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Na Popeleční středu jsi slyšel(a): Čiňte pokání a věřte evangeliu. Jsou to první
slova Pána Ježíše v Markově evangeliu (1,15). Liturgický překlad Písma je však
uvádí – a podle mne správněji – Obraťte se a věřte evangeliu.
Postní doba je doba obracení se. Od čeho? Zdaleka podstatnější je ke komu.
K Ježíši Kristu. Obracení a přimykání se k Pánu Ježíši, jak nám ho prezentují
evangelia postních nedělí: k tomu, který přemáhá pokušení, který je nekonečně nad
naše představy vznešený a krásný Bůh, který nás právě k tomu obracení se k němu
důrazně vybízí, který nám ukazuje cestu do otevřené náruče Otce plného lásky, který
odsuzuje hřích, ale dává milost hříšníkovi.
Využij postní dobu k tomu, co ti s tisíciletou zkušeností církev nabízí
v evangeliích prvních pěti postních nedělí a intenzivně usiluj o obracení se myslí,
srdcem i vůlí ke Spasiteli Ježíši Kristu.
o. Karel

Pozvání na Valnou hromadu
Drazí členové a příznivci naší jednoty Musica sacra,
uplynul další rok a je zde opět jedinečná příležitost společně se sejít, zhodnotit
činnost naší jednoty, probrat plány do budoucna, vyjádřit se k jednotlivým tématům,
vznést dotazy, přispět svými připomínkami a podněty, a tak se na další činnosti
a směřování naší Musica sacra podílet.
Mimo vlastní jednání – zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, seznámení
s plánovanými akcemi a projekty, připomínky, dotazy, diskuze – bude součástí našeho
setkání gratulace významným jubilantům z našich řad: profesoru Jiřímu Sehnalovi
(85) a zábrdovickému regenschorimu Zdeňku Hatinovi (75). K jejich poctě zazní
několik skladeb v podání slavkovského pěveckého tělesa Collegium musicale bonum
pod vedením Karola Frydrycha.
A jako vždy, po oficiální části přechází schůze ve společné agapé, kde se naskýtá
příležitost k osobním rozhovorům, setkáním a diskuzím na různá témata.
A ještě něčím je letošní Valná hromada výjimečná: koná se v mimořádném Svatém
roce, který vyhlásil papež František – proto její jednání zahájíme společným zpěvem
hymnu Roku milosrdenství „Misericordes sicut Pater“.
Na vše toto i na každou a každého z vás se těším!
Willi Türk

VALNÁ HROMADA MUSICA SACRA
se uskuteční 12. března 2016 v 9:30 hodin
v sále ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu
Brno, Smetanova 14
Srdečně zveme!

Seminář pro sbormistry a zpěváky
Prosincová zpráva o chystaném semináři pro sbormistry a zpěváky způsobila, že
jsme s varhanicí na několika zkouškách našemu sboru nadšeně popisovaly, jak to
bude skvělé, když přijdou a potkají se s lidmi podobných zájmů a vůbec, že na
Musice je mnoho lidí, které stojí za to poznat. K našemu velkému překvapení se
k účasti odhodlalo 6 zpěváků a my dvě „šéfové“, což je prakticky polovina našeho
společenství.
Do soboty 30. ledna bohužel dvě dámy onemocněly a bas čekal na autoopraváře (*), ale ani toto oslabení nesnížilo naše radostné očekávání sborové praxe
v praxi. Sál ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu zaplnily necelé čtyři desítky
chrámových hudebníků z různých koutů diecéze a mě po letech čekalo milé setkání
se spolužačkou. Po počátečním historickém úvodu pana Ondřeje Múčky následoval
blok pana Karla Tomka, který přítomným nastínil možnosti moderního vedení
sborové agendy – docházka členů, procentuální přítomnost, noty na webu, hlasy
k poslechu… Zatímco při historickém výkladu jsme ani nedutali (píši průřez dojmy
pěti lidí), respektive pod fantastickou palbou informací nestihli dutat ☺, při
technicko-organizační části výkladu hojně prokládané příklady ze sborového života
na Třebíčsku, jsme se na sebe nejprve po očku dívali a později i šeptem do ouška
sdělovali, že mnohé ze spousty skvělých nápadů zřejmě půjde v praxi těžko
realizovat. Jeden příklad: pan Tomek má naprostou pravdu v tom, že když někdo
chce chodit do sboru, musí respektovat, že na zkoušky se chodí; a to tak, že včas
a pravidelně. Pokud sbormistr vede docházku – ideálně na webu, přístupnou pod
heslem členům sboru, lehce zjistí, že „Mařenka“ zkoušky ignoruje a chodí jen na
několik před vystoupením, toto jí doložit a probrat s ní možnost, že by, pokud by
takto hodlala pokračovat, mohla sbor rovnou opustit, protože když se bez ní obejde
mnoho zkoušek, nebude jistě chybět ani na příštích akcích sboru. Až potud ano.
Ovšem bavíme se o sboru čítajícím 30 zdatných zpěváků, při čemž několik dalších
zájemců klepe na dveře. Toto praktikovat jinde, zbude za několik týdnů na kůru
pouze varhaník a v lepším případě žalmista. V tomto kontextu nemohu
nevzpomenout slova dnes již klasiků: „Kapela nebyla z nejpočetnějších, ale oba
muzikanti, harmonikář a dirigent, dělali, co mohli“. (Šimek & Grossmann, Návštěva
cirkusu)
Závěr patřil nácviku kánonu Michaela Haydna Domine Deus a Michnovy postní
písně Actus čtvrtý. Zpívat s tak velkým množstvím dobrých zpěváků, být „tažen
a obklopen hlasem“, to byl skutečně krásný zážitek. Jestli se Vám naše nadšení ze
společného zpěvu zdá přehnané, dočtěte prosím až do konce. Oba pánové nás – a vě-
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řím, že všechny přítomné – naprosto ohromili odborností, přehledem, zkušenostmi,
humorem a spoustou užitečných rad, které se můžeme více či méně úspěšně pokoušet
uvádět do sborového života: plán akcí a noty ke stažení a tisku na webu sboru, kam
se členové přihlásí pod heslem, najdou tam také jednotlivě i společně nahrané hlasy
ke studiu, takže na zkoušky chodí připraveni a není třeba zdržovat se čtením not
(a příští týden znovu; a následující týden znovu…). Odcházeli jsme na jedné straně
plni rozpaků, protože u nás mnohé funguje úplně jinak, ale také plni nadšení podle
svých možností přispívat ke kráse liturgie.
-----------------------------...a pak přišla Popeleční středa. Měli jsme v plánu zpívat tři písně, které umíme
„pozpátku i na přeskáčku“. Když napíšu, že náš sbor má celkem 16 členů, jeví se
jako větší těleso. Když ovšem doplním, že z tohoto počtu jsou 4 dámy kolem
sedmdesátky a v 6tihlavém sopránu 3 děti 10-13 let, zbude nám 9 lidí v produktivním
věku s povoláními hudbě dosti vzdálenými: provozní, zahradník, izolatér,
projektant... nadšení amatéři v nejlepším slova smyslu. V onu středu se nás po
několika zoufalých telefonátech sešlo na kůru pouze 11, z toho 2 v hlasové
indispozici, 1 s migrénou plus 2letý synek naší altistko/tenoristky, který rozhodně
nehodlal mši prožít v postní usebranosti. Usilovně jsem přemýšlela, ke kterému hlasu
se mám přidat, abych neúčastí v jiném způsobila co nejméně škody. Bohu díky, že
dvoučlenný bas s opraveným autem (*) byl v pohodě ☺ Výsledek byl žalostný. Ano,
mohli jsme za těchto podmínek zpívání zcela regulérně vzdát, ale ruku na srdce,
udělali byste to s vědomím, že si někteří členové přehodili službu v práci, jiní zařídili
hlídání, další oželeli mši se skautskou družinkou nebo přišli i přes začínající nemoc?
Toto je bohužel realita, se kterou se potýkají mnohé sbory. Přestože jsem jednotě MS
velmi vděčná za organizaci semináře, musím konstatovat následující: laťka byla pro
sbory složené výhradně z farníků-amatérů v mnohém nedostižná. Navíc program byl
zaměřen pouze na sbormistry, při čemž v pozvánce byli uvedeni i zpěváci. Ti naši
odcházeli s pocitem, že do této společnosti naprosto nepatří. Možná by stálo za úvahu
nabídnout sbormistrům i zpěvákům semináře dva – jeden pro velké, zdatné, prestižní
sbory a druhý pro nás – pěšáky z první linie.
Petra Doffková

Rozhovor s jubilantem Prof. Dr. Františkem Kunetkou
Při Svatocecilském setkání 21. listopadu 2015 jsme gratulovali k 70. narozeninám
profesoru liturgiky na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci, knězi, salesiánu, vystudovanému varhaníkovi a zakládajícímu členu naší
jednoty Musica sacra Františku Kunetkovi. Při této příležitosti jsme mu položili
několik otázek:
Jaká byla Vaše cesta k hudbě, resp. ke studiu na konzervatoři?
Jako malý chlapec – nebylo mi ještě ani šest let – jsem v Olomouci začal
ministrovat v dominikánském kostele, a to těsně poté, co v dubnu 1950 byli zdejší
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řeholníci z kláštera vyhnáni. Můj tatínek zde zpíval v chrámovém sboru, který si stále
zachovával ceciliánský název „Cyrilská jednota“. V tu dobu jsem také začal
navštěvovat hudební školu „Žerotín“, která (paradoxně) obsadila právě budovy
opuštěného kláštera. Rodiče mě přihlásili na obor „harmonium“, který však byl
zanedlouho zrušen. Proto jsem o něco později začal se studiem klavírní hry, ne však
již na hudební škole, ale soukromě u výborného klavírního pedagoga prof. Cyrila
Černého, který byl žákem Viléma Kurze a Jana Heřmana. Ten mě asi během dvou let
připravil ke zkouškám na brněnskou konzervatoř (musím říci, že v skrytu doufal, že
si zvolím klavírní, nikoliv varhanní oddělení), kam jsem pak nastoupil po maturitě
v roce 1963.
Kteří učitelé konzervatoře Vás nejvíce ovlivnili, na které nejraději
vzpomínáte?
Musím obecně předeslat, že v době tehdejších 60. let byla konzervatoř – ale jistě
i jiné umělecké školy – jakýmsi ostrůvkem svobody a nekonformnosti, byť
samozřejmě v omezené míře. Zde jsem mezi vyučujícími mohl poznat mnoho
kvalitních osobností. Byli to především všichni učitelé na varhanním oddělení:
v první řadě můj třídní profesor Vladimír Hawlík, vzdělaný a noblesní člověk, Josef
Pukl, technicky skvěle vybavený hráč, také profesoři Josef Černocký a Vratislav
Bělský. Protože jsem se od 3. ročníku zapsal ještě do tzv. speciálního oddělení
(dirigování a kompozice), potkal jsem se s dalšími pedagogy: v orchestrálním
dirigování s Dr. Zbyňkem Mrkosem (hrál neuvěřitelně „z listu“ i obtížné partitury),
ve sborovém dirigování s prof. Janem Řezníčkem (nástupcem Josefa Veselky ve
vedení mužského sboru „Moravan“), v komposici s prof. Jiřím Matysem, a s mnoha
dalšími. Z učitelů ostatních předmětů vzpomínám zvláště na paní prof. Pražákovou,
která vyučovala kulturní dějiny a také psychologii; její přednášky vykazovaly rysy
univerzitní úrovně. Myslím, že brněnská konzervatoř v tehdejších těžkých dobách
totality obstála se ctí, vytvořila v mnoha směrech tolerantní prostředí (např.
doprovázení chorálu nesmělo být v učebních osnovách, přesto jsme jej však
absolvovali), takže šest let studia pro většinu posluchačů znamenalo obohacení
a inspiraci pro jejich růst, a to nejen hudební. Já jsem ovšem v tu dobu byl již
v přípravě na vstup (samozřejmě ilegální) do Kongregace Salesiánů Dona Boska,
začínal jsem se studiem filosofie a teologie a připravoval se k přijetí kněžské služby,
kterou jsem měl vykonávat neveřejně, v utajení. Celá ta léta byla sice psychicky
i fyzicky poněkud náročná, pro mladého člověka však zcela jistě inspirující
a obšťastňující.
Které autory jste jako student na konzervatoři nejraději hrával a s jakou
skladbou jste absolvoval?
Ve hře na nástroj, ať už varhany nebo klavír, repertoár určoval vyučující – pouze
prof. Hawlík mi někdy dal k výběru, kterou Bachovu skladbu bych momentálně chtěl
hrát. Tento autor byl samozřejmě denním chlebem varhaníků, hodně se tehdy hrál
Reger, Vierne, Eben, Slavický aj. V klavíru jsem hned v prvním ročníku začal hrát
Smetanovy polky, ale zároveň i Janáčka (Po zarostlém chodníčku), což byla láska na
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první pohled. Hrály se Beethovenovy sonáty, Chopinova nokturna a mnoho dalších
komposic. Varhaníci museli zvládat poměrně obtížný klavírní repertoir, já jsem si
však přitom uvědomoval, jak důležitá je pro manuální techniku varhaníka hra
a cvičení na klavír, že je klíčová, nepostradatelná.
Na absolventském koncertě v Brně na Stadioně jsem hrál Bachovo velmi pozdní
dílo Preludium a fugu Es dur (tři témata v preludiu a trojitá fuga mají trinitární
podtext), a také závěrečnou část varhanního cyklu La Nativité du Seigneur s názvem
„Dieu parmi nous“ (Bůh mezi námi) od Oliviera Messiaena; tato komposice
(s divokou toccatou v E dur v závěru) je projevem živoucí a živelné radosti z faktu
inkarnace Věčného Slova.
Komponujete? V Kancionálu jste autorem varhanního doprovodu písně č. 929.
Nekomponuji, snad jen v sebeobraně; ten doprovod byla jen příležitostná zakázka
na požádání. Je pravdou, že jsem se ještě před nástupem na konzervatoř soukromě
vzdělával v harmonii u Františka Preislera, tehdejšího dirigenta olomoucké opery,
a také u hudebního pedagoga Jana Petzolda, syna významného regenschoriho
olomoucké katedrály. Pokud jsem tehdy něco psal, tak spíše pro pobavení. Pravdou
je, že jsem na konzervatoři musel čtyři roky psát úlohy do předmětu komposice;
absolvoval jsem u prof. Matyse mužským sborem na duchovní text Michela Quoista.
To vše je však (naštěstí) nedochováno. Tehdy totiž nebyla možnost pořizování kopií,
vše se psalo jen jednou v rukopise a odevzdalo. V mém případě je to určitě dobře,
myslím, že bych se dnes usmíval nad jakýmsi pozdně romantickým projevem
nevyzrálého – a to nejen hudebně – mladíka.
Zahrajete si někdy jako kněz a profesor teologie na varhany?
Nikoliv, toho se neodvažuji, po ukončení konzervatoře jsem přestal cvičit (je to
už takřka 50 let), mozartovský lehký klavírní tón je beznadějně ztracen, nehledě
k tomu, že farář v pohraničí, kde jsem prožil 14 let, si zákonitě při opravách kostelů
zničí ruce. Ta otázka mi však připomněla léta mého kaplanského působení
v Zábřehu, kdy jsem přece jen ještě doprovázel na klavír Jana Kyseláka (ze známého
brněnského hudebního rodu Kyseláků), který v té době vyučoval zpěv na tamní
hudební škole. Absolvovali jsme spolu mnoho koncertů a veřejných vystoupení na
mnoha místech na Moravě (říkalo se tomu kulturní brigády), byli jsme spolu dobře
sehraní. Když Jenda „vystřihl“ árii Voka z Čertovy stěny „Jen jediná mě ženy krásná
tvář“, a my jsme cítili, že jsme tím přítomné dámy zaujali a potěšili, přinášelo to
radost i nám. Já jsem ovšem tehdy byl v jakési klatbě od církevních tajemníků, takže
pokud někdo koncert uváděl, nesměl jsem být výslovně jmenován. Pak ohlášení
znělo takto: „Nyní vystoupí Jan Kyselák se svým doprovodem“. V této souvislosti
jsem si ale vzpomněl ještě na jednu historku, ilustrující absurditu té doby.
V Šumperku byly do místního Domu umění v rámci jeho celkové rekonstrukce
instalovány zcela nové, poměrně kvalitní varhany. Ředitel této instituce pojal plán, že
při slavnostním otevření by místní soubor zatančil „Českou besedu“, která by však
byla doprovázena právě na varhany. Obrátil se na mne, zda bych se toho nezhostil, že
nikoho nemá. Já jsem souhlasil, upozornil jsem jej však, že může mít problém.
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Vystoupení proběhlo úspěšně. Následně mi ovšem svěřil, že byl pozván na koberec,
kde mu bylo sděleno: „Když Českou besedu doprovázel na varhany zábřežský
kaplan, to už ji mohly klidně tančit i řeholní sestry z Bílé Vody“. Já jsem pak byl
nedlouho potom přeložen do severomoravského pohraničí, opravoval jsem kostely
a fary, ale už se také věnoval dalšímu studiu pro zajištění výuky liturgiky v tajných
kurzech pro kandidáty kněžství i laiky; provozování hudby se tak ocitlo zcela
v ústraní a zapomenutí. Česká beseda ve varhanním provedení – řečeno s lehkým
nádechem ironie a absurdity – přestavuje tedy důstojný závěr všech mých veřejných
hudebních produkcí. Nehraji ovšem – až na vzácné výjimky – ani soukromě, a sice
z piety k autorům kompozic.
Jakou hudbu ve chvílích relaxace nejraději posloucháte?
Když jsem při výčtu učitelů konzervatoře zmínil jméno paní profesorky
Pražákové, vzpomínám si, že jako součást studia psychologie každému na základě
poměrně obsáhlého dotazníku vypracovala profil jeho osobnosti. Jedna z otázek
požadovala uvedení dvou skladatelů, jejichž
hudba nás nejvíce oslovuje. Já jsem uvedl
Beethovena a Dvořáka, jako jediný
z varhaníků jsem nezmínil Bachovo jméno,
což paní profesorku zaujalo a vedli jsme o
tom rozhovor. (Tehdy jsem ještě nevěděl,
jak silně byl Dvořák Beethovenem ovlivněn,
považoval ho za velký vzor a za svého
učitele, studoval jeho partitury apod.).
K těmto dvěma jménům zanedlouho přibylo
třetí, a sice Leoš Janáček. Kdybych snad
chtěl parafrázovat slova apoštola Pavla
z jeho Velepísně lásky („Tady trvá tato
trojice…ale největší z nich je…atd.“), pro
mne z té trojice je největším Beethoven. Já
mám jen málo možností poslouchat hudbu –
bylo by to vždy až pozdě večer, to bych ale
narušoval v domě noční klid. Ani neposlouchám hudbu z důvodu relaxace, to se
raději jdu projít na čerstvý vzduch. Pokud chci poslouchat hudbu, tak spíše proto, aby
se člověk dále vzdělával a poznával. U orchestrálních děl preferuji kvalitní videonahrávky, kde lze sledovat synergii dirigenta a orchestru. Když už jsem zmínil
Beethovena, existuje např. video-snímek provedení všech jeho symfonií v Royal
Albert Hall v Londýně (tam dirigoval i Dvořák), a sice s orchestrem, složeným
z mladých Izraelců a Palestinců, který založil a vede špičkový klavírista a dirigent
Daniel Barenboim. Tyto nahrávky jsou vysokou školou dirigentského a interpretačního umění: ti mladí lidé hrají jako o život, visí na každém pohledu a gestu
dirigenta. Pokud se někdy k poslechu odhodlám, není to kvůli odpočinku, ale
představuje to hudební a emocionální zážitek, umocněný ještě tím, že si k tomu

6

otevřete partituru a třeba i láhev dobrého červeného vína. Odpočíváte kvalitním
prožitkem, který předpokládá i jisté soustředění. Fenomenální Daniel Barenboim
nedávno v Berlíně provedl všech 32 Beethovenových klavírních sonát, existuje také
nahrávka pěti klavírních koncertů, kde diriguje a zároveň hraje – to jsou neuvěřitelné
výkony. Na to všechno se těším až na důchod.
Jak se propojuje Vaše hudební vzdělání s profesí kněze a profesora
liturgiky?
Já nějakou bezprostřední propojenost nepociťuji. Studium hudby vás ovlivňuje
spíše celostně a existenciálně. Snad bych mohl uvést jen jednu zcela prozaickou
a konkrétní věc. V současném nastavení finančního hodnocení vysokých škol je na
prvním místě publikační činnost pedagogů, výuka studentů se ocitá v pozadí.
Vysokoškolský učitel prosedí celé hodiny u stolu a v knihovnách, píše odborné
články, které čte velmi omezený počet lidí (to v lepším případě), aby pro svou fakultu
získal body a tím i peníze. K tomu musíte mít – jak říkají Němci – „Sitzfleisch“.
Myslím, že mi v této situaci trochu pomáhá, že jsem jako student konzervatoře
proseděl denně mnoho hodin u klavíru nebo u varhan. Dodnes si vzpomínám, že asi
14 dní před celovečerním koncertem, který jsem tehdy měl mít v Olomouci, mi
profesor Hawlík řekl: „Teď nebudete chodit do žádné výuky a budete cvičit osm
hodin denně“. Takovou zkušenost, která je k nezaplacení, zároveň však těžce
zaplacená, udělal v tomto oboru snad každý: kvalitní tvůrčí výkon je vždy podložen
intensivním a dlouhodobým úsilím. Potom dokážeme i u druhých ocenit jejich
výkony – byť třeba ještě ve stadiu pokusů – protože vidíme to, co vidět není, totiž
hodiny a hodiny přípravy k nim. Prof. Jan Vratislavský, který nás učil hudební teorii,
sám aktivní houslista, nám jednou řekl: „Ty květiny na podiu nemusí interpretovi
nikdo závidět; on totiž do toho vkládá mnohem větší kapitál, a sice své zdraví“.
Co říkáte na to, že se v některých českých varhanických periodikách a na
webových stránkách podobného zaměření objevují poměrně často tendence
znevažující liturgickou reformu Druhého vatikánského koncilu a naopak
nekriticky obdivující předkoncilní liturgii?
Tyto projevy a tendence existují, záleží na tom, jak dalece jsou reprezentativní.
Samo o sobě by to nemuselo být nic neočekávaného, i prosazení tridentské reformy
v 16. století nebylo bez potíží. Zvláštnost současné situace spočívá v tom, že postoje
nepřijetí jsou, když ne podporovány, tak tolerovány, z nejvyšších míst, konkrétně
papežským obecným dovolením Benedikta XVI. ze dne 7. 7. 2007 používat
předkoncilní liturgii jako mimořádný ritus vedle řádného. Tento krok byl
zdůvodňován pastoračním přístupem vůči tradicionalistickým hnutím, což se nakonec
stejně ukázalo jako neúčinné. Objektivně vzato: z hlediska historického, teologického
i liturgického jde o rozhodnutí chybné. Problém je totiž daleko hlubší. Reforma
liturgie (což je permanentní záležitost), úzce souvisí s reformou církve (taktéž
permanentní). Odmítání liturgické reformy je tedy zároveň odmítáním – ať
vědomým, či nevědomým – jakýchkoliv změn v církvi, což je závažnější, než lpění
na určitém obřadu. Církev, která se jakožto viditelná instituce pohybuje v proudu
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dějin, nutně vyžaduje neustálou reformu, jinak se stává strnulým monumentem.
Z liturgicko-teologického hlediska je pak třeba připomenout, že podoba slavení
liturgie je zároveň vyjádřením určité „ideje“ o církvi, tedy církevního ideálu. Podoba
předkoncilního obřadu (jde v podstatě stále o středověkou liturgii s částečným
očistným tridentským zjednodušením) se opírá o středověkou eklesiologii, přísně
hierarchickou, dle které liturgii konají jen klerikové, ostatní jsou pouze přítomni.
Současná podoba liturgie však vychází z eklesiologie jediného kněžského Božího
lidu, kdy liturgii slaví všichni, neboť jejich liturgická kompetence je založena ve křtu,
ale zvláště také v biřmování, neboť pomazání vonným křižmem není znamením
posily v boji, ale vyjádřením účasti na Kristově kněžském a prorockém poslání.
Jestliže tyto dvě eklesiologie stavíme vedle sebe jako rovnocenné, vzniká problém
nejen teologický, ale i logický. Nevím, zda si toto zastánci předkoncilní liturgie
uvědomují.
Často musím odpovídat na dopisy, reagující na některé mé články, a musím říci,
že je to obtížné, protože argumentace ze strany těchto lidí je někdy poněkud
iracionální. Např. v nedávném dopise: „My, kteří konáme starou liturgii, oslavujeme
Boha, vy s novou liturgií oslavujete sami sebe“. V odpovědi na tento názor mi
nezbylo, než se pisatele zdvořile zeptat, odkud to ví, protože – mohu mluvit
samozřejmě pouze za sebe – za dobu své kněžské služby jsem spolu s věřícími slavil
stovky a tisíce bohoslužeb, a nikdy nikoho z nás nenapadlo, že bychom to dělali ke
své oslavě; to bychom mohli jít raději do nejbližší restaurace.
Na závěr bych poznamenal, že bychom se těmito projevy, jakkoliv jsou závažné
a někdy i agresivní, neměli nechat zneklidnit. Buďme vděčni za tuto současnou
reformu (my starší musíme ještě připojit: zaplať pánbůh za to, že jsme se jí dožili),
slavme liturgii v této její podobě s radostí a veselím, a nabízejme vlídně svým
současníkům tento eklesiologický model a obraz: Církev, kněžský Boží lid, putuje
dějinami spolu s celým lidstvem, s jeho radostmi a strastmi, a na této cestě si zpívá.
A tímto zpěvem je její liturgie.
Mezi konzervativněji smýšlejícími chrámovými hudebníky i věřícími se
vyskytuje odpor proti křesťanským kytarovým písním a vůbec novým
hudebním žánrům při liturgii. Co byste jako vystudovaný varhaník, profesor
liturgiky a kněz řeholní společnosti zaměřující se na práci s mládeží k tomu
řekl?
Bylo by to na dlouhé povídání. Ale jsem rád, že mohu upozornit na dokument,
který v roce 2015 po dlouholeté přípravě vydala Česká biskupská konference, a který
nese název: „Směrnice ČBK pro používání liturgické hudby při bohoslužbách zvláště
ve vztahu k mládeži“. Tento text mají k dispozici všichni kněží ve farnostech.
Problematika liturgické hudby je zde zasazena do širších souvislostí, apeluje se na
porozumění teologickým a strukturálním prvkům liturgie, zvláště však slavení mše.
Pokud jde o hudební stránku, rozhoduje textová, hudební a interpretační kvalita,
u volby nástrojů pak adekvátní použití.
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Jako jeden ze zakládajících členů jednoty Musica sacra se pravidelně
účastníte Svatocecilského setkání a Valné hromady. Co Vás na těchto akcích
oslovuje a co na nich, popř. v činnosti Musica sacra, naopak postrádáte?
Jsem sice zakládající člen, ale jinak neefektivní a pasivní, na nějaké konkrétní
činnosti jednoty se nepodílím, což mě samozřejmě netěší. Pokud činnost jednoty
sleduji, musím vyslovit pouze slova respektu a uznání pro její aktivity, např. na poli
pedagogickém nebo publicistickém. Obě dvě setkání v průběhu roku se vyznačují
velmi přátelskou atmosférou, která je vždy ještě umocněna následnou agapé. Všichni
víme, kolik se za organizací těchto setkání skrývá práce a starostí, aby vše bylo
vzorně připraveno. Mohu proto vyslovit pouze velké poděkování a uznání.
Co byste vzkázal čtenářům našeho Zpravodaje a ostatním chrámovým
hudebníkům?
Jako teolog bych snad mohl pro potěšení nabídnout citát z rozsáhlé sbírky poém
(carmina) autora 5. století Paulina z Noly: „At nobis ars una fides et musica Christus“
(Naším jediným uměním je víra, a zpěvem Kristus). Jako (bývalý) hudebník však
vím, že nějakou tu píseň k liturgii musí někdo zahrát, sbor musí někdo nacvičit, Te
Deum musí někdo zkomponovat atd. To vše vyžaduje mnoho úsilí a práce, a k tomu
člověk potřebuje zázemí rodiny, přátel, společenství, spolků a jednot. A tak za třetí
připojuji zcela prosté lidské přání: Ať je nám na všech našich Hromadách, ať valných
či nevalných, spolu jen dobře. Buďme rádi a važme si toho, pokud jsme dosud ještě
stále po(na)hromadě.
Za odpovědi děkuje a vše dobré od Pána i lidí přeje Willi Türk

Chorál je součástí mého života – rozhovor s Josefem
Gerbrichem
Zakladatel a vedoucí Svatomichalské gregoriánské scholy Josef Gerbrich oslavil
14. ledna šedesátiny. Jeho soubor mne několikrát fascinoval svým zvukovým
projevem. Rád vzpomínám např. na účinkování při papežské mši v Brně (2009) nebo
na koncert k poctě prof. Jiřího Sehnala (2011), který zazněl před členy muzikologické
obce téměř bez přípravy! U příležitosti životního jubilea jsem proto Josefovi položil
několik otázek.
Mohl bys vzpomenout na své hudební začátky? Jak ses dostal k hudbě?
Moje cesta k hudbě byla v určitém ohledu nestandardní – maminku jsem nikdy
neslyšel zpívat, ani Otčenáš v kostele, a skutečnost, že tatínek hrál pár let na housle,
jsem se dozvěděl tuším až na střední škole, když se při stěhování objevil na skříni
zaprášený futrál s nástrojem…
Ač narozen a trvale od počátku bydlící v Brně, od útlého dětství jsem s rodiči
a sestrou jezdil každý víkend k dědečkovi do Doubravníka. V Doubravníku je
nádherný kostel, celomramorový, s pětivteřinovým měkkým dozvukem. A v tom
kostele jsou vzácné barokní varhany. Celé dětství a mládí jsem slyšel téměř o všech
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nedělích právě jejich zvuk a vytvořil si představu, že takto znějí „normální“ varhany.
Jsem přesvědčen, že hudební nadání, kterým mě Bůh obdařil, bylo šlechtěno právě
tímto nástrojem a akustikou doubravnického kostela. A to ještě dřív, než jsem začal
chodit do hudebky.
V čem konkrétně tě hudba v doubravnickém kostele ovlivnila?
Varhaník, který v Doubravníku v době mého dětství a dospívání působil, byl
muzikant, hrál v dechovce. Ale na varhany samouk, začal na ně až ve čtyřiceti – a tak
při hře raději moc neimprovizoval, ale zejména při doprovodu písní se striktně držel
vynikající harmonizace podle průvodu k Cyrilometodějskému kancionálu. Tady, not
ještě neznaje, jsem si naposlouchal správné přechody mezi akordy.
O velkých svátcích zpíval při mších místní chrámový sbor. Vzpomínám si, že
jako dítě, snad mně bylo osm deset, jsem si při jedné produkci myslel, že na kůru
jsou andělé – do 17 let jsem nevěděl, jak to na kůru vypadá…
Co tě přivedlo ke gregoriánskému chorálu a k renesanci?
Zase kostel. V sedmnácti jsem začal hrát na varhany – nejprve v Doubravníku,
o pět let později se přidaly na deset let večerní mše v nedalekém Tišnově, a konečně
v květnu 1979 jsem se ocitl na kůru u sv. Michala v Brně. A právě tady mě čekalo
první setkání s gregoriánskýn chorálem.
Do tohoto kostela v centru Brna chodilo na večerní mše denně 150 lidí, hodně
mládeže, řada studentů konzervatoře. Po určité době jsem se zde seznámil také se
skupinou mužů, kteří se snažili uvádět do praxe koncilní požadavky, v hudbě
konkrétně gregoriánský chorál. Jednou měsíčně zpívali při mši u sv. Jakuba, asi po tři
roky jsem se k nim občas přidal. Intenzivně studovali, od nich jsem se třeba dověděl,
že existují chorální nápěvy žalmů i jiné než jen „ten jeden“ – 6. tonus, a že už přes
tisíc let tu jsou přesná přízvuková pravidla, která je užitečné dodržovat, aby zpěváci
v chóru zpívali žalmy jednotně.
V posledních desetiletích prošla interpretace staré hudby nemalým vývojem
– dnes se hovoří o „historicky poučené interpretaci“…
Po revoluci zorganizovalo Biskupství brněnské v roce 1992 týdenní kurz
gregoriánského chorálu, v roce 1994 pak jeho pokračování. Osobně považuji tyto dva
kurzy za vynikající počin, který mě asi nejvýrazněji ovlivnil ve vnímání liturgické
hudby. Odborných článků o oné „historicky poučené interpretaci“ najdeme na
internetu hojně, a kdo má zájem, může studovat od rána do večera. Já cítím potřebu
zde na malém prostoru podtrhnout aspoň to, co mě samotného zasahuje nejhlouběji:
jsou to chorální rytmus a výraz.
K rytmu: chorál zvláštním způsobem přejímá rytmus přirozeného mluveného
latinského textu. A kdo jednou tento způsob přijme za svůj v chorálu, začne ho jako
samozřejmost používat i v ostatních žánrech zejm. vokální hudby, na prvém místě v
repertoáru renesančním, a samozřejmě nejen v latině.

10

A k výrazu? Uvedu příklad: je-li čas, pilujeme na zkoušce jedinou slabiku někdy
i deset minut – a to jde o jednohlas. Zisk je dvojí: jednak hudební, jednak
v pochopení textu, který zpíváme.
Posunul se pohled na interpretaci gregoriánského chorálu od doby, co vedeš
Svatomichalskou gregoriánskou scholu?
Svatomichalská gregoriánská schola se narodila na podzim roku 1994. Jaké štěstí,
že už od začátku zpívá podle neum (tj. podle Graduale Triplex z roku 1979, kde je
trojí notace)! V roce 2011 vychází Graduale Novum – někde jsou drobné, někde větší
změny v melodii, objevuje se více posuvek než jen dosud „jediná povolená“ dvojice
B–H.
Je rok 2016 a ve schole zpíváme stále podle Graduale Triplex. Přeučování je
těžké, melodie jsou po dvaceti letech příliš silně zažity. A protože se stále bádá,
budou další změny, možná vyjde Graduale Novum Novum – máme snad proto na
100 let přestat zpívat gregoriánský chorál, až bude vědcům definitivně jasno?
A ještě jeden detail, možná ne tak nepodstatný: Graduale Novum nevytvořili
mniši v klášteře jako předchozí chorální zpěvníky, ale vědci na vysokých školách,
v profánním prostředí. Graduale Novum mně nesedne. Možná někdy změním názor.
Od roku 1995 učíš gregoriánský chorál na JAMU. Na co kladeš při výuce
důraz? Jak chorál studenti přijímají?
Učil jsem do loňska. Letos se mně z JAMU neozvali, ale už jednou byl v historii
„vakantní“ rok, tak uvidíme příští podzim. A možná že už bude chorál učit někdo
jiný, kdo má potřebné vzdělání…
Studenti přijímali chorál extrémně různě: Lukáš Kubenka a Radka Slaninová
chorál vyučují na Opavské konzervatoři a vedou scholu studentů, resp. studentek,
další absolventka má scholu kostelní. Někteří studenti brali chorál dobře, jiní
přijatelně, asi třetina ho „nemusela“.
Ohledně výuky chorálu je na JAMU problém v tom, že jde převážně o výuku
individuální. Chorál potřebuje scholu. Studenti-hoši se během studia několikrát
připojí ke Svatomichalské gregoriánské schole a ochutnají si tak chorál v praxi.
Studentky mají smůlu.
A na co kladu důraz? Na praxi, na praxi, na praxi. Už proto, že sám jsem
absolvoval pouze několik chorálních kurzů a strávil pár týdnů v klášterech, kde se
chorál denně zpíval, ale na nějaké velkolepé teorie nemám. Teorii samozřejmě učím
také, ale především takovou, která má s praxí bezprostřední dotek, například už výše
zmíněné žalmové vzorce.
Zatímco v Belgii je praxe gregoriánského chorálu živá, v naší vlasti určitě
není masovou záležitostí. Co by mohlo pomoci většímu rozšíření chorálu?
Jak je to v Belgii, nevím. U nás chorálu nejvíce brání obavy kněží, „aby to lid
neodradilo“, a také tristní neznalost latiny. Přesto se najdou tací, a není jich málo,
kteří svým zápalem nadchnou farní obec, a není problém.
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A ještě osobní doušek: možná raději chorálu trochu méně, ale o to dokonaleji. Pak
osloví, a třeba i naplní zemi.
Vzpomínám, jak se v souvislosti s návštěvou papeže Benedikta v BrněTuřanech v roce 2009 v mnoha farnostech nacvičovala Missa mundi a Pater
noster – po návštěvě se však vše vrátilo do původních kolejí…
Ano, je to tak. Pár výjimek se najde, někdy zásluhou kněze, někdy šikovného
kantora.
Co pro tebe znamená zpívat gregoriánský chorál?
V širším slova smyslu: je to součást mého života. Možná bych řekl, že jsou to
jakési brýle, kterými koukám na celý ostatní hudební svět, porovnávám – a chorál
z toho vychází jako ten první.
A v užším slova smyslu: když se zadaří, je to při mši úžasný zážitek, kdy jsme
niterně sjednoceni počínaje společnými nádechy, dokonalou shodou v mikrovýrazu
sylabických i melismatických úseků. Vůbec gregoriánský chorál je hodně o jednotě,
ale to je na samostatnou přednášku.
Gregoriánský chorál má zklidňující účinky. Zažíváš při jeho interpretaci
taktéž adrenalin?
Adrenalinu je samozřejmě nadbytek, třeba když se čtvrt hodiny po plánovaném
odjezdu první kantor teprve probouzí nebo když po vystoupení z auta zjistíme, že se
nedovezly graduály nebo cingula.
Adrenalinová situace je ale i ta, kdy se různíme v názoru na interpretaci
konkrétního místa, a druhá strana nechce ustoupit. Konkrétně když ukážu rukou
konec poslední noty, všichni ztichnou, jen jeden si to ještě trochu podrží, protože
jedině tak je to přece správně.
Jako umělecký vedoucí jsi spjat také se souborem Capella Moraviae. Jak
často s uvedenými tělesy vystupuješ?
To už je tři roky minulostí – po 22 letech jsem už více těles nezvládal, vstoupily
do toho i jiné okolnosti. S Capellou jsme zpívali 10 až 15krát do roka, se scholou to
je kolem 100 mší za rok a k tomu pár koncertů. Problém byl i v tom, že kvůli schole
jsem neměl o nedělích pro Capellu volno. A je otázka, jak dlouho budu mít ještě síly
na choralisty.
Co bys popřál chrámové hudbě?
Aby byla hudbou opravdu chrámovou. A tou bude, když bude věrna třem
základním požadavkům: být hudbou posvátnou a neuhnout do profánnosti, být
pravým uměním důstojným oslavovat Boha, a konečně být hudbou všeobecnou, ne
jen pro pár svých příznivců. A abychom my, chrámoví hudebníci, se za to před
každou mší nezapomněli modlit.
Karol Frydrych
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Tuřanský regenschori
osmdesátku

Vojtěch

Javora

oslavil

Vojtěch Javora se narodil 5. prosince 1935 v Brně-Chrlicích. Po skončení obecné
školy nastoupil na osmileté biskupské gymnázium v Brně. Zde studoval dva roky,
poté byla škola zrušena, jezuiti vyhnáni a pozavíráni. Proto přešel na reálné
gymnázium na Poříčí. Když byl v tercii, měl z gymnázia vzniknout učitelský ústav,
vrátil se tedy na měšťanskou školu do svého rodiště, kde dokončil základní vzdělání.
Od jedenácti let se učil na housle u chrlické učitelky Gabriely Davídkové, nástroj ho
však nebavil, proto se začal věnovat klavíru a varhanám. Zásadní hudební vliv na
něho měl především nejstarší z devíti sourozenců, bratr František, který byl činný
jako varhaník v brněnské katedrále. Za hraní v chrlické kapli bylo Vojtěchu Javorovi
vyhrožováno zákazem dalšího studia a zaměstnáním v modřické cihelně.
Z dosud nezjištěných důvodů však mohl nastoupit na Tříletý varhanní kurs
Jednoty pro zvelebení církevní hudby na Moravě. První dva školní roky (1951-1953)
studoval varhany u Jaroslava Smýkala (1909-1995), ve třetím ročníku (1953/1954)
byl žákem Karla Hradila (1910-1979). Ačkoli tato vzdělávací instituce měla v názvu
„kurs“, jednalo se o školu s denní formou výuky. Léta studií na Tříletém varhanním
kursu považuje Vojtěch Javora za nejkrásnější období svého života. Žel i tato škola
musela, stejně jako jiné církevní vzdělávací ústavy, nedobrovolně ukončit svoji
činnost. Poté Javora přešel do třetího ročníku pedagogického oddělení Městské
hudební školy Jaroslava Kvapila. Studium ukončil státní zkouškou z dirigování sboru
a ze hry na varhany (1957) před zkušební komisí: Vladimír Hawlík, Josef Černocký,
Josef Pukl aj. I zde byl v ročníku, který patřil k posledním.
Hudební formaci završil na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě (19571961) u dirigenta Ľudovíta Rajtera a sbormistra Juraje Haluzického. Ve slovenské
metropoli řídil Vysokoškolský umělecký soubor (1958-1959) a od roku 1960 také
sbor Slovenského národního divadla. Po skončení základní vojenské služby
v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého v Praze se vrátil na Slovensko do
Národního divadla, kde do roku 1965 řídil sbor ND. Poté působil jako dirigent opery
Divadla Josefa Gregora Tajovského v Banské Bystrici. Další jeho angažmá bylo na
postu šéfdirigenta u nově vzniklého symfonického orchestru v Hradci Králové (19791984). Po ukončení dirigentské kariéry se věnoval pedagogické činnosti na konzervatoři v Pardubicích a Lidové škole umění v Pardubicích-Polabinách, kde byl ředitelem
(1985-1997).
Po odchodu na penzi vykonává službu varhaníka kostela Zvěstování Panny Marie
v Brně-Tuřanech a od října 2004 též funkci sbormistra chrámového sboru. Celý život
se Vojtěch Javora věnoval také kompozici, zvláště liturgické tvorbě.
Do dalších let mu přejeme Boží požehnání, hojnost zdraví a spokojenosti.
Karol Frydrych
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Bohuslav Korejs devadesátníkem
Na Boží Hod vánoční oslavil dar devadesáti let života sbormistr, zpěvák,
varhaník, hudební pedagog, lektor kurzů pro varhaníky, skladatel a všestranný
organizátor v oboru liturgické hudby Bohuslav Korejs. Ředitel kůru pražského
kostela Matky Boží před Týnem se dostal do širšího povědomí varhaníků především
soustavou responsoriálních žalmů Zpěvy s odpovědí lidu (1. vyd. Česká liturgická
komise, Řím 1984; 2. vyd. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2001)
a sbírkou Harmonizace písní v kancionálu a Varhanním doprovodu k mešním
zpěvům, k hymnům pro denní modlitbu církve a ke zpěvům s odpovědí lidu (Česká
biskupská komise, Praha – Vatikán, 1990). Jeho skladby vyšly ve zpěvnících Mešní
zpěvy, jednotný Kancionál, jako přílohy časopisů Varhaník a Zpravodaj Musica
sacra či v ediční řadě Varhanní preludia jednoty Musica sacra. Korejsovo
skladatelské dílo mimo jiné zahrnuje taktéž sedm mešních ordinárií.
Celoživotní činnost Bohuslava Korejse byla zaměřena na výchovu zpěváků. Vedl
několik sborů, mj. Scholu Týnského chrámu. V roce 2015 dostal Cenu Ministerstva
kultury v oboru neprofesionálních zájmových uměleckých aktivit za „celoživotní
sbormistrovskou, pedagogickou a dirigentskou činnost v oblasti sborového zpěvu
a duchovní hudby.“ Vzácnému jubilantovi přejeme hodně zdraví, síly, radosti
z hudby a Božího požehnání. Ad multos annos.
Karol Frydrych

Vánoce na kůrech
Adamov
O uplynulých vánočních svátcích zněla v adamovském chrámu sv. Barbory Valašská mše jitřní od V. Mýtného v provedení našeho chrámového sboru
a orchestru.
Josef Novotný
Bobrová
Během vánočních svátků v kostele sv. Petra a Pavla v Bobrové zazpíval sbor tyto
skladby: P. Bříza, arr. – Co se tak svítí v Betlémě; Nastal přeradostný čas; J. J. Ryba
– Spi, spi neviňátko; J. S. Bach – Děťátko se narodilo; P. J. Olejník – Archandělé
cherubíni; Zpívej v čase vánočním; B. Korejs, arr. – Aj růže rozvila se; A. V. Michna
– Čas jest děťátko; A. Tučapský, arr. – V půlnoční hodinu; J. Křička, arr. – Chtíc aby
spal; C. Saint-Saëns – Tollite hostias a zajímavou úpravu koledy Veselé vánoční
hody, kterou jsme získali od sboru kostela sv. Jakuba v Brně. Všechny skladby měly
kladný ohlas nejen u členů našeho patnáctičlenného sboru, ale také u věřících
v kostele. Na varhany doprovázely Veronika Malá, Kateřina Malá, Ludmila Malá, na
klarinet hrála Markéta Malá.
Ludmila Malá
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Boskovice
V Boskovicích v kostele sv. Jakuba jsme o Vánocích zpívali: L. Němec
– Vánoční mše (pastýřská); W. Türk, arr., francouzská lidová koleda Andělé;
J. Reading – Adeste fideles; J. J. Ryba – Z růže zkvetla lilie (sólový bas a varhany).
Doprovázel komorní orchestr a varhany.
Jiří Pohl
Brankovice
V kostele sv. Mikuláše v Brankovicích se uskutečnily tři vánoční koncerty žáků
místní základní školy. Rodiče, žáci i ostatní příznivci hudebních akcí si vyslechli
známé vánoční písně a koledy, ale také skladby starých i současných autorů. Děti je
přednesly na digitálním pianu, příčné flétně, zobcové a altové flétně, houslích, kytaře
a saxofonu, sólisté zpívali jednohlasně či dvojhlasně. Koncert byl orámován
vystoupením sedmnáctičlenného školního pěveckého sboru (založeného v září 2015),
který za doprovodu píšťalových varhan interpretoval koledy v úpravě skladatele
Antonína Tučapského. Na závěr pak zazněla hymna českých Vánoc, Narodil se
Kristus Pán, kterou zapěli všichni přítomní. Účinkovaly téměř tři desítky dětí.
Program se svými žáky nastudovali pedagogové Kabinetu hudební výchovy při
Základní škole a mateřské škole Brankovice a Základní umělecké školy Arthura
Nikische v Bučovicích.
Karol Frydrych
Brno-Zábrdovice
V období Vánoc 2015 a Nového roku 2016 jsme jako vždy doprovázeli slavnostní
bohoslužby v chrámu Nanebevzetí P. Marie hudbou a sborovým zpěvem. Byly
provedeny skladby: F. Kolařík – Pastýřská mše F dur; V. Říhovský – Vánoční zpěvy
op. 21; J. J. Ryba – pastorela "Z růže vzkvetla lilie"; R. Führer – Missa Pastoralis in
A; B. Fidler – Pastorela a vánoční responsoriální žalmy od K. Břízy, P. J. Olejníka,
K. Hradila a B. Korejse.
Účinkovali: chrámový orchestr, smíšený pěvecký sbor a sólisté: Marie Marková,
Monika Pulcová, Mirka Žáková, Jitka Nováčková, Tomáš Krejčí, Václav Sokol, Jan
Beránek, Josef Jakubec (housle), Miloš Řehák (flétna), David Postránecký (varhany).
Provedení řídil Zdeněk Hatina, ředitel kůru.
Mimo bohoslužby jsme opět uspořádali tradiční vánoční koncert s připomenutím
dvojího jubilea Jakuba Jana Ryby (1765-1815). V programu zazněly Pastorely pro
smyčcový orchestr od J. J. Vernera a Rybova Česká vánoční mše "Hej mistře" se
sólisty Marií Švédovou (soprán), Janou Janků (alt), Josefem Škrobánkem (tenor),
Tomášem Krejčím (bas) a varhaníkem Janem Králem. Chrámový orchestr a pěvecký
sbor řídil Zdeněk Hatina.
František Pecina
Březolupy
Zpívání Chrámového sboru Březolupy v novém liturgickém roce.
Advent jsme zahajovali hned o první neděli adventní 29. listopadu 2015 krásnými
adventními písničkami: Adventní svíce; Anjel Gabriel; Přijde Kristus; Z. Pololáník
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– Adventní; Z. Fibich – Beatus vir a D. Bortňanský – Tebe poem. Tento program
jsme ještě s různými obměnami zopakovali 6. prosince na mši v Uherském Hradišti
v kostele Františka Xaverského a 13. prosince při Rozsvěcování vánočního stromu
v Březolupech.
Na půlnoční mši a Boží hod vánoční jsme si po sedmi letech zopakovali Českou
mši vánoční J. J. Ryby, abychom uctili jeho slavná výročí: 250. výročí narození
a 200. výročí jeho úmrtí. A protože to byl velmi plodný skladatel, který psal své
skladby i pro takové vesnické muzikanty, jakými jsme my, tak jsme na 8. Novoroční
koncert 3. ledna 2016 přidali ještě 4 jeho Pastorely: Libou písničku; Housle zněte;
Spi, spi neviňátko a Slavíček. Na celém zpívání a hraní se kromě Chrámového sboru
Březolupy podíleli i jeho instrumentalisté a sólisté: D. Fusková – soprán, A. Hubáčková – alt, A. Říha – alt, V. Polášek – bas, I. Šišák – bas, M. Provazníková – housle.
Vše nastudovala M. Provazníková a na dirigování se střídala s D. Fuskovou.
Míla Provazníková
Křepice u Hustopečí
V kostele sv. Bartoloměje v Křepicích u Hustopečí zazněla během Vánoc
a vánoční doby následující hudba: 24. 12.: F. Laštůvka – Mše Vzhůru, vzhůru,
pastýřové (části: Gloria, co to?; Ó, svatá dobo vánoční; K jesličkám, pastýři);
Poutnický kancionál – Pane, smiluj se; R. Jáně – Svatý a Nedýchej větříčku; F. Jiřím
– Věřím v Boha a Beránku Boží; 25. 12.: polská koleda Bratři, hleďte v dáli;
J. Křička – Vítej nám, Ježíšku; Koledníček – Kyrie; Poutnický kancionál – Svatý;
27. 12. – Slavnost sv. Rodiny: F. Laštůvka – Slyšeli jsme v Betlémě; 1. 1. 2016:
Přicházíme, Matko drahá (medžugorská); F. Laštůvka – Panna Maria do jeslí vložila
a Jezulátko spanilé; 6. 1.: F. Laštůvka – Velebnou se tichou nocí.
Bohu díky za zdar, zdraví a milosti!
Věra Papežová
Křižanovice
V kostele Nanebevzetí Panny Marie během Vánoc zazněly Čtyři barokní koledy
v úpravě od A. Cmírala, Ave Maria A. Dvořáka a Panis Angelicus C. Francka.
Účinkovali: Osmnáctičlenný ženský chrámový sbor, Anna Gulová (mezzosoprán),
Vojtěch Šujan (housle), Lukáš Frydrych (varhany) a Marta Kuchtová (sbormistr).
Lukáš Frydrych
Letovice
O Vánocích 2015 zazněla v kostele sv. Prokopa v Letovicích tato hudba:
- J. J. Ryba – Česká mše vánoční „Hej, mistře“. Zpíval PS B. Martinů za
doprovodu komorního orchestru, řídila Dagmar Lžíčařová, varhany Miloslav Krejsa.
- D. S. Bortnianskij – Tebe poem; O. H. Tichý – Tři králové; M. Šlechta, arr.
– Shema Izrael; spirituál Vláček; J. F. Wade – Adeste fideles; W. Türk, arr.,
francouzská lidová koleda Andělé; L. G. Da Viadona – Exultate justi. Zpíval PS
Carpe diem, sbormistr Karel Pecháček.
Miloslav Krejsa

16

Nové Město na Moravě
Vícegenerační sbor v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě uvedl
v době vánoční 2 koledy A. V. Michny z Otradovic – Toto malé děťátko a Ježíška
přivítejme; barokní koledu A. Cmírala – Z archy vypuštěný holoubku; dále J. S. Bach
– Děťátko se narodilo; B. Korejs, arr. – Aj růže rozvila se; W. Türk, arr., francouzská
lidová koleda Andělé; koledy ve čtyřhlasé úpravě – Ejhle naše chasa, Ó svatá dobo
vánoční, Veselé vánoční hody a moravskou koledu v úpravě B. Korejse – Krásná
Panna.
Ludmila Malá
Olomouc
Malý pěvecký sbor kapucínského kostela v Olomouci se tentokrát nepodílel na
hudebním programu v kostele, ale na Předvánočním podvečeru v budově konviktu.
Sbor zazpíval lidové písně ze Slovácka v úpravě Z. Fridricha. Dále účinkoval
instrumentální kvintet studentů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UP,
který přednesl skladby od Mozarta, Nerudy a Chopina. Na závěr všichni společně
zazpívali a zahráli pásmo koled a vánočních písní.
Květa Fridrichová
Ruda nad Moravou
Letos na Vánoce jsme zpívali málo známou III. Vánoční mši E. Marhuly za
doprovodu orchestru (smyčce, dechy, tympány), pak na Nový rok koledy ze starých
českých renesančních a barokních kancionálů. Každý rok zpíváme a hrajeme našemu
panu faráři na půlnoční nějakou polskou koledu, aby mu nebylo smutno po jeho
rodné vlasti.
Také děti nacvičily jako dárek polskou horalskou koledu, kterou pan farář neznal,
což se stalo poprvé za dobu, co u nás působí. Děti se zhostily dobře poměrně
náročných flétnových partů i malí houslisté se činili. Pokud by měl někdo o tyto
úpravy polských koled (sbor a orchestr) zájem, ráda poskytnu, kolega Antonín Minář,
který je pro nás upravil, se jistě nebude zlobit.
Schola mládeže zpívala na Svátek sv. Štěpána za doprovodu kytar, houslí a fléten.
Je třeba ještě podotknout, že všech našich pět varhanic při bohoslužbách krmilo naši
duši krásnými závěrečnými skladbami po celé Vánoce. A já jsem si s radostí s nimi
zahrála na housle koledy.
Vánoční dobu končíme tradičně Koncertem ke Tříkrálové sbírce, kde se představí
Chrámový sbor a orchestr, malí sólisté s koledami na flétnu, housle, trubku, varhany.
Letos jsme na koncertu přivítali Moravské muzikanty pana Stanislava Bartoška,
s nimiž mnoho let spolupracujeme a kteří nám troubí před půlnoční mší koledy před
kostelem.
Myslím, že se nám letošní vánoční zpívání povedlo, spojilo mladé i starší, věřící
i hledající k velké oslavě Boží v tak malé a zapadlé farnosti... Za všechny hudebníky
z chrámu sv. Vavřince v Rudě nad Moravou
Lenka Bernadetta Nezbedová, generální představená
Sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy
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Slavkov u Brna
V chrámu Vzkříšení Páně při slavení liturgie na Štědrý den, při slavnosti
Narození Páně a na vánočním koncertu 3. ledna 2016 v Domově Svaté Rodiny
Chudých školských sester naší Paní ve Slavkově u Brna byly provedeny kompozice:
anonym – Spanilá z archy holubičko; K. Frydrych – Postludium na téma české
vánoční hymny Narodil se Kristus Pán; Antonín Janda (1891-1961) – Vánoční
ukolébavka; J. E. Kypta – Pastorella in A; Václav Vincenc Mašek (1755-1831) – Eja,
vos pastorculi; W. A. Mozart – Laudate Dominum (Vesperae solennes de confessore,
KV 339); J. Š. J. Ryba – Milí synáčkové; J. F. N. Seger – Christus nobis natus est;
F. Schubert – Heilig ist der Herr (Deutsche Messe, D 872); Česlav Vaňura (16941736) – Laetentur coeli; A. Vivaldi – Cum Sancto Spiritu (Gloria in D, RV 589);
Z. Zouhar – Gloria (Žarošická mše pastýřská). Skladbička Spanilá z archy holubičko
a koleda Nesem vám noviny byly uvedeny s přikomponovanými předehrami
a mezihrami. Slavnostní atmosféru umocnily úpravy koled Adeste fideles a Narodil
se Kristus Pán, jež zazněly za doprovodu hoboje, trubek, houslí, varhan a tympánů.
Účinkoval dvaceti osmi členný vokálně-instrumentální ansámbl Collegium
musicale bonum; sólové party zpívali: soprán Jarmila Andrlová, Martina Tesáčková
a Kristýna Vladíková, alt Kateřina Dvořáková, Lenka Friesová, Lenka Janošková,
Dagmar a Tereza Knotková, tenor Roman Fries a Jiří Holomek, bas Martin Frýbort;
hudební doprovod zastali: hoboj Alexandra Bláhová, trubky Stanislav Otépka a Jan
Patera, housle Nataša Hrušková, Ladislav Jedlička a Zdeněk Kábrt, varhany a klavír
Olga Frydrychová, tympány Josef Handrla a Josef Novák, řídil Karol Frydrych.
Rád bych poděkoval všem členům souboru za vzorný přístup, výbornou
atmosféru na zkouškách a velké nasazení – v průběhu deseti dní před Štědrým dnem
proběhly zkoušky v celkovém čase sedmnácti hodin (!); kromě uvedených vystoupení
ansámbl realizoval rovněž adventní koncert 6. prosince v kostele sv. Jana Křtitele
v Uhřicích a vánoční koncert 27. prosince v Muzeu obce Žarošice.
Díky náleží také Vladimíru Roubalovi (Praha: Chori Figuralis Strahoviensis),
Marii Ondrášové (Praha: Cantores cordis) a Jaroslavu Paikovi (Třebíč:
Svatomartinský sbor) za půjčení notových materiálů; dále Svatavě Barákové
(Znojmo), Petru Hlaváčkovi (Slavkov u Brna), Janu Karlíčkovi (Praha), Janu
Paterovi (Němčany), Lence Prchalové (Lesná u Znojma) za počítačovou sazbu not
a děkanovi Milanu Vavrovi za příkladnou podporu. Deo gratias.
Karol Frydrych
Reflexe na účinkování Collegium musicale bonum:
„Vážený pane sbormistře! Dovolte mně poděkovat Vám i sboru za mistrovsky
pojatý hudební doprovod při slavení mše v chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově
u Brna. Ten lze označit za »magnificenzo« ve smyslu vznešenosti, velkoleposti
a nádhernosti, toť v kdysi užívaném pojmu z hluboké tradice gotiky, renesance
i baroka. Byť slavkovský chrám nemá příhodnou akustiku, podařilo se Vám silou
přednesu chrám hudbou vskutku zaplnit až po klenbu. Hudba povznáší duši k Bohu
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především v tradičním chrámovém pojetí. Děkuji Vám všem za provedení velmi silně
oslovujícího hudebního zážitku provedeného k oslavě narození našeho Spasitele.
Zdravím Vás s hlubokou úctou a přeji Vám všem požehnané svátky.“
Jaromír Seifert
Uherské Hradiště
Při mších v kostelech v Uherském Hradišti a při koncertu ve Starém Městě
zazněly během vánoční doby následující skladby: E. Hába – Slovanské národní
koledy (Pastýřové, vstávejte; Vzhůru, bratři milí; U Tebe je vladařská moc; Veselte
se, nebesa; Věčný Bože, Jezu Kriste; Slavíme Tě, Boží Beránku; Hajej, nynej, Boží
Synu; V půlnoci jasné); J. Franus – Danielis prophetia; F. Perna – Ó, bratři, vizte
a Hrej, dudáčku; francouzská lidová koleda Andělé; V. Bleša – Pojďme také
k Ježíškovi a To je ten chléb; J. Bernátek – Syn Boží vyšel od Otce; K. Jenkins – Ave
verum corpus; M. Grancini – Dulcis Christe; H. Vodičková – Svatý Michaeli
a J. Kunc – Kristus vítězí. Sólově byla na varhany uvedena skladba J. Francaix
– Matka Marie od Vtělení. Účinkující: Chrámový sbor farního kostela sv. Františka
Xaverského, varhany: Lucie Adamcová; sólo alt: Lucie Hubená, smyčce: Petr Číhal,
Radim Snopek, Jiří Mikuláštík, Karel Bednařík, Aranka Šupková a Václav Adamec;
dirigent Karel Dýnka.
Karel Dýnka
Újezd u Brna
Komorní sbor Magnificat se snaží již více než čtvrt století chválit a velebit Boha
při liturgických slavnostech v chrámu Páně Sv. Petra a Pavla v Újezdě u Brna.
V loňském roce jsme vždy před vlastními velkými svátky připravili koncert, jehož
výtěžek byl použit na pořízení malého doprovodného orchestru. Díky Bohu se tento
záměr téměř zázračně vydařil, a tak díky štědrým dárcům jsme nemuseli tentokrát
žádat farnost o příspěvek.
Již tradičně jsme na mši o Štědrém dnu provedli Českou mši vánoční "Hej,
mistře!" J. J. Ryby a na Boží hod vánoční – Slavnost Narození Páně – Pastýřskou mši
F dur Fr. Kolaříka. Doprovodný orchestr hrál ve složení: 1. housle – František Školař,
Barbara Kozáková, Lukáš Novotný, 2. housle – Jana Horáková, Alexandra Ocásková,
Zdislava Jurečková, Lukáš Jurečka, viola – Leoš Černý, violoncello – Štěpán
Švestka, kontrabas – Kamil Kristen, flétna – Martina Lavičková, klarinet – Dominik
Hladký, trubka – Vlastimil Bialas, tympány – Petr Macan. Na varhany doprovázel
Michael Bártek a vše řídil Jiří Klecker ml.
V době vánoční jsme ještě o bohoslužbách zpívali s doprovodem varhan
následující skladby: J. S. Bach – Puer natus in Betlehem; A. V. Michna z Otradovic
– Vítej Pane Jesu Kriste; Boží Rodičko; koledu Krásná Panna; Adeste fideles
a M. Praetorius – Aj, růže rozvila se.
Věříme, že vše přispělo k větší chvále Boží.
Bohu díky!
Marie Kozáková
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Vyškov
Vyškovský chrámový sbor při kostele Nanebevzetí Panny Marie již tradičně
zpíval u příležitosti všech významných dnů vánoční doby. Liturgii Narození Páně
obohatil zejména těmito skladbami: K. Kejklíček – Náchodská pastorela; J. J. Ryba
– Spi, spi, neviňátko; O. Múčka – Radujme se všichni v Pánu a T. Susato – Narodil
se Vykupitel (obě za přispění notových příloh Zpravodaje MS). Na Nový rok a o
slavnosti Zjevení Páně zpíval sbor kromě výše uvedených skladeb střídavě
francouzskou lidovou koledu Andělé ve sborové úpravě W. Türka, českou koledu Ej,
pastýřové a zpěv Krásná Panna v úpravě pro sbor. Všechny skladby citlivým
zařazením podtrhly slavnostní ráz vánočních bohoslužeb a přispěly k důstojné oslavě
narození Spasitele.
Jaroslav Lindr
Znojmo – sv. Mikuláš
O vánočních mších zazněly v kostele sv. Mikuláše a 1. 1. 2016 též v kostele
sv. Michala ve Znojmě následující skladby: J. Eccard – K Tvým jeslím; O. Múčka
– Radujme se všichni v Pánu; A. V. Michna z Otradovic – Pozdravení dítěte Ježíše;
barokní koleda Z archy vypuštěný holoubku a Adeste, fideles ve čtyřhlasé úpravě.
Skladby zazněly v podání Scholy od sv. Mikuláše ve Znojmě s doprovodem malé
instrumentální kapely, řídil W. Türk.
Svatava Baráková
Žďár nad Sázavou
Letošní Vánoce ve Žďáru nad Sázavou rozezněla překrásná mše V. J. Kopřivy
– Missa pastoralis in D. Jedná se o jednu z prvních mší, kdy se autor odvážil do
klasických latinských částí vložit i lidové koledy s českým textem, a přiblížit tak
krásnou duchovní hudbu i obyčejnému českému lidu. Svůj účel splnila stoprocentně.
Mše obsahuje nádherná sóla pro všechny hlasy, určitě ji doporučuji dalším sborům
k nastudování. Půlnoční mše byla následně zakončena skvělým varhanním postludiem od W. Türka, které náš varhaník s radostí nastudoval. Tímto děkuji celému sboru,
sólistům, orchestru a samozřejmě i sbormistryni za překrásný zážitek a hudebně
bohaté Vánoce a přeji mnoho úspěchů do dalších let.
Blanka Kolářová

Malé hudební ohlédnutí
V rámci Národního eucharistického kongresu se 25. 10. 2015 uskutečnil ve farním
kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti koncert duchovní hudby
s následujícím repertoárem: M. Frisina – Otvírejte brány Kristu; Z. Pololáník
– Eucharistické znělky z let 2012 a 2015; M. Grancini – Dulcis Christe; G. Baini – Panis
angelicus; K. Jenkins – Ave verum; Evangelický zpěvník – Modlitba sv. Ignáce;
K. Dýnka – Vzpomínko sladká; J. Bernátek – Syn Boží vyšel od Otce; V. Bleša – To je
ten chléb; A. V. Michna z Otradovic – K Božímu stolu; Ó, veliká Boží milost; Drahý
plode z Panny čišté; J. Slimáček – Modlitba; Ave Maria; Benedicta es tu; H. Vodičková
– Svatý Michaeli a J. Kunc – Kristus vítězí. Účinkovali: chrámový sbor, varhany: Lucie
Adamcová, dirigent: Karel Dýnka.
Karel Dýnka
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Vaše ohlasy na prosincové číslo Zpravodaje
Srdečně Vás zdravím z farnosti Ruda nad Moravou a děkuji za Váš Zpravodaj.
Velmi mě potěšila vzpomínka na mého učitele doc. Zdeňka Fridricha, který nejen že
zachraňoval varhany ve velkých městech, ale díky jemu se zachovaly varhany
z Kolbeho dílny v Karlově u Červené Vody a jinde v našem regionu. Za tuhého
komunismu se mu podařilo prosadit nejen opravu varhan, ale i kostelů a kostelíků,
které by bez opravy spadly. A na pedagogické fakultě se učilo hře na varhany!
Pokaždé, když jsem v kapli olomouckého semináře, vzpomínám a děkuji Bohu za ten
zázrak, za tu změnu.
Lenka Bernadetta Nezbedová, generální představená
Sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy (e-mail z 9. 1. 2016)
***
Milí přátelé MS, děkuji za Zpravodaje, které mi pravidelně dochází. Dobře se
čtou (někdy i opakovaně), neboť jsou v pěkném provedení, navíc s fotografiemi. Též
díky za knížečku „Procházka po Petrově“.
J. F. z Písku (dopis z 11. 1. 2016)
***
Budeme vděční za další ohlasy (kladné i záporné) na náš Zpravodaj i činnost
Musica sacra.
Redakce

Informace – Nabídky – Pozvání
Srdečně zveme všechny členy i přátele jednoty 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.
Data Sborování v jednotlivých regionech:
Znojmo – 1. 5. 2016 v 15 hodin, kostel sv. Kříže, ve kterém je umístěna jedna z pěti
Svatých bran Roku milosrdenství na území brněnské diecéze
Jimramov – 22. 5. 2016 ve 14 hodin, kostel Narození Panny Marie
Šaratice – 5. 6. 2016 v 15 hodin, kostel sv. Mikuláše
Brno – 29. 6. 2016 (slavnost sv. Petra a Pavla) zahájení v 17:30 hodin, katedrála sv.
Petra a Pavla, ve které je umístěna jedna z pěti Svatých bran Roku milosrdenství na
území brněnské diecéze
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***
Letošní Velikonoční festival duchovní hudby se uskuteční 20. 3. – 3. 4. 2016. Více
informací, program i doprovodné akce najdete na internetové adrese: http://mhfbrno.cz/velikonocni-festival-duchovni-hudby/.
***
Pěvecký kurz staré hudby je určen jak pro profesionály, tak i pro každého
zapáleného zájemce o správné a zdravé zpívání a současně pro nadšence milující
starou hudbu. Kurz se uskuteční 22. – 31. 7. 2016 ve Spáleném Poříčí a v plánu je
nastudování opery Marco da Gagliano – La Dafne. Bližší informace poskytne Jana
Vacíková, tel.: 604 319 122, e-mail: j.vacikova@volny.cz.
***
Notová příloha tohoto čísla Zpravodaje obsahuje skladby:
- G. F. Händel, text S. Verner, W. Türk, arr. - Buď tobě sláva
- O. Múčka - Antifona k přijímání na slavnost sv. Josefa 19. března
***
V úterý 26. 1. 2016 se na své pravidelné schůzi sešlo předsednictvo. Hlavní body
jednání byla příprava akcí, které se uskuteční v letošním roce: valná hromada, tři
semináře pro sbormistry a zpěváky, regionální Sborování, zájezd za varhanami
a zahájení tříletého kurzu pro chrámové varhaníky v Břeclavi. Dále se jednalo
o přílohách Zpravodaje a vydavatelském plánu Musica sacra.
***
D Ě K U J E M E !!!
V roce 2015 jste na činnost jednoty Musica sacra věnovali dary v celkové výši
Kč 125.728,78 – děkujeme Vám. V této sumě jsou zahrnuty též dary jedné fyzické
osoby a několika právnických osob, které svým darem podpořily naši vydavatelskou
činnost.
Zároveň Vás prosíme o další podporu, a to nejen finanční, v r. 2016. Součástí
tohoto čísla Zpravodaje je složenka – výše daru je jen na Vás. Příjemcům
e-mailové podoby Zpravodaje je k dispozici bankovní účet, který je uveden v tiráži.
Pán Bůh zaplať!
Zájemci, kteří potřebují vystavit potvrzení daru pro daňové účely, se mohou
obracet na kancelář Musica sacra – rádi Vám potvrzení vystavíme.
***
Uzávěrka dalšího čísla je 31. března 2016. Budeme rádi, když nám pošlete své
příspěvky. Díky!
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Musica sacra Brno
pořádá pod záštitou brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho
TŘÍLETÝ VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO CHRÁMOVÉ VARNANÍKY V BŘECLAVI
Je určen pro stávající varhaníky, začínající varhaníky a pro ty, kteří se chtějí stát varhaníky.
Stávajícím varhaníkům nabízíme lekce improvizace a systematické studium klasického
repertoáru varhanní literatury. Začínající varhaníci budou mít možnost zdokonalení techniky
své hry (hra na manuálu, hra s pedálem) a systematického budování kancionálového
repertoáru. Těm, kteří se chtějí stát chrámovými varhaníky, položíme solidní základy
techniky varhanní hry a uvedeme je do služby chrámových varhaníků. Podmínkou pro přijetí
do kurzu je alespoň částečné ovládání klávesového nástroje (nejlépe klavíru, popř. akordeonu,
keyboardu). Závazné přihlášky zasílejte do konce září 2016 na kontakty Musica sacra
uvedené v tiráži Zpravodaje.
Kurz skončí zkouškami, po jejich složení dostanou účastníci kvalifikační osvědčení kantora,
které platí ve všech diecézích ČR (viz ACEB 10/96). Zkušenosti ukazují, že kurz také přinese
účastníkům povzbuzení v jejich službě a obohacení ze setkání s kolegy.
MÍSTO A ČAS
Zahájení kurzu bude v sobotu 8. 10. 2016 v 9 hodin v areálu kostela sv. Václava v Břeclavi.
Výuka bude probíhat jednou za měsíc v sobotu od 9 do 13 hodin v těchto termínech: 12. 11.
2016, 10. 12., 14. 1. 2017, 11. 2., 11. 3., 8. 4., 13. 5. a 10. 6.
PROGRAM
- Varhanní hra – technika hry, zásady doprovázení, základy improvizace
- Hudební teorie – hudební nauka, nauka o varhanách, dějiny katolické chrámové hudby,
základy taktování a vedení sboru
- Liturgika – nauka o liturgii, zásady výběru a provádění písní, žalmů aj. při různých
bohoslužbách
Přednášky z teoretických předmětů budou společné, varhanní hra v malých skupinkách
u několika nástrojů pod vedením zkušených lektorů.
VYUČUJÍCÍ
Dr. Willi Türk, Dr. Stanislava Syrková, Dr. Karol Frydrych, MgA. David Postránecký, Svatava
Baráková aj.
POMŮCKY
Základními učebními pomůckami budou tyto publikace:
Škola na varhany, Fr. Bachtík – St. Jiránek (Kč 325,--)
Varhanní doprovod kancionálu (Kč 500,--) nebo Snadný varhanní doprovod (Kč 380,--)
Direktář pro varhaníky (Kč 50,--)
Příručka pro varhaníky (cca Kč 200,--)
ABC hudební nauky, L. Zenkl (cca Kč 200,--)
Doplňkový doporučený notový materiál – Varhanní preludia na písně z Kancionálu
(jednotlivé sešity, á Kč 190,--)
Všechny publikace budou k zakoupení na kurzu.
FINANCE
Kurzové (Kč 1.500,-- / rok) a učební pomůcky hradí farnost.

23

Křížovka
Řešení tajenky z minulého čísla HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ: 1. Bohuslav, 2. Koleda,
3. Kadidlo, 4. Slabika, 5. Matouš, 6. Něžně, 7. Vajíček, 8. Advent, 9. Štěpán,
10. Zdeněk, 11. Pastorela, 12. Pič, 13. Kalendář, 14. Bílá. Správnou tajenku nám
zaslalo osm luštitelů: A. Kotápišová, I. Veselá, J. Matoušková, A. Hojková, J. Lindr,
J. Hubert, J. Faktor a Z. Štěpánková. Odměnu zasíláme panu Josefu Faktorovi.
Tajenku tohoto čísla nám zašlete do 31. 3. 2016.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1. Zkratka souboru Schola
Gregoriana Pragensis.
2. Liturgická barva postní doby.
3. Postní doba začíná … středou.
4. Lat. Řehoř.
5. Kryštof Harant z …
6. Zkratka rinsforzando.
7. Liturgická barva Květné neděle.
8. Akord sestavený ze tří tercií.
9. Interval es – hes.
10. It. velmi.
11. Postní doba trvá … dní.
12. Velikonoční svíce.
13. Březen, za kamna …
14. Základní jednotka času.
Karol Frydrych
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