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Pozvání na Svatocecilské setkání
Drazí členové a spolupracovníci jednoty Musica sacra,
čtenáři našeho Zpravodaje,
absolventi našich kurzů,
odběratelé našich publikací
a všichni chrámoví hudebníci,
co nejsrdečněji vás zvu na letošní 22. Svatocecilské
setkání, které začne v brněnské katedrále dne
25. listopadu v 10 hod. Je to výroční pouť nás
chrámových varhaníků, zpěváků a ostatních hudebníků,
při které, u příležitosti oslavy naší patronky sv. Cecílie,
společně děkujeme Bohu za dar hudby a prosíme jej
o požehnání pro naši službu.
Náš otec biskup Vojtěch Cikrle přijal také nad letošním Svatocecilským
setkáním záštitu a sám bude hlavním celebrantem slavnostní liturgie. Liturgii
doprovodí svým zpěvem Smíšený sbor Kantila Křtiny pod vedením Lukáše
Sotoláře. V závěru liturgie si všichni zazpíváme společnou skladbu – mariánskou
antifonu „Zdráva buď, Královno nebe“ zkomponovanou Ondřejem Múčkou
k letošnímu Sborování ve Křtinách.
Pro všechny účastníky máme připravený svatocecilský obrázek s plánovanými
akcemi Musica sacra na příští rok. Neodmyslitelnou součástí Svatocecilského
setkání je pohoštění v prostorách biskupství, které je jedinečnou příležitostí
k osobním setkáním, vzájemnému sdílení se, výměně zkušeností a povzbuzení.
Zkrátka – je dost důvodů, proč také letos přijet do katedrály oslavit naši
patronku sv. Cecílii.
Já i všichni z vedení naší jednoty Musica sacra se na každou, každého z vás
těšíme!
jáhen Willi Türk, předseda Musica sacra

K zamyšlení
Každou neděli to říkám-zpívám-hraji: Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího … Bůh z Boha … jedné podstaty s Otcem.
Ale věřím tomu opravdu? Samozřejmě! Ale je pro mě opravdu Ježíš Syn
Boží, Bůh z Boha? Neberu ho jaksi tak normálně, samozřejmě, všedně, místo
abych před ním doslova i obrazně padal na kolena, na tvář a se zatajeným
dechem se jemu-nesmírnému Bohu klaněl? Je pro mě opravdu Mesiáš-Zachránce
mne a všech a všeho, co existuje, vyznávám to rozumem i srdcem, denním
životem? Zachránce ne zničením nepřátel a všeho zlého, ale Zachránce láskou,
která odpouští mně i každému, kdo se k němu nechá přitáhnout?
Kdo je pro mě vtělený Syn Boží Ježíš Kristus?
o. Karel

Dary na činnost Musica sacra
Děkujeme všem, kteří finančně přispěli na provoz kanceláře,
produkci Zpravodaje a realizaci řady akcí naší jednoty.
Willi Türk

240 let brněnské diecéze – Kancionálová produkce v brněnské
diecézi
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.
Třetí
příspěvek
se
věnuje
kancionálům; zde přinášíme jeho
druhou část.
(pokračování z čísla 3/2017)
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V souvislosti s nárůstem poptávky po knihách a periodickém tisku v 19.
století založil roku 1881 rajhradský benediktin Placid Johannes Mathon
1
knihtiskárnu. Ta vydala Plesy duchovní: kostelní zpěvník pro čtyři smíšené
hlasy, hlavně ku potřebám studující mládeže škol středních (Brno: Knihtiskárna
benediktinů rajhradských, 1883) Ludvíka Holaina (1843–1916). Předlohou pro
tento příruční notovaný sborník se stal Svatojanský kancionál Vincence Bradáče
patřící bezesporu k nejvýznamnějším českým hymnologickým počinům 19.
století. S Holainem na díle spolupracoval básník František Buček, farář Kamenné
Horky, který doplnil Plesy duchovní o vrstvu 20 svých nových textů složených
podle zásad přízvučné prozódie. Holainův zpěvník je pokrokový především po
deklamační stránce. Slavonínský kněz proslul vynikajícími kostelními písněmi
2
i jako velmi zdatný harmonizátor.
Další knižní tištěnou jednotkou byl Úplný kancionál katolický: Písně
zavedené na Moravě a v Slezsku s mnohými modlitbami a ponaučeními (Brno:
Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských, 1883) Placida Johannese
Mathona (1841–1888), preláta rajhradských benediktinů. De facto jde
o nenotovanou reedici stejnojmenného kancionálu Františka Poimona o rozsahu
947 stran. Po dvou letech vyšly i nápěvy sebrané ze Svatojanského kancionálu,
Zvuků nebeských, Plesů duchovních, Fryčajova kancionálu, Orgelbuchu aj. „Proti
původnímu (Poimonovu) nejevil pokroku valného… nového je pramálo. Proto
3
také kancionál ten mnoho podpory nenalezl“, uvádí Karel Eichler.
Ve 2. polovině 19. století jsou z podnětu cecilianismu vydávány nové
kancionály v redakci, jež dbá na úroveň nápěvů i textů. Mešní kancionál
obsahující zpěvy ku slavné i tiché mši sv. (Praha: Mikuláš a Knapp, 1875)
Ferdinanda Josefa Lehnera (1837–1914) byl prvním počinem tohoto druhu –
deset zpěvů pak upravil Leoš Janáček. Po Lehnerově příkladu sestavil vikář na
brněnském dómu František Kolísek (1851–1906), toho času starosta Cyrillské
jednoty brněnské, Kancionálek Cyrillský zavírající v sobě vybrané písně pro
všecky doby roku církevního, jakož i nejpotřebnější modlitby pro lid katolický
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V následujícím roce publikovala Kancionálek pro křesťanskou mládež (Brno:
Knihtiskárna benediktinská, 1882) – tedy Mathonem uspořádaný nenotovaný výbor
z Poimonova Úplného Kancionálu katolického. Benediktinská (později
přejmenovaná na Občanská) tiskárna byla ještě po roce 1945 střediskem katolického
tisku na Moravě.
2
Velkou popularitu získal rovněž Průvod varhan k úplnému kancionálu arcidiecése
Olomoucké, jehož 10. vydání vyšlo v Olomouci roku 1925.
3
Viz EICHLER, Karel. Zpráva o novém kancionálu (zpěvech a modlitbách) pro
diecesi Brněnskou. Obzor: list pro poučení a zábavu, Brno: Papežská knihtiskárna
benediktinů rajhradských, 1907, roč. XXX, č. 10, s. 221.

3

(Brno: Cyrillská jednota, 1886). Byl vydán celkem desetkrát, naposledy v roce
1903. Obsahuje písně ze Svatojanského kancionálu,4 z Plesů duchovních
a Zvuků nebeských5 Tomáše Bečáka. Uspořádán je dle liturgických období
a pořadí svátků. Průvod varhan ku kancionálku cyrilskému (Brno: Cyrillská
jednota brněnská, 1887) navíc zahrnuje zpěvy velikonočního tridua, jakožto
předehry a dohry dómského regenschoriho Františka Musila (1852-1908).
Na Kolískův pokus o očistu české lidové duchovní písně a snahu po výběru
cenných melodií a textů navazuje Cesta k věčné spáse: sbírka modliteb
a duchovních písní pro diecesi brněnskou (Brno: Papežská knihtiskárna
benediktinů rajhradských, 1912–1915). Kromě úplného třídílného vydání byly
pořízeny i menší výbory a Dodatky ke kancionálu Cesta k věčné spáse (Brno:
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Brněnská tiskárna, 1940; Valašské Meziříčí 1947). Hlavní redaktorská práce
spočívala na bedrech Karla Eichlera (1845–1917), profesora na bohosloveckém
ústavě v Brně a konsistorního rady. S ním spolupracovali: Jakub Pavelka (1865–
1934), farář v Přibyslavicích u Třebíče, který pro Cestu k věčné spáse složil 100
textů, 166 jich přepracoval a dalších 93 přeložil; František Musil, regenschori
brněnského dómu a učitel hudby na Janáčkově Varhanické škole – složil do něj
původní hudbu ke 44 písním a zharmonizoval kolem 350 nápěvů. Celkem se zde
vyskytuje 728 písní; na úvodní obecné písně k Bohu navazují zpěvy seřazené
podle liturgického roku, v poslední části jsou písně ke svatým.
Přes vymezené téma není možné nezmínit na vědeckém studiu založený
Český kancionál (Praha: Státní nakladatelství, 1921) muzikologa Dobroslava
Orla (1870–1942), který se bezesporu stal mezníkem ve vývoji české duchovní
písně; dále Český kancionál svatováclavský (Praha: Universum, 1947) vydaný
péčí Obecné jednoty cyrilské, jenž představuje počátek velkého revizního díla
české hymnologie a první pokus o sjednocení lidového duchovního zpěvu.
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Kancionál čili kniha duchovních zpěvů pro kostel i domácí pobožnost (Praha:
Svatojanské dědictví) vyšel ve dvou dílech v letech 1863-1864 za redakce kanovníka
metropolitní kapituly pražské Vincence Bradáče (1815-1874). Obsahuje 820 písní,
u každé z nich je krátká dohra. Starší písně jsou často zbytečně přepracovány v duchu
dobového nazírání, i tak je to ale nejvýznamnější český katolický soubor duchovních
písní od vydání Šteyerova kancionálu.
5
Zvuky nebeské: průvod varhanový k písním duchovním, v krajinách
českoslovanských užívaných (Olomouc: Grosse, 1878) Jindřicha Geislera (1849–
1927), kaplana při metropolitním chrámu olomouckém a Ludvíka Holaina (1843–
1916), prefekta kroměřížského semináře a faráře ve Slavoníně u Olomouce.
6
Některé kancionály měly kromě verze „úplné“ (tj. obsahovala vše) i praktické
„výtahy“ (obecné – potřebné pro běžnou bohoslužbu, pro mládež apod.)
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V reformním duchu byl též zpěvník olomoucké arcidiecéze Boží cesta: písně
a modlitby katolického křesťana (Olomouc: Velehrad 1938), stejně jako
Cyrilometodějský kancionál (Brno: Biskupský ordinariát, 1949). Obsahuje 292
číslovaných písní – některé jsou uvedeny ve dvou melodických variantách.
Uspořádali jej Leopold Benáček (1901–1977) a Josef Navrkal (1912–2003);
básník Jan Zahradníček (1905–1960) napsal několik nových textů.
Cyrilometodějský kancionál byl plánován jako jednotný pro Čechy a Moravu. Od
jednoty ale ustoupila nejprve diecéze olomoucká a později všechny české, takže
se z něho stal kancionál brněnský. Celkem dosáhl 12 vydání. Základ Průvodu
varhan k Cyrilometodějskému kancionálu (Praha: Česká katolická Charita, 1959)
tvořily vžité doprovody z Cesty k věčné spáse, dále originály, u nichž autor své
melodii dal i harmonizace, a konečně harmonizace nové. Hlavní redaktor
Vojtěch Hebelka (1917–1981) z Bílovic nad Svitavou zharmonizoval 72 písní.
49 harmonizacemi přispěl též Josef Blatný (1891–1980), pedagog Janáčkovy
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akademie múzických umění v Brně, který celé dílo zrevidoval.
Cyrilometodějský kancionál byl druhým pokusem o sjednocení českého
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kostelního zpěvu a bezesporu připravil cestu k jednotnému Kancionálu:
společnému zpěvníku českých a moravských diecézí (Praha: Česká katolická
Charita, 1973). De facto vznikl na základě podnětů II. vatikánského koncilu
(1962–1965), který vydal instrukci o liturgické hudbě Musicam sacram (1967).
Instrukce akcentovala aktivní účast lidu při slavení liturgie. Na půdě obnovené
mešní liturgie následně vznikly nové formy lidového chrámového zpěvu:
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ordinária , žalmy a zpěvy před evangeliem. První vydání připravila komise
jmenovaná ordináři Čech a Moravy, ve které bylo po jednom zástupci z každé
diecéze v čele s moderátorem Ladislavem Simajchlem (1922–2010). Ke
spolupracovníkům patřili zvláště básník Václav Renč (1911–1973) a hudební
skladatel Miroslav Venhoda (1915–1987). Zpěvník vznikal za neuvěřitelně
obtížných politických, odborných, církevních i čistě lidských podmínek. První
7

Antonín Hromádka má ve zpěvníku 54 harmonizací, František Musil 35, Ludvík
Holain 20, Stanislav Mach 6, Vojtěch Říhovský 5, Emilián Trolda 5 aj.
8
Myšlenku jednotného zpěvníku uveřejnil Antonín Čala v knize Duchovní hudba
(Olomouc: Krystal 1946) vydané péčí Obecné jednoty cyrilské, kde navrhuje, aby se
ze tří závazných kancionálů v Čechách a na Moravě – totiž z Českého kancionálu
(1921), olomoucké Boží cesty (1938) a brněnského Eichlerova kancionálu (1909) –
vytvořil jednotný zpěvník pro všechny diecéze v těchto obou zemích po vzoru
slovenského Jednotného katolického spevníka (Trnava: Spolek svätého Vojtecha,
1937) Mikuláše Schneidera-Trnavského.
9
Ordinária Karla Břízy a Petra Ebena vyšly v publikaci Zpěvy jimiž lid Boží zpívá
slavnou liturgii v jazyce českém: varhanní doprovod (Praha: Česká katolická Charita,
1968).
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čtyři vydání (1973, 1974, 1975, 1976) vycházela s plastovou obálkou ve
dvacetitisícových nákladech. Páté vydání (1979) již bylo doplněné, opravené,
dvoubarevné a dočkalo se dalších pěti reedic. Jednotný Kancionál z těchto let
můžeme vnímat jako „prototyp“ současné verze. Celkem vyšel desetkrát,
v nákladu 200 000 kusů. V roce 1977 vydala Česká katolická Charita také
200 000 kusů separátů – textů jednotlivých oddílů písní Kancionálu.
Současnou podobu Kancionálu (11. vydání Praha: Ústřední církevní
nakladatelství, 1988) a také všechny tři varhanní doprovody (1980, 1992, 2004)
připravil redaktor Karel Cikrle (* 1935) v kooperaci se členy komise: Karlem
Kudrem (Praha), Václavem Müllerem (Hradec Králové), Josefem Urbanem
(České Budějovice), Oldřichem Ulmanem (Olomouc); a přizvanými odborníky:
Jiřím Sehnalem (Brno), Františkem Kunetkou (Olomouc), Františkem
Chmelíkem (Brno). Nové texty písní biskupa Josefa Hrdličky (* 1942) zhudebnil
Zdeněk Pololáník (* 1935). Ze skladatelů přispěl zvláště Petr Eben (1929–2007)
a Josef Olejník (1914–2009). Kromě základní verze kancionálu (červený) vyšly
také mutace doplněné o dodatky pro arcidiecézi olomouckou a diecézi ostravskoopavskou (modrý) a diecézi královéhradeckou (zelený).
Knižní jednotka Kancionál. Varhanní doprovod (Praha: Česká katolická
Charita, 1980) vycházela z Varhanního doprovodu k Českému kancionálu
(Praha: Česká katolická Charita, 1955) Jana Hlucháně a z Průvodu varhan
k Cyrilometodějskému kancionálu. Na harmonizaci písní se nejvíc podíleli Jiří
Strejc (1932–2010), regenschori katedrály sv. Ducha v Hradci Králové, a Josef
Pukl (1921–2006), pedagog brněnské konzervatoře, který s ohledem na dobové
poměry použil pseudonym František Dobeš. Po Sametové revoluci vyšel nově
redigovaný soubor doprovodů Varhanní doprovod kancionálu (Praha: České
katolické nakladatelství Zvon, 1992), jenž odpovídá 11. vydání Kancionálu; dále
též mutace pro arcidiecézi olomouckou a diecézi ostravsko-opavskou (1. vyd.
Praha: České katolické nakladatelství Zvon, 1993, 2. vyd. Brno: Musica sacra,
2009) a diecézi královéhradeckou (1. vyd. Brno: Musica sacra, 2009). Z intence
pomoci začínajícím varhaníkům vyšlo: Snadné doprovody písní z Kancionálu
(Rosice u Brna: Gloria, 2000) Jiřího Plhoně a Kancionál: snadný varhanní
doprovod (Brno: Musica sacra, 2004).
Jednotný Kancionál je hymnologickým pramenem, který v sobě shromažďuje
a upravuje písně doby minulé i soudobé, proto svým obsahem a celkovým
pojetím zapadá do kancionálového a nápěvového vývoje v průběhu historie –
s více než 1 000 000 výtisků je historicky nejrozšířenějším zpěvníkem naší
10
provenience.
10

Do roku 2013 činil náklad notovaných výtisků jednotného Kancionálu 1 002 500
kusů: prototyp 200 000 ks, červený 330 000 ks, modrý 454 500 ks, zelený 18 000 ks.
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K soudobé kancionálové produkci patří rovněž graduál Mešní zpěvy (Vatikán
1989) – v naší diecézi se však užívá ojediněle.
K důležitým (mainstreamovým) bohoslužebným kancionálům patřily rovněž
soubory duchovních písní pro německé obyvatele. K tomuto tématu se mi
podařilo vybádat jen dvě knižní jednotky. Orgelbuch zu Lobet den Herrn!:
katolisches Gebet und Gesangbuch für die Diözese Brünn (Brünn: Carl Winiker,
1905) Franze Mühlbergera (1850–1923), rodáka z Hrádku u Znojma byl vydán
i v letech 1907, 1912 a 1923. Obsahuje celkem 168 písní, jednu z pera redaktora.
Franz Mühlberger se podílel na prosazování reformy katolické chrámové hudby
11
a v tomto duchu napsal dvě publikace o chrámové hudbě. Pro německé školy
vyšla modlitební kniha se zpěvníkem Ora et canta: Gebet–und Gesangbuch,
zunächst für die katholische Schuljugend (Brünn: A. Slovák, 1888) Aloise
Slováka (1859–1930), kněze starobrněnského kláštera a Johanna Kmenta (1860–
1907), ředitele kůru a učitele Janáčkovy Varhanické školy.
(dokončení v příštím čísle Zpravodaje)
Karol Frydrych

Ukázka:
Orgelbuch zu
Lobet den Herrn!
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Kirchenmusikalische Essays: Beiträge zur Reform kathol. Kirchenmusik: nebst
einer Abhandlung über das Dirigiren katholischer Kirchenmusik und einer
musikalischen Beilage: Responsoria ad missam von Witt (Znaim: Franz Mühlberger,
1874). Handbuch des Choralgesanges: zum Gebrauche bei allen gottesdienstlichen
Handlungen des Kirchenjahres für Chordirektoren und Chorgesänger (Brünn: F.
Mühlberger, typ. Buschak & Irrgang, 1877).
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Brněnskou loretou znějí restaurované varhany
V kapli Panny Marie Loretánské při minoritském klášteře a kostele sv. Janů
v Brně se nachází nejstarší funkční varhany jihomoravské metropole. Po
náročném projektu restaurování se opět rozezněly v plné síle v neděli 25. června
2017 na slavnosti svého žehnání.
Malé barokní varhany s osmi rejstříky v manuálu a dvěma v pedálu postavil
v loretě (na empoře mezi Svatými schody a Svatou chýší) roku 1726 varhanář
Antonín Richter (1688–1765), rodák z Lince, za 500 zl. (cena bez figurální
výzdoby a štafírování). Důkladný průzkum potvrdil, že se jedná o autentický
a z velké části zachovalý původní nástroj – z celkového počtu 474 znějících
píšťal se jich dochovalo 289. Pravděpodobně od roku 1964 se však na něj
vzhledem k havarijnímu stavu nehrálo. Proto P. Jan Martin Bejček, OSB
zpracoval restaurátorský záměr, který v letech 2016–2017 realizovala
varhanářská dílna Jaromír Kánský – Josef Brachtl z Krásných Louček u Krnova.
Varhany mají jeden manuál, pedál, mechanickou hrací i rejstříkovou trakturu,
2 zásuvkové vzdušnice, 2 klínové měchy, 10 rejstříků, 474 znějících píšťal a 22
němých píšťal v prospektu.
Dispozice:
Manuál (krátká oktáva, C-c3, 45 tónů):
Kopula major 8´
Principál 4´
Kopula minor 4´
Nassaton 2 2/3´
Oktáva 2´
Kvinta 1 1/3´
Sedecima 1´
Mixtura 3x (1´ + 2/3´ + 1/2´) 1´
Pedál (krátká oktáva, C-a0, 12 tónů):
Subbas 16´
Oktávbas 8´
Součástí restaurátorského záměru byla rovněž obnova nerovnoměrného ladění
Valotti – jediného v Brně. Komorní tón a1 má frekvenci 450 Hz. Varhanní skříň
a řezbářské výzdoby odborně restaurovali Peter Stirber, Ladislav Moravec
a Renata Bartoňová. Další řemeslníci zároveň pracovali na obnově podlahy,
zábradlí, stěn, fresek, výmalby kůru, kovářských prvků a elektroinstalace.
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Patronát nad projektem převzala Alena Veselá, varhanice a emeritní rektorka
Janáčkovy akademie múzických umění, a P. Bogdan Sikora, OFMConv.,
exprovinciál konviktu minoritů v Brně.
Restaurované varhany v mariánské loretě požehnal provinciál konviktu
minoritů v Brně Stanislav Gryń. Hudební program slavnosti zajistili: Brněnský
komorní sbor, orchestr a sólisté pod vedením Štěpána Policera, Žesťové kvinteto
pod vedením Jana Míchala. Účastníci slyšeli Mši G dur (D 167) F. Schuberta,
dále skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, M.- A. Charpentiera, W. A. Mozarta,
H. Purcella a J. Stanleyho. Na závěr slavnosti požehnaný nástroj rozehrál Patrik
Buchta.
V pátek 30. června 2017 byly Richterovy varhany úspěšně zkolaudovány,
předány všemi zhotoviteli a převzaty vlastníkem do plného užívání. Termín
ukončení prací byl na den přesně dodržen dle smlouvy o dílo z 15. dubna 2016.
V pondělí 10. července prohlédl a vyzkoušel zkolaudované a zrestaurované
varhany Petr Koukal, zástupce Národního památkového ústavu. Všechny
restaurátorské práce a postupy plně schválil a potvrdil.
Náklady na restaurování varhan (stroj, skříň, výzdoba) přesáhly 2 miliony
korun, za práce při obnově kůru 336 tisíc. Projekt záchrany nejstarších varhan
v Brně finančně podpořilo statutární město Brno, Jihomoravský kraj,
Ministerstvo kultury ČR, Nadace ČEZ, JKO MEZ CZ Brno, FIZA a další
společnosti, firmy a soukromí dárci. Od 18. září 2016 rovněž běží systém
konkrétní podpory pro širokou veřejnost: adopce jednotlivých píšťal či rejstříků.
Uhrazením rejstříku, několika píšťal či píšťaly je možné v symbolické ceně
podpořit restaurování varhan a stát se tak kmotrem či kmotrou jednotlivých
píšťal. Všech 474 píšťal je možné adoptovat konkrétními dárci, z toho 450 píšťal
v manuálu je v hodnotě 1000,- Kč, 24 pedálových píšťal je pak v hodnotě 2000,Kč (viz http://brno.minorite.cz). Ke dni žehnání bylo adoptováno 194 varhanních
píšťal.
Od požehnání Richterova královského nástroje se v loretě uskutečnilo několik
zajímavých akcí: 28. června – festivalový koncert 37. ročníku Brněnského
varhanního festivalu, Hana Bartošová (varhany) a Irena Troupová (zpěv);
10. července – kolaudační varhanní koncert, Robert Hugo; 22. srpna –
mimořádný varhanní koncert Mezinárodního varhanního festivalu Audite
Organum, Irena Chřibková a Lenka Švehlíková (mezzosoprán); od 22. do 24.
srpna – 2. ročník varhanních kurzů pod vedením Jaroslava Tůmy a Pavla
Svobody; 18. září – 2. kolo Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v oboru varhany.
Závěrem. Nástroj s 10 rejstříky stojí na úžasném místě z hlediska
architektury, akustiky a výzdoby chrámu. Zní jasným, barevným a příjemným
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zvukem hlasů s vynikající intonací a charakteristickým plenem. Vzhledem
k nízkému tlaku jsou varhany zvukově slabší a barevnější. K naplnění
projektu záchrany nejstaršího brněnského královského nástroje a obnovy kůru
mohu hlavním protagonistům jen gratulovat. Potěšitelná je také skutečnost, že
kaple Panny Marie Loretánské při minoritském klášteře a kostele sv. Janů v Brně
se stala hudebně živým místem.
Karol Frydrych

Loretánské varhany před restaurováním
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Dva jubilanti v Zábrdovicích
V průběhu září a října jsme si v zábrdovické farnosti a zejména ve
chrámovém sboru připomněli dvě výročí. Před 55 roky sem nastoupil do služby
varhaníka, následně sbormistra, dirigenta a ředitele kůru pan Zdeněk Hatina.
V těchto funkcích setrvává v plné síle, svěžesti a nadšení dodnes. Je zářným
příkladem dlouhodobé věrnosti svému poslání.

Zdeněk Hatina
při valné hromadě
Musica sacra
25. 2. 2017

Druhým jubilantem je – dnes už emeritní – varhaník pan Mgr. Stanislav
Kostka Vrbka, který se v těchto dnech dožil 85 roků. Bohužel, příkré a složité
schodiště na náš kůr mu již nedovolí vystoupat k varhanám a doprovázet nás při
slavnostních bohoslužbách či koncertech, jak věrně konal po 37 let.
11

Stanislav Kostka Vrbka

Oběma jubilantům farnost a chrámový sbor blahopřeje a děkuje za dlouholeté
služby. Protože oba jubilující jsou též činorodými autory duchovní hudby,
provedl pěvecký chrámový sbor ve dnech 24. 9. a 8. 10. 2017 při bohoslužbách
jejich díla: Zd. Hatina – Česká mše op. 23 a Zdrávas Královno, S. K. Vrbka –
Mešní oratorium a Ježíši milený.
František Pecina

Universa Laus
Letošní mezinárodní kongres studijní skupiny Universa Laus se konal
v paulánském klášteře ve Vranově u Brna.
Jeho hlavním tématem bylo motto: "Zpívej Pánu celá země" a konal se
koncem léta v srpnu; konkrétně od pondělí 21. do pátku 25., kdy po obědě
účastníci odjížděli do svých zemí a domovů. Letos byla účast velice pestrá:
přijeli přátelé z Itálie, Švýcarska, Německa, Francie, Anglie, Slovenska, Litvy,
Ruska, a také až zpoza oceánu z Brazílie a Chile.
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Program byl – jako každoročně – dosti nabitý: Kromě přednášek
naplánovaných na úterý a středu se letos daleko více než v minulých letech
prezentovala, nacvičovala a také diskutovala liturgická hudba ze zastoupených
zemí. Naším (českým) hudebně-liturgickým příspěvkem byly dvě ranní modlitby
a doprovod středeční mše. Ale abych nepředbíhal: úterý začalo přednáškou,
kterou přednesl Prof. Daniele Sabaino. Byla věnována důkladnému rozboru
dokumentu Americké biskupské konference o litrugické hudbě Sing to the Lord,
která byla letos přeložena do češtiny jakožto Zpívejte Pánu a vydána
nakladatelstvím Krystal OP. Následovala diskuze s přednášejícím a po obědě
přišly na řadu první hudební ukázky.
Během středeční přednášky, kterou si pro účastníky připravil P. Pavel
Kopeček, byl prezentován přeložený (výše zmíněný) dokument Zpívejte Pánu;
otec Pavel detailně rozebral vývoj pokoncilní liturgické hudby u nás v tehdejším
socialisticky kontrolovaném Československu. Po velice živé diskuzi jsme se
odpoledne vydali do Brna; krátce jsme si prošli centrum města, v katedrále nás
přivítal otec biskup Vojtěch Cikrle, vyslechli koncert v podání souboru Societas
incognitorum v kapitulní síni minoritského kláštera a v 18:00 jsme společně
s otcem biskupem Pavlem Konzbulem slavili mši v kostele sv. Maří Magdaleny.
Pro tuto příležitost jsme v úterý secvičili hudební doprovod – každý z cizinců tak
mohl absolvovat raketový kurz českého jazyka...
Večer po mši jsme zakončili stylově v domácím pivovaru Pegas – viz foto.
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Čtvrtek byl opět ve znamení hudebních ukázek a referátů z "členských" zemí
a také jsme se zaobírali myšlenkou, jakým směrem napřít budoucí kongresy
Universa Laus.
Materiálů, not a inspirace se dalo posbírat více než dost, je ale daleko těžší
leccos převést do praxe; to by vydalo na delší rozbor...
Celkově se celý kongres velice vydařil, ačkoliv to byla pro Středisko pro
liturgickou hudbu první akce tohoto druhu, vyšli jsme z toho se ctí. Snad nejvíce
zátěžovým se ukázal příjezd a odjezd účastníků, protože bylo uzavřené Hlavní
nádraží a rozkopaná dobrá polovina městského okruhu, takže "odchyt" cizinců,
kterým téměř nikdo z personálu na Dolním nádraží či Zvonařce,
či U Grandhotelu nerozuměl, byl o to pikantnější... Rozhodně se v budoucnu na
Vranově ještě s touto studijní skupinou budeme moci setkat, možná již
napřesrok.
Ondřej Múčka

Karel Václav Holan-Rovenský Písně o narození Syna Božího
»Ó vinšovaná hodino«
Dostal se mi do rukou výběr, uspořádání a orchestrace 23 vánočních písní
z kancionálu barokního skladatele Karla Václava Holana-Rovenského ("Capella
regia musicalis. Kaple královská zpěvní a muzikální v řeči a v jazyku českém..."
z roku 1693) uváděné pod názvem „Písně o narození Syna Božího »Ó vinšovaná
hodino«“. (Tři poslední písně patří slavnosti Zjevení Páně – dříve sv. Tří králů.)
Písně samotné jsou plné svěží, neotřelé, nápadité české melodiky s bohatě
prokomponovaným instrumentálním doprovodem, který si evidentně kladl za cíl
přidávat co nejméně a pouze podtrhovat přirozenou melodickou linku
jednotlivých písní. Krátké předehry a mezihry mají posluchačům poskytnout
nutný oddech k novému soustředění na zpívaný obsah.
Mile překvapí některé Rovenského pokrokové postupy. Kladem je, že
s jedinou výjimkou mají všechny písně český text. U jediné latinské písně „Puer
natus in Bethlehem“ je součástí Rovenského český textový ekvivalent a interpret
má možnost zpívat buď jen latinsky nebo jen česky nebo využít obě varianty.
Jistě zlatým hřebem je Holanova vánoční stálice „Spanilé z archy holubičky“
/zde pod titulem „Spanilé z nebe Pacholátko“/, která jako jediná má nepůvodní
text a je upravena pro čtyřhlas.
I když jsou jednotlivé písně řazeny tak, aby bylo možno provést je jako celek,
hlavním záměrem vydavatele bylo poskytnout interpretům téměř nepřebernou
možnost použít písně jednotlivě nebo z nich sestavovat celek podle aktuálních
možností a podle aktuální potřeby. Tomuto záměru editor podřídil i volbu textu
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jednotlivých písní tak, aby bylo možno zpívat z jedné písně všechny nebo
několik slok nebo z několika
kolika písní jednu nebo více slok. Pokud se
s v textu
nevyskytovaly výrazy, jimž nyní přikládáme
ikládáme pejorativní význam, byly s jedinou
výjimkou /„Spanilé z archy holubičky“/ ponechány v původní
ůvodní podobě.
podob
Orchestrace vychází vstříc možnostem běžných
žných interpretů na chrámových
kůrech nebo v koncertních sálech. Je tvořena dvěma
ěma flétnami (příčnými),
(p
dechovým kvartetem (dvěma trumpetami a dvěma
ma pozouny), sólisty, smíšeným
sborem, smyčci a varhanami. Tam, kde byla v originálu u písní uvedena
orchestrace autora, byla ponechána beze změn.
Střídání sólových a sborových
ých pasáží nebo mužského a ženského sboru
oživuje někdy poněkud monotónní kancionálový duch díla.
A abych Vás nepřipravil
ipravil o autentický zážitek Rovenského textu, připojuji
p
jako přání jednu sloku jeho koledy.
„Outličké Pacholátko na seně leží
uprostřed zvěří
v slaměném peří.
Z očičky slzičky
kapají slané perličky,
sbírej je zpěváčku,
mzdu svého hraní.“

Všem, kdo se do provedení díla
dají, přeji,
řeji, aby jeho provedením
„sbírali mzdu svého hraní.“.
Písněě o narození Syna Božího
»Ó
Ó vinšovaná hodino«
h
v úpravě
Ing. Slezáka vydává nakladatelství
JPG plus, Březnice
řeznice u Zlína 116,
PSČ 760 01.
Petr Novák
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Vaše ohlasy na srpnové číslo Zpravodaje a činnost MS
Děkuji za Vaši službu pro chrámové varhaníky. I díky Vaší pomoci získávám
větší jistotu ve službě sbormistra, a když se při bohoslužbách povede zpívání
sboru, mám nesmírnou radost a rychle zapomínám na všechny strasti, které
k tomuto výsledku vedly. A také věřím, že Pán žehná snažení. Přestože lidé ve
sboru stárnou (máme i basistu 91 let), výsledek je nakonec velice hezký. Přeji
krásné prázdninové dny a načerpání mnoha sil do všedních dní školního roku.
S přáním všeho dobrého
Jana Reichenbachová, Havířov (e-mail z 9. 8. 2017)
***
Vážení a milí v Musica sacra,
kromě finančního příspěvku posílám také velké poděkování za veškerou
činnost jednoty! Nejvíc oceňuji notové přílohy Zpravodaje, které v našem sboru
hojně využíváme. Díky! Také dodatečně děkuji za možnost hudebního
dovzdělávání v kurzech pořádaných jednotou, ať už to byl varhanní kurz ve
Slavkově nebo kurz pro sbormistry 2016/17. Pro nás, amatéry, je velkým
povzbuzením setkat se a přesvědčit se o tom, že s pedály a rejstříky zápasíme
všichni stejně a nácvik skladeb v chrámových sborech je všude stejné
dobrodružství s nejistým koncem :-). Co nás ale spojuje je snaha celým srdcem
sloužit Bohu a tak vám přeji, ať jsme i my povzbuzením pro vás!
Srdečně zdraví Hana Válková z Brna (e-mail z 11. 8. 2017)
***
Prosba o radu matek – varhanic
Milé čtenářky, varhanice-matky malých dětí, mám na Vás otázku či spíše
prosbu o rady a zkušenosti. Velmi ráda jsem po porodu opět zasedla za varhany
v našem kostelíku v Úvalech u Valtic, nedávno jsem začala zaskakovat i ve
Valticích. Zatím tedy hraji cca jednou až dvakrát za měsíc při nedělní mši.
S manželem kvůli mému hraní občas vedeme dlouhé diskuse, neboť on je ten,
kdo hlídá po celou mši syna (11 měsíců), když v neděli hraji. Je to po něj
náročné. Uvítám tedy zkušenosti matek varhanic, jak skloubit nedělní hraní
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s péčí o dítko a například i s přípravou nedělního oběda? Jednoduše, jak to,
maminky, zvládáte, příp. jak jste to zvládaly, když jste měly malé děti? Aby
hraním netrpěl manželsky vztah a nebyla zanedbávána rodičovská role. Zajímalo
by mě, kolik asi tak je u nás varhanic maminek malých dětí. Myslím, že by bylo
zajímavé o tomto tématu napsat nějaký článek ve Zpravodaji. Děkuji.
Též díky za zasílání Zpravodaje a notových příloh. Velmi si vážím Vaší
práce, Zpravodaj čtu ráda. Myslím, ze Musica sacra je dobré dílo. Boží dílo!
S pozdravem Markéta Pevná (e-mail z 20. 9. 2017)
***
Budeme vděční za další ohlasy (kladné i záporné) na náš Zpravodaj i činnost
Musica sacra.
Redakce

Informace – Nabídky – Pozvání
Musica sacra zve všechny zájemce na pokračování

kurzu pro sbormistry.
Lektorem kurzů bude Mag. Art. Ondřej Múčka, vedoucí Střediska pro
liturgickou hudbu Biskupství brněnského a místopředseda Musica sacra.
Kurz se uskuteční v těchto termínech: 11. 11. 2017, 20. 1. 2018 a 14. 4. 2018,
vždy v čase 10-17 h (včetně přestávky na oběd) v sále budovy Smetanova 14
v Brně. Na kurz je potřeba se přihlásit na kontaktech uvedených v tiráži,
minimální počet účastníků pro zahájení kurzu je 15 osob – přihlásit se mohou i ti,
kteří ve školním roce 2016/2017 kurz nenavštěvovali.
***
Dne 3. 10. 2017 se na své pravidelné podzimní schůzi sešli členové
předsednictva a dozorčí rady. Hlavní body jednání byly: příprava
Svatocecilského setkání 2017, zahájení druhého ročníku kurzu pro varhaníky
v Břeclavi a druhého ročníku kurzu pro sbormistry v Brně, vydavatelská činnost,
rozprava o říjnovém čísle Zpravodaje a příprava akcí v roce 2018 (Sborování,
zájezd za varhanami).
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***

Jednota MUSICA SACRA
a BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ – Středisko pro liturgickou hudbu
zvou všechny varhaníky, chrámové zpěváky a hudebníky

na 22. SVATOCECILSKÉ SETKÁNÍ,
které se koná pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho
v sobotu 25. listopadu 2017 v katedrále v Brně na Petrově.

Program:
• 09:15 – 11:00 příležitost ke svátosti smíření
• 09:30 secvičení společných skladeb k liturgii
(ke stažení na www.musicasacra.cz)
• 10:00 pontifikální mše s provedením společných skladeb
– hlavní celebrant Mons. Vojtěch Cikrle, brněnský biskup
– zpívá Smíšený sbor Kantila Křtiny pod vedením Lukáše
Sotoláře
• předání kvalifikačních osvědčení
• pohoštění a příležitost k neformálním setkáním v prostorách
biskupství
• prodej publikací z produkce Musica sacra
Srdečně všechny zveme!

***
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Českobratrská církev evangelická pořádá 31. sbormistrovský kurz na téma
Estonská církevní hudba s lektorkou Sigrid Põld. Kurz se koná 17. – 19. 11. 2017
ve středisku Sola gratis v Bystřici pod Hostýnem. Bližší informace získáte na
kontaktech: Ladislav Moravetz, moravetz@e-cirkev.cz; 737 506 119.
***
Notovou přílohou tohoto čísla Zpravodaje jsou vánoční skladby:
- arr. F. Fiala – Aj, dnes v Betlémě
- arr. F. Fiala – Gloria in excelsis Deo
- arr. M. Jakubíček – Zvěstujem vám radost
- arr. M. Jakubíček – Pochválen buď
- F. Mendelssohn-Bartholdy, arr. W. Türk – Hle, andělé zpívají
- W. Türk – Vánoční aleluja před evangeliem
***
Uzávěrka dalšího čísla je 30. listopadu 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
Návštěvní den:
středa: 9.15 – 12, 13 – 16 hod.
Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna, č. účtu: 154525774/0300
Registrace Zpravodaje Musica sacra: MK ČR E 19603
ISSN 2336-5374

Křížovka
Řešení tajenky z minulého čísla FRANZ SCHUBERT: 1. Fanfára, 2. Baroko,
3. Pastor, 4. Janáček, 5. Přízvuk, 6. OSA, 7. Echo, 8. Sekunda, 9. Alla breve,
10. Salve Regina, 11. Chorál, 12. Luther. Správnou tajenku nám zaslalo třináct
luštitelů: L. Janírek, E. Procházková, D. Pištěková, M. Lakosilová, A. Bendová,
J. Bezděková, J. Lindr, J. Drga, J. Hubert, M. Krejsa, Z. Štěpánková, M. Pevná
a I. Veselá. Odměnu zasíláme panu Miloslavu Krejsovi. Tajenku toho čísla nám
zašlete do 30. 11. 2017.
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9
10
11
12
13
14
1. Hudební vědec.
2. Liturgická kniha.
3. Dohodnutá značka, označení něčeho.
4. It. silně.
5. Jméno skladatele L. Holaina (1843-1916).
6. Nástupce fonografu.
7. Kmitočet.
8. Pátý stupeň v harmonii.
9. Zpěvník pro laickou věřící obec.
10. Šlapač varhanních měchů.
11. Opak syntézy.
12. Jedno ze jmen brněnského varhaníka S. K. Vrbky (* 1932)
13. Odstup dvou tónů v poměru malé sekundy.
14. Tenké vlákno napnuté nad ozvučnou skříní houslí.
Karol Frydrych
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