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_________________________________________________________________
Ježíš, ukřižovaný,
řižovaný, byl vzk
vzkříšen!
Tato událost je základem naší víry
a naší naděje:
je: kdyby Kristus nevstal
z mrtvých, křesť
řesťanství by bylo
bezcenné; veškeré poslání církve by
postrádalo svůj
ůj podn
podnět, protože
odtud vyšlo a stále vychází.
Poselství, které křesťané
kř
nesou
světu, říká:
íká: Ježíš je vt
vtělená Láska
a zemřel na kříži
říži pro naše h
hříchy,
ale Bůh
h Otec Jej vzkřísil
vzk
a učinil
Pánem života a smrti. V Ježíši Láska
zvítězila
zila nad nenávistí,
milosrdenství nad hříchem,
h
dobro nad zlem, pravda nad lží,
život nad smrtí.
Papež František
(Urbi et orbi 2014)

+++

Milí čtenáři Zpravodaje,
kéž i skrze hudbu svátků smrti a vzkříšení
íšení našeho Pána
co nejplněji
ji prožijete slavnost našeho vykoupení
a svou službou této hudbě pomáháte velikost spásy prožít
svým bratrům a sestrám.

Karel Cikrle
Willi Türk
Ondřej Múčka
Svatava Baráková

Výzva předsedy – dary na činnost Musica sacra
Vzhledem ke stále rostoucím nákladům
m na provoz kanceláře,
kancelá
produkci Zpravodaje a realizaci řady akcí naší jednoty
ednoty,
prosíme všechny z řad členů i příznivců Musica sacra,
kteří v letošním roce ještě nepřispěli,
aby tak učinili částkou alespoň 300,- Kč do konce června.
č
Svým příspěvkem umožníte pokračování činnosti
innosti naší Musica sacra
a podpoříte naše společné dílo,
jehož cílem je zkvalitňování
ování liturgické hudby.
Číslo našeho bankovního účtu je 154525774/0300.
DĚKUJEME!
Zájemci, kteří potřebují vystavit potvrzení daru pro daňové účely,
účely se mohou
obracet na kancelář Musica sacra – rádi Vám potvrzení vystavíme.
vystavíme
Willi Türk

Zpráva o zasedání valné hromady jednoty Musica sacra
Výroční zasedání valné hromady jednoty Musica sacra
acra se uskutečnilo
uskute
v sobotu 25. února 2017 na obvyklém místě, v sále Základní umělecké
um
školy
varhanické na Smetanově ulici č. 14 v Brně. Otevřel
el je společný
společ zpěv hymnu
Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám,, který na varhany doprovodil Zdeněk
Zden Hatina.

Zahájení
valné hromady
zpěvem hymnu
„Přijď,
Tvůrce, Duchu
svatý, k nám“
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Následovala oficiální část jednání. Předseda
edseda jednoty Willi Türk přednesl
p
zprávu o činnosti
innosti jednoty, která obsahovala informace o probíhajícím
kvalifikačním kurzu pro chrámové hudebníky v Břeclavi,
řeclavi, o nově
nov zahájeném
kurzu pro sbormistry v Brně,, o vydávání Zpravodaje, vydávání a prodeji
publikací a také o akcích, které proběhly v roce 2016. K těm patří
pat Sborování
v Šaraticích a v Jimramově,, zájezd za varhanami do Netína a Luk nad Jihlavou
Jihla
a Svatocecilské setkání. Zároveň předseda jednoty poděkoval
ěkoval všem, kteří
kte se
zasloužili o uskutečnění a hladký průběh těchto
chto akcí. Zvláště
Zvlášt poděkoval
sekretářce Svatavě Barákové a Ondřeji Múčkovi.
kovi. Zprávu o hospodaření
hospoda
jednoty
v roce 2016 přečetla následně členka dozorčíí rady Marie Kozáková.

Marie Kozáková přednáší zprávu o hospodaření za rok 2016
Nejdůležitější částí
ástí letošní valné hromady byly doplňovací
doplň
volby do
předsednictva jednoty a do dozorčí rady. V předsednictvu
edsednictvu skončil
skonč v letošním roce
mandát Pavlu Hamříkovi
íkovi a Martinu Luskovi. Oba znovu kandidovali.
Předsednictvo dále navrhlo členům
m valné hromady tyto kandidáty: Stanislavu
Syrkovou, současnou ředitelku Základní umělecké
lecké školy varhanické v Brně,
Brn
a Ivo Prchala, varhaníka a sbormistra ve Vranově nad Dyjí.
yjí. Z pléna nebyl
navržen žádný další kandidát. Zvoleni byli Stanislava Syrková a Pavel Hamřík.
Ham
Ve volbách do dozorčí rady byli opětovně zvoleni její stávající členové Marie
Kozáková a Karol Frydrych.
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Následoval blok informací o akcích jednoty plánovaných na letošní rok,
konkrétně o zájezdu za varhanami plánovanému na 20. květen
kvě
2017, dále
o Svatocecilském setkání plánovaném na 25. listopad 2017 a především
p
o Sborování, která se letos poprvé uskuteční v barokním poutním chrámu
P. Marie ve Křtinách u Brna v Moravském Krasu, a to dne 18. června 2017.
K tomuto termínu zazněla v navazující diskusi věcná
cná námitka: mnohé farnosti
budou právě tuto neděli slavit svátek Božího Těla a členové chrámových sborů,
sbor
kteří budou ten den sloužit ve svých farnostech, se již odpolední přehlídky
p
nebudou chtít zúčastnit.
astnit. Bohužel nebylo možné vybrat pro letošní Sborování
vhodnější termín, jednak vzhledem k letošnímu velmi pozdnímu termínu
Velikonoc, a též vzhledem k poutní sezóně a rušnému provozu ve Křtinách,
K
kterým bylo nutno se při výběru termínu přizpůsobit. V příštích letech bude
k termínu slavení Božího Těla přihlédnuto.

Hlasování valného shromáždění
Navazující neoficiální část
ást zasedání valné hromady probíhala u stolů
stol plných
pochutin připravených sekretářkou jednoty Svatavou
avou Barákovou
Barákov
a jejími
pomocníky ze Znojma a též u stolu s nabídkou vynikajících vín z vinařství
manželů Bohátkových z Tasovic u Znojma. Nelze samozřejmě
řejmě opomenout ani
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tradičně vynikající slané a sladké pečivo i destiláty od paní Anny Zavadilové
z Kroměříže.
Vše tedy probíhalo stejně jako v minulých letech; poněkud neobvyklá byla
jen velmi nízká účast členů jednoty na letošní valné hromadě. Tu lze přičíst na
vrub respiračním chorobám, které byly také hlavním důvodem omluv mnohých
nepřítomných členů. Přesto jsme i v této poněkud komornější sestavě prožili
příjemné sobotní dopoledne naplněné rozhovory s přáteli a sdílením zkušeností.
Irena Veselá
Zpráva o činnosti za r. 2016
Naše jednota Musica sacra se v minulém roce věnovala obvyklým aktivitám
a potřebám.
Členská základna se rozrostla na 559 členů. V minulém roce zemřeli dva
členové naší jednoty – František Michalica a Jan Adamec. V modlitbě na ně
vzpomeneme při společném Anděl Páně.
Kancelář naší jednoty o patro výš funguje v obvyklém režimu – za to všem,
především naší sekretářce Svaťce Barákové a Ondřeji Múčkovi, velký dík!!!
Předsednictvo, které řídí naši jednotu mezi VH, se podle plánu sešlo na
pracovním zasedání v únoru, červnu a září spolu s některými členy dozorčí rady
a dalšími spolupracovníky naší jednoty. Za to všem velký dík!
Zájezd za varhanami se uskutečnil v květnu za účasti 35 zájemců, kteří měli
možnost shlédnout varhany v Netíně a v Lukách nad Jihlavou. Děkuji hlavnímu
organizátorovi p. prof. Sehnalovi a Ondřeji Múčkovi.
Sborování se podle plánu uskutečnilo na dvou místech diecéze: v Šaraticích
(7 sborů – více než 100 účinkujících včetně orchestru, organizátor Karol
Frydrych) a v Jimramově (5 sborů – přibližně 90 účinkujících, organizátor
Antonín Bradáč). Pro zúčastněné sbory i místní farníky bylo Sborování velkým
povzbuzením, dá se bez nadsázky označit za velice vydařenou akci. Bohu
i organizátorům velké díky! Plánované Sborování ve Znojmě se neuskutečnilo
kvůli nízkému počtu přihlášených sborů a v katedrále na Petrově kvůli
biskupskému svěcení nového pomocného biskupa.
Co se týče Zpravodaje, vyšel v minulém roce opět 5x. Jako vždy – uvítali
bychom více příspěvků z řad členské základny. Za křížovky, které se těší značné
oblibě u čtenářů a mnohé příspěvky chci poděkovat Karolu Frydrychovi.
Pokračujeme v notových přílohách se snadnými sbory obsahově zaměřenými na
aktuální období liturgického roku, na což jsou velmi kladné ohlasy. Za sazbu
těchto notových příloh děkuji manželům Lence a Ivo Prchalovým. Jen pro
informaci: Zpravodaj vychází v tištěné podobě v nákladu 420 ks, v digitální
podobě je rozesílán přibližně 700 zájemcům.
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Svatocecilské setkání, které patří tradičně k zdařilým akcím naší jednoty,
proběhlo pod záštitou brněnského biskupa 19. listopadu v katedrále na Petrově.
Hlavním celebrantem mše byl brněnský sídelní biskup Vojtěch Cikrle. Liturgii
doprovodil zpěvem a krátký koncert po jejím skončení zrealizoval sbor Ensemble
Versus pod vedením Vladimíra Maňase. Při bohoslužbě zazněl jako společná
skladba Hymnus Svatého roku milosrdenství. Varhanickou službu zastával
katedrální varhaník Petr Kolař. V závěru liturgie byla Ondřejem Múčkou,
vedoucím Střediska pro liturgickou hudbu, předána kvalifikační osvědčení a již
tradičně byl prezentován svatocecilský obrázek s kalendářem akcí jednoty na
letošní rok. Kolega Ing. Pavlík z ostravsko-opavské diecéze představil nový
Sváteční graduál P. Josefa Olejníka. Před závěrečným požehnáním biskup
Vojtěch předal vyznamenání – medaili sv. Cyrila a Metoděje – dvěma
významným jubilantům z našich řad – prof. Jiřímu Sehnalovi a opernímu pěvci
Richardu Novákovi. Přítomní pak otci biskupovi pogratulovali k jeho 70.
narozeninám. Příjemné pohoštění v prostorách biskupství po programu
v katedrále skvěle zajistila naše sekretářka Svatava Baráková se svými
pomocnicemi a pomocníky ze Znojma. Všem, kteří mají zásluhu na přípravě
a realizaci této organizačně náročné akce patří dík!
V říjnu byl zahájen tříletý kvalifikační varhanický kurz v Břeclavi.
Přihlášeno je 63 posluchačů. Na výuce varhan se vzhledem k počtu frekventantů
podílí 7 učitelů (Baráková, Melkusová, Postránecký, Frydrych, Horáček, Prchal,
Türk). Ochotně s námi spolupracuje i místní ZUŠ, která poskytuje možnost
výuky na dvou digitálních nástrojích. Moderní a praktický areál břeclavského
chrámu sv. Václava je skvělým zázemím kurzu. Díky místnímu faráři P. Josefu
Ondráčkovi je umožněn bezproblémový přístup k varhanám v břeclavských
kostelech pro potřeby výuky. Břeclavským, i těm zde přítomným, kteří se
podílejí na bezvadném průběhu kurzu, velký dík.
V říjnu byl zahájen roční kurz pro chrámové sbormistry. Probíhá jednou
měsíčně v tomto sálu (Základní umělecké školy varhanické v Brně na ulici
Smetanova 14). Lektorem kurzu je Ondřej Múčka, pravidelně se kurzu účastní
kolem 20 zájemců.
Naše jednota pokračovala také ve vydavatelské činnosti: bylo vydáno
3. doplněné vydání naší asi vůbec nejúspěšnější a nejprodávanější publikace
Direktář pro varhaníky.
Webové stránky naší jednoty jsou pravidelně aktualizovány, vše potřebné je
na nich průběžně zveřejňováno.
Chci Vám mnohým poděkovat za finanční dary, kterými podporujete činnost
naší jednoty. Chci Vám poděkovat za to, že se mnozí účastníte našich
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pravidelných akcí. Chci Vám poděkovat za to, že jste si při všech svých
povinnostech a časových nárocích plynoucích z povinností a závazků v rodině,
zaměstnání a službě církvi, udělali čas a přijeli dnes na tuto výroční valnou
hromadu.
Willi Türk, předseda Musica sacra
Zpráva o hospodaření za r. 2016
(výběr nejdůležitějších položek)

(veškeré finanční údaje jsou zaokrouhleny na celé tisíce Kč)
Finanční příjmy jednoty Musica sacra v roce 2016 dosáhly 342 tis. a výdaje
165 tis.
Hlavní položky příjmů tvořily: dary fyzických osob (37 tis.), dary
právnických osob (2 tis.), platby účastníků kurzů (103 tis.) a zejména příjmy za
prodané publikace (200 tis.).
Hlavní položky výdajů tvořily: tisk Zpravodaje MS (29 tis.), tisk publikace
Direktář pro varhaníky (24 tis.), poštovné (24 tis.), náklady na kurz v Břeclavi
(15 tis.), občerstvení při různých akcích (20 tis.), materiál a režie (13 tis.), úhrada
internetu (4 tis.), a další položky (úhrada odebíraných periodik, úklid, cestovné
atd.)
Rozdíl příjmů a výdajů byl v minulém roce +177 tis. Kč.
Svatava Baráková
***
Za fotografie z valné hromady děkujeme Gisbertu Heidlerovi, více snímků
naleznete na webu MS.

240 let brněnské diecéze – Historický kontext výchovy
chrámových hudebníků v Brně
Rok 2017 se v brněnské diecézi nese ve znamení oslav 240letého výročí
zřízení brněnského biskupství. Také v našem Zpravodaji se chceme letos zaměřit
na uplynulá dvě století trvání naší diecéze, a to s přihlédnutím k hudebnímu
životu ve zdejších církevních institucích. Druhý příspěvek se věnuje vzdělávání
a výchově chrámových hudebníků.
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Začátky odborné hudební výchovy
v Brně jsou spolehlivě doloženy až
v polovině 17. století a to v souvislosti
s fundací Thurn-Vallesassina, která byla
zřízena 17. prosince 1648 v klášteře
u sv. Tomáše. Augustiniánský konvent
si
vytýčil
za
cíl
vychovávat
6 talentovaných chlapců z chudých
rodin – jejich počet však býval
zpravidla vyšší, jelikož klášter přibíral
a vydržoval i nadpočetné fundatisty.1
Hoši byli hudebně vzděláváni ve zpěvu,
hře na klavír a smyčcové nástroje.
„Modráčci“ – tak se fundatistům přezdívalo po světlemodrém, bíle obroubeném
obleku – povinně zpívali a hráli každou nedělní a sváteční mši v kostele, denně
pěli na ranních mších, měli zkoušky sboru, cvičili ve kvartetu, v souborech či
hráli v refektáři u tabule (Tafelmusik). Na repertoáru měli i osmihlasé skladby za
doprovodu malého orchestříčku. Zlatým věkem Thurn-Vallesassinové fundace
bylo bezesporu starobrněnské údobí, výrazně formované osobností jejího ředitele
Pavla Křížkovského. Na sklonku fundace stanuli v jejím čele Leoš Janáček
a Maxmilián Koblížek. Janáček charakterizoval význam fundace výstižně:
„Ústav byl tedy konservatoří hudby v pravém slova smyslu“. Vzešli z něho
umělci světového formátu, jako basista Josef Paleček, tenorista Jan Lukes,
houslista Leopold Jansa, skladatelé Hynek Vojáček a Leoš Janáček.
Skutečnou hudební školu pro veřejnost mělo Brno teprve od roku 1828. Zřídil
ji a vyučoval na ní bývalý kapelník brněnského divadla, skladatel a ředitel kůru
starobrněnského kláštera Gottfried Rieger (1764-1855). Pro své žáky vydal
rychlokurz generálbasu a nauky o harmonii. Z jeho školy vyšel učitel klavírní hry
Antonín Vodička, kapelník Leopold Tändel, skladatelé Antonín Emil Titl, Adolf
Müller, Josef Chmelíček a rovněž pozdější regenschori u sv. Jakuba Leopold
Streit, jenž se zasloužil o první provedení Beethovenovy Missa solemnis v Brně.
Riegerova škola dle dobové kritiky vychovávala „dobré kostelní varhaníky“.
V této funkci ji můžeme hodnotit jako předchůdce Varhanické školy Leoše
Janáčka.
1

Vzorem fundace Thurn-Vallesassina byly pravděpodobně italské konzervatoře,
jež od 16. stol. podobným způsobem pečovaly o opuštěné děti. Podobné fundační
uskupení měl i kostel sv. Václava v Mikulově. Tamní loretánská fundace byla
založena roku 1625 pro 9 chlapců s vychovatelem. Za starobrněnského opata
Cyrila Františka Nappa v letech 1824-1867 se počet fundatistů pohyboval mezi
13-14.
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Studijní pobyty ve fundaci a na pražské varhanické škole zřejmě inspirovaly
Janáčka k tomu, aby usiloval o podobné zřízení odborné hudební školy. Věděl
však, že je potřeba korporace, která by takový počin zaštítila. Podnítil proto
vznik Jednoty pro zvelebení církevní hudby na Moravě, jejíž výbor tvořili jeho
příznivci a přátelé. Se zřízením Varhanické školy v Brně v roce 1881 byl položen
pevný základ, na kterém stavěly generace skladatelské a hudebnické, jež
pozvedly hudební úroveň celé Moravy. Leoš Janáček, coby elév P. Pavla
Křížkovského – největšího propagátora cyrilské reformy na Moravě, podpořil
výchovu venkovských varhaníků rovněž pořádáním kurzů (1905-1917). První
rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Ludvík Kundera
v publikaci Janáčkova varhanická škola (Olomouc, 1948) píše: „Mluvíme-li
o tvůrčím přínosu Janáčkově, máme zpravidla na mysli jeho dílo skladatelské
a zapomínáme, že jeho největší opus, nejrozsáhlejší, na němž pracoval většinu
svého života, plných 38 let, a kterým se velmi významně zapsal do dějin hudby
na Moravě, je jiného rázu: je to jeho varhanická škola.“
Hra na varhany se vyučovala taktéž na učitelských ústavech, např. Janáček
učil mj. na C. k. českém učitelském ústavě ku vzdělání učitelů plných dvaatřicet
let. Po vzniku Republiky Československé však mnozí „pokrokoví“ učitelé
opustily kostelní kůry. Proto Jednota v roce 1929 iniciovala vznik Dvouletého
kursu pro vzdělání venkovských varhaníků při Státní hudební a dramatické
konservatoři v Brně, který probíhal (s výjimkou školního roku 1944/45, kdy byla
škola uzavřena a studenti totálně nasazeni) do léta 1948. Z důvodu nástupu nové
totalitní diktatury se kurz musel v témže roce osamostatnit – vznikla tak nová
školská instituce: Tříletý varhanní kurs Jednoty pro zvelebení církevní hudby na
Moravě s ředitelem Karlem Hradilem. Komunistický režim však Jednotu v roce
1951, tedy po sedmdesáti letech činnosti, zrušil. Z nařízení státní orgánů byl poté
tříletý kurz přiřazen k pedagogickému oddělení Hudební školy Jaroslava Kvapila
a v roce 1954 zanikl. Bez zajímavosti není, že na téže ústavu škole probíhal
dvouletý varhanní kurz již v letech 1947-1949.
Absence církevně-vzdělávací instituce se začala záhy projevovat descendentní
úrovní hudební složky liturgie a tak byla v roce 1966 jmenována komise vedená
P. Antonínem Láníkem, která realizovala v Brně na Petrově č. 2 Instruktáže pro
varhaníky (1967-1974). Další cyklus instruktáží (1983-1992) se konal v kostele
Neposkvrněného Početí Panny Marie v Brně na Křenové z iniciativy P. Karla
Cikrleho. Ačkoli se školení varhaníků probíhala jen jednou za měsíc v sobotu, šlo
v období normalizace o zcela mimořádnou akci, která pozvedla nejen
informovanost, ale i sebevědomí chrámových hudebníků varhaníků, o které se od
ukončení Tříletého varhanního kursu nikdo nestaral.
Pád komunismu v roce 1989 dal podnět k novým počinům: zřízení
Varhanické školy při Brněnském biskupství v roce 1991 (od 1. února 1993 byla
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převedena do sítě státních škol a nyní nese název Základní umělecká škola
varhanická), založení Musica sacra – jednoty na zvelebení církevní hudby na
Moravě a Kabinetu duchovní hudby na Janáčkově akademii múzických umění
o rok později, týdenním kurzům gregoriánského chorálu o prázdninách 1992
a 1994, budování archivu hudebnin a databáze varhaníků, připravení Kvalifikace
kantorů, vydávání Zpravodaje Musica sacra, varhanních preludií...
Přes výše uvedené jsou regiony, kde chrámoví varhaníci chybí. Navíc
z některých míst je vzdálenost do edukačního centra natolik vzdálená, že de facto
vylučuje na výuce účast. Proto Musica sacra přišla s iniciativou pořádat ve
vytipovaných regionech školení pro varhaníky. Nejprve proběhly týdenní letní
školení, dvouleté kurzy ve Znojmě (1996-1998), Boskovicích (2001-2003), pak
tříleté kurzy v Hustopečích (1/2003-12/2005), Znojmě (10/2003-6/2006),
Radešínské Svratce (1/2007-10/2009), Slavkově u Brna (10/2009-6/2012),
Třebíči (10/2012-6/2015) a Břeclavi (10/2016-dosud).
Byť se po Sametové revoluci pro zvýšení úrovně chrámové hudby udělalo
mnohé, mezi pravou vzdělaností a hudebním provozem namnoze zeje propast. Je
nasnadě, že v některých regionech stojíme před prací zdaleka nikoliv
dokončenou, ale leckdy sotva započatou.
Karol Frydrych

Výuka teoretických předmětů na varhanickém kurzu v Břeclavi
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Stručná zpráva o lidovém duchovním zpěvu v Šaraticích
Církev je v dnešní době jediným iniciátorem společenského zpěvu; kostel pak
místem, kde shromáždění všech sociálních a věkových kategorií pravidelně
zpívá. Hudbě věnoval Dp. Antonín Láník po celou dobu působení v Šaraticích
(1949-2005) nemalou péči i z toho důvodu, že na půdě obnovené liturgie vznikly
nové formy lidového chrámového zpěvu: ordinária, žalmy a zpěvy před
evangeliem. Farníky naučil svým ordináriím (viz Septem ordinaria. Brno: Salve
Regina, 2003), ordináriím Františka Holíka, Karla Břízy a Josefa Olejníka,
písním z Cyrilometodějského kancionálu (Brno: Biskupský ordinariát, 1949),
poutním písním z Radostné cesty k Staré Matce Boží Žarošské (Brno: Obecná
tiskárna, 1942) a ze Salve Regina: poutnického kancionálu pro poutě a laické
pobožnosti (Brno: Salve, 1992). I tak mnoho písní – jako např. oblíbená
velikonoční Rozjasněte tváře svoje Antonína Láníka – existovalo jen na
lístečcích. Žalmy se zpívaly dle předlohy Františka Holíka, který čerpal inspiraci
z gregoriánského chorálu, konkrétně v 6. modu. Aleluja (nebo Chvála tobě,
Kriste, Králi věčné slávy v době postní) před evangeliem se nahrazovalo slokou
písně.
Kancionál: společný zpěvník českých a moravských diecézí (1. vyd., Praha:
Ústřední církevní nakladatelství, 1973) byl v Šaraticích zaveden až po 32 letech
od vydání (!) a to Dp. Markem Slatinským na podzim roku 2005. V této
souvislosti dlužno poznamenat, že farnost přišla o Láníkovu Missu Dominicalis,
Vánoční ordinárium a o 36 dobře naučených písní, jež nový zpěvník neobsahuje.
Na zavádění nového repertoáru z jednotného Kancionálu (JK) se podíleli
varhaníci, členové pěveckého sboru a liturgická schola. Dnes znají farníci 104
kancionálových písní. Potvrdila se tak správnost výroku Matěje Václava Šteyera
z roku 1683, že lid má rád změnu a nespokojí se jen s písněmi starými.
Jak dnes vypadá slavení liturgie v Šaraticích po stránce lidového duchovního
zpěvu? Za doprovodu varhan jsou víceméně jen nedělní bohoslužby. Z důvodu
udržení osvojeného repertoáru jsou na mši zařazovány tři kancionálové písně;
v liturgickém mezidobí: mešní, ke sv. přijímání a na závěr mariánská nebo
některá z devítistovek; dále žalm Josefa Olejníka, aleluja před evangeliem
Zdeňka Pololáníka a jedno ze tří pravidelně střídaných ordinárií: Mše z Andělské
Hory (JK 502) Josefa Olejníka, Ordinárium (JK 503) Karla Břízy a Lidové
ordinárium poutníků moravských Antonína Láníka. Od roku 2015 se v době
adventní a postní zpívá též Ordinárium Petra Ebena (JK 504) – v průběhu
letošních Velikonoc bude nacvičena i část Sláva na výsostech Bohu; ve výsledné
podobě pak vyzní jako střídavý zpěv lidu a liturgické scholy. Vánoční
bohoslužby mají v každém místě propria zařazenu vždy jinou koledu. Závěr
liturgie pak zdobí všechny sloky písně Narodil se Kristus Pán (JK 201). Zatímco
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za otce Láníka byly zpívané mše samozřejmostí, dnes jsou vzácností. Bez
doprovodu varhan se v neděli někdy zpívá modlitba Páně. Pěvecky nejslabším
místem bohoslužby je průvod k přijímání, poněvadž farníci se řadí hromadně
a bez kancionálů. Toho si byl dobře vědom i Antonín Láník, proto u communia
upřednostňoval písně s refrénem. Od 6. dubna 2014 ve farnosti působí liturgická
schola, která pravidelně interpretuje žalmové melodie z publikace Žaltář:
responzoriální žalmy pro neděle, slavnosti, svátky, památky a mše spojené
s určitými obřady (Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010) Josefa Olejníka
a nacvičuje nápěvy žalmů s lidem Božím obecným před každou nedělní mší.
Liturgická schola dále interpretuje aleluja před evangeliem, antifony a zpěvy
velikonočního tridua z publikací: Zpěvy mezi čteními (Rosice: Gloria, 2003);
Velikonoční graduál (Rosice u Brna: Gloria, 2001) Josefa Olejníka.
Hlavním cílem varhaníka je udržet zpěvnost farnosti, proto zavádění nového
repertoáru a přeučování starých písní postupuje pozvolna, s pedagogickým citem.
Výběr písní k liturgii se pak řídí pravidlem, aby alespoň jedna z nich byla dobře
zažitá. Počet slok na závěr bohoslužby je (s výjimkou Vánoc) určován empaticky
vzhledem k teplotnímu komfortu/diskomfortu interiéru kostela (v zimě běžně
zamrzá voda v kropenkách). Z dramaturgického hlediska je vždy zohledňován
požadavek 2. vatikánského koncilu na aktivní účast věřících, proto při hudebních
produkcích v rámci bohoslužby bývají zařazeny vždy jen dvě figurální skladby
za varhanního doprovodu, a to při přinášení darů a přijímání.
Závěrem. Návštěvníci šaratického kostela sv. Mikuláše zpívají s chutí a rádi,
některé kancionálové evergreeny, jako např. Když na kříži pněl Spasitel (JK 306),
i vícehlasně. V Žarošicích mají renomé nejlépe zpívající poutní farnosti.
S ubývajícím počtem věřících však zpěvnost pozvolna klesá – drží ji hlavně
generace farníků formované Dp. Antonínem Láníkem. Již ve starověku vzniklo
přísloví: „Dvakrát se modlí, kdo dobře zpívá.“ Přál bych si tedy, aby se v dalších
letech současné nadšení ze zpěvu nevytratilo.
Karol Frydrych

Vaše ohlasy na únorové číslo Zpravodaje
Mnohokrát děkuji za elektronické zasílání Zpravodaje Musica sacra, který
mně zasíláte i když nejsem členem vaší jednoty. Velmi si toho gesta vážím, ráda
a se zájmem čtu všechny obsažené informace, kterými se vzdělávám hudebně
i nábožensky. Srdečně pozdravuji a vážím si obrovské radostné práce vás všech
na tomto poli.
Jana Štěpánková, Brno-Husovice (e-mail z 22. 2. 2017)
***
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Srdečně Vás zdravím,
děkuji za posílané Zpravodaje a všechnu Vaši činnost pro zvelebení hudby
k Boží slávě.
Jiří Křenek, Stará Říše (e-mail z 22. 2. 2017)
***
Vážení přátelé, děkuji za zasílání Zpravodaje s notovými přílohami, které
s radostí využíváme.
Ať se vám daří.
Stanislava Fojtíčková, okres Tachov (e-mail z 24. 2. 2017)
***
Budeme vděční za další ohlasy (kladné i záporné) na náš Zpravodaj i činnost
Musica sacra.
Redakce

Informace – Nabídky – Pozvání
Dne 20. 5. 2017 se uskuteční zájezd za varhanami. V současné době máme
dojednanou prohlídku varhan v kostele sv. Martina v Třebíči. Druhé místo je
v jednání a bude uveřejněno na webu Musica sacra a zasláno v informačním
e-mailu přihlášeným zájemcům.
Plánovaný odjezd je v 9:00 od kostela na Křenové ulici v Brně; cena za dopravu
Kč 200,-; předpokládaný návrat kolem 17. hodiny. Pro zájemce bude zamluvený
společný oběd, cena cca Kč 120,-- (polévka + hlavní jídlo) na trase zájezdu.
Přihlásit se můžete do 9. 5. 2017, nezapomeňte nahlásit, zda máte též zájem o
společný oběd.
***
Srdečně zveme na
SBOROVÁNÍ – nesoutěžní přehlídku chrámových sborů.
Akce se koná pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho.
Sborování se uskuteční dne 18. 6. 2017 v poutním chrámu ve Křtinách
u Brna s tímto programem:
- 15:00 přehlídka jednotlivých sborů
- cca v 17:00 společná liturgie zpívaných nešpor a provedení společné skladby:
O. Múčka – Zdráva buď, Královno nebe (viz příloha toho čísla Zpravodaje)
- komentovaná prohlídka chrámu a koncert zvonkohry
- pohoštění
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Bližší informace zašleme přihlášeným sborům, závazné přihlášky zasílejte do 30.
dubna 2017 na kontakty uvedené v tiráži. Společná skladba je přílohou tohoto
čísla Zpravodaje.
***
Do konce května nám můžete zasílat příspěvky do rubriky „Velikonoce na
kůrech“. Vaše ohlasy rádi uveřejníme v letním čísle Zpravodaje (č. 3/2017).
Děkujeme!
***
Navýšení cen za kopie
Od 1. 4. 2017 navyšujeme ceny za kopie pořízené v kanceláři Musica sacra:
Formát A4 – Kč 1,50/strana (oboustranný list Kč 3,-)
Formát A3 – Kč 2,-/strana (oboustranný list Kč 6,-)
Děkujeme za pochopení!
***
Dne 22. 11. 2016 se na Českém rozhlasu Vltava v pořadu Slovo o hudbě
uskutečnil rozhovor s Ondřejem Múčkou. S místopředsedou Musica sacra
– jednoty na zvelebení církevní hudby na Moravě, varhaníkem a zpěvákem vedla
rozhovor Alena Maršíková Michálková.
Rozhovor naleznete na: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3747448.
***
Letošní Velikonoční festival duchovní hudby se uskuteční 9. – 23. 4. 2017.
Více informací, program i doprovodné akce najdete na internetové adrese:
http://www.filharmonie-brno.cz/velikonocni-festival-duchovni-hudbyp1400.html.
***
Letošní Concentus Moraviae – festival 13 měst – se uskuteční 3. – 29. 6. 2017.
Letošní 22. ročník s podtitulem „LA VOCE“ je věnován tématu lidského hlasu
a zpěvu ve všech podobách od chorálu, přes lidovou hudbu minulosti po
současnou tvorbu. Bližší informace najdete na http://www.concentusmoraviae.cz/prehled-koncertu-2017-p145.html.
***
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Letní škola barokní hudby se uskuteční 4. – 13. 8. 2017 na zámku v Holešově.
Zájemci se mohou přihlásit do konce května 2017 na webu
www.baroknihudba.cz.
***
Kvalifikační zkoušky (D, C1, C2, resp. vyšší) se konají dne 5. června 2017
v Brně na ZUŠ varhanické. Zájemci se mohou přihlásit do 10. května 2017
v kanceláři MS.
***
Notovou přílohou tohoto čísla Zpravodaje je skladba: O. Múčka – Zdráva buď,
Královno nebe, která je zároveň společnou skladbou pro letošní Sborování ve
Křtinách.
***
Uzávěrka dalšího čísla je 31. května 2017. Budeme rádi, když nám pošlete své
příspěvky. Díky!

Adresa vydavatele: MUSICA SACRA, z. s., Smetanova 14, 602 00 Brno
Tel.: 549 251 008, e-mail: musicasacra@musicasacra.cz
http://www.musicasacra.cz
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Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna, č. účtu: 154525774/0300
Registrace Zpravodaje Musica sacra: MK ČR E 19603
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Křížovka
Řešení tajenky z minulého čísla ZDENĚK ZOUHAR (nar. 8. 2. 1927): 1. Pizz,
2. Credo, 3. Med, 4. Tenor, 5. Zpěvně, 6. Sekunda, 7. Senza, 8. Zvon, 9. Kunc,
10. Johann, 11. Jamu, 12. Dórská. Správnou tajenku nám zaslalo osm luštitelů:
J. Kocůrek, V. Jantač, L. Janírek, J. Obrová, J. Lindr, Z. Štěpánková, A. Bendová
a M. Krejsa. Odměnu zasíláme paní Zdeňce Štěpánkové. Tajenku toho čísla nám
zašlete do 31. 5. 2017.
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1. Římsky 2017.
2. Znamení udělované na začátku doby postní.
3. Varhanní klaviatura.
4. Symbol palmových ratolestí na Květnou neděli.
5. Interval: es – g.
6. Židovský stát.
7. Zpěv před evangeliem.
8. Zdobené velikonoční vejce.
9. Evangelista.
10. Hora Kalvárie.
11. Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum.
Karol Frydrych
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