbu
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Zprávu o innosti jednoty Musica sacra p ednesl p edseda PhDr. Willi Türk.
Vzhledem k tomu, že valné hromady se zú astnilo cca 8% jejich len ,
p inášíme zde zprávu o innosti za rok 2012 v jejím plném zn ní:

Zpráva o innosti za rok 2012
Naše jednota Musica sacra se v minulém roce v novala obvyklým aktivitám
a pot ebám.
lenská základna se rozrostla na 530 len . Noví lenové (23) jsou
p evážn frekventanti našich kurz . Dva lenové se odhlásili (obvykle starší
lenové, nap . kv li zdravotnímu stavu), t i lenové zem eli: p. Ji í Doubrava
z Hn vkova, pí V ra Blattná a pí Anna Kuchariková z Brna. V modlitb na n
vzpomeneme p i spole ném And l Pán .
Kancelá naší jednoty o patro výš funguje v obvyklém režimu – za to všem,
p edevším naší sekretá ce Sva ce, dále otci Karlovi, Ond eji Mú kovi a Jirkovi
Milotovi, velký dík!!!
Zájezd za varhanami se uskute nil v kv tnu, tentokrát do Slezska. Jednalo
se o varhany u sv. Václava v Ostrav , dále u sv. Jana K titele v Hlu ín a v Ludgé ovicích. D kuji hlavnímu organizátorovi p. prof. Sehnalovi, Ond eji Mú kovi
a Ji ímu Milotovi, který podrobn o Zájezdu informoval v lánku v našem
Zpravodaji. Za zprost edkování tohoto zájezdu d kuji také P. Marcelu Puvákovi.
Exkurze se ú astnilo 25 zájemc .
Setkání chrámových sbor d tí a mládeže se nám loni op t nepoda ilo
zrealizovat. Hlavní p í inou byl nízký po et p ihlášených sbore k (6), z nich se
postupn další odhlašovaly, a tak jsme byli nuceni Setkání odvolat, zrušit
rezervaci prostor saleziánského st ediska v Brn -Žabov eskách, vrátit dotaci.
Sborování se podle plánu uskute nilo v regionech. Organiza n je m li na
starosti místní sbormist i: v Jimramov Antonín Bradá , v Bílovicích nad
Svitavou Martin Franze, v T ebí i Jaroslav Paik, v Boskovicích Ji í Pohl a v Brn na Petrov katedrální regenschori Petr Kola . Podle ohlas se regionální
Sborování vyda ilo, organizátor m pat í velký dík. Vážíme si také krásného
Poselství, které náš otec biskup Vojt ch zaslal ú astník m Sborování. Jeho text
je trvale vyv šen na webu naší jednoty.
Co se tý e Zpravodaje, vyšel v minulém roce op t 5x. Jako vždy – p ivítali
bychom více p ísp vk z ad lenské základny. P ibyla nová rubrika Liturgické
okénko s praktickými pokyny pro varhaníky co se tý e výb ru písní k liturgii.
Letos tato rubrika p inese liturgicko-teologický komentá k sekvencím od
P. Marcela Puváka, v p íštím ro níku to bude muzikologický pohled na
sekvence od p. Prof. Sehnala. Pokra ujeme v notových p ílohách se snadnými
sbory obsahov zam enými na aktuální období lit. roku, na což jsou velmi
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kladné ohlasy. V prosincovém ísle byla p ílohou zmenšená kopie listiny
s apoštolským požehnáním papeže Benedikta XVI. naší jednot .
Svatocecilské setkání, které pat í tradi n k zda ilým akcím naší jednoty,
bylo loni navíc spojeno s oslavou 20. výro í innosti naší jednoty.
K p íležitosti tohoto výro í jsme prost ednictvím našeho otce biskupa požádali
Sv. otce Benedikta XVI. o zvláštní požehnání pro leny a spolupracovníky naší
jednoty. Otec biskup tuto naši žádost velice ochotn doporu il, a tak jsme
obdrželi z íma listinu s tímto požehnáním, které bylo slavnostn zve ejn no
v katedrále p i Svatocecilském setkání. Zmenšenou kopii této listiny s papežským požehnáním obdrželi prost ednictvím Zpravodaje všichni lenové naší
jednoty a mnozí spolupracovníci a dobrodinci. K p íležitosti našeho 20. výro í
zkomponoval Mag.Art. Mú ka vstupní antifonu ke sv. Cecílii, která byla jako
spole ná skladba všemi p ítomnými v katedrále p i liturgii provedena. Ondro –
díky! V souvislosti s výro ím jsme vydali tašky s logem Musica sacra
a p íslušnými letopo ty. Vzhledem k mimo ádnosti ud lení papežského
požehnání naší jednot jsme na tradi ní „svatocecilské“ kalendá í ky s plánovanými akcemi otiskli jeho text a místo obvyklého vyobrazení sv. Cecílie dali
fotografii Benedikta XVI. z jeho brn nské návšt vy p ed t emi lety (ano,
vzhledem k jeho ne ekané abdikaci má již také „památe ní hodnotu“). St edem
oslavy našeho 20. výro í byla eucharistie – díkuvzdání, která byla zakon ena
vd ným „Te Deum“ v nápaditém zpracování katedrálního kantora Petra
Kola e. Za toto i celou krásnou hudební složku liturgie Pet e velký dík! Tak jako
v minulých letech po ídila TV NOE ze Svatocecilského setkání reportáž. Celý
program v katedrále byl také nato en na videokameru – tento záznam je díky
p. Luskovi k dispozici na DVD v naší kancelá i.
K 20. výro í Musica sacra p ipravujeme zvláštní íslo Zpravodaje, které
bude obsahovat souhrnné informace o d ní v jednot za uplynulých 20 let a též
fotografie z r zných akcí. Toto zvláštní íslo bude distribuováno nejspíše
v kv tnu.
V ervnu byl slavností liturgií nešpor s p edáním osv d ení zakon en t íletý
kvalifika ní varhanický kurz ve Slavkov – úsp šných absolvent , kte í
obdrželi kvalifikaci kantora stupn D, bylo 21, dalších 8 frekventant obdrželo
estné uznání za absolvování kurzu. Všem vyu ujícím z ad naší jednoty pat í
velký dík! V íjnu byl otev en t íletý kvalifika ní kurz pro varhaníky
v T ebí i. Je o n j velký zájem, jak sv d í 76 p ihlášených. Na výuce varhan se
vzhledem k po tu frekventant podílí 8 u itel . Ochotn v tomto s námi
spolupracují i u itelé na místní ZUŠ, která dokonce zdarma poskytuje možnost
výuky na dvou digitálních nástrojích. Budova t ebí ského Katolického
gymnázia, kde se konají v aule p ednášky teoretických p edm t a kde se také
vyu ují skupiny za áte ník u elektrofonických nástroj , je díky vst ícnosti
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pana editele Kršky skv lým zázemím kurzu. Díky vst ícnosti místního d kana
P. Dobeše je umožn n bezproblémový p ístup k varhanám v kostelech pro
pot eby výuky. M stský ú ad rovn ž umožnil zdarma p ístup k pneumatickému
nástroji v poh ební síni na místním h bitov . T ebí ským i t m ze zde
p ítomných, kte í se podílejí na bezvadném pr b hu kurzu velký dík.
P es trvající obtíže s malým odbytem, pokra uje naše jednota i ve
vydavatelské innosti. Díky anonymním dárc m se poda ilo k Svatocecilskému setkání vydat dotisk Snadného varhanního doprovodu kancionálu
a p edevším dlouho o ekávané Zp vy mezi teními Zde ka Pololáníka.
***
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!
PhDr. Willi Türk, p edseda MS
***
Zprávu o hospoda ení p ednesla sl. Mgr. Irena Veselá, Ph.D., lenka dozor í
rady MS, protože vedoucí dozor í rady p. Ing. Zden k Laudát se z ú asti na
valné hromad omluvil.
Vzhledem k tomu, že zpráva je docela obsáhlá, p inášíme z ní výpis alespo
n kterých (snad pro tená e zajímavých) položek.

Zpráva o hospoda ení za rok 2012

(výb r)
(veškeré finan ní údaje jsou zaokrouhleny na celé tisíce K )
Finan ní p íjmy Musica sacra v r. 2012 dosáhly 410 tis. a výdaje 390 tis. K .
Hlavní ásti p íjm tvo ily: dary fyzických osob (73 tis.), dary právnických
osob (10 tis.), platby ú astník kurz (74 tis.), platby ú astník zájezdu za
varhanami (8 tis.), p íjmy za prodané publikace (242 tis.) a další drobné
položky.
Hlavní ásti výdaj tvo ily: tisk Zpravodaje (18 tis.), výroba reklamních
tašek s logem MS (18 tis.), dotisk Snadného varhanního doprovodu (156 tis.),
poštovné (25 tis.) úhrada autobusu zájezdu za varhanami (12 tis.), nájem
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kancelá e (43 tis.), výdaje na kurzy (45 tis.), úklid spole ných prostor v budov
(8 tis.), režie provozu kancelá e (11 tis.), cestovné (12 tis.) a další položky, nap .
ob erstvení, úhrada odebíraných periodik, internet, vodné, sto né atd.
Rozdíl p íjm a výdaj v r. 2012 byl + 21 tis. Nutno ale podotknout, že do
r. 2013 si MS p inesla dluh ve výši tém 200 tis. za tisk publikace Zden k
Pololáník – Zp vy mezi teními. Tento dluh byl již uhrazen díky našim stále
ochotným sponzor m.
***

Pod kování otci Karlu Cikrlemu a prof. Ji ímu Sehnalovi
za dlouholeté lenství v p edsednictvu
Dalším bodem letošní valné hromady byly volby do p edsednictva a do
dozor í rady. Svých post v p edsednictvu se vzdali P. Karel Cikrle a prof.
PhDr. Ji í Sehnal, CSc., kte í byli do funkce v p edsednictvu jmenováni
biskupem. Dále skon il ty letý mandát p. Pavlu Ham íkovi a Mag.Art. Ond eji
Mú kovi. Vzhledem k tomu, že p. Mú ka bude jmenován biskupem místo
o. Karla, bylo nutné zvolit t i kandidáty. Nov zvolenými leny p edsednictva
jsou p. Pavel Ham ík, p. Martin Luska a sl. Mgr. Irena Veselá, PhD. Do dozor í
rady byli zvoleni: Ing. PhDr. Karol Frydrych, Ing. Marie Kozáková a Ing.
Zden k Laudát.
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Dr. Gerbrich
seznamuje
p ítomné
s výsledky
voleb

Dalším bodem valné hromady byly informace o probíhajících a p ipravovaných akcích (kurz pro chrámové varhaníky v T ebí i, zájezd za varhanami,
Sborování, Svatocecilské setkání). Následn se rozvinula diskuse o (ne)zájmu
sbor zú astnit se Setkání d tských chrámových sbor , o debat sbormistr p i
letošním Sborování a o navrženém plese Musica sacra. Celá sch ze byla
zakon ena modlitbou And l Pán a modlitbou za zem elé leny jednoty. A pak
už následovalo (u n kterých p ítomných i n kolikahodinové) záv re né
neformální setkání p i agapé (viz foto).
Svatava Baráková
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Sekvence v liturgii
S výhledem na blížící se svatodušní svátky si dnes p iblížíme v po adí
druhou sekvenci, která se dochovala v liturgii po reform Druhého vatikánského
koncilu.

Svatodušní sekvence
Slavnost Seslání Ducha Svatého je završením období padesáti dn , kdy
církev intenzivn prožívá radost z Pánova zmrtvýchvstání. Není to primárn
svátek Ducha Svatého coby t etí božské osoby, nýbrž liturgická oslava události
spásy v podob jeho dar , jimiž B h obohatil a stále obohacuje svou církev.
Ostatn , antifona ke kantiku Panny Marie v Denní modlitb církve v tento den
zní: „O letnicích se Duch Svatý zjevil apoštol m v ohni a naplnil je svými dary;
poslal je do celého sv ta hlásat evangelium a vydávat sv dectví: Kdo uv í a dá
se pok tít, bude spasen.“
Svatodušní sekvence má své zvláštní místo v liturgii tohoto Božího hodu,
kdy se její zp v doporu uje p ed tením evangelia. Pro její krásu a poezii se jí
dostalo ozna ení „Zlatá sekvence“. Autor není jistý; r zné prameny uvád jí
francouzského krále Roberta II. Zbožného (970-1031), papeže Inocence III.
(1161-1216), nebo nej ast ji caterburského arcibiskupa Stephana Langtona
(† 1228). Sekvence je vyznáním vroucí touhy po Duchu Svatém, oživující síle,
která p emáhá každou lidskou slabost, a sou asn hlubokou úctou k t etí Božské
osob , typickou zejména pro st edov k, kdy vznikaly mj. r zné nemocnice
a sociální ústavy, zasv cené práv Duchu Svatému.
Text sekvence:
Veni sancte Spiritus, et emitte caelitus lucis tuae radium.
Veni pater pauperum, veni, dator munerum, veni, lumen cordium.
Consolator optime, dulcis hospes animae dulce refrigerium.
In labore requies, in aestu temperies, in fletu solatium.
O lux beatissima, reple cordis intima tuorum fidelium.
Sine tuo numine, nihil est in homine, nihil est innoxium.
Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium.
Flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est devium.
Da tuis fidelibus in te confidentibus, sacrum septenarium.
Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium.
( eský liturgický p eklad)
Svatý Duchu, sestup k nám, / dej své sv tlo temnotám, / v jasu lásky nech nás žít.
P ij se svými dary zas, / ot e chudých, mezi nás, / p ij nám srdce pot šit.
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T šiteli, bu náš host, / žij nám v srdci pro radost, / pro klid, kterým oplýváš.
Po práci nech oddychnout, / osv ž naši zprahlou pou , / set i slzy z našich as.
Daruj š astný plamen sv j / v rným srdcím, pamatuj / na nás, k nimž ses
naklonil.
Bez tebe jsme na zemi / ubozí a ztracení, / ko ist pro tmu, pro omyl.
Smyj z nás h íchy, stopy vin, / dej svou sv žest žíznivým, / vyhoj z bolestí a ran.
Zchladlým srdcím ohe dej, / z lhostejnosti pomáhej, / odve ze scestí a chra .
Ve nás k ctnostem, nau nás / dobrem napl ovat as, / svými dary pomoz všem.
U nás, jak si zasloužit / š astnou smrt. A dej nám žít / v nou radost p ed
Bohem.
Je p ed námi hymnus, který vzývá p íchod Ducha Svatého, nesoucího
v latin r zné p ívlastky: „Otec chudých“, „p vodce dar “, „ut šitel“, „n žný
host duše“, „sladké ob erstvení“, atd. Sekvence obsahuje rovn ž prosby za to,
aby tento Duch svým sv tlem pronikl srdce lov ka, a jelikož ten bez Boží
pomoci nic nedokáže, následuje vý et situací lidské slabosti, ve kterých je
zapot ebí jeho pomoci v podob „sedmi dar “. Pouze tak bude lov k schopen
života, vedoucího k š astné smrti a k v né radosti.
Teologické prvky
I svatodušní sekvence ukrývá v sob adu obraz , bohatých na teologická
témata. Z p ti úhl pohledu se tedy podívejme na Ducha Svatého a jeho
p sobení v život lov ka.
Sv tlo Ducha Svatého
Obrazem sv tla p ibližuje naše sekvence niterné p sobení Ducha Svatého.
Jak víme, k es anská teologie rozlišuje r zné druhy sv tla a osvícení v život
lov ka, zejména sv tlo rozumu, sv tlo víry a sv tlo milosti. Poslední dv jsou
považována za dary Ducha. Nejprve je t eba si uv domit, že bez sv tla Ducha
Svatého nelze pochopit Boží slovo (srov. nap . Jan 14,26: „Ale P ímluvce, Duch
Svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás nau í všemu a p ipomene vám
všecko, co jsem vám ekl“). Stejné Boží sv tlo nám umož uje pochopit také
„ Boží hlubiny“ , „ Boží tajemství“ (srov. 1 Kor 2,9-12). V pravoslavné tradici
oblakem, který zahalil apoštoly na ho e Tábor, byl Duch Svatý. Proto se ve
východní liturgii tento den zpívá: „ Díky Duchu Svatému celý sv t p ijal k est
sv tla“ . Ale i v latinské tradici máme silné zmínky o Duchu Svatém coby sv tle,
jak to p ipomíná i naše sekvence: „Daruj š astný plamen sv j / v rným srdcím,
pamatuj / na nás, k nimž ses naklonil.“ Také stojí za pozornost podívat se na
modlitby svatodušní vigilie. Z staneme-li u biblických postav, apoštol Pavel si
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je v dom, že jeho kázání je založeno na Duchu Svatém, který jej osvítil: „Má
e a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale
prokazovaly se Duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti
lidské, ale na moci Boží“ (1 Kor 2,4-5).
Otec chudých
Toto ozna ení p ipomíná první Kristovo blahoslavenství: „Blahoslavení
chudí…“. Výraz „ chudý“ ozna uje podle eckého slova, použitém v Lukášov
evangeliu, lov ka, který nic nemá, dokonce ani d stojnost, a žije výhradn
z dar . V Matoušov verzi najdeme spojení „ chudí v duchu“ , což jsou lidé
pokorní, kte í na rozdíl od bohá a lakomc mají chudé srdce, tedy jsou
p ipraveni dostávat, a to je první charakteristika lásky. Podobnou chudobu
pochopí jen ten, kdo smýšlí jako Ježíš. „On, a koli má božskou p irozenost, nic
nelp l na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se z ekl, vzal na sebe p irozenost
služebníka a stal se jedním z lidí…“ (Flp 2,6-7). P išel, „ne aby si dal sloužit,
ale aby sloužil a dal sv j život jako výkupné za mnohé“ (Mt 20,28). Už na
po átku svého ve ejného ú inkování v nazaretské synagoze Kristus jasn íká,
že p išel hlásat radostnou zv st lidem chudým. A že on sám je Chudý.
Radikálnost jeho chudoby se dovršila na k íži, odkud odevzdal Ducha:
„Et inclinato capite tradidit spiritum“ (srov. Jn 19,30). Sklonil hlavu a skonal.
Živý chrám Ducha svatého
Sekvence vzývá Ducha Svatého jako „ n žného p ítele duše“ („dulcis hospes
animae“). Ježíš kdysi ekl: „Kdo m miluje, bude zachovávat mé slovo, a m j
Otec ho bude milovat; p ijdeme k n mu a u iníme si u n ho p íbytek“
(Jn 14,23). Dogmatická konstituce Druhého vatikánského koncilu Lumen
Gentium v této souvislosti poznamenává: „Duch p ebývá v církvi i v srdci
v ících jako v chrám , modlí se v nich a vydává sv dectví o jejich p ijetí za
d ti“ (LG 4). Ježíš, ve kterém p ebývá všechna plnost božství, pon vadž on sám
je Bohem, je taktéž chrámem Ducha Svatého. On je totiž Kristus, „ Pomazaný“ ,
pomazaný Duchem Svatým. Chrám byl ve Starém zákon vždy považován za
místo, kde je p ítomný B h. Ježíšovým p íchodem p estal židovský chrám plnit
svou funkci coby znamení Boží p ítomnosti, nebo Židé m li Boha p ímo mezi
sebou v osob Krista. Evangelisté mimochodem zaznamenali, že v okamžiku
jeho smrti se roztrhla chrámová opona, p i emž v tomto symbolickém gestu
církev vždy vid la výraz toho, že v té chvíli skon il starozákonní kult.
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Ut šitel
Ozna ení „ Consolator“ („ T šitel“ ) ne zcela p esn vystihuje to, co ecky
znamená slovo „ Parácletos“ , i když Duch p ináší lov ku út chu. Není to
ozna ení pro p irozenost božské Osoby Ducha Svatého, nýbrž jeho funkce; on je
ten, který je „ povolaný vedle / k n komu“ (para-kaleo = ad-vocatus), aby
doslova asistoval, pomáhal, p imlouval se. V tomto smyslu je jist našim
„ advokátem“ u Otce sám Ježíš, který se – jak praví sv. Jan – u N ho p imlouvá
za h íšníky (srov. 1 Jan 2,1), ale „ p ímluvcem“ je i Duch Svatý, který „nás
nau í všemu a p ipomene nám všecko, co nám (Ježíš) ekl“ (srov. Jn 14,26).
„ íkám vám však pravdu: Prosp je vám, abych odešel. Když neodejdu,
P ímluvce k vám nep ijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On p ijde a ukáže sv tu,
v em je h ích, spravedlnost a soud: H ích v tom, že ve mne nev í; spravedlnost
v tom, že odcházím k Otci a již mne nespat íte; soud v tom, že vládce tohoto
sv ta je již odsouzen.“ (Jn 16,7-11). Ježíš nerozvíjí své u ení o obran , ochran
a p ímluv ze strany Ducha Svatého, ale zd raz uje jeho v rou né poslání
s ohledem na pravdu evangelia. Ježíš zkrátka vysv tluje, že Duch Svatý je jakýsi
„ Soudce“ . Nem že existovat pokoj mezi Ježíšem a t mi, kdo jej nep ijímají. Po
boku Ježíše p sobí obhájce, vystupující proti sv tu. A v tomto procesu
„ Parácletos“ dokazuje t i skute nosti: že sv t je h íšný, protože odmítá v it
v Ježíše Krista; že Kristus je nanejvýš spravedlivý; a že Satan, kníže tohoto
sv ta, je odsouzen.
Duch svatý nás o iš uje
Poslední sloky sekvence mluví o o iš ující moci Ducha Svatého: „Bez tebe
jsme na zemi / ubozí a ztracení, / ko ist pro tmu, pro omyl“. Následuje prosba,
aby Duch „smyl z nás h íchy, stopy vin, / dal svou sv žest žíznivým, / vyhojil
z bolestí a ran; aby zchladlým srdcím ohe dal, / z lhostejnosti pomáhal, /
odvedl ze scestí a chránil“. Apoštol národ , svatý Pavel, íká, že „p irozený
lov k nem že p ijmout v ci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nem že
je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem. lov k obda ený Duchem
je schopen posoudit všecko, ale sám nem že být nikým správn posouzen“
(1 Kor 2,14-15). Aby lov k vstoupil do spole enství s Bohem, je pot ebná
metánoia, obrácení. „K tomu, aby se nám dostalo této víry, je pot ebná
p edcházející a pomáhající Boží milost a vnit ní pomoc Ducha Svatého, aby se
on dotkl srdce a obrátil je k Bohu, otev el duchovní zrak a dal všem, aby
s radostí souhlasili s pravdou a v ili v pravdu.“ (srov. dogm. konst. DV 5).
P. Marcel Puvák
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Jeremiah Clarke a Chvalte radostn Krále

Pamatuji si dob e, jak jsme za druhé sv tové války poslouchali Londýn. P ed
vysíláním zazn ly ty i údery na tympány z Beethovenovy Osudové symfonie
c-moll a pak (tuším ne pravideln ) úchvatná, vznešená melodie pro trompetu,
doprovázená zá ivými smy ci. Tehdy jsem nem l tušení, od koho pochází,
pozd ji jsem ji neprávem p isuzoval Henry Purcellovi. Angli ané m li
v trompetové melodice obzvláštní zalíbení. Jejím jádrem jsou t i stoupající tóny
c-d-e, rozvinuté do nejr zn jších variací. Existuje množství anglických písní
z 18. století, kde je truba ská melodika využita. Kdo zná varhanní Voluntaries
od slepého anglického varhaníka Johna Stanleye (1712-1786), dob e pochopí, co
mám na mysli. I etné Händelovy nápady jsou založeny na truba ské melodice.
N kdy kolem roku 1990 jsem již v d l, že autorem melodie, kterou jsem
znal z vále ných let, nebyl Purcell, ale skladatel a varhaník Jeremiah Clarke
(1674?-1707). První zpráva o n m pochází z roku 1685, kdy byl zp vá kem
v královské kapele p i korunovaci Jakuba II. V letech 1692-1695 p sobil jako
varhaník v r zných kolejích ve Winchestru a od roku 1699 byl až do své smrti
varhaníkem katedrály sv. Pavla v Londýn , kde byl také 3. prosince 1707
pochován.
Slavný dirigent Sir Henry Wood (1869-1944), žijící v domn ní, že jde
o dílko nejv tšího anglického skladatele Henryho Purcella, je s názvem Trumpet
Voluntary upravil pro trubku, varhany a tympány. Teprve po Woodov smrti se
zjistilo, že jde o drobnou skladbi ku J. Clarkeho. Po prvé byla uve ejn na roku
1700 v Londýn s názve The Prince of Denmark´s March ve sbírce A choice
collection of Ayres for the Harpsichord. Když se mi poda ilo asi p ed dvaceti
lety získat z Anglie její p vodní verzi pro cembalo, byl jsem zklamán její
primitivností. Šlo totiž o velmi až d tsky jednoduchý dvojhlas. Pochod dánského
prince se pozd ji do kal nejr zn jších úprav a instrumentací. Vlastním nap .
úpravu Desmonda Ratecliffa pro varhany s obligátním pedálem z roku 1949.
Pokud se mi poda ilo zjistit, Clarkeho Trumpet Voluntary nebyla v Anglii
nikdy podložena textem a upravena pro sbor. Clarke složil t i anthemy za ínající
slovy Praise the Lord, ale ty nemají s Trumpet Voluntary nic spole ného. Proto
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když nyní slýchám v našich kostelích slavnostní sbor Chvalte radostn Krále,
jsem pon kud zmaten, protože mám v uších zafixovanou nádhernou
instrumentální podobu tohoto Pochodu dánského prince a nedokáži se smí it
s t žkopádností jeho sborové úpravy. P sobí na mne podobn nelogicky jako
úprava druhé v ty Novosv tské symfonie pro soprán a varhany (Veliký Bože
náš).
Je z toho vid t, že naše sbory touží po efektním, monumentálním, snadném
sboru a proto použijí všechno, co jim p ijde pod ruku. Nedivím se, že Clarkeho
jásavá melodie je velkým lákadlem. Nechci nikoho kárat za to, že si libuje
v neautorských adaptacích, ale je naší povinností íkat si pravdu. Jako slavnostní
úvod nebo záv r bohoslužby nebo svatební pochod je instrumentální verze
Clarkeho skladby velmi vhodná a vd ná.
Ji í Sehnal

Informace – Nabídky – Pozvání
ZÁJEZD ZA VARHANAMI se uskute ní v sobotu 18. 5. 2013. Navštívíme
kostely a zejména k ry v Trpín , Olešnici a Oby tov (po adí míst zatím není
pevn stanoveno).
Prosíme všechny zájemce, aby se p ihlásili do 6. 5. 2013. Nezapome te nahlásit,
zda máte zájem též o spole ný ob d.
Bližší informace ( as odjezdu, místo ob du, p ibližná doba návratu do Brna)
budou p ihlášených sd leny telefonicky nebo e-mailem v týdnu p ed zájezdem.
***
Letošní SBOROVÁNÍ (nesout žní p ehlídka chrámových sbor dosp lých) se
uskute ní 8. 6. 2013 v poutním chrámu P. Marie Bolestné ve Sloupu
v Moravskému Krasu a tímto programem:
9:00 – 9:30 presentace sbor
9:30 – 10:15 nácvik spole ných skladeb na mši (noty jsou p ílohou tohoto
Zpravodaje a najdete je též na našich webových stránkách)
10:20 – 12:00 vlastní p ehlídka sbor
12:00 – 13:00 ob d
13:00 – 13:45 - seminá pro sbormistry a další zájemce
- p íležitost ke svátosti smí ení
12

14:00 mše s provedením spole ných skladeb (hlavní celebrant P. Karel Cikrle)
od cca 15:15 spole ná (dobrovolná) prohlídka Sloupsko-šoš vských jeskyní
(bližší informace budou sd leny sbor m, které se na Sborování p ihlásí
a zárove budou mít o prohlídku zájem)
V p ípad zájmu o aktivní ú ast Vašeho sboru kontaktujte co nejd íve naši
kancelá . Uzáv rka p ihlášek je 26. 5. 2013.

***
Napište nám, co jste hráli a zpívali o letošních Velikonocích a v celé
velikono ní dob – rádi uve ejníme v dalším ísle Zpravodaje.
D kujeme!
***
Kvalifika ní zkoušky (D, C1, C2, resp. vyšší) se konají dne 3. 6. 2013 v Brn .
Zájemci se mohou p ihlásit do 14. 5. 2013 v naší kancelá i.
***
Prosíme všechny naše leny a tená e Zpravodaje, aby nám zaslali kontakty
(zejména e-mailové adresy) na další chrámové hudebníky (varhaníky,
zp váky, žalmisty, sboristy ...), kte í by mohli mít zájem o:
-

zasílání Zpravodaje MS (vychází 5x ro n ),
informace z oblasti liturgické hudby (p ednášky, školení ad.),
publikace jednoty MS.
D kujeme!!!

***
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JUBILEJNÍ ROK 1150. VÝRO Í P ÍCHODU
SV. CYRILA A METOD JE NA MORAVU
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Martina Jandlová, sekretá ka brn nského biskupa
***
Letošní škola duchovní hudby CONVIVIUM 2013 se uskute ní 10. – 18. 8.
2013 v Cisterciáckém klášte e ve Vyšším Brod . Bližší informace naleznete na
www.convivium.cz/2013/.
***
V lét bude v echách vyu ovat na mistrovském kurzu prof. Christoph
Bossert z n meckého Würzburgu. Kurz se koná 28. 7. – 4. 8. 2013 v malebném
západo eském m ste ku Úterý.
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Na ú astníky ekají ni ím nerušená pracovní atmosféra a vynikající barokní
varhany: Úterý (Burkard, 1720), Kladruby (Burkard, 1726-1728), Rabštejn
(Rais, 1793) a Man tín (Spiegel, 1721).
Ú astníci neplatí kurzovné ani ubytování (pouze náklady na stravu). Bližší
informace najdete na: http://www.orgelklasse.de/utery-2013-cz/.
Jan Doležel (www.jandolezel.cz)
***
Uzáv rka dalšího ísla je 31. kv tna 2013. Budeme rádi, když nám pošlete své
p ísp vky. Díky!

Adresa vydavatele: MUSICA SACRA, Smetanova 14, 602 00 Brno
Tel.: 549 251 008, e-mail: musicasacra@musicasacra.cz
http://www.musicasacra.cz
Návšt vní dny:
pond lí: 9.15 – 12 hod.
st eda: 9.15 – 12, 13 – 16 hod.
pátek: 9.15 – 12 hod.
Bankovní spojení: SOB – Poštovní spo itelna, . ú tu: 154525774/0300
Registrace Zpravodaje Musica sacra: MK

R E 19603

K ížovka
ešení tajenky z minulého ísla 20 LET MUSICA SACRA: 1. 1921, 2. 2013, 3.
Pololáník, 4. Kunetka, 5. Mitra, 6. Hromnice, 7. Lauda, 8. Misál, 9. Cikrle, 10.
Violoncello, 11. Holain, 12. Aiolská, 13. Sehnal, 14. Cecílie, 15. Rajhrad, 16.
Hradil. Správnou tajenku nám zaslalo sedm luštitel : E. Procházková, J. Lindr,
J. Hubert, M. Bustová, Z. Št pánková, I. Stejskalová a J. Zerzánková. Odm nu
zasíláme paní Iv Stejskalové. Tajenku tohoto ísla nám zašlete do 31. 5. 2013.
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1. Poslední apoštolský nuncius v eskoslovensku (1990-1993) a první v R
(1993-2001).
2. ecky láska.
3. Malá k es anská modlitebna.
4. Dvakrát snížený tón E.
5. Na Svatého Ducha nesvlékej …
6. Opak homofonie.
7. Redaktor eského kancionálu (1921).
8. Sylaba.
9. K es anský svátek slavený 10 dní po Nanebevstoupení Pán .
10. Nejmenší stát sv ta.
11. ímsky 2013.
12. Skladba zpracovávající evangelní text o utrpení Ježíše Krista.
13. Victimae paschali laudes je velikono ní …
14. Velikono ní svíce.
Karol Frydrych
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