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V Ježíši Kristu
se zvláštním způsobem
setkává čas s věčností.
Ať hodnota
i těch nejnepatrnějších
věcí vykonaných z lásky
vstoupí pro spojení
s ním z našeho omezeného
času do věčnosti.

Za to se modlím a k tomu Vám žehnám.
Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
Brno, Vánoce 2015

***
Požehnané a milostiplné vánoční svátky
Vám, drazí chrámoví hudebníci,
i Vašim blízkým,
přejeme i my z kanceláře Musica sacra.
Karel Cikrle
Willi Türk
Svatava Baráková
Ondřej Múčka

20. Svatocecilské setkání
Letošní jubilejní Svatocecilské setkání chrámových hudebníků se konalo
v sobotu 21. listopadu 2015 v brněnské katedrále. Pilířem slavnosti byla
pontifikální mše v 10 hod., které předsedal brněnský biskup Mons. Vojtěch
Cikrle spolu se šesti spolubratry v kněžské a jáhenské službě (P. Karel Cikrle,
P. Josef Kohoutek, P. František Kunetka, P. Marcel Puvák, P. Pavel Römer,
jáhen Willi Türk).
Hudební složka liturgie sestávala (s výjimkou zpěvu přímluv) výhradně z děl
letos jubilujícího skladatele Zdeňka Pololáníka. Lid byl zapojen do zpěvu
Ordinaria (JK č. 505), písně Kolik svatých zdobí nebe (JK č. 841), žalmu Slyš,
dcero, pohleď a naslouchej! (JK č. 643), Aleluja (JK č. 695), antifony k přijímání
Mé tělo je skutečný pokrm a aklamace Kyrie eleison (Taizé). Čtení četli prof. Jiří
Sehnal a Jana Vokatá, žalm zpíval Pavel Hamřík, aleluja Petr Kolař, přímluvy
Ondřej Múčka.

Prof. Jiří Sehnal přednáší první čtení (nahoře)
Ředitel ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu
Pavel Hamřík přednesl responsoriální žalm
i ostatní sólové skladby při koncertu a po liturgii
(vpravo nahoře)
"Prosíme za členy a spolupracovníky jednoty
Musica sacra" – jedna z přímluv zpívaných
Ondřejem Múčkou (vpravo dole)
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O hudbu na kůru pečovali manželé Kolařovi - Dagmar u varhan,
Petr za dirigentským pultem

Ve své obsáhlé promluvě vyšel biskup Vojtěch z novozákonních textů, které
při liturgii zazněly (Oz 2. 16b. 17 b. 21-22, Mt 25, 1-13). Rozvinul tématiku
biblické alegorie o nevěstě a ženichovi a
vyzval všechny přítomné, aby byli ve svých
životech i ve své službě chrámových
hudebníků bdělí, věrní a citliví vůči
Ženichovi – Kristu. Poděkoval také
přítomným hudebníkům za jejich náročnou
službu.

"Využívám této příležitosti, abych vám
poděkoval za vaši službu" pronesl
na závěr své promluvy biskup Vojtěch
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Z pera ostrovačického skladatele při mši zazněly tři sbory: Hymnus ke Kristu
Králi u obětování, Kdo jí mé tělo a pije mou krev u přijímání a Te Deum
u díkůvzdání.
V závěru liturgie představil předseda jednoty Musica sacra Willi Türk
poslední, třináctý díl ediční řady Varhanní preludia na písně z Kancionálu.
Publikace obsahuje 91 kompozic napsaných na příležitostné písně z Kancionálu
a přiložené CD s nahrávkou. Dostavivším se autorům preludií osobně poděkoval
brněnský biskup.

Poděkování otce biskupa autorům Preludií, zprava - J. Uhlíř, K. Frydrych, J. Vokatá,
L. Lorencová, Z. Pololáník, J. Pohl, O. Múčka, P. Chaloupský a F. Fiala

Zásluhou ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu v Brně mohl Ondřej Múčka,
vedoucí Střediska pro liturgickou hudbu, poblahopřát k úspěšnému zakončení
I. cyklu studia a ke složení církevních zkoušek Jiřímu Pokornému a Janě
Vechetové – oba získali kvalifikaci kantorů C2. Dále bylo předáno osvědčení
o nejvyšší kvalifikaci kantorů A1 Petru Kolařovi, který coby ředitel kůru
a varhaník v dómu zastává nejprestižnější hudební post v brněnské diecézi.
Gratulovalo se též dvěma jubilantům: hudebnímu skladateli a varhaníku
v Ostrovačicích Zdeňku Pololáníkovi (* 1935), dále pak zakládajícímu členu
Musica sacra a vedoucímu katedry liturgické teologie na Cyrilometodějské
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teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Prof. Františku Kunetkovi
(* 1945).

Gratulace Zdeňku Pololáníkovi a Prof. Františku Kunetkovi

Na závěr slavnosti se uskutečnil krátký koncert, na kterém ředitel ZUŠ se
zaměřením na církevní hudbu v Brně Pavel Hamřík zazpíval žalm Nemám
domýšlivé srdce, Pane, v premiéře též Píseň ke sv. Cecílii (2015). Program
pokračoval skladbou Ave Maria; minikoncert pak uzavřela Dagmar Kolařová
opusem Preludio festivo pro sólové varhany.
Na hudební složce slavení liturgie se podílel Dómský smíšený sbor Brno a žesťový ansámbl. Řídil Petr Kolař, jenž se u varhan střídal s manželkou Dagmar.
Z uvedeného výčtu provedených skladeb vyzdvihuji po kompoziční stránce
především Ave Maria – bezesporu jedno z nejvydařenějších zhudebnění
mariánských modliteb pro smíšený sbor vůbec, dále pak svěží hymnické Te
Deum. Při poslechu skladby Preludio festivo obsahující téma Kyrie eleison
z opusu Missa brevis (pro ženský sbor a varhany), jsem zalitoval, že na program
nebyla zařazena také tato znamenitá mše. Vysoce hodnotím rovněž varhanní
improvizace Petra Kolaře, jakožto jeho řízení hudby – při pohledu na dirigentská
gesta bylo zřejmé, že je „magnetem, který přitahuje a pochodní, jež zapaluje
ostatní“, tak jak jsme to slyšeli v homilii.
Akci tradičně završilo setkání v reprezentačních prostorách biskupství při
agapé, na jehož začátku pronesl Willi Türk přípitek jubilatům Z. Pololáníkovi
a Prof. Kunetkovi – „Živijó“ a „Aby nás Pán Bůh miloval“ bylo skutečně
velkolepé. V průběhu pohoštění zazněla Hamburger Sonata in G (Nr. 133) Carla
Philippa Emanuela Bacha; na flétnu hrála Martina Lavičková, klavírní doprovod
obstaral regenschori brněnské katedrály. Biskup Vojtěch využil této příležitosti
k neformálnímu pozdravení přítomných, setrval s účastníky setkání až do
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odpoledních hodin při agapé a každému osobně věnoval sbírku svých
pastýřských listů, mnohým zájemcům vepsal i osobní věnování.
Dvacátého Svatocecilského setkání se zúčastnilo cca 300 chrámových
hudebníků a zpěváků z Čech a Moravy – potěšil dorost rekrutující se z našich
kurzů pro varhaníky. Svátečnímu dopoledni byla přítomna i televize Noe, která
natočenou reportáž odvysílala v hlavní zpravodajské relaci Noeviny v úterý 24.
listopadu
(reportáž
je
vyvěšena
na
webu
Musica
sacra:
http://www.musicasacra.cz/videa.html).
Slavnost se konala pod záštitou otce biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho. Na
památku dostal každý návštěvník obrázek sv. Cecílie s částí promluvy papeže
Františka k chrámovým hudebníkům a s informacemi o termínech akcí jednoty
Musica sacra v roce 2016. Deo gratias.
Karol Frydrych

Obětní dary přinesli
manželé Pololáníkovi

Mše byla sloužena za
všechny živé i zemřelé
členy Musica sacra
a ostatní chrámové
hudebníky
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Mé dojmy ze Svatocecilského setkání 2015 v Brně
Letos – 21. 11. 2015 – jsem se poprvé vypravila na Svatocecilské setkání,
které se koná každoročně v tuto dobu v katedrále sv. Petra v Brně. Na tato
setkání jsem již několik let zvána jako spoluautorka varhanních preludií k písním
z kancionálu a tentokrát jsem se konečně odhodlala podniknout nesnadný přesun
veřejnými dopravními prostředky skoro přes celou republiku. Nebylo to
jednoduché, pokud jsem musela být v Brně v ranních hodinách, ale nelituji.
Setkání bylo úžasné a duši občerstvující.
Slavnostní liturgie v nádherném chrámu, přívětivé a povzbuzující slovo pana
biskupa, vynikající liturgická hudba, srdečné přijetí – to vše na mne mocně
zapůsobilo a duchovně občerstvilo. Bylo to jako vyjít z temnot do světla.
Z temnot duchovně pustého misijního území západního příhraničí naší republiky
do světla moravské duchovní atmosféry.

Jsem vděčná Bohu a Jeho pomocníkům, že se něco takového koná a že mám
možnost se podobných akcí účastnit.
Činnost sdružení Musica sacra je velice záslužná a důležitá a podle plodů
práce jeho členů je jasně znatelné Boží požehnání jejich díla. To bylo i při tomto
setkání.
Přátelské sdílení v příjemné atmosféře v prostorách biskupství, výměna
zkušeností a seznamování se chrámových hudebníků z různých farností,
vynikající občerstvení, nabídka kvalitních vín atd. atd. – to vše bylo velmi
příjemné, obohacující a prosycené působením Ducha svatého.
Oceňuji práci organizátorů této akce, jejíž průběh byl prakticky bezvadný.
Děkuji všem členům sdružení Musica sacra za jejich práci – pořádání akcí,
vydávání hudebnin a jiných materiálů, zprostředkovávání kontaktů mezi
varhaníky i ostatními chrámovými hudebníky, atd. Jejich dílo je velmi důležité a
přínosné pro kvalitu duchovní liturgické hudby v celé republice. A na závěr
mého stručného shrnutí dojmů ze Svatocecilského setkání 2015 chci jen zvolat
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k Bohu: žehnej, Pane, všem, kdo se snaží spolupracovat na Tvém díle, žehnej
všem, kdo Tě oslavují a šíří Tvé Slovo hudbou!
Jana Vokatá,
regenschori chrámu Nanebevzetí
Panny Marie v Tachově

Na snímku čte autorka článku
druhé čtení

***

Střípky z agapé

Za fotografie děkujeme Karolu Frydrychovi, Ivo Prchalovi a Davidu Postráneckému. Více
fotografií naleznete na www.musicasacra.cz.
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Hudbu stále víc vnímám jako neskutečný dar
Interview s Martinem Jakubíčkem
Letošní jubilant Martin Jakubíček (* 1965) je bezesporu jedním
z nejúspěšnějších varhaníků na území naší vlasti. Spolupracuje s Českým
rozhlasem, televizí, našimi i zahraničními orchestry, je vyhledávaným
doprovazečem sólistů a pěveckých sborů, působí jako umělecký vedoucí
několika renomovaných seskupení. Podílel se na realizaci 69 CD (jako sólový
varhaník – 8 CD; doprovodný varhaník – 26 CD; cembalista a hráč na
kladívkový klavír – 11 CD; skladatel a aranžér – 24 CD). K tomu působí jako
všudypřítomný varhaník v brněnských kostelech, zvláště u jezuitů
a u sv. Augustina.
Jaká byla Tvoje cesta ke královskému nástroji?
Mírně komplikovaná. Otec – známý folklorista – ze mě chtěl mít cimbalistu.
Po ročním oboustranném a marném boji se této vize naštěstí vzdal, protože
v tomto ohledu není nic těžšího, než když rodič vyučuje vlastní dítě.
Od šesti let jsem navštěvoval lidovou školu umění (Brno, Antonínská), kde
mě učila hře na klavír profesorka Jaroslava Ostrá, postarší dáma, jež opravdu
dělala čest svému jménu. Po čtyřech letech mne z LŠU vyhodili jako nejhoršího
žáka, jelikož můj index se doslova hemžil poznámkami. Tehdy jsem prosil svého
otce, abych už nemusel ve studiu hudby pokračovat. Trval však na svém. Coby
desetiletý jsem tedy nastoupil na Osvětovou besedu – moje učitelka Magdalena
Čalubová byla velmi půvabná a sympatická asi dvacetiletá slečna, takže můj
přístup k hudbě se diametrálně změnil. Vyučování probíhalo v malebném
domečku na Petrově, v zimním období vytápěném klasickými kamny – prostě
romantika. A pak jednoho podzimního večera, vraceje se z hodiny klavíru, jsem
uslyšel z katedrály varhany… a bylo definitivně rozhodnuto. Hudba se stala mojí
největší láskou; za někdejší neústupnost jsem otci dodnes neskonale vděčný.
Pro mladého hocha asi nebylo jednoduché dostat se v tehdejší době na
kůr k varhanám.
Bylo to takřka nemožné. Nicméně, podařilo se – první chvíle blaženosti jsem
prožíval u jednomanuálových pneumatických varhan v Betlémském kostele na
ulici Pellicova. S touhou dostat se k pořádnému nástroji souvisely i různé vtipné
historky. Asi ve 13 letech jsem se vypravil do Olomouce na varhanní festival
k sv. Mořici. Na místě jsem však zjistil, že den i hodina sice souhlasí, ale koncert
má být až za měsíc! Vydal jsem se tedy na obhlídku chrámů. V interiéru kostela
sv. Michala stálo lešení – vyručkoval jsem po něm až na kůr – v hracím stole se
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k mé velké radosti nacházel klíček… Po sestupu z kůru jsem zjistil, že kostel je
zcela zaplněný posluchači. Paradoxně to byla ruská delegace a já na prosbu jejich
průvodce znovu musel ručkovat nahoru a další hodinu hrát.
Působíš jako varhaník v brněnském jezuitském kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Jak hodnotíš nový nástroj?
Jezuitské varhany jsou splněným snem nás brněnských varhaníků. Hluboce
smekám především před otcem Martinem Bejčkem, který tento projekt za
pomoci vynikajících odborníků komplexně vyřešil.
Mám svoji teorii, že většina varhan v Brně byla v jakémsi předsmrtném
stadiu, ne-li už zcela po smrti. Zrození tohoto nástroje považuji v našich vodách
za malý zázrak. Varhany jsou velmi inspirující pro interpretaci širokého
žánrového rozptylu. Pán Bůh zaplať!
Co pro Tebe znamená služba liturgického varhaníka?
Mnohem víc než hrát na koncertech. Je to rozměr, který (zvláště u varhan)
nemůže být nahrazen naprosto ničím. Zdeněk Čep napsal: „Hudba je to jediné co
Bůh člověku nechal po vyhnání z ráje.“ Musím přiznat, že s přibývajícími léty
stále víc vnímám hudbu jako neskutečný dar. A pokud tímto darem člověk může
v pokoře sloužit – tak co je víc?
Když jsem ve svých 21 letech uvěřil v Boha a stal se křesťanem, toužil jsem
po nejrůznějších zářivých darech. S postupem času jsem však zjistil, že všechno
to, oč prosím, už vlastně dávno mám, a je to právě na poli hudby. Jsem šťastný,
když se dozvím, že moje hudba někoho (byť jen trochu) přiblížila k Bohu, nebo
ho třeba potěšila v trápení a posílila ve zkouškách. Společně se sv. Pavlem
musím vyznat: „Pouze milostí Boží jsem to, co jsem“.
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Proslul jsi jako interpret; méně se však ví, že také komponuješ…
Skládám spíše účelově – těch pár desítek děl nevznikalo ani tak z nějakého
hudebního přetlaku, jako spíše na objednávku konkrétních sólistů či souborů.
Cítím se být hlavně aranžérem a upravovatelem a v tom jdu věrně ve šlépějích
svého otce, který za svůj život vytvořil stovky opusů, mimo jiné třeba i všechny
známé šlágry pro Jožku Černého.
Perlička: Zaranžoval jsem asi 5 CD vánočních koled. Na trhu musely být
v prosinci, na podzim se natáčely a v srpnu jsem je komponoval na chatě
u brněnské přehrady. Sousedé si přitom pomalu zvykali na přítomnost jakéhosi
tajuplného "weinachtsmagora", který v pětatřiceti stupňovém vedru pořád dokola
vyhrává Půjdem spolu do Betléma ☺
Co obnáší být varhaníkem ve svobodném povolání?
Je to neuvěřitelný kolotoč. Za rok odehraji na 150 koncertů sólových či
doprovodných, 100 svateb (třeba i v zoo, na parníku nebo ve vinohradu uprostřed
letní bouře), 200 pohřbů (naštěstí v méně extrémních podmínkách), dříve asi 300
mší – v rámci zachování svého "duchovního zdraví" jsem toto číslo zredukoval
na pouhých 100. Dále hraji v brněnských divadlech, eventuálně jako pianista
v barech.
Jaké jsou klady a zápory takové profese?
Je to především neuvěřitelná svoboda a hudební volnost. Nikdy jsem nebyl
zaměstnaný a představa, že někam denně docházím na 8 hodin je pro mě mírně
pochmurná.
Samozřejmě to mělo i svůj rub – manželka byla 15 let na mateřské a já musel
uživit svých pět dětí.
Někdy jsem se dostával i do situací kdy mi bylo lehce stydno. Namátkou si
vzpomínám na jeden koncert v odsvěceném kostele v Amsterodamu, kde jsem
hrál na cembalo Radetzky-Marsch, při kterém asi 200 bankéřů a podnikatelů
tleskalo a dupalo do rytmu… Příjemné to nebylo, ale dobře zaplatili. Nedávno
jsem na jedné restauraci viděl nápis: „Svatební, pohřební a rozvodové hostiny“.
Možná tedy přijde doba, kdy budu hrát i při rozvodech – třeba Šavlový tanec
nebo hudbu z Hvězdných válek.
Být ve svobodném povolání je velký dar a svoboda, ale na druhé straně
i celoživotní nejistota. Po letech jsem si ale ověřil pravdivost výroku: „Hledejte
nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno“. Opravdu to
funguje. Deo gratias.
Karol Frydrych
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25 let od založení Základní umělecké školy se zaměřením na
církevní hudbu Brno, příspěvková organizace (původně
Varhanická škola)
Naše základní umělecká škola byla zřízena Biskupstvím brněnským dne
1. 8. 1991 s názvem Varhanická škola. V té době nebylo možné církevní školu
typu ZUŠ z legislativních důvodů zařadit do sítě škol. Z toho vyplývá, že platy
zaměstnanců poskytovalo Biskupství brněnské, pro které tato finanční zátěž byla
důvodem ke zrušení naší školy, a to k 1. 2. 1993. Díky příznivcům ze státní
správy se podařilo školu přeřadit do sítě státních škol. Od té doby také užíváme
nynější název. Z legislativních důvodů jsme měnili zřizovatele – od 1. 2. 1993 –
MÚ Šlapanice, od 1. 1. 1996 – MÚ Brno město a vznikem krajů je naším
zřizovatelem Krajský úřad Jihomoravského kraje. Od října 1994 sídlíme
v budově na Smetanově 14, která patří Biskupství brněnskému, kterému také
platíme nájem.
V době vzniku naší ZUŠ jsme mohli přijmout něco přes 30 žáků. Byli to
varhaníci, kteří u nás navštěvovali výuku varhan, klavíru a zpěvu. Přechodem
pod státní správu se škola rozšířila a zavedla výuku dalších předmětů – sólový
zpěv, hra na housle.

Nyní máme na 200 žáků, z toho 161 v individuální výuce (1 hodina na žáka
týdně + teorie) a 35 v kolektivní výuce – pěvecký sbor. Tyto počty nelze
navyšovat a je v zájmu školy je udržet. Varhaníků máme 38. Většina z nich již
někde působí, nebo se na tuto činnost připravuje. Od založení školy ve
varhanním oddělení absolvovalo 1. a 2. stupeň, nebo studium pro dospělé 174
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varhaníků, z nichž většina vykonala církevní zkoušku C2 nebo C1. Zde bych
chtěl zdůraznit, že se nejedná o kurzy, ale o několikaletou docházku do
individuální výuky.
Těší mě, že návštěvníci školy hodnotí atmosféru u nás velmi pozitivně. Také
kontrola školské inspekce, která proběhla v červnu 2014, hodnotila naši činnost
a výsledky jako nadstandardní. Cituji z inspekčního protokolu: „Škola realizuje
vzdělávací program v nadstandardní kvalitě, výsledky vzdělávání žáků jsou
dlouhodobě na vysoké úrovni, silnou stránkou školy je zejména kvalitní
personální obsazení a materiální zabezpečení.“ Tolik citace z inspekčního zápisu.
To člověka zahřeje. Já sám se mezi svými zaměstnanci i žáky cítím velmi dobře a
až „přijde čas“, bude mi toto společenství velmi chybět.

Zaměstnanci ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu

Škoda jen, že je malý zájem o naši činnost, ať již v oblasti materiální či
v oblasti návštěvnosti koncertů. Výše nájmu nám neumožňuje našetřit peníze na
nové nástroje. Staré dosluhují a potřebovaly by nahradit. Vždyť některé digitální
varhany používáme od vzniku školy. Úroveň našich koncertů, zvláště
absolventských, je hodnocena odborníky velmi pozitivně. Máme každoročně více
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než 30 akcí pro veřejnost. Bohužel však bez velkého zájmu zvenčí. Také se
můžeme pochlubit úspěchy v soutěžích na celostátní úrovni.
Závěrem bych chtěl poděkovat k našemu 25. výročí všem, kteří se jakýmkoli
způsobem podíleli, či podílí na vzniku a činnosti školy. Našim žákům současným
i minulým popřát hodně úspěchů v jejich životě soukromém i hudebním. Je třeba
si uvědomit, že jsme obdrželi dar, který máme darovat dál. A mám Vás všechny
rád.
Váš říďa Pavel Hamřík

Vánoční vystoupení
pedagogického sboru
(nahoře) a žáků
(vpravo) v sále
ZUŠ se zaměřením
na církevní hudbu
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SVATOCECILSKÉ ODPOLEDNE
Svatá Cecílie je patronka chrámové hudby a hudebníků. Setkání v den jejího
svátku, tedy 22. listopadu 2015, se už podruhé konalo v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Pozořicích. Kostel byl zaplněn posluchači všech věkových
kategorií. A kdo zná pozořický kostel, ví, že jich muselo být opravdu hodně.
Během odpoledne vystoupil chrámový sbor a schola z Pozořic a jako hosté
scholy ze Tvarožné a Šitbořic.
Nejprve zazněly skladby v podání chrámového sboru: P.L. Palestrina:
Ó, bone Jezu, J. Arcadelt: Ave Maria a P. Martini: O salutaris hostia.
Potom se vystřídaly všechny tři scholy. Slyšeli jsme písně: Exodus, Hledám
tvoji tvář, Kéž se v našich domech tančí, Přijď Tvůj oheň, Radostí jsi mou, Můj
Králi, Vyvyšuji Tebe, Pane a mnohé další.
Na závěr si všichni účinkující zazpívali společně a s radostí písně: Haleluja,
Tvoje jméno vyznávám a Dobrořeč, duše má, Hospodinu.
Setkání mělo ještě druhou rovinu – charitativní. Dobrovolný příspěvek, který
věnovali všichni příchozí, jsme poslali farnosti Jeníkov v severních Čechách.
Na závěr se všichni sešli na faře, aby se občerstvili, potěšili, pobavili a užili si
pěkný večer.
Poslední neděle církevního roku a současně svátek sv. Cecílie – to byl
nejvhodnější den, abychom v pozořickém kostele poděkovali za dlouholetou
varhanickou práci paní Miloslavě Čalkovské, zpěvačkám, které několik desítek
let zpívaly při různých příležitostech a v posledních letech hlavně při pohřbech
– paní Marii Adamcové, paní Ludmile Filipové a paní Mileně Křivé a také panu
Tomáši Skládanému – žalmistovi. Ať si i dál rádi zazpívají k oslavě Boží.
Božena Škrobová

Opravy říjnového čísla Zpravodaje
Prosíme čtenáře tištěné podoby Zpravodaje, aby si v říjnovém čísle opravili tyto
chyby:
- V úvodníku P. Karla Cikrleho na str. 1 chybí začátek prvního odstavce: Byli
vychovaní v plnění Desatera rozpracovaného do stovek...
- str. 8, 2. odstavec: ...byl historik profesor Josef Pekař (1870-1937)
- notová příloha, skladba K Tvým jeslím, S II, 7. takt, 4. doba má být g1 (ne fis1)
Děkujeme!
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Vaše ohlasy na říjnové číslo Zpravodaje
Drazí přátelé, posílám vám pozdrav z podhůří Orlických hor. Děkuji za nové
číslo Zpravodaje Musica sacra a jeho přílohy, které jsou připomenutím, že
nejkrásnější období roku se blíží. Připravme srdce, duše i hudbu a zpěvy k oslavě
narození našeho Pána.
Ještě jednou veliký dík!
M. Š., okres Příbram (e-mail z 29. 10. 2015)
***
Dobrý večer, děkuji moc, už jsem se nemohla dočkat :-)
Přeji příjemné dny
J. Ř., okres Pelhřimov (e-mail z 29. 10. 2015)
***
Milí přátelé MS
Děkuji srdečně za nové číslo Zpravodaje MS, které mě zastihlo na koncertním
turné s Brněnskou filharmonií v Japonsku.
Moc mě potěšily vánoční notové přílohy i zajímavé články uvnitř časopisu. O
Dr. Dobroslavu Orlovi jsem neměl tušení. Také se těším, až se mi dostane do
rukou nové vydání Rybovy Půlnoční mše. Se zvláštním zájmem jsem si přečetl
článek o Františku Emmertovi. Byl to náš farník, občas jsem se mu snažil s
místním sborem provést některou z jeho skladeb, včetně jeho Mše. Pro mě vždy
zajímavé, pro zpěváky náročné, pro posluchače velmi novátorské... Plně
souhlasím s vylíčením jeho osobnosti, kde dominovala jeho skromnost až
plachost, ušlechtilost a nesmírná vnitřní hloubka. Myslím si, že jeho "objevení" a
plné docenění jeho skladatelského přínosu pro hudební svět nás teprve čeká.
Ze slunečného Tokia zdraví P. J. z Brna (e-mail z 30. 10. 2015)
***
Dobrý den, moc děkuji za zasílaný Zpravodaj, vždy ho přečtu od začátku až
do konce :-). S pozdravem
A. H., okres Jindřichův Hradec (e-mail z 2. 11. 2015)
***
Budeme vděční za další ohlasy (kladné i záporné) na náš Zpravodaj i činnost
Musica sacra.
Redakce
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Informace – Nabídky – Pozvání
Dovolujeme si Vás informovat, že Musica sacra vydala k letošnímu
Svatocecilskému setkání novou publikaci

Varhanní preludia XIII.
Preludia na písně z kancionálu – Příležitostné.
Publikace uvádí na každou příležitostnou píseň z kancionálu několik krátkých
preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních
stylech. 22 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 91
kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD. Cena publikace, včetně CD, je
Kč 190,--.
Publikaci je možné zakoupit v kanceláři Musica sacra. Pokud máte zájem
o zaslání poštou, zasílejte objednávky do kanceláře Musica sacra – kontakty jsou
uvedeny v tiráži Zpravodaje.
***
K letošnímu 20. Svatocecilskému setkání zasílá biskup Vojtěch Cikrle členům
Musica sacra dárek pod stromeček. Jedná se o publikaci o katedrále sv. Petra
a Pavla, resp. o Petrově, kde se pravidelně koná naše Svatocecilské setkání.
Publikace je přílohou tištěné verze Zpravodaje. Odběratelům e-mailové podoby
Zpravodaje zašleme dárek na vyžádání. Kontakty na naši kancelář najdete
v tiráži.
***
Musica sacra připravuje Seminář pro sbormistry a zpěváky, který povedou
Mag. Art. Ondřej Múčka a Ing. Karel Tomek. Seminář se uskuteční 30. 1. 2016,
20. 2. 2016 a 23. 4. 2016 vždy 9:30 – 13 hod. v sále ZUŠ se zaměřením na
církevní hudbu v Brně, Smetanova 14.
***
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Srdečně zveme všechny členy i přátele jednota Musica sacra na
VALNOU HROMADU,
která se bude konat v sobotu 12. 3. 1016 v 9:30 hodin
v sále ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu (Smetanova 14, Brno).
***
Během května-června 2016 se uskuteční po hlavičkou Musica sacra regionální
Sborování – nesoutěžní přehlídka chrámových sborů dospělých v regionech
brněnské diecéze. Prosíme všechny, kteří jsou ochotni pro sbory ze svého okolí
přehlídku uspořádat, aby se nahlásili do konce r. 2015 v kanceláři MS.
V současné době jsou již přislíbeny přehlídky v lokalitách: Brno, Jimramov,
Šaratice a Znojmo. Uvítáme ochotné spolupracovníky z dalších regionů brněnské
diecéze.
***
Součástí tištěné verze Zpravodaje je již tradiční obrázek sv. Cecílie s daty akcí
v r. 2016 a úryvkem z promluvy papeže Františka k chrámovým hudebníkům
z generální audience z 13. 5. 2015. Pokud dostáváte Zpravodaj e-mailem nebo
chcete větší počet obrázků (např. pro váš sbor), kontaktujte naši kancelář. Rádi
vám obrázky zašleme.
***
Hudební ohlédnutí
V letošním roce si připomínáme 50 let od první publikace se zmínkou
o zanedbaném stavu historických varhan u nás a nutnosti jejich opravy pro
zachování dalším generacím. Studie vyšla ve sborníku Zprávy Vlastivědného
ústavu v Olomouci (122-1965) a pojednává o varhanách v Dubu na Moravě.
Autorem byl olomoucký varhanní historik doc. PhDr. Zdeněk Fridrich CSc.
(1927-2002). O historických varhanách publikoval u nás i v zahraničí. Z jeho
podnětu došlo v roce 1977 k obnově varhan v chrámu Panny Marie Sněžné, kde
20 let organizoval cykly koncertů nazvaných Sobotní podvečery u varhan, které
patřily k významným olomouckým hudebním aktivitám.
Olomoucké Stupkovo kvarteto v říjnu 2015 nahrálo nové CD a do programu
byl zařazen také Smyčcový kvartet Zdeňka Fridricha.
Květa Fridrichová
***
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Vážení sbormistři, zpěváci, varhaníci, chrámoví hudebníci, do 31. 1. 2016 nám
napište, co jste zpívali a hráli o Vánocích. Rádi vaše zprávy uveřejníme
v únorovém čísle Zpravodaje. Děkujeme!
***
Notová příloha tohoto čísla Zpravodaje obsahuje skladby:
- Hymnus pro Svatý rok milosrdenství
- Karel Cikrle - Ordinarium pro mše s dětmi (k ordinariu je k dispozici též varhanní doprovod, který zájemcům zašleme na vyžádání e-mailem)
- Ondřej Múčka - Antifona k přijímání na svátek Uvedení Páně do chrámu
***
Uzávěrka dalšího čísla je 31. ledna 2016. Budeme rádi, když 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 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
ISSN 2336-5374

Křížovka
Řešení tajenky z minulého čísla RICHARD NOVÁK: 1. Arco, 2. SIS, 3. Eichler,
4. Triangl, 5. Hertz, 6. Koda, 7. NEK, 8. Viola, 9. Ave, 10. Kázání, 11. Jakub.
Správnou tajenku nám zaslalo deset luštitelů: J. Matoušková, J. Lindr,
A. Kotápišová, A. Hojková, P. Janda, D. Pištěková, M. Koubová, I. Veselá,
M. Krejsa a J. Bezděková. Odměnu zasíláme panu Petru Jandovi. Tajenku tohoto
čísla nám zašlete do 31. 1. 2016.
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1. Křestní jméno regenschoriho kůru u Matky Boží před Týnem v Praze Korejse
(* 1925).
2. Píseň zpívaná dětmi během velkých křesťanských svátků při obcházení
jednotlivých domů.
3. Jeden z darů tří králů.
4. Sillaba.
5. Evangelista.
6. Teneramente.
7. Na Vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho …
8. Liturgické období předcházející Vánocům.
9. Prvomučedník (26. prosince).
10. Křestní jméno skladatele Mičky (* 1945).
11. Vánoční vokální nebo instrumentální skladba s pastýřskými motivy.
12. Iniciály skladatele Čajkovského.
13. Soupis dní, týdnů a měsíců běžného roku v časovém postupu.
14. Liturgická barva Vánoc.
Karol Frydrych
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