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„Narodil se Kristus Pán,
veselme se…“
Nám.
Nám se narodil.
„Radujme se!“
Požehnané Vánoce i celý příští rok
přeje
Vojtěch Cikrle
biskup brněnský
Brno, Vánoce 2016

***
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

21. Svatocecilské setkání
V sobotu 19. listopadu 2016 jsme se opět sešli v nádherném chrámu, brněnské
katedrále sv. Petra a Pavla, abychom prožili společné chvíle při Svatocecilském
setkání a nechali se inspirovat a povzbuzovat pro naši službu chrámových
varhaníků, zpěváků a dalších hudebníků. Hudební doprovod pontifikální mše
zajišťoval varhaník a ředitel kůru brněnské katedrály Petr Kolař a sbor Ensemble
Versus pod vedením Vladimíra Maňase. Již z krátké zkoušky přede mší bylo
zřejmé, že nás čeká ochutnávka profesionálního výkonu sboru a že hudební
složka této mše bude překrásná.
Přede mší ještě proběhl nácvik společných skladeb, který již tradičně zajistil
Ondřej Múčka.

Slavnostní mši předsedal brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.
Koncelebrovali P. Marcel Puvák, P. František Kunetka a jáhen Willi Türk. Sbor
uvedl mši vstupním zpěvem Ferdinanda di Lassa Cantantibus organis. Otec
biskup přivítal přítomné slovy: „S velkou radostí vás všechny vítám k oslavě
svátku svaté Cecílie.“ Dále nás vyzval k tomu, abychom se zastavili a podívali se
na Krista, na jeho lásku ke každému z nás a současně se podívali na sebe, jak na
tuto Kristovu lásku odpovídáme. Zda skutečně zpíváme nejen v kostelích, ale
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také opravdově ve svém srdci duchovní písně, žalmy, chvalozpěvy, a jestli je náš
život vzdáváním chvály Bohu.
Společně jsme zpívali Ordinárium Petra Ebena (JK č. 504). První čtení
z knihy proroka Ozeáše přečetl prof. Jiří Sehnal, druhé z listu sv. apoštola Pavla
Kolosanům mistr Richard Novák. Žalm „Slyš, dcero, pohleď a naslouchej!“ (JK
č. 643), zhudebněný Zd. Pololáníkem, zazpíval Pavel Hamřík.
Před evangeliem jsme společně zpívali čtyřhlasé Aleluja zhudebněné
Ondřejem Múčkou. Verš zazpíval sám autor.
Evangelium přednesl jáhen a předseda jednoty Musica sacra Willi Türk.
V homilii navázal Otec biskup na přednesené texty a mluvil o velké lásce
Boha k nám, o tom, že Bůh je věrný, milosrdný, Bůh nám odpouští, když
dokážeme hříchů litovat a o odpuštění prosit. Opět použil obraz Boha jako
ženicha a náš život nazval cestou k ženichovi, na které máme ztratit strach
z konce a z nového začátku. Uvedl, že lásku Boží můžeme nejlépe vnímat při
setkání dvou lásek – lásky ženicha a nevěsty – v tomto přirovnání je nám
předkládán nejkrásnější obraz vztahu člověka a Boha. Dále mluvil o roli
chrámových hudebníků a umění vytvářet atmosféru, při níž jsou přítomným
lidem také prostřednictvím hudby odhalována tajemství liturgie a tajemství Boží
přítomnosti. V závěru své promluvy nás Otec biskup vyzval, abychom stejně
jako patronka chrámových hudebníků, svatá Cecílie, která především žila pro
Boha, také my žili pro Boha, stali se jeho slávou a těmi, kteří napomáhají druhým
k objevování Boží lásky.
Následoval zpěv přímluv v interpretaci Ondřeje Múčky.
K obětnímu průvodu zpíval sbor Ensemble Versus skladbu Illumina Faciem
tuam italského hudebního skladatele Carla Gesualda.

Mše byla
obětována za živé
a zemřelé členy
Musica sacra
a všechny
chrámové
hudebníky
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K přijímání jsme opět společně zazpívali Hymnus k Božímu milosrdenství
Misericordes sicut Pater! Po přijímání jsme mohli rozjímat a děkovat Bohu při
dalším nádherném zpěvu sboru Jesu dulcis memoria Nicolause Zangia.
Před zakončením mše představil Ing. Vladimír Pavlík nově vydaný Sváteční
graduál P. Josefa Olejníka, který obsahuje liturgické zpěvy – propria pro
liturgické slavnosti, svátky a památky. Více informací o této publikaci najdete na
str. 19 tohoto čísla Zpravodaje.
Poté předal Ondřej Múčka, vedoucí Biskupství brněnského – Střediska pro
liturgickou hudbu, kvalifikační osvědčení kantora absolventkám ZUŠ se
zaměřením na církevní hudbu v Brně. Tentokrát byly absolventkami tři slečny:
Barbara Bartoňková (23 let, hraje ve farnosti Brno-Žebětín spolu s dalšími dvěma
varhaníky, hrává i při dalších obřadech, spolupodílí se na vedení Žebětínského
sboru, který též doprovází varhanní hrou, získala kvalifikaci C1), Lenka
Mertlíková (28 let, hraje ve farnosti Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou,
získala kvalifikaci C1) a Terezie Šťastná (16 let, hraje obvykle dvakrát týdně ve
farnosti Syrovice, v místním chrámovém sboru zpívá a doprovází na varhany,
získala kvalifikaci C2).

Ondřej Múčka při předávání kvalifikačních osvědčení
absolventkám ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu

Předseda jednoty Musica sacra, Willi Türk, poděkoval všem, kteří se podíleli
na přípravě a průběhu slavnostní mše.
Otec biskup Vojtěch popřál dvěma přítomným oslavencům – prof. Jiřímu
Sehnalovi a mistru Richardu Novákovi. Poděkoval jim za vše, co udělali pro to,
aby vzkvétala hudba v našich kostelích. Jako výraz díků a ocenění jejich práce
předal oslavencům medaili sv. Cyrila a Metoděje.

Otec biskup oceňuje jubilanty Jiřího Sehnala a Richarda Nováka
medailí sv. Cyrila a Metoděje
Na závěr ještě Otec biskup poděkoval všem členům jednoty Musica sacra
a především jejímu předsedovi Willimu Türkovi.
Willi Türk při této příležitosti poblahopřál Otci biskupovi k jeho životnímu
jubileu, které oslavil v srpnu letošního roku. Všichni přítomní se k blahopřání
přidali zpěvem Mnógaja ljéta.
Po závěrečném požehnání, které jsme z rukou Otce biskupa Vojtěcha přijali,
následoval sbor Nicolause Zangia Exultate justi in Domino.
Sbor Ensemble Versus nám nádherným vystoupením prodloužil chvíle
strávené v brněnské katedrále. Na jejich krátkém koncertě zazněly skladby:
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Jacobus Handl Gallus: Undique flammatis à 7
C. Goudimel / Jiří Strejc: Z hlubokosti à 4 (žalm 130)
Čtyři moteta Maurice Duruflé na chorální melodie
Ubi caritas est amor
Tota pulchra es
Tu es Petrus
Tantum ergo
Jacobus Handl Gallus: Missa super Undique flammatis: Agnus Dei à 8
A tak jsme ještě chvíli před koncem liturgického roku mohli poodhalovat
opony skrývající tajemství Božího milosrdenství.

Pěvecké uskupení Ensemble Versus pod vedením Vladimíra Maňase
při koncertu po liturgii
Jako vždy následovalo agapé – pohoštění a příležitost k neformálnímu setkání
v prostorách brněnského biskupství. Výborné pohoštění opět zajistil Willi Türk
se svojí rodinou a Svaťkou Barákovou.
Bohu díky!
Marie Kozáková

"Živijó" a přípitek jubilantům při agapé po liturgii
***
Za fotografie děkujeme Gisbertu Heidlerovi a Ivo Prchalovi
(více fotografií naleznete na webu Musica sacra)

Zahájení tříletého vzdělávacího
varhaníky v Břeclavi

kurzu

pro

chrámové

V souvislosti s hlavním mottem – „zvelebovat církevní hudbu na Moravě“ –
uspořádala jednota Musica sacra řadu školení. K větším vzdělávacím projektům
patřily dvouleté kurzy pro chrámové varhaníky ve Znojmě (1996 – 1998),
Boskovicích (2001 – 2003), tříleté kurzy v Hustopečích (leden 2003 – prosinec
2005), Znojmě (říjen 2003 – červen 2006), Radešínské Svratce (leden 2007 –
říjen 2009), Slavkově u Brna (říjen 2009 – červen 2012) a Třebíči (říjen 2012 –
červen 2015).
Přes trvalý zájem chrámových hudebníků o další vzdělání (nejúspěšnějším byl
kurz v Třebíči) bylo otevření tříletého děkanátního školení v Břeclavi ještě
v srpnu 2016 nejisté – kancelář MS v té době disponovala jen šestnácti
přihláškami (!), přičemž základní podmínkou pro spuštění kurzu je minimálně
čtyřicet přihlášek. Při bližším šetření vyšlo najevo, že mnozí varhaníci
o plánovaném kurzu nevěděli, ačkoli informační letáky vyšly ve Zpravodaji
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Musica sacra (samozřejmě také na webu MS), v hudebních časopisech
Psalterium a Varhaník či v Acta Curiae Episcopalis Brunensis (ACEB)
a Katolickém týdeníku. Uvedená situace mj. vypovídá o stále nedostatečném
povědomí periodik zaměřených na duchovní hudbu, ale také o laxním přístupu
některých kněží v rovině předávání informací, protože barevný leták o kurzu
vyšel v letošních dubnových ACEB. Díky vedení MS, které neúnavně dál kurz
avizovalo, i v rovině osobní (e-maily, telefonicky), se na břeclavský kurz
přihlásilo šedesát osm zájemců.
Tříletý kurz v Břeclavi byl slavnostně otevřen v sobotu 8. října 2016 ve
farním kostele sv. Václava. Tato novodobá dominanta města bezesporu patří
k nejzdařilejším sakrálním stavbám na území naší vlasti po Sametové revoluci.
Nejprve proběhla evidence účastníků a prodej prezentovaných publikací, což se
odehrálo zcela v režii sekretářky MS Svatavy Barákové. Setkání zahájil předseda
Musica sacra Willi Türk v 9 hodin v učebně prvního podzemního podlaží areálu
kostela. Povzbudil frekventanty, promluvil o významu varhanické služby
a informoval o organizaci výuky. Přítomné pozdravili též dva duchovní:
břeclavský farář P. Josef Ondráček a břeclavský místoděkan v Břeclavi-Poštorné
Dr. Łukasz Andrzej Szendzielorz, který ve svém proslovu akcentoval důležitost
vztahu kněze a varhaníka.
Poté následoval první vyučovací, teoreticky zaměřený blok. V rámci
předmětu liturgika Willi Türk předestřel přehled stěžejních církevních koncilů,
přičemž podrobněji rozebral koncil II. vatikánský. Nacvičil též chorál Salve
Regina dle kvadratického notačního zápisu.

Následně byli účastníci rozděleni dle stupně pokročilosti ve hře na varhany či
klavír do sedmi tříd a rozešli se se svými učiteli za výukou do učeben areálu
kostela sv. Václava v Břeclavi a na jeho kůr, do učeben Základní umělecké školy
Břeclav a na kůr kostela Navštívení Panny Marie v Břeclavi-Poštorné. Výuku
varhanní hry vedou lektoři: Svatava Baráková, PhDr. Karol Frydrych,
BcA. Marek Horáček, MgA. Markéta Melkusová, MgA. David Postránecký,
Bc. Ivo Prchal a PhDr. Willi Türk. Zde je na místě vyslovit velké poděkování
řediteli místní ZUŠ Radku Pudelkovi za umožnění výuky ve dvou varhanních
učebnách.
Tříletý vzdělávací kurz pro chrámové varhaníky nalezl v Břeclavi solidní
zázemí. Lze si jen přát, aby co nejvíce frekventantů vytrvalo a na konci kurzu
získalo kvalifikační osvědčení kantora stupně D.
Karol Frydrych

Za fotografie ze zahájení kurzu v Břeclavi děkujeme Karolu Frydrychovi.

Roční kurz pro chrámové sbormistry 2016/2017
Dne 15. 10. 2016 jsem se zúčastnil zahájení sbormistrovského kurzu, který
pořádá Musica sacra v Brně. S přihlášením jsem neváhal, protože jsem
v minulosti udělal výbornou zkušenost s akcemi tohoto spolku.
V sále Základní umělecké škole se zaměřením na církevní hudbu na
Smetanově ulici nás přivítal pan Mag. Art. Ondřej Múčka a paní sekretářka
Svatava Baráková. Celkem se nás sešlo 16 účastníků, ze kterých jsem znal
osobně jen jednoho. To se však při zahájení kurzu změnilo, protože se každý
krátce představil a sdělil nám základní informace o sboru, který vede.
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Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o hudební praxi mého oblíbence
J. S. Bacha a porovnali ji s hudební praxí dnešních chrámových muzikantů.
Kupodivu jsme zjistili, že hudba, nedostatek dobrých chrámových zpěváků
a výchovné metody jsou dnes obdobné jako v dobách baroka. ☺

Rozezpívali jsme se podle pokynů vedoucího kurzu a poté jsme už začali
zpívat a přitom jsme se současně učili základy dirigování. Probrali jsme
podrobně ¾ takt.
Domů jsem si odvezl pět pro mne zcela neznámých krásných skladeb, z toho
jeden kánon a dva domácí úkoly. Doma jsem však zjistil, že mě téměř vše už pan
Múčka naučil na kurzu, takže v úterý kánon začnu učit své zpěvačky na kůru. Už
plánuji, jak první „úkol“ zazpíváme na Slavnost Všech svatých a druhý zkusím
použít při bohoslužbě 2. listopadu.
Jak jsem očekával, kurz mne nezklamal. Nelituji 100km z Vysočiny do Brna,
ani času, který jsem si pro něj vyhradil, a už se těším na 5. 11. na společenství
kolegů muzikantů a na faru při kostele svatého Jakuba v Brně, kam nás tentokrát
pan Múčka pozval.
Pokud o kurzu přemýšlíte a zatím jste nenašli odvahu se přihlásit, tak se
zkuste třeba přijet jen podívat. Myslím, že bude rozhodnuto.
Karel Růžek, amatérský varhaník a kůrový zpěvák
Za fotografii ze zahájení kurzu pro sbormistry děkujeme Karolu Frydrychovi.
(V roce 2017 se kurz pro chrámové sbormistry uskuteční v těchto termínech:
7. 1., 4. 2., 4. 3., 25. 3., 20. 5. a 24. 6. 2017 – pozn. redakce)

20 let od renovace Žarošické mše pastýřské Zdeňkem
Zouharem
Kdo je autorem předlohy tzv. Žarošické mše pastýřské, kdy a kde vznikla,
není známo. Dle PhDr. Jiřího Berkovce a PhDr. Zdeňka Šestáka mohla spatřit
světlo světa patrně někdy kolem roku 1800. Nejdůležitějším pramenem je opis
poštmistra Táborského z roku 1880, dochovaný na kůru kostela v Žarošicích,
nesoucí název Mše koledová na půlnoční. Na půvabnou missu brevis pastoralis
upozornili žarošičtí hudebníci docenta církevního zpěvu brněnského alumnátu,
hudebního skladatele a ředitele kůru u sv. Michala v Brně Dp. Josefa Martínka
(1888-1962) – Martínek byl melodičností opusu (dle pamětníků) nadšen natolik,
že se rozhodl ji ještě „vylepšit“. Za básnické spolupráce Dp. Josefa Marcela
Svobody (1891-1973), faráře v Ostravě-Přívozu, kompozici hudebně přepracoval
pro smíšený sbor, varhany a orchestr a roku 1952 ji v Praci pod názvem
Žarošická mše pastýřská vydal. V této verzi zazněla na mnoha kůrech brněnské
diecéze především za Martínkova života, časem zcela zapadla.
V roce 1994 našel vlastivědný pracovník Žarošic PhDr. Ladislav Valihrach
Martínkovu úpravu mše v pozůstalosti žarošického varhaníka Františka
Novotného (1908-1982) a nechal ji posoudit prof. Janem Trojanem a prof.
Zdeňkem Zouharem. Nezávislý verdikt obou brněnských muzikologů se
shodoval: Martínkova verze nerespektuje ducha doby, ze které vzešlo původní
znění skladby, kompozici bylo velmi ublíženo. Jelikož pátrání po Táborského
opisu mše nebylo úspěšné, ujal se Zdeněk Zouhar (1927-2011) očisty a renovace
Martínkova díla. Práci započal na podzim 1995, v létě následujícího roku ji
dokončil.
Alespoň letmý analytický vhled do Zouharovy úpravy mše naznačuje, že
skladatel provedl retuše textu a to s přihlédnutím k rytmu, akcentu či rýmu.
Velkým přínosem byla revize zpěvních partů po stránce deklamační. Autor
kompletně přepracoval varhanní part a doplnil jej o předehry a mezihry. Jelikož
missa má z hlediska tektoniky descendentní charakter, přikomponoval k ní
Zouhar quasi fugové varhanní postludium na téma basového incipitu Kyrie – tím
je zároveň dosaženo uzavřené formy díla jakožto celku. Komparací obou úprav
Žarošické mše pastýřské dojdeme k závěru, že Zouharovo dílo je de facto nové
opusculum a po všech stránkách znatelně převyšuje skladatelský počin
Martínkův.
Zouharova podoba Žarošické mše pastýřské pro sóla (soprán, alt, tenor, bas),
smíšený sbor a varhany byla na podzim 1996 natočena v žarošickém kostele sv.
Anny Brněnským filharmonickým sborem Beseda brněnská se sólisty Blankou
Morávkovou (soprán), Jarmilou Bařinkovou (alt), Vladimírem Richterem (tenor)
a Richardem Novákem (bas), za varhanního doprovodu Zdeňka Nováčka.
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Provedení řídil Stanislav Kummer, hudební režie se ujal Petr Řezníček. Nahrávku
Pouť&Vánoce v Žarošicích vydala Antiphona v Adventu 1996.

V průběhu dvaceti let existence byla Zouharova Žarošická mše pastýřská
uvedena mj. v brněnské katedrále, na Konzervatoři Brno či v rámci XI. ročníku
kroměřížského festivalu FORFEST 2000. O letošních Vánocích zazní v podání
sborů: Filia Dobratice na koncertu 26. prosince 2016 v 16:00 v Dobraticích
a Collegium musicale bonum na koncertech 6. ledna 2017 v 19:00 v Muzeu obce
Žarošice a 8. ledna 2017 v 16:30 v Domě Svaté Rodiny ve Slavkově u Brna.
Karol Frydrych

Zdeněk Zouhar v r. 1992 (foto archiv autora článku)

Jak jsem je znal
Rok 2016 nám přináší možnost připomenout osobnosti, na které zapomínáme
a málo si uvědomujeme, jak svým hudebním uměním obohacovali naše nitro
a rozdávali radost v církevním i světském prostředí. Chci připomenout zejména
hudební osobnosti, které jsem jako student konzervatoře a JAMU osobně poznal,
obdivoval a měl k nim nesmírnou úctu. Jsou to: A. Hromádka, V. Hawlík,
J. Blatný, B. Holub, F. Michálek a B. A. Wiedermann. Všichni byli v určité
době chrámovými varhaníky, ředitelé kůru a zasloužili se o vysokou úroveň
církevního umění. Někteří z nich virtuózně ovládali „královský nástroj“ a své
umění prokazovali na evropských podiích. Připomeňme si jejich stručné
curiculum vitae.
BEDŘICH ANTONÍN WIEDERMANN (1883-1951)
Pocházel z početné hudební rodiny z Ivanovic na Hané. Patřil k významným
varhanním umělcům prvé poloviny 20. století. Studia bohosloví v Olomouci
nedokončil, zcela se věnoval hudbě. Pražskou konzervatoř a mistrovskou školu
absolvoval u J. Kličky, skladbu u V. Nováka. Po studiích byl varhaníkem na
Petrově v Brně (1910-1911), kdy chrámový kůr vedl A. Hromádka (1867-1950).
Významné bylo jeho působení v Praze na kůru v Karlíně a Emauzích (pravidelné
varhanní hodinky). Od r. 1917 vyučoval na pražské konzervatoři a od r. 1946 na
AMU. Zde vychoval významné varhaníky a pedagogy. Jeho varhanní umění bylo
oceňováno i v zahraničí. Koncertoval v Anglii, USA, Německu, Belgii, Švédsku.
Prováděl skladby všech slohových období, včetně svých skladeb.
Wiedermannova škola oproti brněnské (F. Michálek) stavěla více na romantické
interpretaci včetně bohatšího rejstříkování. V poválečném období hrával v Lulči
u Vyškova, odkud pocházela jeho matka. Ve farním kostele sv. Martina jsme
mohli obdivovat jeho varhanní umění na nástroji, který byl postaven na jeho
počest.
Jeho kompoziční tvorba, zejména varhanní, patří ke kmenovým skladbám
koncertních varhaníků. Wiedermann zemřel 5. 11. 1951 ve věku 68 roků. Je
pohřben na Vyšehradě.
Miloslav Buček

(Vzpomínky na další výše uvedené hudební osobnosti vyšly v průběhu tohoto
ročníku Zpravodaje MS. – pozn. redakce)
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Téměř neznámým varhaníkům…
Můj život ovlivnili dva pánové, kteří byli nejen vynikajícími varhaníky, ale
stálou ochotou ke službě Bohu a obětováním osobního pohodlí byli pro mne
velkým příkladem. Oba dva mají společné vzpomínky na studium varhanické
školy založené Leošem Janáčkem. Oba ji studovali v době ředitelování Karla
Hradila a poznali mnoho významných osobností brněnského hudebního světa
v 50. letech minulého století. Oba dva také v letošním roce slaví významné
životní jubileum – 90 let.
První z nich, Bořivoj Grepl, můj milovaný tatínek, pochází z Hrochova
u Prostějova, kde se narodil do rodiny krejčího jako desáté dítě. Jeho mamince
bylo v té době 44 let. V této rodině se většina dětí vyučila krejčovině –
tradičnímu řemeslu prostějovské oblasti. Tatínek byl výjimkou, i když
krejčovskému řemeslu zcela neunikl a v době totality jej také po jistou dobu
vykonával, aby uživil svoji rodinu. V době dospívání jej však stále více
přitahovala hra na varhany, které se mohl laicky věnovat díky tehdejšímu
suchdolskému kaplanovi, P. Bohumíru Konečníkovi. Je až s podivem, že se
odvážil přihlásit (po pravdě ho přihlásil jeho bratr Josef) na varhanickou školu,
kam byl jakoby zázrakem přijat. Jako student byl vystaven mnohému strádání,
které však byl ochoten obětovat na cestě za svým vysněným cílem. Mnohokrát
jsme z jeho vyprávění slyšeli, jak si coby student na živobytí přivydělával hraním
v různých brněnských i mimobrněnských kostelích a bydlel na faře u svatého
Jakuba. Po absolvování varhanické školy si ještě splnil vojenskou službu –
částečně také na dole Svatá Barbora v Ostravě. Po jeho návratu hledali právěv
Břeclavi varhaníka. Přihlásil se tedy k této službě a byl přijat. Zde se setkal se
svou budoucí ženou Anežkou, která jej zřejmě okouzlila mimo jiné svým
nádherným sopránem. Vytvořili spolu nejen krásný pár a později velkou rodinu
se čtyřmi dětmi, ale současně a především dvojici, která se významně podílela na
obohacení liturgických slavností a bohoslužeb. Věřím, že dodnes vzpomíná
mnoho lidí v Břeclavi, na Vranově u Brna i v jiných farnostech Moravy i Čech na
nezapomenutelného Slavíčka J. J. Ryby, Dvořákovy Biblické písně a další
nádherné skladby v podání maminky Anežky. Je faktem, že věrnost Pánu Bohu
našich rodičů byla vyvážena a odměňována neustálou a zcela zřetelnou Boží
pomocí. Například tím, že jim byla v začátku jejich manželství tehdejším farářem
P. Karlem Havlasem nabídnuta možnost bydlení na břeclavské faře. Zde setrvali
více než dvacet let. Díky tomu mohla naše rodina i za totality prožívat zcela
ojedinělou duchovní oázu a potkávat se s celou řadou významných duchovních
osobností. Velmi ráda také vzpomínám na nácviky sboru, vlastní uvedení
nádherných mší (mimo jiné Mozartovy Korunovační mše C dur a nespočetně

mnoho nádherných mší vánočních) a poté setkání zpěváků a hudebníků při
diskuzích o tom, jak se dílo podařilo.
Když jsem se přivdala do Újezdu u Brna, hlásila jsem se do „služby“ jako
zpěvačka do sboru k panu varhaníkovi Miloslavu Svobodovi, kdysi spolužákovi
mého tatínka na varhanické škole. Pan Svoboda po absolvování varhanické školy
pokračoval ve studiu na brněnské konzervatoři, kterou úspěšně dokončil.
O životě pana Svobody toho vím jen velmi málo. Pouze z vyprávění újezdských
rodáků vím, že mnohokrát musel podniknout pěšky (v dešti, zimě, horku...) cestu
z Lovčiček, kde bydlel se svou rodinou, do Újezdu, aby zabezpečil hraní na mši.
Byl v té době jediným varhaníkem a nesl tíži této služby bez reptání, s pokorou
a hlavně velmi profesionálním výkonem. Jistě nebyla také jednoduchá jeho
služba při vedení újezdského sboru. Pamětníci si vyprávějí historky o tom, že
když chtěl sbor rozezpívat, některé zpěvačky prohlásily, že pokud bude zase to
„va, va, va... vy, vy, vy...“, tak jdou pryč, protože na to nemají čas! Navzdory
všem překážkám secvičil pan Svoboda velké množství zpívaných mší
a sborových skladeb, které obohacovaly liturgii. Sám se také věnoval skladbě,
zkomponoval ordinárium a upravil mnoho skladeb.
Oběma varhaníkům patří můj velký obdiv, dík a přání stálé Boží pomoci
a požehnání.
Marie Kozáková

Ještě k 85 letům prof. Jiřího Sehnala
Dne 4. října 2016 byla v konferenčním sále Moravské zemské knihovny
v Brně zahájena výstava k životnímu jubileu hudebního historika prof. PhDr.
Jiřího Sehnala CSc., kterou v rámci cyklu Oči Brna pečlivě připravila vedoucí
hudebního oddělení MZK PhDr. Štěpánka Studeníková s kolegy. Zdravice
organizátorů i typicky skromnou řeč oslavencovu vhodně doplnily cembalové
vstupy Roberta Huga, který tyto slavnostní chvíle vyzdobil méně známými díly
J. S. Bacha, J. C. Kerla a zvláště několika skladbami ze Starobrněnské varhanní
tabulatury.
Pro potíže s tiskem nebylo možné početnému obecenstvu předvést publikaci
Cantantibus organis, obsahující příspěvky muzikologických konferencí,
věnovaných Sehnalovu jubileu. Tato dočasná vada na kráse byla posléze
jubilantovi vynahrazena mimo jiné katedrou hudební vědy Palackého univerzity
v Olomouci vydáním reprezentativního titulu Adam Michna of Otradovice –
Composer. Představení knihy se uskutečnilo v kapli Božího Těla Uměleckého
centra Univerzity Palackého v Olomouci 29. listopadu. Při této příležitosti si
přítomní vyslechli několik částí Michnovy Loutny české.
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Nám nezbývá než prof. Sehnalovi přát ještě mnoho sil pro jeho bohulibé dílo
a aby slova jeho olomoucké kolegyně prof. Aleny Burešové „tož za pět let zase
tady“ byla slovy prorockými.
Petr Hlaváček

Zahájení výstavy
v Moravské
zemské knihovně
4. 10. 2016

Představení knihy
„Adam Michna
of Otradovice –
Composer“
v Olomouci
29. 11. 2016

***
Za fotografie děkujeme Petru Hlaváčkovi a Ireně Veselé.

Vaše ohlasy na říjnové číslo Zpravodaje
Dobrý den,
děkuji za zaslání Zpravodaje a notových příloh. Okamžitě si mě podmanila
skladba „Ať jásot všude zní“, určitě ji letos v našem sboru zařadím do vánočního
repertoáru.
S přáním ať Bůh žehná Vaši práci zdraví
Jana Maloušková, Huslenky, okr. Vsetín (e-mail z 30. 9. 2016)
***
Drazí přátelé,
zdravím vás z podhůří Orlických hor. Děkuji za nový Zpravodaj Musica
sacra a přílohy, které mi připomínají, že nastane čas na přípravu vánočního
muzicírování k narození našeho Spasitele.
Krásné podzimní dny přeje
Marie Štanglerová, okres Ústí nad Orlicí (e-mail z 2. 10. 2016)
***
Budeme vděční za další ohlasy (kladné i záporné) na náš Zpravodaj i činnost
Musica sacra.
Redakce
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Informace – Nabídky – Pozvání
Dne 25. 10. 2016 se na své podzimní schůzi sešlo předsednictvo. Hlavními
body jednání byla příprava letošního Svatocecilského setkání, Sborování a valné
hromady v r. 2017. Dále se projednávala vydavatelská činnost (dotisk Direktáře
pro varhaníky a příprava dotisku Příručky pro varhaníky), obsah prosincového
čísla Zpravodaje, zhodnocení zahájení tříletého kurzu pro chrámové varhaníky
v Břeclavi a ročního kurzu pro sbormistry v Brně. Jednalo a též o přípravě série
pěti článků do příštího ročníku Zpravodaje MS, které se budou týkat oblasti
liturgické hudby při výročí 240 let Brněnské diecéze.
***
Srdečně zveme všechny členy i přátele jednota Musica sacra na
VALNOU HROMADU,
která se bude konat v sobotu 25. 2. 2017 v 9:30 hodin
v sále ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu (Smetanova 14, Brno).
***
K obrázku svaté Cecílie
Místo notové přílohy přikládáme k tomuto číslu Zpravodaje letošní
svatocecilský obrázek, na kterém je fotografie sochy sv. Cecílie, která zdobí její
hrob v římské bazilice nesoucí její jméno. Autorem této působivé sochy je mladý
římský umělec Stefano Maderna, který vytvořil dílo v r. 1600 – údajně pod
silným dojmem, který zažil při otevření hrobu sv. Cecílie, kdy na vlastní oči viděl
neporušené tělo světice v poloze, kterou pak ztvárnil. Na zadní straně obrázku
jsou tradičně termíny akcí naší jednoty v r. 2017, na které vás srdečně zveme,
a úryvek textu z úvodu misálu pro povzbuzení a inspiraci v naší službě.
Obrázek sv. Cecílie je součástí tištěné verze Zpravodaje. Pokud dostáváte
Zpravodaj e-mailem nebo chcete větší počet obrázků (např. pro váš sbor),
kontaktujte naši kancelář. Rádi vám obrázky zašleme.
***
Vážení sbormistři, zpěváci, varhaníci a chrámoví hudebníci, do 31. 1. 2017
nám napište, co jste zpívali a hráli o letošních Vánocích. Rádi vaše příspěvky
uveřejníme v únorovém čísle Zpravodaje.
***
Na stránkách http://kancional.cz najdete elektronickou kopii knižního
vydání Kancionálu – společného zpěvníku českých a moravských diecézí včetně
obou jeho dodatků – Olomouckého a Královehradeckého podle jeho nejnovějšího
vydání.

***
Nová rubrika: Dotazy a odpovědi. Do uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje
můžete zasílat Vaše dotazy z oblasti liturgické hudby, kancionálů, práce Musica
sacra… Od příštího roku budeme na Vaše dotazy odpovídat v nové rubrice
Dotazy a odpovědi. Děkujeme!
***
P. J. Olejník – Sváteční graduál
Dva roky po vydání Obřadního graduálu vydává Matice cyrilometodějská další
část díla P. J. Olejníka - Sváteční graduál. Sváteční graduál obsahuje liturgické
zpěvy pro slavnosti, svátky a památky svatých během roku včetně výročí
posvěcení kostela. Většina proprií byla zkomponována ke slavnosti, svátku, či
památce konkrétního světce (Vlastní zpěvy o svatých). Jiná propria jsou společná
a je možné je použít během liturgického roku vícekrát (Společné zpěvy
o svatých). Propria vznikala podle potřeby jednotlivých liturgických slavností
většinou na přání kněží nebo představitelů řádů (svátek některého světce, titulární
slavnost kostela, svátek patrona řeholního společenství, apod.). To se nakonec
ukázalo jako nejšťastnější, protože zpěvy nevznikaly násilně, ale na základě
konkrétních impulzů, které vtiskují zpěvům osobitý charakter. Ve varhanním
doprovodu je vlepeno CD s nahrávkami zpěvů ze Svátečního graduálu. CD
natočili Cecilská hudební jednota Ústí nad Orlicí, Chrámový sbor Velká Bystřice
u Olomouce, Misty Velká Bystřice, Chorus Mauritiensis, schola Dolní Lhota,
Beati Cantores Holešov, schola Hutisko-Solanec, sbor bohoslovců
Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, schola Opava a schola OP
Olomouc. Sváteční graduál by měl vyjít v listopadu 2016. Bližší informace
naleznete na http://maticecm.cz/index.php?act=obchod&idakt=88.
***
Na konci listopadu vyšlo třetí doplněné vydání publikace Direktář pro
varhaníky. Publikace je k dostání v kanceláři Musica sacra (kontakty viz tiráž)
a v prodejně Donum na Petrově č. 9. V případě zájmu je možné publikaci
objednat – rádi Vámi ji zašleme poštou.
***
Uzávěrka dalšího čísla je 31. ledna 2017. Budeme rádi, když nám pošlete své
příspěvky. Díky!

Křížovka
Řešení tajenky z minulého čísla DOMINIK DUKA: 1. Gradace, 2. Kropenka,
3. Cimbál, 4. Dirigent, 5. Stupnice, 6. Heinrich, 7. Polka, 8. Dudy, 9. Koruna,
10. Sekunda, 11. Nelahozeves. Správnou tajenku nám zaslalo deset luštitelů:
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J. Obrová, M. Pecinová, J. Bezděková, J. Lindr, A. Bendová, M. Lakosilová,
M. Krejsa, J. Hubert, A. Hojková a Z. Štěpánková. Odměnu zasíláme panu Janu
Hubertovi. Tajenku toho čísla nám zašlete do 31. 1. 2017.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Zařízení varhan, jímž se zvukově vzájemně propojí manuály.
2. Jméno jednoho ze Tří králů.
3. Označení osmého dne po církevní slavnosti.
4. Svatý biskup z Myry, který proslul štědrostí.
5. Kněz sloužící mši.
6. Svatá Lucie noci …
7. Město proslulé zvěstováním archanděla Gabriela Panně Marii.
8. Lat. příchod.
9. Ranní adventní mše.
10. Představená v ženském klášteře.
11. Kniha knih.
12. Režisér pohádky Anděl Páně.

Karol Frydrych
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