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Možná bylo nebe plné hvězd,
když se tři mudrci z Východu
rozhodli vyjít za tou,
která byla znamením Krále králů.
I na dnešním nebi je mnoho hvězd
a záleží na nás,
jestli se vydáme za stejnou
jako před staletími mudrci.
A jestli ano,
potom i my prožijeme
radost mudrců i pastýřů
na konci jejich hledání – hlubokou
radost v srdci,
která se dá těžko pojmenovat,
která je láskyplným dotekem Boha.
Ať světlo, které naplnilo pastýře
i mudrce radostí, zazáří i Vám.
Za to se modlím a k tomu Vám všem žehnám.
Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
Brno, Vánoce 2014

***
K přání našeho otce biskupa se připojujeme i my z kanceláře.
Ať radost z narození Spasitele vaši, vašich drahých a blízkých
umocní vaše služba chrámových hudebníku.
Karel Cikrle
Willi Türk
Svatava Baráková
Ondřej Múčka
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Pozvání na valnou hromadu 14. 2. 2015
Drazí členové naší jednoty Musica sacra,
opět se po roce blíží valná hromada naší jednoty. Oficiálně je to nejvyšší
orgán Musica sacra, který je nařízený jejími stanovami. Je to jedinečná
příležitost se setkat, probrat společně záležitosti naší jednoty, skrze výroční
zprávy o hospodaření a činnosti se o její činnosti a uskutečněných i plánovaných
akcích a projektech dovědět více. Každý, každá z vás máte možnost se
k jednotlivým tématům vyjádřit, vznést dotazy, připomínky, podněty a tak se na
další činnosti a směřování naší jednoty podílet...
Po oficiální části plynule přechází valná hromada do neoficiální, ale neméně
podnětné části, kdy se při příjemném pohoštění naskýtá příležitost k osobním
rozhovorům, setkáním a diskuzím na různá témata.
Pro mne jako předsedu stejně jako pro členy předsednictva bude vaše účast
na valné hromadě povzbuzením a podporou.
A ještě něco velmi významného:

na valné hromadě oslaví v kruhu Musica sacra
své 80. narozeniny
zakladatel a dlouholetý předseda naší jednoty
P. PhDr. Karel Cikrle.

* 17. 2. 1935
Srdečně zvu a těším se!
Willi Türk
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Goliáš oloupen – člověk jest vykoupen
Asi znáte rčení „Dostal se do toho jako Pilát do kréda“ a víte, co to znamená.
Ale víte, jak se dostal Goliáš do Narodil se Kristus Pán? Přesně to neví nikdo.
Mám na to svou teorii, už nevím, co z ní jsem někde vyčetl a k čemu jsem došel
sám. Ta teorie zní takto:
Píseň je poprvé zapsaná ve Franusově kancionálu z r. 1505. Nejprve je jeden
řádek not (tehdy se známé písně nenotovaly celé, ale pouze jejich začátek, někdy
jen načrtnutých 4-5 not na okraji), pod ním text latinský a pak český. Latinský
a český text jsou prakticky totožné a v obou je Goliáš (Golias prostratur – Golias
oblúpen). Nápěv má jiný rytmus, než jak píseň zpíváme nyní; v dnešní notaci by
byl zapsán v 6/8 taktu.
Z rytmu písně a z toho, že píseň zřejmě byla původně latinská, můžeme se
znalostí tehdejší doby usuzovat, že píseň vznikla v církevním prostředí
minimálně 100 let předtím, než byla ve Franusově kancionálu zapsaná.
A předpokládat, že tam původně nebylo „Goliáš oloupen“, ale „Beliáš oloupen“.
V době Pána Ježíše nazývali Židé jménem „Beliar“ -počeštěno Beliáš- Satana,
Ďábla. Slova Satan, Ďábel je oloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme
se! jsou naprosto logická a srozumitelná.
Klerikové věděli, kdo je to Beliáš, jenže to nevěděli prostí lidé, kteří píseň
zpívali česky. Tak si Beliáše změnili na Goliáše, kterého dobře znali
z populárního příběhu o slavném vítězství mládenečka Davida nad obrem.
A přešlo to i do latinského textu.
Když budeme zpívat naši vánoční hymnu, ať ve chvíli, kdy ústa budou
vyslovovat Goliáš oloupen, naše mysl říká: Kristovým narozením je BeliášĎábel-Satan oloupen, člověk jest vykoupen a opravdu veselme se, radujme se!
Karel Cikrle

Dvojí ohlédnutí za Svatocecilským setkáním 2014
Po několika letech jsem opět neodolal milému pozvání a rozjel se na
Svatocecilské setkání chrámových hudebníků do Brna, které jako každoročně
pořádala pod záštitou brněnského biskupa jednota Musica sacra.
Jádrem setkání byla jako vždy mše v katedrále, které tentokrát předsedal otec
Karel omlouvaje svého bratra. První upřímnou závist ve mně vzbudila účast.
Nepředpokládám, že by se v katedrále o sobotním dopoledni vyskytovali lidé
„z ulice“, a proto těch přibližně 150 lidí byli určitě chrámoví hudebníci. Je to
počet pro české diecéze neuvěřitelný. Ne, že by v Čechách nebylo chrámových
hudebníků dost, ale jaksi nejsme ochotni se tolik družit.
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Druhým příjemným překvapením byl počet koncelebrujících kněží. Kolegové
z MS mají tedy mezi sebou i kněze, a to nikoli jako pasivní a fakticky
nezúčastněné.

Vstupní průvod za zpěvu antifony „Svatá Cecilie“

Třetím příjemným překvapením byl zpěv ordinaria (pěkně s Gloria a Credem
– byla to přece naše poutní slavnost) dle Petra Ebena. Mohl jsem si tedy ověřit,
že přes občasné obecné mínění na Moravě Ebena znají, zpívají (kostel při
ordinariu hřměl!) a umějí. V Ebenově domovské matičce Praze se najde málo
míst, kde by zazpívali jeho ordinarium tak svižně a s chutí.
Na řadě by bylo čtvrté příjemné překvapení, ale kázání otce Karla bylo sice
příjemné, ale za překvapení si ho označit netroufám, protože by to znamenalo, že
jsem očekával něco nudného, bezobsažného a rozbředlého.
Otec Karel vyšel z fundamentu – článku 10 konstituce SC, o tom, že liturgie
je „vrchol“ ke kterému celé snažení církve směřuje. Je to tedy cíl (i když ne
poslední), nikoli prostředek. A tedy hlásání Evangelia, vyučování a pastorace
jsou prostředky. Odsoudil tak některé koncepce, ve kterých je liturgie (a potažmo
i liturgická hudba) chápána jako prostředek pastorace, a to nikoli jako mínění
své, ale jako přesvědčivě doložené mínění Církve. Tak, jako Panně Marii přísluší
čestný titul (který si sama udělila) – služebnice Páně, i my bychom si měli udělit
titul „služebníci liturgické hudby“ a dbát o to, abychom jej byli hodni. A když
byl v ráži, zkritizoval hned některé notorické nedostatky.
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Otec Karel Cikrle při promluvě

Dramaturgii – výběr písní. Takovou, mohli bychom říci mechanicistní.
V květnu zpíváme mariánské, v červnu srdcovky, to vše oživeno eucharistickými
o čtvrtcích a pašijovými o pátcích.
Nejsem tak dobře obeznámen s moravskou praxí, ale řekl bych, že tohle nás
například v pražské arcidiecézi (s kterou jsem obeznámen daleko lépe) už nepálí.
Kostelů, kde se hraje a zpívá i o všedních dnech je už tak málo, že
bezmyšlenkovitý výběr repertoáru si těch pár dosud fungujících varhaníků
(kněží, společenství) nechce dovolit. A pouze o nedělích se přece jen jakási
vazba písně na liturgii udrží daleko snadněji.
Hru na varhany. U zpěvů procesních by bylo dobře přece jen dbát na to, aby
délka zpěvu včetně předeher a doher odpovídal délce příslušného úkonu, který
doprovázejí. Jistě, není to striktní požadavek, on ten celebrant čas od času počkat
může (a nechce-li být liturgickým nanukem poskakujícím, mávajícím a na
mikrofon ťukajícím, konec konců i musí – poznámka autorova, takhle to otec
Karel neřekl), ale nadměrná délka předeher se mnohdy a mnohde stává
zakořeněným nešvarem. A nešvary do liturgie nepatří.
Zpěv – myšleno tedy zpěv sólový, kterého se při liturgii dopouští zpravidla
celebrant a žalmista, či ten, který zpívá přímluvy. Celebranty (zejména ty
mnohaleté) otec Karel omlouval (duch hotov jest, avšak tělo slábo), avšak
stěžoval si na mnohé žalmisty co se týká jejich zpěvní dovednosti i nasazení.
Nicméně (a to již zase dodávám já) dovednost lze trénovat a k nasazení lze
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povzbuzovat. Což ovšem předpokládá, že je nejprve třeba reflektovat, že „takhle
je to bída s nouzí“. Jaksi nám schází přítomnost konstruktivní a adresné kritiky
(nedělejme si iluze o tom, že když to slyší otec Karel a vadí mu to, že to neslyší
normální věřící a nevadí jim to).
Dostáváme se nyní k dalšímu řádnému a tentokrát již pátému příjemnému
překvapení. Byl to sbor Collegium musicale bonum ze Slavkova u Brna a okolí
pod vedením kolegy Karola Frydrycha, který zpíval jak při liturgii, tak po ni
předvedl krátký minikoncert. Mladé, svěží hlasy, ladění v normě, kultivovaný
projev. Nezdráhal bych se je zařadit do nějakého pomyslného Top Ten. A to
zpívají teprve něco málo přes rok. Je fakt příjemné, že takový chrámový sbor
s docela slušnou přítomností a hlavně nadějnou budoucností existuje.

Collegium musicale bonum pod vedením Dr. Karola Frydrycha,
na varhany doprovází Mgr. Petr Kolař

No a teď si, milí čtenáři, jistě říkáte, co že se to stalo, že ten Kub jen chválí.
To přece není normální.
Jistě, to by normální nebylo. Ale když jsem se pokoušel konkrétně
zformulovat některé své kritické připomínky, zjistil jsem, že mi to už nějak
nejde. Mladický elán ve šlapání na kuří oka už ze mě nějak vyprchal. Zkusím to
tedy úplně obecně, na nejobecnější rovině, na kterou si troufnu. A to i s tím
rizikem, že někteří třeba nepochopí, co vlastně jsem chtěl vyjádřit.
6

Liturgický zpěv byl zcela evidentně velmi pečlivě připraven, zejména
dramaturgicky. Propria byla zhudebněna současnými skladateli, prokomponována pro sbor (alespoň antifony) jejich komplexnost/složitost/obtížnost byla ze
strany autorů jistě záměrně omezena s výhledem na použití při liturgii a možnost
zapojení lidu. A lepší lid, než 150 chrámových hudebníků už nikdo nikdy
nesežene. Ale jak říká Jiří Suchý, když líčí své pokusy zkřížit pampelišku
s koniklecem, „měla to být koniliška, on mi vzniknul pampaklec“. Prostě aktivní
zapojení zpěvem se nějak nekonalo (nebo jsem je přeslechl). Což vyniklo
zejména ve srovnání s tím výše hřmícím chrámem při ordinariu – skladbě ještě
jednodušší a zavedené.
Zpěv žalmisty a zejména zpěv přímluv nebyl rozhodně ani neumělý, ani
nezaujatý. Odpovídal těm nejlepším standardům, jak je známe z nahrávek z Taize
či zpěvu vyselektovaných jáhnů na papežských liturgiích. Fakt, to nejlepší, co
mohlo být k dispozici. Ale nějak jsem si přitom vzpomněl na radu středověkého
mnicha svým spolubratrům, kteří byli pověřeni sólovým zpěvem při liturgii: měli
byste si dávat nohy do lavóru se studenou vodou, abyste trochu ochraptěli a ten
zpěv byl trochu méně dokonalý.
Liturgie na Cecilku byla zjevně zamýšlena a připravována jako liturgie
vzorová. Jako vzor pro to, o co by ti všichni přítomní hudebníci měli usilovat ve
svých farnostech (tím se také lišila od toho, co cecilského probíhalo téhož dne
v katedrále pražské). A při představě, že by se to skutečně uskutečnilo, na mě šly
pochyby: byla to ukázka nového výrazu starého archetypu, nebo to byla ukázka
nového výrazu starého klišé? Nemělo to přes všechnu deklarovanou snahu
o primát liturgie cíl spíše pastorační? Byl to opravdu hudební výraz něčeho, co
má být vrcholem, cílem a zdrojem?
Může takový hudební výraz vzniknout jako výsledek nějakého křížení nebo
kompromisu?
Tak, a pochybovačnou až lehce negativní vsuvku mám za sebou (a jediné
jméno, které při ní padlo, byl Jiří Suchý) a mohu směle přistoupit k závěrečné
upřímné chvále závěrečného agapé. Všem, kteří je připravili, vzdávám Pán Bůh
zaplať.
Ať žije svatá Cecílie, nyní i navěky.
Jiří Kub, Praha
***
V dnešní uspěchané době máme možnost vždy po roce se setkat s ostatními
kolegy – chrámovými hudebníky v brněnské katedrále a společně zklidnit svoje
nitro při děkovné mši. Letos toto datum, kdy slavíme naši patronku, Sv. Cecílii,
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připadlo na sobotu. Tedy na volný den. O tomto datu víme již rok dopředu.
Těšíme se, že prožijeme krásnou a pro nás významnou liturgii. Máme jistotu, že
uslyšíme velmi kvalitní skladby v prvotřídní interpretaci. Pokaždé jsou
adresována slova díků všem chrámovým varhaníkům, zpěvákům, skladatelům a
ostatním hudebníkům, což neslýcháme v našem domácím prostředí. Bere se naše
služba jako samozřejmost, nebo se jen zapomíná poděkovat? Možná je to
prevence, abychom nezpychli.

Hlavní celebrant P. Dr. Karel Cikrle (vlevo) vítá všechny přítomné

Je krásné společně děkovat Bohu za duchovní dary, díky nimž se můžeme
věnovat hudbě v chrámech. Doslova pohlazením je slyšet čistě zpívat všechny
zúčastněné, ať sólisty či lid. Jen si člověk říká, že by to mohlo prožít víc lidí,
kdyby chtěli. Zdá se, že v obrovské prostoře katedrály je nás málo. Ale při
společném pohoštění už je třeba změnit názor. Vždyť prostory biskupství sloužící
k neformálnímu setkání jsou zcela zaplněné. Potkáváme hosty z Prahy, Hradce
Králové, Ostravy a dalších vzdálenějších míst.
Co pro nás připravil letos tým MS se spolupracovníky? Tušíme, že samotná
výroční pouť chrámových muzikantů je jen špičkou ledovce, že je za tím mnoho
hodin obětavé a pečlivé celoroční práce.
Po krátkém secvičení společných skladeb k liturgii začala děkovná mše
antifonou Sv. Cecílie z pera Ondřeje Múčky. Hlavním celebrantem byl P. Karel
Cikrle. Z kůru zpíval za instrumentálního doprovodu dvaceti čtyř členný pěvecký
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sbor Collegium musicale bonum ze Slavkova u Brna. V jeho podání
nás povzneslo provedení děl B. M. Černohorského: Dixit Dominus při přinášení
darů a Tantum ergo in D od W. A. Mozarta při přijímání. Bylo potěšující, že
v přímluvách bylo vzpomenuto na bývalé členy MS, ale i na nemocné a staré, "za
pana prof. Jiřího Sehnala a ostatní, kteří mezi nás nemohli přijít", jak zněla jedna
z přímluv. V homilii hovořil otec K. Cikrle o třech okruzích zaměřených na
praktické provozování chrámové hudby: 1. Význam hudby při liturgii,
2. Varhanní doprovod, 3. Zpěv.
Po slavnostní mši proběhlo předání kvalifikačních osvědčení třem mladým
varhaníkům, absolventům ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu, a dále
seznámení s novými publikacemi z produkce MS. Pan Pavlík z Ostravskoopavské diecéze hovořil o nově vydaném Obřadním graduálu se zpěvy od
P. J. Olejníka, který vydala Matice cyrilometodějská v Olomouci. Na závěr jsme
si mohli vyslechnout minikoncert sboru ze Slavkova u Brna za řízení Karola
Frydrycha. Toto pěvecké těleso příkladně provedlo skladby od Z. Zouhara,
J. S. Bacha, B. M. Černohorského a A. Vivaldiho. Při odchodu z katedrály jsme
dostali moderní svatocecilský obrázek s daty akcí MS na rok 2015. V prostorách
biskupství byly k zakoupení publikace z produkce MS jak starší, tak i nové: další
díl ediční řady Varhanní preludia na písně z kancionálu – Písně ke svatým. Již
tradičně nás čekalo bohaté občerstvení a jako bonus ještě komentovaná prohlídka
výstavy o kardinálu Dietrichsteinovi, kterou zpestřilo pěvecké těleso Societas
Incognitorum dobovými barokními skladbami italského skladatele Aloisiho,
který pro tohoto duchovního tvořil, na Moravě žil a je zde pochován. Diecézní
muzeum v Brně vydalo u příležitosti 19. Svatocecilského setkání malou
informační publikaci o životě kardinála Dietrichsteina pro všechny přítomné.

Societas
Incognitorum
pod vedením
Dr. Eduarda
Tomaštíka
interpretuje
dobové skladby
při výstavě
o kardinálu
Dietrichsteinovi
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Velký dík patří všem, kteří pro nás chrámové hudebníky toto setkání
připravili a povzbudili nás k další činnosti v budoucnu a také televizi Noe, která
z "Cecilky" natočila a odvysílala pěknou reportáž, při níž jsme mohli doma
s několikadenním odstupem zavzpomínat na krásně prožité chvíle v Brně na
Petrově.
Leontina Koryčánková, Svitávka

Agapé v sálech Petrova:
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Písně putují staletími (I-obecně, text)
Milý čtenáři, tři části tohoto článku ukazují na modelu putování jedné známé
písně šesti stoletími život všech písní dalších. Není to odpočinková četba. Bude
dobré, když budeš mít při čtení po ruce Kancionál a když s příštím číslem
Zpravodaje budeš navíc sedět u klavíru. Ale snad Ti článek odpoví na některé
vyřčené i nevyřčené otázky kolem starých písní, které dosud zpíváme. KC
Hospodine, pomiluj ny se zpívá asi 11 století a dnes převážně zaznívá její
nejstarší známá verze zapsaná před více než 600 lety. Svatý Václave se zpívá asi
8 století, poprvé byla zapsána před 550 lety a obecně se zpívá její prakticky
nejmladší verze stará 150 let, v textu upravená před 20 lety přidáním invokace
„svatá Anežko“.
Ve velké stručnosti se nejprve podívejme na to, jak staletími putovaly texty.
Text českých duchovních písní byl až do 15. stol. naprostou většinou latinský.
I svatováclavský chorál měl zřejmě minimálně paralelní latinský text, protože
Beneš Krabice z Vaitmile, který ho poprvé zaznamenává v latinsky psané kronice
k r. 1368, zdůrazňuje, že „jeho text v jazyku (prostého) lidu zní takto:“; zřejmě
tedy existoval i v jazyku vzdělanců – latině. V reprezentativním rukopisném
kancionálu Franusově z r. 1505 (je to vlastně graduál [tj. soubor liturgických
zpěvů ke mši] s přidanými duchovními písněmi) je přes 160 písní (jednohlasých,
část vícehlasých) a jen 12 z nich (7,5%) má český text. Mnohé z těch tehdy
latinských písní zpíváme s českým textem dodnes; Narodil se Kristus Pán je zde
nejprve latinsky a pak česky.
Od 15. stol. začaly hojněji vznikat písně s českým textem a latinské (později
i z jiných řečí) se překládaly (často velice volně) do češtiny. A jak se čeština stále
vyvíjela, upravovaly se texty do řeči právě mluvené, zvl. podle tvarosloví,
dobových metafor, frazeologie, syntaxe-stavby vět, kvůli shodě přízvuku
slovního s hudebním (Kancionál č. 126, 2. strofa je v kancionálu Jednoty bratrské
z r. 1501 takto: O Kristovu příští čtveru Písmo jistí, najprvnější v těle, druhé
v duši cele a třetie při smrti, čtvrté má súditi.), a také podle aktuálních
teologických pohledů (č. 924: vydání 1.-10.: Kriste, pro svou drahou krev, odlož
již svůj přísný hněv – vyd. 11. ad.: … krev, zesnulým svou lásku zjev). Vedle
toho se na oblíbené melodie skládaly nové a nové texty (nejvíce snad na nápěv
č. 803 – přes 50 různých textů) a naopak jeden text se zpíval na různé nápěvy
(např. na nápěv č. 104 i č. 105).
Shrnuto: Hlavní příčinou změn textů byl jednak vývoj češtiny, a to nejen
tvaru slov, ale i prosodie a způsobu vyjadřování, redukce počtu strof a jednak
dobové teologické pohledy.
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Nejvíce je to patrné na konkrétní písni, na tom, jak a proč se měnila. Velice
dobře nám poslouží již uvedená píseň Kancionálu č. 126. Je v našem nejstarším
souboru obsahujícím duchovní písně, což je Vyšebrodský sborník z r. 1410;
obsahuje liturgické zpěvy a navíc i latinské a české duchovní písně.
Píseň je zde s latinským textem Ave yerarchia (hierarchia), a je poučné si
tohoto textu blíže všimnout. Není snad chrámového hudebníka, který by neznal
latinský text Ave, Maria, gratia plena atd.; proto citace budou v latině, ve které
vše následující probíhalo a do češtiny pak bylo přeloženo.
Ve 12. stol. se před zpěvem žalmů resp. kantik (tj. biblických textů
podobných žalmům, např. Magnificat – Velebí má duše Pána) začíná objevovat
(zpívaná!) antifona, jejíž text je spojením pozdravů Panny Marie archandělem
Gabrielem Ave, gratia plena, Dominus tecum (Lk 1,28) a sv. Alžbětou Benedicta
tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui (Lk 1,42). Už v té době se za
oslovení Ave vkládalo jméno Maria. Během sta let se kolem r. 1200 tato antifona
osamostatnila a začala pravidelně přidávat k modlitbě Otče náš. Ve 14. a 15. stol.
se na konci přidávalo Jesus Christus. Amen. V následujícím 16. stol. se jednak
vytratilo Christus a jednak se začala přidávat prosba Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis. Amen. (Amen se přesunulo na konec.) A ještě v tom 16. stol.
františkáni v Paříži před závěrečné Amen přidali peccatoribus, nunc et in hora
mortis nostrae, což se rychle rozšířilo a zdomácnělo v celém katolickém světě.
Tak vznikla modlitba Ave, Maria – Zdrávas, Maria jak se ji modlíme dodnes. Jak
bylo řečeno výše, pravidelně se přidávala k modlitbě Otče náš.
Text písně Ave yerarchia začíná každou sloku jedním slovem tehdejšího tvaru
Ave, Maria: Sloka 1. začíná Ave, 2. Maria, 3. Gratia, 4. Plena atd. S tímto textem
je např. i ve Franusově kancionále. Jak je uvedeno výše, ještě před ním
v kancionále Jednoty bratrské z r. 1501 se objevuje nový text Vesele zpívejme
a brzy na to v kancionále literátského bratrstva v Kolíně z r. 1517 je notovaný
incipit třikrát se třemi různými texty: Zdrávas Jerarchia (na způsob latinského
Ave hierarchia), Vesele zpívejme (oproti 1501 v maličkostech jiný) a O příští
Kristově. Vodňanský literátský kancionál z r. 1537 má další text: Zdrávas,
přečistá. Následující kancionály mají další a další texty, celkem přes 40, navíc
několik latinských a několik německých.
Obecně lze říci, že naprostá většina textů na tuto melodii má buď mariánský
nebo adventní charakter, resp. oba dva. Nápěv byl symbolem Adventu, ve
Vyšebrodském sborníku je u písně napsáno (latinsky): v Adventu k rorátům,
v kancionálech bývala uváděna jako první v souboru adventních písní, a Advent
byl tehdy nerozlučně spjatý s Pannou Marií.
Karel Cikrle
(pokračování v příštím čísle Zpravodaje)
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Inspirace Radostnou cestou k Staré Matce Boží Žarošské
V souvislosti s uvedením zpěvníku Radostná cesta k Staré Matce Boží
Žarošské: starodávná baroková pouť (Brno: Občanská tiskárna, 1942) do praxe
zastává významné místo Reverendus Dominus Antonín Láník (1921-2014).
Rodák z Brna se začal zabývat hymnologií z podnětu organologa pražské
arcidiecéze Ladislava Vachulky (1910-1986) a sbormistra chlapeckého sboru
Schola cantorum v břevnovském klášteře Miroslava Venhody (1915-1987).
S idejemi poutního kancionálu Antonína Kolka (1895-1983) se ztotožnil již
v době bohoslovědných studií: z titulu regenschoriho brněnského alumnátu
(1945-1947) upravil několik písní pro mužský sbor, jež interpretoval nejprve
s osmačtyřicetičlenným alumnátním sborem, dále se sbory v Jaroměřicích nad
Rokytnou, v Šaraticích a Vážanech nad Litavou.
Setkání Láníka s Kolkem (Žarošice: Zlatá sobota, září 1952) vyústilo v ryzí
přátelství: třicet let spolu putovali ke Staré Matce Boží (naposledy v roce 1982),
Kolek svěřil šaratickému knězi cca polovinu sesbíraného písňového materiálu.
Vděčný Láník naučil své farníky nejen novým písním z Radostné cesty, ale také
baroknímu poutnímu rituálu, jenž je dosud praktikován.
Z podnětu živé mariánské úcty napsal Lidové poutní proprium (Šaratice,
1971) pro dva předzpěváky, malou scholu, lid Boží obecný, varhany a Lidové
ordinarium poutníků moravských (Šaratice, 1972), které rovněž motivicky
vychází z poutních písní. Kyrie autor zkomponoval na motiv písně Zdrávas,
dcero Boha otce, viz ukázka:

(In: Radostná cesta k Staré Matce Boží Žarošské, str. 191)
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(In: Septem ordinaria, str. 13)

V Gloria tento motiv ještě více rozpracoval a přidal k němu motivy písní
Ó Maria, Císařovno a Pozdvihněte oči svoje, Marie milovníci; v Sanctus použil
motiv písně Vítej, tisíckrát vítej; v Agnus zpracoval motiv písně Překrásná
růžička líbezně voní, jež se líbila i Leoši Janáčkovi. V celostátní soutěži ordinárií
získala tato kompozice od České liturgické komise Čestné uznání v kategorii B
(Praha, 29. prosince 1976). Ačkoli byla církevně schválena Kapitulním
Ordinariátem v Brně pod číslem 2907 již 3. května 1973, a mohla se tedy zpívat
při slavení liturgie, o větší popularizaci se zasloužil až hudební vědec František
Malý, který ji zařadil do Salve Regina: poutnického kancionálu pro poutě
a laické pobožnosti (Brno: Salve, 1992). Posléze Malý vydal Septem ordinaria
(Brno: Salve Regina, 2003), tedy všech sedm Láníkových ordináriií. Lidové
ordinarium poutníků moravských (Muzeum obce Žarošice vlastní partituru pro
dechovou kapelu) každoročně zaznívá spolu Lidovým poutním propriem při
poutní mši šaraticko-vážanské farnosti v Žarošicích (vždy 3. sobotu v měsíci
září). Posledním hudebním darem Dp. Antonína Láníka „Matce Boží Žarošské“
je Věneček poutních písních (Šaratice, 1995) k její papežské korunovaci – de
facto jde o hudební modifikaci a harmonizaci jedenácti vybraných poutních písní
z Radostné cesty, jež byly za upravovatelova varhanního doprovodu nahrány na
hudební nosič Pouť & Vánoce v Žarošicích (Praha: Antiphona, 1996).
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Mezi věrné ctitele žarošické Madony patří také přední brněnský varhaník,
improvizátor, skladatel a pedagog Janáčkovy akademie múzických umění David
Postránecký (* 1975), který se nechal inspirovat hymnou Zlaté soboty – písní
Před věky zvolená, Panno Maria, jež je zpívána při průvodu mariánských soch.
Postráneckého instrumentální Preludium na starou poutní píseň (Brno, 2012) je
napsáno pro obsazení: flétna, 1. housle, 2. housle, viola, violoncello a kontrabas.
Právě inspirace barokní písní koreluje s vlivem díla Johanna Sebastiana Bacha,
proto je ve skladbě použita imitace a polyfonie. Uplatněn je též modus 1:2, tak
jak jej známe z tvorby francouzského skladatele Oliviera Messiaena. Opus začíná
citací a imitacemi sloky uvedené písně v prvních houslích. Téma písně je tam
však jen naznačeno, skryto. Premiéra se uskutečnila na slavnostním koncertu
v rámci Svátku hudby 21. června 2013 v Císařském sále znojemského hradu pod
taktovkou předsedy jednoty Musica sacra Williho Türka.
Karol Frydrych

Dp. Antonín Láník s Antonínem Kolkem
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Vaše ohlasy na říjnové číslo Zpravodaje MS
Vy jste tak neuvěřitelní, po velmi těžkém dnu, konečně milé překvapení
v podobě Vašeho Zpravodaje, jménem rudenského kostelního sboru děkuje
K. L. (e-mail z 29. 10. 2014)
***
Děkuji mnohokrát za zasílané materiály.
M. J. z Děčína (e-mail z 5. 11. 2014)
***
Vážení, milí z kanceláře MS, děkujeme za zasílání Zpravodajů MS. Máme
velkou radost a velice si toho vážíme. Posíláme Vám mnoho pozdravů, přejeme
Vám všem všechno dobré a vyprošujeme Vám hojnost Božího požehnání k vaší
milé činnosti. S pozdravem a přáním pěkného dne
rodina Bibrlova (e-mail z 5. 11. 2014)
***
Dobrý den, drazí přátelé, velmi pozdě, ale o to upřímněji děkuji za zaslání
říjnového čísla Musica sacra s krásnou přílohou. Přeji všem požehnané dny
naplněné zdravím a klidem.
Vaše vděčná
M. Š. (e-mail z 22. 11. 2014)
***
Dobrý den! Děkuji za poslání příloh, některé skladby hraji i u nás v kostele ve
farnosti Oleksovice – Čejkovice.
O. B. (e-mail z 25. 11. 2014)
***
Zdravím všechny v MS, děkuji za poslané a přeji požehnané a milostiplné
vánoční svátky a do nového roku hodně Božích milostí a také dobrých nápadů
a mnoho zdaru ve vaši záslužné práci, které se tak dobře a naplno věnujete.
Velký dík za všechno.
V. V. (e-mail z 3. 12. 2014)
***
Budeme vděční za další ohlasy (kladné i záporné) na náš Zpravodaj i činnost
Musica sacra.
Redakce
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Dva malé příspěvky
Dobrý den,
úplně jsem zapomněla, že už je Cecílie. No, nic se nedá dělat, vše bych
odložila, ale protože kamarádce hlídám dítko (mají pohřeb v rodině), tak to
nezruším. Nicméně, budu na vaše krásný setkání myslet a přeju, ať se vydaří –
ostatně, to je samozřejmý – jako vždy.
A taky Vám píšu – jen tak, jak mě hodili do vody (s hrou na varhany –
poznámka redakce).
K nám na varhany jezdili z vedlejší dědiny jedni manželé (přestěhovali se
z Brna, kde hrávali) a já sem v srpnu už rok hrála každej čtvrtek, protože to oni
zase nestihnů všecko (jezdijů aj z tech Bojanovic do Hustopeč apod). Náš starej
pan varhaník si před rokem zlomil nohu a pravda – v 83 letech – to už navrch
nevyjde a stále má problémy. No ale letos v srpnu ti manželé přestali hrát.
A já teď hraju furt. Ale to je hrůza – já su trémistka, už nevím jak na to, tak
mám v kostele litr Alpy na potírání čela a zároveň v krabičce kostky cukru
a kapu si na ně Alpu – tak to dělávala babička, když jí nebylo dobře. Jenže
v nedělu musim mět 5 kostek a ve čtvrtek 3 kostky. Jak já budu vypadat?
A stejně – když si du trénovat, tak v pohodě, ale jakmile je mša, konec.
Ale na kurz ve Slavkově myslim furt (autorka chodila na tříletý kurz pro
chrámové varhaníky, který se v letech 2009-2012 konal ve Slavkově – poznámka
redakce). A furt si říkám, eště chvílu a pak teprv přestanu. Ale už nemožu.
Chodim trénovat do kostela – každej den po práci, protože večir už by se mně
nechtělo, jenže doma všecko stojí. A teď ty mše budů nahusto, já se nestíham to
učit, no su z teho už pomali nemocná. Ale věřím, že tréma jednů spadne. A taky
si říkám, jaký já mam štěstí, že pro ty naše ovečky možu neco udělat a konec
konců, kde se kdo má takto – celý varhany enom pro sebe, protože nikdo jinej
nehraje, že?
Takže vás tam všecky zdravím a myslím na vás.
Autorka e-mailu z 14. 11. 2014 chce zůstat v anonymitě
(Poznámka redakce: Rozhodli jsme se výše uvedený e-mail neměnit, aby zůstala
zachována originalita projevu a nářečí.)
***
Na hudebním podvečeru K závěru Roku české hudby (24. 11. 2014) zazněly
v komorním sále konviktu v Olomouci instrumentální a vokální skladby nejen tří
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jubilantů (Smetana, Dvořák, Janáček), ale i ukázky ze světské a duchovní tvorby
olomouckých autorů Nešvěry, Holaina, Olejníka, Čotka, Svozila aj. Písně
v úpravách Zdeňka Fridricha zazpíval na podvečeru Malý pěvecký sbor
kapucínského kostela v Olomouci.
Květa Fridrichová

Informace – Nabídky – Pozvání
Srdečně zveme všechny členy i přátele jednoty Musica sacra na
VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne
14. února 2015 v 9:30 hodin
v sále ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu (Brno, Smetanova 14).
Při valné hromadě oslavíme 80. narozeniny P. PhDr. Karla Cikrleho.
Těšíme se na Vás!

***
Nová publikace:
Varhanní preludia XII. Preludia na písně z Kancionálu – Ke svatým
Publikace uvádí na každou píseň z Kancionálu Ke svatým několik krátkých
preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních
stylech. 23 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 98
kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD. Brož., cena včetně CD 190,-- Kč
Zakoupením této či jiné publikace podpoříte činnost jednoty Musica sacra!
***
Notová příloha tohoto čísla Zpravodaje obsahuje sbory pro postní dobu:
- P. Zdeněk Angelik Mička OP – Napravme, co jsme zavinili
- Petr Chaloupský – V kajícnosti začněme půst
- Willi Türk (arr.) – Soudce všeho světa, Bože
- Ondřej Múčka – Postní moteto
***
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Vážení sbormistři, zpěváci, varhaníci, chrámoví hudebníci, do 31. 1. 2015 nám
napište, co jste zpívali a hráli o Vánocích. Rádi vaše zprávy uveřejníme
v únorovém čísle Zpravodaje. Děkujeme!

***
Součástí tištěné verze Zpravodaje je obrázek sv. Cecílie s daty akcí r. 2015.
Autorskou obrázku je grafička TV NOE, paní Irena Foralová, za což jí velice
děkujeme!
***
Uzávěrka dalšího čísla je 31. ledna 2015. Budeme rádi, když nám pošlete své
příspěvky. Díky!

Adresa vydavatele: MUSICA SACRA, Smetanova 14, 602 00 Brno
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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 STARŠÍ BRATR: 1. VSC. 2. Katecheta,
3. František, 4. Rieger Kloss, 5. Apoštol, 6. Boží cesta, 7. Albert, 8. Forte,
9. In pace, 10. Hostie, 11. Baroko. Správnou tajenku nám zaslalo osm luštitelů:
I. Veselá, J. Obrová, M. Bustová, M. Lakosilová, D. Pištěková, Z. Štěpánková,
J. Lindr a M. Krejsa. Odměnu zasíláme panu Jaroslavu Lindrovi. Tajenku tohoto
čísla nám zašlete do 31. 1. 2015.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Sladkovodní ryba – hlavní jídlo štědrovečerní večeře středoevropských zemí.
2. Mužské jméno (31. prosince).
3. Izraelské město, ve kterém došlo ke Zvěstování Panny Marie.
4. Strunný smyčcový hudební nástroj.
5. Král Judeje (73 př. Kr. – 4 po Kr.), jemuž se přisuzuje vyvraždění betlémských kojenců.
6. It. bez.
7. Epifanie.
8. Svátky oslavující narození Ježíše Krista.
9. Jméno jednoho ze Tří králů.
10. Něm. svaté noci.
11. Manžel Panny Marie.
12. Liturgické období, které následuje po Slavnosti Ježíše Krista Krále.
13. Liturgická barva období před vánočními svátky.
14. Město v centrální části Západního břehu Jordánu s chrámem Narození Páně.
Řešení tajenky je latinský název vánoční koledy z 15. století.
Karol Frydrych
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