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Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem (Mt 11,29).
Co je to pokora srdce? Je těţké odpovědět stručně a srozumitelně. Spíš
rozumíme tomu, ţe pokora je opak pýchy, která má tisíc tváří – pohrdání,
bezohlednost, namyšlenost, ješitnost, souzení a odsuzování, atd., atd. A ţe
pokora jako i pýcha je ve vztahu k lidem a k Bohu.
Pokora k lidem: Uznávám, ţe druzí mají hmotné a duchovní dary, které já
nemám, a ze srdce jim je přeji. A poznávám, ţe mám hmotné a duchovní dary,
které nemají druzí, a nedívám se proto na druhé spatra, ale své obdarování
vyuţívám k dobrému pro všechny.
Pokora k Bohu: Snaţím se od Pána Jeţíše naučit odkládat vůli svou a přijímat
vůli Otce. Vím, ţe nejsem pán-vlastník sebe a svého, ale správce hřiven
svěřených mi k práci na Boţím království v mém prostředí.
o. Karel

Pozvání na Svatocecilské setkání
Drazí členové jednoty Musica sacra a všichni chrámoví hudebníci,
co nejsrdečněji vás zvu na letošní Svatocecilské setkání, které začne
v brněnské katedrále dne 23. listopadu od 9:30 hod. Je to výroční pouť
chrámových varhaníků, zpěváků a ostatních hudebníků, na které, u příleţitosti
oslavy naší patronky sv. Cecílie, společně děkujeme Bohu za dar hudby
a prosíme jej o poţehnání pro naši sluţbu.
Notovou přílohou tohoto Zpravodaje jsou skladby Ondřeje Múčky
a Františka Fialy, které byly zkomponovány pro letošní Svatocecilské setkání
a které při liturgii v katedrále budeme zpívat.
Podrobně o programu setkání informuje pozvánka na str. 15. Protoţe otec
biskup Vojtěch Cikrle nebude osobně přítomný, přijal nad letošním Svatocecilským setkáním záštitu. Připomínáme jeho výzvu z pastýřského listu z r. 1998:
„Nezůstávejte v izolaci, ale vyuţijte akce, které pro Vás pořádá diecézní
Středisko pro liturgickou hudbu a jednota Musica sacra“.
Za vedení jednoty dodávám: Těšíme se na Vás!
Willi Türk
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Sekvence v liturgii

Sekvence „Stabat mater“
Sekvence Stabat mater, v liturgii dodnes pouţívaná, opěvuje bolesti Jeţíšovy
matky Panny Marie. Lidová zboţnost ji dlouho spojovala s dobou postní právě
ve spojitosti s utrpením syna, ovšem současné bohosluţebné texty ji nabízejí
k pouţití celou nebo zkrácenou v den památky Panny Marie Bolestné 15. září.
Historie
Podíváme-li se do historie této památky, zjistíme, ţe liturgická úcta k sedmi
bolestem Panny Marie začíná ve středověku. První známé slavení nařídil synod
v Kolíně nad Rýnem 22. dubna 1423 s názvem: „Památka úzkostí a bolestí
blahoslavené Panny Marie“, a to v pátek po třetí neděli velikonoční. Sixtus IV.
vloţil roku 1482 do misálu mši o „Naší Paní bolestné“. Další papeţ, tentokrát
Benedikt XIII., povolil v roce 1727 mši o sedmi bolestech Panny Marie pro
celou církev. Tentýţ papeţ mimochodem zároveň dovolil, aby slovenský národ
uctíval Matku Bolestnou jako svou hlavní patronku. Den oslavy přesunul v roce
1814 Pius VII. z doby velikonoční na třetí zářijovou neděli na poděkování za
návrat ze zajetí. Poslední reformu učinil sv. Pius X., který svátek přesunul na
pevné datum 15. září, a to podle ambroziánského kalendáře.
Autorem sekvence k tomuto svátku je patrně básník Jacopone da Todi
(†1306), který ji zkomponoval na sklonku svého ţivota (někteří badatelé
připisují její autorství sv. Bonaventurovi). Přivádí nás na Kalvárii k Jeţíšovu
kříţi, u něhoţ podle vyprávění evangelisty Jana (Jn 19,25-27) „stála jeho matka,
příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská“.
Text sekvence (český liturgický překlad):
Stála Matka uplakaná pod kříţem jak bolest sama, v hořkých vzlycích pro Syna.
Její srdce Bohu dané, truchlící a zbědované sedmerý meč protíná.
Ţaluplná, zarmoucená nebem poţehnaná ţena, matka Boţí, prostá vin.
Hlavu sklání do svých dlaní, pohled na kříţ vţdy ji raní, trpí na něm její Syn.
Matko Boţí, Matko naše, kdo nad tebou nezapláče, kdyţ tě vidí v mukách stát.
Vidět Ukřiţovaného, tebe v slzách vedle něho, nutí duši zaplakat.
Naše vina tvého Syna týrá tobě před očima, vidíš Krista v krvi ran.
Vidíš jeho teskné rány, úzkost jeho umírání, smrt, v níţ zůstal strašně sám.
Matko Boţí, lásku dej mi. Kéţ je tvůj a můj ţal stejný, kéţ uţ sama netruchlíš.
Dej, ať patřím Kristu Bohu, den ze dne ať více mohu hořet láskou, být mu blíţ.
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Maria, do srdce mého vtiskni rány Syna svého, jeho kříţ kéţ je i můj.
On mé viny smýval svými krvavými zraněními, tento trest nám rozděluj.
S tebou pláči, slza smáčí oči, jimiţ nevypláči soucit s tebou, ţeno ţen.
Veď mě pod kříţ svého Syna, jenţ svou náruč rozepíná, s tebou stát chci pod
kříţem.
Panno panen, plná jasu, neţij sama trpkost času, přijmi, prosím, lásku mou.
Maria má, kéţ ty sama dáš mi nést smrt Krista Pána, přijmout ránu za ranou.
Kéţ mě jeho rány zraní a kéţ opojení dá mi jeho kříţ a jeho krev.
Aţ před Boţím soudem stanu, přijď mi, Panno, na ochranu, vzdal ode mne Boţí
hněv.
Kéţ jsem kříţem, smrtí Páně chráněn v lásce svrchované, milost buď mou
záchranou.
Tělo zemře. Ty však, Panno, dej, ať je mi nebe přáno, kéţ Bůh přijme duši mou.
Amen.
Rozbor textu
Sekvence „Stabat mater“ se skládá ze dvou částí: Prvních osm slok popisuje
bolestnou Matku u Jeţíšova kříţe aţ do okamţiku jeho smrti. Zbývajících
dvanáct slok vyjadřuje úpěnlivé prosby k Marii, abychom s ní mohli i my sdílet
Kristovo utrpení. Pro správné pochopení tohoto textu nutno poznamenat, ţe se
pod vlivem cisterciáků ve dvanáctém a františkánů ve třináctém století začal
klást značný důraz na úctu ke Kristovu lidství, zvláště pak k jeho umučení, se
zvláštní pozorností vůči jeho matce. Proto se sekvence inspirovala kontemplací
matky pod kříţem jejího syna, v návaznosti na úctu k jejím sedmi bolestem
(Simeonovo proroctví; Útěk do Egypta; Hledání dvanáctiletého Jeţíše v chrámě;
Setkání matky se synem nesoucím kříţ na Kalvárii; Ukřiţování Páně; Snímání
z kříţe a spočinutí mrtvého Jeţíšova těla v náručí matky; Pohřeb Pána Jeţíše).
Teologické prvky
Východiskem pro teologické zamyšlení nad uvedenou sekvencí je
skutečnost, ţe Bůh, který je láska, „tak miloval svět, ţe dal svého jednorozeného
Syna“ (Jn 3,16). Nejvyšším výrazem Boţí lásky a solidarity s člověkem je kříţ
coby nástroj vykoupení. Maria je hluboce spojena s dílem vykoupení.
V okamţiku vtělení přijímá Boţí vůli a umoţňuje tak lidský ţivot Boţího Syna,
který se skrze ni stal člověkem; na Kalvárii se zase přidruţila k jeho oběti tím,
ţe souhlasila, aby byl zabit obětní dar, který ona zrodila.
Spojení matky se synem v díle spásy, které je zřejmé od chvíle pozemského
početí Krista aţ do jeho smrti, nádherně popisuje Druhý vatikánský koncil
v konstituci Lumen gentium o církvi v bodech 57 aţ 62: „Blahoslavená Panna
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se ubírala cestou víry a své spojení se synem udrţovala věrně aţ ke kříţi. Tam
stála ne bez Boţího plánu, a spolu se svým jednorozeným hluboce trpěla… Tím,
ţe (blahoslavená Panna) Krista počala, zrodila, ţivila, představila v chrámě
Otci a trpěla se svým synem umírajícím na kříţi, zcela zvláštním způsobem
spolupracovala na díle Spasitelově poslušností, vírou, nadějí a vroucí láskou…
Proto se stala naší matkou v řádu milosti.“
Závěr
Příběh, který se skrývá za touto básní, svou tématikou liturgicky patří, mimo
památku Panny Marie Bolestné, do pašijového týdne. Kristova tragédie, viděna
pohledem zoufalé a milující matky, pro nás získává důleţitý lidský rozměr.
Kristus není jen Syn Boţí, je rovněţ stejnou měrou synem ţeny, člověkem.
Poníţení a utrpení, které matka zaţívá u paty kříţe, tak můţe člověk mnohem
spíše pochopit, uvědomit si a procítit. Není náhodou, ţe právě skrze bolest
matčinu autor básně následuje Krista, chce se s ním ztotoţnit, chce nést jeho kříţ
a být účasten jeho muk. A není náhodou ani to, ţe skladatelé se k této básni
uchylují často v těţkých ţivotních chvílích, kdy cítí potřebu porovnat svou
bolest s bolestí Matky Boţí, a znovu zvednout hlavu tváří v tvář nelehkému
osudu.
Marcel Puvák

Kolik svatých zdobí nebe...
Váţená redakce,
rád bych reagoval na příspěvek „Kolik svatých zdobí nebe“ ve Vašem
Zpravodaji.
Autor se v článku zamýšlí nad tím, proč lidé tuto píseň nezpívali na rozdíl od
Břízova ordinária. Rád bych z vlastní zkušenosti řekl, ţe důvod není jen v tom,
ţe by lidé píseň pouze neznali.
Lidem se prostě některé písně líbí a některé nelíbí. Dovolím si malé
zjednodušení. Je to stejné, jakoby kaţdý z nás měl dělat něco, co ho nebaví.
Logicky práci oddaluje nebo ji prostě neudělá. Nebo má oblíbené zboţí, tak ho
kupuje. Protoţe je s ním spokojený, nějakým způsobem jej naplňuje
a uspokojuje. Ostatní zboţí se pak neprodá.
Kdyţ se člověk zamyslí nad písněmi i z neliturgického prostředí, zjistí, ţe
některé písně se zpívají stále a s chutí a některé písně upadají v zapomnění.
Z historie je známo, ţe věci dobré a hezké přetrvají a věci neoblíbené prostě
zapadnou v čase.
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Píseň Kolik svatých zdobí nebe, můţe mít sice skvělý text, ale pokud hudba
nezaujme, tak celá píseň v oblibě nebude. A nikdo s tím nic neudělá a nepomůţe
ani nácvik přede mší. Bohuţel, v kancionálu je takových písní víc. Např. 827
Vyvolil si apoštoly. Jistě se mnoha lidem tyto písně líbí. Podle intenzity zpěvu
ale většinou člověk pozná, jak moc je píseň oblíbena.
Buď je melodie pro lidi těţká a musí pořád někam „skákat“ s hlasem (viz.
827), nebo to „nevyzpívají“ nebo se jim prostě nelíbí. Nic víc bych za tím
nehledal. V kancionálu je na druhou stranu spousta relativně nových písní, které
farníci rádi zpívají (např. 312, 410, 525). Takţe nějakou konzervativnost nebo
nechuť učit se nové písně bych za tím nehledal.
Nevím, co je lepší. Jestli zpívat osvědčené písně i za cenu přepracování textu
nebo učit lidi písně, které se jim nelíbí. Tím pádem bude mše pouze
instrumentální, protoţe nikdo zpívat nebude. Jistě se dá namítnout, jak se pozná,
jakou píseň lid bude zpívat rád a jakou ne. Myslím si, ţe existují jisté moţnosti,
jak to odhadnout nebo přibliţně zjistit.
Poslední moţností je lid ke zpěvu méně oblíbených písní nějakým způsobem
vychovat. Ale jak a je to v důsledku dobře?
S pozdravem a přáním všeho dobra
Jiří Štourač

Nejen Kolik svatých
Jsem velice vděčný Ing. Štouračovi, za jeho reakci na článek Kolik svatých
zdobí nebe v minulém Zpravodaji. Kéţ by se vás našlo víc, co si své názory
nenecháte pro sebe nebo je maximálně utrousíte v kruhu známých, ale napíšete
je a pošlete do Zpravodaje.
Jeho článek rozšiřuje úhel pohledu na písně v kancionálu, především ty nové.
V původním článku jsem poukazoval na to, ţe mnoho lidí nezná a tudíţ nezpívá
písně, které jsou liturgicky vhodné k různým příleţitostem, zvl. k památkámsvátkům-slavnostem svatých (základní zásada pro výběr nejen písní, ale veškeré
hudby ke mši zní: Výběr hudby určuje mešní formulář), a co udělat pro to, aby
se znaly a zpívaly. Ing. Štourač se zamýšlí nad tím, proč se některé z nich
zpívají a některé ne. Odpovídá: Protoţe některé jsou dobré a některé nejsou,
a protoţe některé lidé zpívají rádi a některé ne.
To jsou ovšem dvě různé věci, které se někdy kryjí a někdy ne. Z vlastní
zkušenosti mohu říct, ţe kdyţ před 25 lety vyšla po deseti vydáních prototypu
kancionálu jeho současná generace s novými písněmi, tak mi jeden chrámový
hudebník s vysokoškolským hudebním vzděláním říkal, ţe Kolik svatých zdobí
nebe povaţuje za jednu z nejkvalitnějších nových písní. A rozhodně si to
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nemyslel o Nedejme se k spánku svésti. Přiznám se, ţe s ním naprosto
souhlasím. Vím ovšem, ţe lidé píseň Nedejme se zpívají s chutí. Osobně si
myslím, ţe v ní cítí ohlas Glenna Millera, resp. Karla Vlacha, coţ je jim blízké.
(Mám G. Millera také rád.)
Snad mohu napsat za celý tým kolem Zpravodaje, do kterého dnes uţ
oficiálně nepatřím: Budeme moc rádi, kdyţ napíšete své názory, postoje,
zkušenosti nejen ke třem okruhům, o kterých zde byla řeč – znalost potřebných
písní k liturgii, kvalita písní, oblíbenost písní – ale i o všem tom, s čím se ve své
varhanické sluţbě setkáváte, jaký na různé záleţitosti máte názor, co vás rmoutí
a co vás těší, co je vám blízké a co vzdálené, co se vám daří a co nedaří…
Karel Cikrle

Ach, ty varhany
Řadu let si dopisuji s Hilary Davidsonem, bývalým kanovníkem katedrály
v Peterborough, ţijícím na důchodě v Northamptonu. Pan kanovník je anglikán,
ţenatý, má 84 let, ale ze srdce by si přál, aby se anglikáni vrátili do katolické
církve. Hraje na varhany a výborně jim rozumí. Proto se ve svých dopisech
k tomuto nástroji často vrací. Naši čtenáři uvidí z jeho posledního dopisu z 22.
8. 2013, jaké problémy nastávají s varhanami v Anglii.
Hledal jsem zájemce o pěkné, staré, třímanuálové varhany z jednoho kostela
v Northamptonu. Myslelo se, ţe se přestaví, protoţe jsou hodně velké a ţe se část
prodá a peníze pouţijí na sociální účely. Ptal jsem se, zda mají potřebné
povolení a právo varhany přestěhovat. Řekli mi, ţe ano. Otázal jsem se na
našem ústředí varhanních znalců z povolání, zda by byla naděje umístit tyto
varhany někde v Anglii, ale řekli mi kategoricky, ţe ne. Tak jsem napsal
Dr. Riedlovi,1 aby se poptal, jestli by o tyto varhany neměl zájem někdo
v Německu. Odpověděl mi, ţe firma Vleugels2 by byla ochotna pod jeho vedením
varhany restaurovat a ţe by se pak pro ně našlo místo v některém kostele nebo
koncertním sále. Myslel jsem si, ţe teď vše půjde dobře, ale pak dva členové
z ústředí varhanních poradců spustili strašný povyk, ţe varhany musí zůstat
v Anglii, protoţe jde o jediný velký nástroj dotyčného varhanáře, který se na
našem území dochoval. Náš diecézní výbor péče o kostely se podřídil a tak
varhany zůstaly na svém původním místě. Nepouţívají se deset let a jsou téměř
nehratelné. Kostel, ve kterém varhany stojí, stráví všechny peníze, které se
vyberou a proto není naděje, ţe se varhany v budoucnu opraví. Ale je tu ještě
druhá nepříjemnost. Napsal jsem ihned Dr. Riedlovi a omlouval jsem se, ţe jsem
ho a pana Vleugelse zbytečně obtěţoval. Dosud mi neodpověděl ale myslím, ţe
by jeho odpověď nebyla moc vlídná.
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V současné době mám jednání o dvou varhanách. Jedny uţ nehrají sedm let,
protoţe varhaník otevřel skříň s měchem, která bývala v Anglii často vyloţena
asbestem a zjistil, ţe se asbest rozpadl na kousky. Místo aby to řekl místnímu
knězi nebo kostelnímu dozorci, šel s tím do výboru okresní rady. Ten nechal
uzavřít kostel na tři měsíce právě 24. prosince! Od té doby se kostel odborně
čistí a bylo rozhodnuto vypracovat rozpočet na vyčištění a opravu varhan. Ale já
si myslím, ţe oni chtějí varhany odstranit a nahradit je novými. To nebude levná
záleţitost. Druhé varhany, které jsem zachránil z metodistického kostela, stojí
nyní v moderní části Northamptonu. Nemají v prospektu píšťaly, coţ je v Anglii
nezvyklé. Ţaluziová skříň je místo toho vyzdobena vyřezávanými a malovanými
květy. Avšak nástroj je to milý, postavený uznávanou firmou v roce 1861, coţ
byla doba rozkvětu anglického varhanářství. Varhaník teď šel aţ do příštího
měsíce na dovolenou, takţe si na těchto varhanách dost uţiji. Byl jsem
o nedělích velice zaměstnán v okolních kostelech. Je tu mnoho kostelů, kde se
uplatní staří kněţí, kteří by slouţili mše, protoţe místní odjeli na dovolenou.
Jeden takový kostel je v Northamptonu, kde jsou velké varhany IV/50 z roku
1895. Mají zvuk, jako kdyby člověk poslouchal obra.
Jiří Sehnal
1

Prof. Dr. Fridrich Wilhelm Riedel (nar. 1929) dlouholetý profesor hudební vědy v Mohuči,
organolog mohučské arcidiecéze a vedoucí sekce církevní hudby při společnosti Gesellschaft
für Musikforschung.
2
Firma Vleugels (Hardheim) restaurovala v roce 1997 varhany v Obecním domě v Praze.

Světová premiéra opery Noc plná světla Zdeňka Pololáníka
Hluboké poselství, křesťanské hodnoty i
nádherná hudba.
Na závěr sezóny
si Moravské divadlo Olomouc
nachystalo velké překvapení:
světovou premiéru opery Noc
plná světla hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka (*1935,
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Brno). Projekt se realizoval pod záštitou praţského arcibiskupa kardinála
Dominika Duky a místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla
Schwarzenbergera.
Novinku v operním repertoáru uvedlo Moravské divadlo v pátek 28. června
2013 v 19 hodin v rámci výročí 1150 let od příchodu věrozvěstů sv. Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu. Opera vychází z díla Zvěstování Panny Marie
(1911) dramatika a básníka Paula Claudela, který u nás působil jako generální
konzul Francie (1909-1910). Pololáník se Claudelovým dramatem seznámil jiţ
v roce 1991, kdyţ bylo provedeno jako činohra ve Státním divadle v Brně. Toto
téma mu navrhl olomoucký biskup Josef Hrdlička, který přeloţil text a napsal
libreto. Děj opery se odehrává ve středověku na francouzském venkovském
statku. Hlavními postavami jsou otec, matka, dcery Violéna a Mara. Před
vykonáním poutě do Svaté země předá otec své hospodářství Jakubovi Hurymu,
který v této rodině léta ţije a pomáhá. Také proto si statkář přeje, aby se za něj
provdala starší dcera Violéna. Ta však svým polibkem vykoupí stavitele chrámů
Petra z Craonu stiţeného leprou. Sama podlehne nákaze a odchází do útulku pro
malomocné. Její sestra Mara, která nepřála sňatku Violény, se poté provdá za
Jakuba. Po několika letech se jim narodí děvčátko, jeţ však brzy zemře. Mara
s mrtvým dítětem vyhledá o vánoční noci Violénu a prosí ji, aby jako světice
vykonala zázrak. Violéna se zdráhá, ale nakonec se začne úpěnlivě modlit
k Bohu. Záhy se v tichu vánoční noci ozývá pláč vzkříšeného dítěte. V závěru
inscenace se po sedmi letech vrací domů otec. Opera končí uzdravením, nadějí,
smírem, očistou a vykoupením.
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Reţie inscenace se ujal operní a činoherní reţisér a umělecký šéf činohry
Moravského divadla Olomouc Michael Tarant, který na vizuální stránce opery
(kostýmy, scény) spolupracoval s výtvarníkem Tomášem Moravcem. Hlavní
ţenskou roli dcery Violény ztvárnila Lea Vítková, kterou na jevišti doplnil Jiří
Přibyl v úloze Otce, Zdeňka Mollíková v roli Matky, Barbora Polášková jako
Mara, Petr Martínek coby Jakub a David Szendiuch v roli Petra z Craonu.
Sólisty doprovodil orchestr a sbor Moravského divadla Olomouc pod vedením
Petra Šumníka.

Předností opery (Prolog + 4 dějství) je silný příběh o naději, lásce a síle
oběti; dále dějová a hudební srozumitelnost, přes pouţití netradičních prvků:
např. pěvecký sbor má funkci vokálního instrumentu (barevného rejstříku),
opera nezačíná předehrou etc. Hudební stránka je melodická, poslouchavá, není
zahlcena disonancemi, komplikovanější harmonie se objevují zvláště
v dramatických okamţicích děje. Inscenace hodně pracuje s imaginací
a tajemstvím.
Nejdůleţitějším aspektem Noci plné světla je text, jelikoţ v díle je skryto
hluboké poselství. Také proto byly při provedení promítány titulky, jeţ
významnou měrou pomohly divákovi v orientaci v ději a to přesto, ţe opus je
v češtině a výborně deklamován. Pololáníkova opera je ryze duchovní záleţitostí, je výpovědí autora o pokoře, oběti ţivota, zápase o lásku, podřízení
ţivota a smrti tomu, kdo vyřkne nad člověkem poslední slovo. Kompozice měla
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u obecenstva úspěch – závěrečný
aplaus se zdál nekonečný, proto ji
bude moţné shlédnout v uměleckém
zpracování na scéně MDO v reprízách od listopadu 2013.
Karol Frydrych

Autor při zaslouţeném aplausu

Musica sacra über die Grenzen ve Vranově nad Dyjí
Začátek tohoto bohulibého díla se shoduje s názvem naší jednoty. Druhá část
jasně napovídá (znalým jazyka německého) o něčem, co překračuje hranice
jedné země. Kaţdoročně probíhá několik koncertů, na kterých vystupují
hudební soubory zaměřující se na duchovní zpěvy. Letošní jediná zastávka na
území naší republiky se uskutečnila ve Vranově nad Dyjí, kam se sjely
vystupující soubory poslední srpnový den. Festivalový den začal na nádvoří
zámku ve Vranově nad Dyjí, kde proběhlo přivítání a kaţdý soubor se
prezentoval jednou skladbou. Vrcholem byl odpolední koncert ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Koncert začal společnou skladbou Canticorum Jubilo
od G. F. Händela s narychlo domluveným varhanním doprovodem v mém
podání. Poté postupně vystoupily soubory Vrančata, Schóla sv. Bartoloměje
Blíţkovice, Marianky, Voces Vejmelcorum, Sbor Višňové, Singgruppe
Hardegg, Krušnohorský pěvecký sbor Teplice a domácí Musica coeli. Na závěr
koncertu byl předán putovní pohár zástupcům dalšího pořádajícího místa
a zazpívala se festivalová hymna Laudate omnes gentes ve zhudebnění Gerharda
Lagrangeho. O hudební doprovod této skladby se postarali hráči na ţestě
z rakouského Hardeggu. Celý den byl pro mě velmi povzbuzující a troufám si
říct, ţe i pro všechny zúčastněné. Je nesmírně potěšující vidět společně české
a rakouské sbory, jakoby mezi nimi nebyla ţádná jazyková bariéra a ţádná
nenávist vycházející z nesvárů v dějinách obou zemí. Kéţ by se tento projekt
podařilo dále rozvíjet a prohlubovat přátelství nejen mezi našimi, ale
i zahraničními soubory.
Ivo Prchal
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Nová kniha Jiřího Sehnala Adam Michna z Otradovic
– skladatel
Mezi chrámovými hudebníky i mezi obecným lidem navštěvujícím
bohosluţby se patrně nevyskytuje nikdo, kdo by neznal písně jindřichohradeckého skladatele, básníka, varhaníka a obchodníka s vínem Adama Michny
z Otradovic (1600–1676). Jen pro příklad uveďme ty nejznámější jako Chtíc,
aby spal; Vesel se, nebes královno; Velikonoční oběti či Nebeští kavalérové
(v současném kancionálu Buď Bohu chvála, dík a čest). Jméno autora těchto
písní však jiţ do obecného povědomí neproniklo a ještě méně jsou známy jeho
figurální skladby (mše, litanie a nešpory). V případě Adama Michny se přitom
jedná o jednoho z předních českých barokních básníků, a co se hudební stránky
týká, nevyskytuje se, kromě Pavla Josefa Vejvanovského, v českých zemích 17.
století významnější skladatelská osobnost reprezentující domácí tvorbu. Proto
lze pouze přivítat vydání nejnovějšího díla prof. Jiřího Sehnala, které se v prvé
řadě zabývá hudebním rozborem Michnových skladeb, mimo to ale přináší nové
informace o skladatelově ţivotě, to vše s přihlédnutím k aktuálním poznatkům
o dobové hudební kultuře na našem území. Publikace má vědecké parametry a je
tedy určena především odborné veřejnosti; text je však velmi čtivý a vypovídá
o autorově zájmu nejen o hudbu samotnou, ale také o detaily všedního ţivota
lidí z různých společenských vrstev, počínaje praţským arcibiskupem,
kardinálem Arnoštem Vojtěchem z Harrachu, a konče hlásným na jindřichohradecké věţi. Jedná se o nejobsáhlejší dílo, jaké dosud bylo o Michnovi,
známém a přesto neznámém českém skladateli, napsáno. Vřele jej doporučujeme jak hudebníkům či hudebním znalcům, tak zájemcům o obecnou historii.
Irena Veselá

Hudba v olomoucké katedrále v letech 1872-1985
V letech 1872-1985 se v olomoucké katedrále vystřídalo 5 kapelníků, kteří
měli kromě varhaníka k dispozici různý počet hudebních sil.
1872-1883 Pavel Křížkovský: si vynutil na kardinálu Fürstenbergovi:
varhaníka, 6 chlapců fundatistů, 6 choralistů, podle potřeby další placené nebo
neplacené stipendisty
1884-1914 Josef Nešvera: 6 choralistů, 6 chlapců fundatistů, 15-20
stipendistů, coţ byli bohoslovci a jiní pomocní zpěváci
1914-1931 Antonín Petzold:
1915-1916 aţ 20 pěvců
1921 navrhl místo 6 chlapců najmout 4 dobré zpěvačky
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1923 arcibiskup Stojan uvedl arcibiskupskou pokladnu do velkých dluhů,
takţe na platy hudebníků nezbývalo
1926 kanovník Geissler o Petzoldovi: kapelník má na dómě sluţbu jen
v neděli a ve svátek, celý týden má volno a nedělá nic. Zkoušky se zpěváky nemá,
jen před Vánocemi, Velikonocemi a Boţím Tělem.
1931-1975 Gustav Pivoňka:
1932 2 choralisty
1939-1945 angaţoval na svátky sbor 16 muţů, od 1943 také ţeny
1959 církevní referát povolil jen 4 choralisty, zrušil příspěvek na provoz,
sníţil kapelníkovi pracovní úvazek i plat
1960 Pivoňka: Já to dělám jako penzista víceméně dobrovolně, členové
pěveckého sboru jen z přátelství ke mně, takţe sborové zpívání je teď na dómě
udrţováno jen uměle. Sbor měl 20 členů. Repertoár: Gruber, Picka, Petzold,
Říhovský, Stecker, Tregler, Vrbík, Witt.
1965 nová liturgie – základ Olejníkova Mše z Andělské Hory a lidový zpěv.
Přes to provedeny ještě latinské mše od Vil. Blaţka, H. L. Hasslera a V. Říhovského.
1974 Sboru zůstal jen Introit a Offertorium
1975-1985 Stanislav Vrbík:
1980 4 choralisté, 12 sboristů
1985 byli choralisté zrušeni(!)
Hudební provoz v katedrále byl silně ovlivňován válečnými a politickými
událostmi, zvláště pak nástupem komunismu a pronásledováním církve. Protoţe
jejich platy podléhaly značným výkyvům pomáhali si kromě Kříţkovského také
působením ve světské hudbě. Destruktivní byly také důsledky mechanicky
uplatněných zásad liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu. Všichni
kapelníci měli poměrně prostorný naturální byt a dostávali aţ do konce první
světové války topivo. Hudební repertoár se řídil důsledně reformními zásadami
podle Motu prioprio papeţe Pia X. Nejčastěji byli uváděni: Greith, Gruber,
Hubert, Haller, Hanisch, Kempter, Nešvera, Palestrina, Petzold, Pivoňka, Stehle,
Witt ad. Podle potřeby kapelníci také skládali. Nejvíce Josef Nešvera, který psal
drobné skladby někdy aţ ráno před jejich provedením.
Toto a mnoho jiného se dočtete v knize Evy Fišarové: Hudba v olomoucké
katedrále 1972-1985, kterou vydala Univerzita Palackého v Olomouci roku
2012. Kniha má 267 s.
Jiří Sehnal
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Informace – Nabídky – Pozvání
V sobotu 5. 10. 2013 byl zahájen druhý roční tříletého kurzu pro chrámové
varhaníky v Třebíči. Prvního setkání se zúčastnili téměř všichni ze 70
nahlášených, kteří v červnu úspěšně sloţili postupové zkoušky z varhanní hry.
V letošním roce čeká účastníky kurzu mj. písemná zkoušky z liturgiky a hudební
nauky, dále bude následovat výuka liturgické hudby, nauky o varhanách a dějin
církevní hudby. V praktické hře na varhany bude tento ročník zejména zaměřen
(mimo samozřejmou hru kancionálových písní) na nácvik společných ţalmů
z kancionálu a drobných skladeb k různým příleţitostem (svatba, pohřeb...).
Všem frekventantům i vyučujícím přejeme úspěšný studijní rok 2013/2014.
***
Dne 8. 10. 2013 se konala pravidelná schůze předsednictva. Hlavními body
jednání bylo zhodnocení zvláštního čísla Zpravodaje, příprava letošního
Svatocecilského setkání, výběr obrázku sv. Cecílie na kalendářík s daty akcí
v r. 2014 a náplň úvodních článků Zpravodaje MS v příštím roce.
***
Dne 17. 11. 2013 v 17.00 proběhne v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla
Koncert k zakončení Roku víry a sv. Cyrila a Metoděje. Program je tvořen
kompozicemi inspirovanými Cyrilometodějskou tradicí, zazní premiéra kantáty
Svatý Cyril a Metoděj Vladimíra Bleši a Staroslověnská mše Miroslava Příhody.
Na provedení koncertu se budou podílet pěvecké sbory Cantus Morkovice,
Dómský smíšený sbor Brno a Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská,
Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla v Brně a recitátor. Koncert proběhne za
řízení Vladimíra Bleši a Petra Kolaře.
Koncertu udělili svou záštitu brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
a Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský.
***
Omluva
V minulém čísle Zpravodaje v článku Postupové zkoušky v Třebíči jsme
omylem uvedli špatné křestní jméno pana ředitele Katolického gymnázia
v Třebíči Pavla Kršky. Jemu i čtenářům Zpravodaje se omlouváme.
***
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Zveme všechny varhaníky, chrámové zpěváky a
hudebníky na
18. SVATOCECILSKÉ SETKÁNÍ
které se koná pod záštitou brněnského biskupa
Vojtěcha Cikrleho
v sobotu 23. listopadu 2013
v katedrále v Brně na Petrově
Program:
• 09:15 – 11:00 příleţitost ke svátosti smíření
• 09:30 secvičení společných skladeb k liturgii (společné antifony jsou přílohou
tohoto čísla Zpravodaje, celé skladby naleznete na www.musicasacra.cz)
• 10:00 mše svatá s provedením společných skladeb
- hlavní celebrant Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář
- zpívá pěvecký sbor Musica animata z Třebíče (řídí Karel Tomek,
sbormistři: Veronika Hrůzová a Libor Komárek)
• předání kvalifikačních osvědčení
• po liturgii minikoncert sboru Musica animata
• pohoštění a příleţitost k neformálním setkáním v prostorách biskupství
• prodej publikací z produkce Musica sacra
***
Uzávěrka dalšího čísla je 30. listopadu 2013. Budeme rádi, kdyţ nám pošlete
své příspěvky. Díky!
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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Křížovka
Řešení tajenky z minulého čísla CYRILSKÁ JEDNOTA: 1. MCL, 2. Cyril,
3. Kvarta, 4. Klasicismus, 5. Proglas, 6. Missio, 7. Kříţkovský, 8. Prázdniny,
9. Svatojanský, 10. Velehrad, 11. Moderato, 12. Trnava, 13. Soluň,
14. Konstantin, 15. Hlaholice. Správnou tajenku nám zaslalo sedm luštitelů:
E. Procházková, E. Ţiţlavská, M. Šobáňová, J. Lindr, J. Hubert, J. Faktor
a J. Bezděková. Odměnu zasíláme paní Josefu Faktorovi. Tajenku tohoto čísla
nám zašlete do 30. 11. 2013.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Hudební epocha, v níţ ţil Heinrich Ignaz Franz Biber.
2. Invence.
3. Druhá solmizační slabika.
4. Domácky Jiří.
5. Poslední část latinského ordinaria.
6. Světice, jejíţ atributy jsou hudební nástroje a růţe.
7. Římsky 1450.
8. Český hudební skladatel 20. stol., autor opery Jeremiáš, Petr…
9. Kniha knih.
10. Interval asas – heses.
11. Ovace.
Karol Frydrych
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