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________________________________________________________________
Bylo kolem misijní neděle. Náhodou jsem četl kratičký příběh o tom, jak
v Itálii šel hledající člověk v tichu večera kolem klášterního kostela a slyšel
zpívat mnichy, asi modlitbu před spaním. Zpěv chorálu ho zasáhl. Vstoupil do
kostela a našel, co hledal. Zpěv, který byl modlitbou, mu rozsvítil světlo víry.
Čím je nám liturgický zpěv a hudba, které zpíváme, hrajeme a za které
odpovídáme? Břemenem, které jsme na sebe vzali? Rutinou? Sebeprezentací?
Hudebním vyžíváním se? …? Nebo je naší modlitbou, jako třeba ten Jakubův
žebřík, po kterém k nám sestupují andělé od Boha s jeho milostí, požehnáním,
láskou a vystupují od nás k Bohu s naší radostí, chválou, prosbami a díky?
Jen hudba-modlitba může rozsvítit Boží světlo v nás i v druhých.
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 22. listopadu v 10 hod. Je to výroční pouť chrámových
varhaníků, zpěváků a ostatních hudebníků, při které, u příležitosti oslavy naší
patronky sv. Cecílie, společně děkujeme Bohu za dar hudby a prosíme jej
o požehnání pro naši službu.
Mám velkou radost, že se podařilo k letošnímu Svatocecilskému setkání vydat
další díl ediční řady Varhanní preludia na písně z Kancionálu – Ke svatým,
připravit nový svatocecilský obrázek s pěknou modlitbou otce Karla Cikrleho
a daty akcí na následující rok a ve spolupráci s Diecézním muzeem zajistit
komentovanou prohlídku výstavy o kardinálu Ditrichštejnovi, kterou dobovými
skladbami doprovodí pěvecké uskupení Societas Incognitorum. Hostem setkání
bude náš kolega z ostravsko-opavské diecéze Ing. Pavlík, který nám představí
nově vydaný Obřadní graduál P. Josefa Olejníka. Můžeme se těšit na sbor
Collegium musicale bonum ze Slavkova, na setkání s ostatními kolegy
a kolegyněmi u příjemného pohoštění a mnohé jiné. Jsem moc rád, že otec biskup
přijal také nad letošním Svatocecilským setkáním záštitu a jako hlavního
celebranta mše a kazatele určil svého bratra otce Karla.
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Notovou přílohou tohoto Zpravodaje jsou skladby Karola Frydrycha,
Ondřeje Múčky a Zdeňka Pololáníka, které při liturgii v katedrále budeme zpívat.
Zkrátka – je dost důvodů, proč také letos přijet do katedrály oslavit naši
patronku sv. Cecílii.
Já i všichni z vedení naší jednoty Musica sacra se na každou, každého
z vás těšíme!
Willi Türk
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Svatý Václave
V pojednáních o hudbě tvoří svatováclavský chorál s písní Hospodine,
pomiluj ny (dále HPN) už od 17. stol. nerozlučnou dvojici. Na otázku kdy
a z jakých kořenů píseň Svatý Václave (dále SV) vyrostla, podle mne nejlépe
odpovídá už v článku o HPN citovaný znalec dějin naší liturgické hudby
Fr. Pokorný v díle Hospodine, pomiluj ny – Svatý Václave, rozbor nápěvů na
pozadí gregoriánské stylistiky (1948) a Dějiny středověkého jednohlasu
v Čechách a na Moravě.
Všímá si toho, že píseň původně měla 3 strofy (Kancionál č. 830A, sloky
1.- 3.) a že v nich je – pro píseň k sv. Václavovi jaksi nelogicky – jmenovaný
Duch Svatý; v prvých dvou výslovně, v třetí nepřímo: jen k Bohu se volá smiluj
se nad námi, kdežto k svatým pros-oroduj za nás, a dále že Duch Svatý je
nazýván Utěšitel a ve třetí strofě je utěš smutné. Z toho vyvozuje, že píseň
vznikla z tropu (přidání nového textu pod bohatý nápěv zpívaný na jednu
slabiku) třetí trojice mešního Kyrie, která se podle tehdejšího chápání vztahovala
k Duchu Svatému. Tyto tropy se začaly osamostatňovat od mešního Kyrie
a vznikaly tak samostatné písně. Tropus se podle Pokorného u nás mohl zpívat
nejdříve kolem roku 1100 a píseň SV z něho mohla vzniknout během 100 let,
tedy do roku 1200. Tak píseň SV je zřejmě o přibližně 300 let mladší než HPN.
Podobně jako HPN i SV je však zapsáno až mnohem později. Text uvádí
poprvé kronika Beneše Krabice z Vaitmile k roku 1368, nápěv graduál (tj. zpěvy
ke mši) z roku 1473. Ze zápisu nápěvu (graduál je psán notací menzurální, jediné
SV notací chorální) je zřejmé, že to písař opisoval z předlohy vzniklé nejpozději
kolem roku 1400, tedy asi 200 let po vzniku písně. Prakticky totožné jsou zápisy
SV do poloviny 16. stol., pak se vyskytují změny v maličkostech. Jsou to opět
Staročeské katolické písničky (Praha 1624) J. P. Svošovského, kde se poprvé
setkáváme s výraznějšími úpravami nápěvu a rytmu, a tato verze se pak táhne bez
větších změn celým barokem až do poloviny 19. stol.
V roce 1856 se v kancionálku Anjel strážný I. A. Frencla poprvé objevuje jiný
začátek písně a zcela nový nápěv závěrečného Kyrieleison. Frenclovo znění
v kombinaci s nápěvem uveřejněným v Katolickém varhaníkovi Jos. Förstera
(Praha 1858) přebírá a dále upravuje významný a velice rozšířený Kancionál
řečený svatojanský (Praha 1863/64). Tato verze je dnes nejzpívavější (Kancionál
č. 830B).
Dodejme, že na Moravě se přibližně od poloviny 19. stol. do poloviny 20.
stol. zpívala další verze SV iniciovaná Slavíčkem rajským J. J. Božana (Hradec
Králové 1719), která byla poprvé vydaná v publikaci A. Blahoslava Nápěvy ke
Katolickému kancionálu od T. Bečáka (Vídeň 1852). Její verze z Cesty k věčné
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spáse (úplné vydání Brno 1912-15) byla nápěvem dětství a mládí naší generace
seniorů. Schéma tohoto nápěvu:

K původním třem strofám začaly od poloviny 15. stol. přibývat další a měnilo
se jejich pořadí. Tak např. tolikrát citovaná strofa Ty jsi dědic … nedej
zahynouti… se poprvé objevuje v onom graduálu z roku 1473, kde je píseň
poprvé notovaná, a od citovaného kancionálu Svošovského se v písni natrvalo
usadila jako sloka druhá. V desítkách prohlédnutých kancionálů jsem našel
celkem 18 různých slok svatováclavského chorálu, ale obvykle kancionály mají
výběr 8 – 10 z nich. Vždy jsou uvedeny (podle Kancionálu č. 830B) strofy 1.-3.,
z dalších nejčastěji 4. a 5. Nejvíce slok jsem u písně objevil v anonymním
kancionále z doby kolem roku 1700, a to 13.
HPN vždy byla a stále je písní náboženskou a prosebnou. Původní význam
svatováclavského chorálu byl též náboženský a píseň jej nikdy neztratila. Po
mnoho staletí se např. denně zpívala ve svatováclavské kapli pražské katedrály
po společné modlitbě breviáře. V průběhu dějin je to naše nejzpívanější píseň.
Protože byl sv. Václav prakticky ihned po smrti uctívaný jako patron našeho
státu, měl svatováclavský chorál také funkci podobnou dnešní státní hymně.
Doložené je to od 15. stol. (např. při vyhlášení kompaktát v Jihlavě r. 1436),
provázel buditele a národní obrození (u B. Balbína, †1688), v této funkci se
zpíval v revolučním roce 1848 nebo v souvislosti s oběma světovými válkami.
Tak je SV písní náboženskou, ale též hudebním symbolem právní existence
našeho státu, zvl. v dobách jeho ohrožení nebo dokonce ztráty samostatnosti. Je
modlitbou prosby o pomoc k sv. Václavovi a našim patronům, i písní naděje
v lepší budoucnost.
Karel Cikrle

Radostná cesta k Staré Matce Boží Žarošské
V minulém roce vyšel bez povšimnutí hudebně-vědních kruhů zpěvník
Radostná cesta k Staré Matce Boží Žarošské Antonína Kolka (* 8. července
1895, Bohumilice – † 19. července 1983, Brno). Autor, profesí učitel, vešel ve
známost jako spisovatel (především trilogií Proti nim), historik a sběratel
poutních písní. Kolek však byl také nadšeným poutníkem a velkým ctitelem
žarošické Madony – poprvé k ní připutoval v pěti letech. Již tehdy jej prý zaujala
hudební produkce na Zlaté sobotě, největší žarošické pouti. Později zúročil
muzikální hřivnu (housle, zpěv) mj. tím, že začal poutní písně sbírat: s maximální
přesností zapisoval melodie a texty interpretované „staršími bratry“ (= vedoucími
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poutních procesí). Dle laskavého sdělení R. D. Antonína Láníka (1921-2014)
Kolek zaznamenal na dva tisíce písní, většinou v několika melodických
i textových variantách. Nejzajímavější z nich pak soustředil do uvedené tištěné
sbírky, jež má podtitul Starodávná baroková pouť (Brno: Občanská tiskárna,
1942). Melodie revidoval pozdější věhlasný dirigent Josef Veselka (1910-1992),
titulní stranu navrhl akademický malíř Josef Konečný (1909-1989), žarošický
rodák (v publikaci chybně uvedeno Fr. Konečný). Zpěvník má 304 strany,
rozměry 12 x 15 cm, obsahuje: Slovo poutníkovi, 103 písně, doslov, soupis
použité literatury a obrázkovou přílohu. Repertoár je rozdělen do patnácti
kapitol: I. Na začátku pouti; II. Pobožnosti na cestě; III. Poutnické písně na cestě;
IV. Když je vidět poutní místo; V. Když se vchází do poutního místa; VI. Písně
před poutním kostelem; VII. Poklona a pokora; VIII. Písně před Pannou Marií;
IX. Večerní písně; X. Ranní písně; XI. Rozloučení; XII. Modlitby, když se
naposled poutní chrám spatřuje; XIII. Píseň, kterou se „starší bratr“ loučí
s poutníky; XIV. Domácí vítají poutníky; XV. Píseň na rozchodnou. V poutní
knize jsou literární útvary hymnické krásy i prosté rýmovačky, z hudby zaznívá
naivní zbožnost domácího baroka. Obzvlášť cenné jsou pramenné poznámky
uvedené u každé písně stejně jako galerie starších bratrů. Autor toto dílo
dedikoval „Patronce Moravy – Staré Matce Boží Žarošské, Jejímu ctiteli Jeho
Milosti Msgrovi ThDru Josefu Kratochvílovi, kancléři a kapitulnímu vikáři,
všem »starším bratrům« a poutníkům žarošským všech dob“.
V době náboženské nesvobody byl Kolek na indexu, perzekuován a jeho díla
nesměla být vydávána. Přesto mj. napsal: Pouti k Staré Matce Boží v Žarošicích:
historie poutního místa (Žarošice: Farní úřad, 1940), Žarošská pouť
(nedatováno), Historie kostela Staré Matky Boží a rezidence na nynější Silničné
(Žarošice: Obec Žarošice, 2005). Po 71 letech vyšla Kolkova Radostná cesta
v reedici péčí obchodní společnosti Dědictví Svatováclavské, spol. s r. o.,
Faměrovo náměstí 26, 618 00 Brno-Černovice. Historicky tak navazuje na poutní
kancionály: Cesta Swato-Cellenská: někdy od wlastence nasseho, mučedlnjka
a patrona králowstwj Českého swatého Wáclawa, Jindřichowi, markraběti
Morawskému, poneyprw ukázaná, nynj od wěrných českých poutnjů[sic]
neyswětěgssj Rodičky a diwotwornice Cellenské Panny Marie milownjků,
každoročně konaná: aneb, knjžka mnohými rozličnými modlitbami, pjsněmi,
litaniemi z rozličných kněh sebranými, při pouti Swato-Cellenské k užjwánj pro
celý den spořádaná a okrásslená: pro potěssenj a cesty dlouhé ukrácenj wssem
Swato-Cellenským poutnjkům na swětlo wydaná a opět wytištěná (Jindřichův
Hradec: Alois Josef Landfras, 1851); Karlovská cesta: poutní knížka k Panně
Marii Karlovské v Praze (Jindřichův Hradec: Alois Josef Landfras, 1860), Karel
Šmídek – Poutní kniha Velehradská (Brno: A. Nitsch, 1863), Antonín Mička –
Příloha k Cellenské cestě: sbírka 150 k této pouti přiměřených z wětssí části
nowějssích, wesměs wýborných duchowních písní, s potřebnými připomínkami
5

poutníkům: příruční a pomocná kniha pro horliwé wůdce průwodů jak na
jmenowané, a s touto poutí spojená, tak též i jiná swatá místa (Brno,
J. Pustowsky, 1868), František Korec – Poutní hniha: modlitby a písně (Brno:
Dědictví sv. Cyrilla a Methoda, 1893).
Za záchranu řady barokních písní obdržel Antonín Kolek od brněnského
biskupství čestný epiteton „mariánský slavíček“ (1975), což hlásá i pamětní
deska umístěná v žarošickém poutním areálu.
Karol Frydrych

Reflexe na hudební složku liturgie v Rabu a Grazu
Letošní moje dovolená byla zacílena, oproti většině jiných let, do zahraničí.
První destinací se stal chorvatský ostrov Rab, kde jsem se mohl zúčastnit večerní
mše sv. v katedrále. Liturgii slavili dva kněží, jeden bohoslovec a převážně
místní farníci, kteří zcela zaplnili prostory svatyně. Struktura mše byla totožná
s naší – na varhany se však nehrálo, hudební složku zajistilo dvanáctičlenné
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seskupení odrostlé mládeže (šest mužů + šest žen), jež vedlo zpěv celého
shromáždění. Na lavicích jsem neviděl žádný kancionál nebo leták s texty, přesto
se do zpěvu zapojili téměř všichni včetně duchovních a ministrantů (= actuosa
participatio). Sbor hudbu dobře cítil, slušně intonoval, refrény písní zpíval dvou
až tříhlasně, to vše za nevšedně kvalitního doprovodu klasické kytary
a digitálního piana. Po mši sv. se duchovní připojili k produkci několika dalších
písní. Řada lidí zůstala v lavicích a poslouchala. V Chorvatsku jsem navštívil též
Plitvická jezera; za zmínku stojí, že každá loď převážející turisty měla na přídi
velký kříž – krásná manifestace víry!
Poslední zastávkou byl jihorakouský Graz, známý též svojí Hudební
univerzitou, kterou mj. absolvoval současný organolog brněnské diecéze
a vedoucí Střediska pro liturgickou hudbu Mag. Art. Ondřej Múčka. Do roku
1998 nesla tato – na naše měřítka – obrovská (asi 2.400 studentů!!) instituce
název Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, v současnosti se nazývá
Kunstuniversität Graz. Přiznávám, že nejsem plážový typ; z celé dovolené jsem
se nejvíce těšil na nedělní mši v katedrále sv. Jiljí (Aegydius) a to, co jsem slyšel,
značně předčilo moje očekávání.
Před slavením liturgie proběhla zkouška sboru, nácvik odpovědi žalmu,
aleluja a přečtení hudebního repertoáru s výkladem. Slavné služby Boží začaly
majestátní varhanní improvizací na téma mešní písně. Na introit zazněly tři
sloky, lid odzpíval z Gotteslobu ještě na závěr communia (po usednutí celebranta
na sedes) pět slok eucharistické písně. Ačkoli varhaník doprovázel každou sloku
s harmonickými obměnami, nejednalo se o exhibici, jak „zajímavými“ akordy se
dá daná melodie podložit, naopak, varhanní doprovod měl při vší majestátnosti
punc pokory. V souvislosti s lidovým duchovním zpěvem nutno též zmínit
několik inspirací z nového Gotteslobu (2013): na jednu stranu zpěvníku většinou
připadá jedna píseň, pod notami jsou vysázeny vždy tři sloky, což značně
usnadňuje nácvik i interpretaci – třebaže jsem uvedený repertoár neznal, díky
tomuto systému jsem se snadno zapojil ke zpěvu společenství. Grafická stránka:
rozvržení, barevné rozlišení, velikost písma a kvalita tisku je příkladná.
Skvostně vyzněl žalm i aleluja s hudebně delšími a propracovanějšími verši
postavenými na chorální melodii. Interpretka, hudební profesionálka, zpívala od
ambonu s chorální lehkostí neuvěřitelně dokonale. Samostatnou kapitolou byla
produkce smíšeného sboru tvořeného více než sedmdesáti povětšinou mladými
lidmi. Toto těleso zpívalo ordinarium, při offertoriu, communiu a na závěr
technicky náročné skladby převážně soudobých autorů a capella a za doprovodu
varhan. Tak dokonalé provedení jsem v našich poměrech z kůru ještě znít
neslyšel. Dlouhodobou vysokou úroveň mi posléze potvrdil i Ondřej Múčka,
který konstatoval, že v době jeho studia tento ansámbl nacvičil Dvořákovu Mši
D-dur za dvě zkoušky!!! Při závěrečném Laudate Dominum se mnozí přítomní
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otáčeli na kůr, v jejich pohledech jsem četl: obdiv + hrdost. Sbor sklidil obrovský
aplaus.
Na závěr ještě malá, snad nepodstatná poznámka k oblečení: na Rabu jsem při
mši nezahlédl nikoho v obleku, čtení četl mladý student v pomalovaném tričku,
kněz měl tenisky; v Grazu převládal oblek a místní kroje (většinou obrovské
ceny) – celkově jak z módního salonu. Možná i to je postoj Rakušanů:
uvědomění si vlastních hodnot, vlastní integrity, nesporných hodnot, které má
římskokatolická církev v kontrastu se všude přítomnými přistěhovalci…
Karol Frydrych

Blahopřání
Sbormistr Miloslav Krejsa oslavil nedávno 85.
narozeniny v kruhu svých přátel – PS Vlastimil
Vanovice, PS B. Martinů Letovice, s představiteli
města Letovice, s členy Katolické Besedy, s Junáky
a se svou početnou rodinou.
Z. P.

K tomuto výročí přejeme jubilantovi hodně
zdraví a Božího požehnání v jeho velmi plodné
hudební službě.
Musica sacra

Vaše ohlasy na červencové číslo Zpravodaje MS
Děkuji za zaslané, hned po dovolené se těším na studium notového materiálu
od Vás, krásné léto na Moravě přeje
K. L. (e-mail z 2. 7. 2014)
***
Velice děkuji za poslané noty – mám z nich ohromnou radost, protože vedu
v naší obci Lísek pěvecký sbor – Schólu sv. Mikuláše. Ihned je zařadím do
našeho repertoáru. Když mi nějaké noty pošlete častěji, budu vám velmi vděčná.
S pozdravem
M. K. (e-mail z 3. 7. 2014)
***
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Děkuji za pravidelné posílání Vašeho zpravodaje. Přeji Vám a Vašim blízkým
pěkný a požehnaný letní čas odpočinku.
S. T. (e-mail z 4. 7. 2014)
***
Dobrý večer, děkuji vám za Zpravodaj a přílohy. Přeji vám krásnou
dovolenou a dny plné slunce a Božího požehnání.
Se srdečným pozdravem
J. P. (e-mail z 6. 7. 2014)
***
Srdečně vás zdravím, děkuji za Zpravodaje a výborné notové přílohy.
V našem sboru máme nedostatek mužů, proto velmi oceňuji party s jedním
mužským hlasem.
Děkuji a přeji vše dobré
D. P. (e-mail z 8. 7. 2014)
***
Drazí přátelé, před chvílí jsem se vrátila z tábora a v poště mě čekalo milé
překvapení od vás. Děkuji moc a přeji krásné a požehnané letní dny
M. Š. (e-mail z 12. 7. 2014)
***
Budeme vděční za další ohlasy (kladné i záporné) na náš Zpravodaj i činnost
Musica sacra.
Redakce

OPRAVA

Prosíme čtenáře našeho Zpravodaje, aby si
opravili v minulé notové příloze ve skladbě
Mariánský sbor P. Zdeňka Angelika Mičky OP
na 3. notovém systému 1. takt (viz obrázek)
Oprava se týká melodie v T+B. Za vzniklé
nepříjemnosti se omlouváme.
Děkujeme za pochopení!
kancelář MS
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Vydavatelská činnost Musica sacra
Musica sacra vydala jako pomůcku pro účastníky vzdělávacích kurzů
publikaci: Tomáš Nováček – Úvod do nauky o varhanách. Publikace se ve
stručném provedení zabývá těmito tématy: historie varhan, píšťaly a rejstříky
(stopové značení, malý slovníček rejstříků), čerpání vzduchu a jeho zásobení,
vzdušnice, traktura, hrací stůl, druhy varhanních strojů, varhanní skříň a péče
o varhany. Úvod do nauky o varhanách stojí Kč 50,-- a objednat si jej můžete
v kanceláři MS (poštou, e-mailem, telefonicky). V případě, že nemůžete navštívit
naši kancelář, publikaci Vám samozřejmě zašleme poštou.
K letošnímu Svatocecilskému setkání vyjde další díl řady Varhanní preludia.
Tentokrát se jedná o Varhanní preludia XII – preludia na písně z Kancionálu
– Ke svatým. Publikace bude stát Kč 190,-- a od konce listopadu bude k dostání
v kanceláři MS, příp. si ji můžete objednat a nechat zaslat poštou.
Do konce letošního roku bude uskutečněn dotisk publikace Varhanní
doprovod Kancionálu – vydání pro arcidiecézi olomouckou a diecézi
ostravsko-opavskou. Dotisk bude uskutečněn na základě žádosti z Olomoucké
arcidiecéze a celý dotisk poskytne MS přímo objednatelům (arcidiecéze
olomoucká, diecéze ostravsko-opavská). Pokud budete mít zájem o tuto
publikaci, kontaktujte prosíme přímo Arcidiecézi Olomouckou. Musica sacra
nebude zajišťovat distribuci této verze Varhanního doprovodu Kancionálu.
V naší nabídce je stále pouze verze bez dodatků.

Informace – Nabídky – Pozvání
30. 9. 2014 se na své pravidelné podzimní schůzi sešlo předsednictvo. Hlavní
body jednání:
- příprava letošního Svatocecilského setkání (viz pozvánka níže);
- příprava akcí r. 2015: Valná hromada (14. 2. 2015), Sborování (30. 5. 2015,
Hustopeče), Zájezd za varhanami (termín a cíl zájezdu zatím není stanoven),
Svatocecilské setkání (21. 11. 2015);
- vydavatelská činnost (viz samostatný článek výše);
- příprava závěrečného ročníku kurzu pro chrámové varhaníky v Třebíči;
- možnost stěhování kanceláře MS na Petrov – přítomní rozhodli, že kancelář
zůstane v budově Smetanova 14, ve které též sídlí ZUŠ se zaměřením na církevní
hudbu, Moravské zemské muzeum – Oddělení dějin hudby a Moravsko-slezská
křesťanská akademie.
***
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Jednota Musica sacra zve všechny, varhaníky,
chrámové zpěváky a hudebníky na

19. Svatocecilské setkání,
které se koná pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho
v sobotu 22. listopadu 2014 v katedrále v Brně na Petrově
Program:
• 09:15 – 11:00 příležitost ke svátosti smíření
• 09:30 secvičení společných skladeb k liturgii (příloha tohoto čísla Zpravodaje, ke stažení na www.musicasacra.cz)
• 10:00 mše s provedením společných skladeb
– hlavní celebrant P. PhDr. Karel Cikrle
– zpívá pěvecký sbor Collegium musicale bonum ze Slavkova u Brna
• prezentace nové publikace Varhanní preludia XII. – Preludia na písně
z Kancionálu – Ke svatým
• předání kvalifikačních osvědčení
• po liturgii minikoncert sboru Collegium musicale bonum ze Slavkova u Brna
• pohoštění a příležitost k neformálním setkáním v prostorách biskupství
• prohlídka výstavy o kardinálu Ditrichštejnovi s výkladem o církevní hudbě
v době tohoto významného moravského biskupa s doprovodem pěveckého
uskupení Societas incognitorum
• prodej publikací z produkce Musica sacra a nové publikace se zpěvy P. Josefa
Olejníka Obřadní graduál (vydala Matice cyrilometodějská Olomouc)
***
Notová příloha tohoto čísla Zpravodaje obsahuje:
- P. Zdeněk Angelik Mička OP – Vánoční aleluja před evangeliem
- Moravská koleda, arr. Willi Türk – Krásná Panna
- Šteyerův kancionál, arr. Bohuslav Korejs – Aj, růže rozvila se
- Tielmann Susato, arr. Jos van den Borre – Narodil se Vykupitel
- Společné skladby na Svatocecilské setkání
***
Uzávěrka dalšího čísla je 30. listopadu 2014. Budeme rádi, když nám pošlete své
příspěvky. Díky!
***
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Křížovka
Řešení tajenky z minulého čísla IMPROVIZACE: 1. MMXIV, 2. Brumendo, 3. Repetice,
4. Largo, 5. Metronom, 6. Xaver, 7. Klasicismus, 8. Mezzopiano, 9. Gamma, 10. FCJ,
11. Zelená. Správnou tajenku nám zaslalo třináct luštitelů: M. Bustová, M. Lakosilová,
D. Pištěková, J. Dostálová, Z. Štěpánková, J. Obrová, J. Bezděková, J. Hubert,
A. Kotápišová, J. Lindr, M. Krejsa, L. Havlátová a M. Šobáňová. Odměnu zasíláme paní
Janě Bezděkové. Tajenku tohoto čísla nám zašlete do 30. 11. 2014.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Zkratka organizace Všeobecný spolek ceciliánský.
2. Učitel náboženství.
3. Autorem Písně bratra Slunce je sv. …
4. Varhanářská firma v Krnově.
5. Jeden z dvanácti učedníků Kristových.
6. Zpěvník olomoucké arcidiecéze (1938).
7. Jedno ze jmen skladatele O. A. Tichého (1890-1973).
8. It. silně.
9. Lat. v pokoji, v míru.
10. Pšeničný chléb, používaný při mši k proměnění v tělo Kristovo.
11. Skladatel Pavel Vejvanovský (cca 1640-1693) je představitelem hudební epochy…
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 den:
středa: 9.15 – 12, 13 – 16 hod.
Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna, č. účtu: 154525774/0300
Registrace Zpravodaje Musica sacra: MK ČR E 19603
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