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Osobní i světové dějiny
mohou být tvořeny ve tmě zloby,
nenávisti, pýchy, strachu,
netečnosti.
Mohou být ale také tvořeny
ve světle lásky Boha
darované v Ježíši Kristu.
K radostnému prožití času,
kdy si narození Ježíše Krista
připomínáme,
i všech dnů roku, do kterého
vstupujeme,
Vám žehná
Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
Brno, Vánoce 2017

***
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

Svatocecilské setkání 2017
Chrámoví hudebníci a jejich příznivci se opět po roce sešli v brněnské
katedrále sv. Petra a Pavla, aby společně slavili liturgii ke cti sv. Cecilie
– patronce varhaníků, zpěváků a dalších hudebníků. Společně tak mohli
poděkovat Pánu za dar hudby, která je důležitou součástí liturgie, a poprosit
o požehnání pro jejich službu. Slavnostní mše se konala v 10 hodin, poté
následoval krátký koncert a občerstvení v prostorách biskupství.
Mše byla uvedena zvoněním zvonů a varhanní improvizací, která působivě
navodila atmosféru významné události – slavení eucharistie. Právě hudba může
podtrhnout důležitost a duchovní rozměr daného okamžiku. Příchod Otce
biskupa a koncelebrujících kněží, jáhnů a ministrantů byl doprovázen zpěvem
vstupní antifony zkomponované Ondřejem Múčkou.

Mezi přisluhujícími byla řada chrámových hudebníků,
mimo žáky ZUŠ varhanická i organolog olomoucké arcidiecéze
Jan Gottwald (uprostřed s křížem)

Slavnostní mši předsedal biskup Mons. Josef Hrdlička. Mezi koncelebrujícími kněžími byli ti, kteří mají k hudbě či varhanní službě velmi blízko,
např. zakladatel Musica sacra a hudební vědec Dr. Karel Cikrle, profesor
liturgiky na olomoucké univerzitě a vystudovaný varhaník Prof. František
Kunetka, Dr. Marcel Puvák z televize Noe, písničkář a hráč na několik
hudebních nástrojů P. Milan Těžký, velcí propagátoři duchovního zpěvu
P. Rudolf Zbožínek a P. Josef Kohoutek aj. Službu kantora zastával při liturgii
Mag. Art. Ondřej Múčka – organolog brněnské diecéze a vedoucí Střediska pro
liturgickou hudbu biskupství brněnského, mezi přisluhujícími byl i organolog
sousední olomoucké arcidiecéze Jan Gottwald, jáhenskou službu vykonávali
předseda Musica sacra Dr. Willi Türk a kreslíř Jan Hrubý z litoměřické diecéze,
který pro letošní Svatocecilské setkání vyhotovil obrázek sv. Cecílie.

"Drahý otče biskupe Josefe, vítejte mezi námi.“
V homilii pan biskup zdůraznil význam eucharistie pro život každého
křesťana i celé církve. To, že Ježíš sám sebe dává jako chléb života, je
fascinující. Otázkou je, jak moc jsme touto skutečností fascinováni, jak tuto
skutečnost prožíváme při mši? Jak prožíváme „proměnu Kristem“? Jak
zakoušíme Jeho blízkost, Jeho „vstup do jádra naší existence“? Tyto a podobné
náměty k úvahám o osobním prožívání eucharistie vyplývaly z promluvy pana
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biskupa. Zmínil také důležitost služby chrámových hudebníků, kteří se mohou
významně podílet právě hudbou na zprostředkování Božího slova a mohou být
tak prostředníky působení Ducha Svatého. Hudba – a umění vůbec – je
důležitým pramenem krásy, která v člověku otevírá dimenzi věčnosti, tj. prostor,
ve kterém se setkává s Pánem. Hudba je velký dar Boží. I Ježíš zazpíval před
odchodem do Getseman chvalozpěv s apoštoly – „v Božském nadhledu lásky,
která vše vydrží“.

Mše byla obětována za živé a zemřelé členy Musica sacra
a za všechny chrámové hudebníky

Hudební složka liturgie byla na vysoké úrovni – po stránce umělecké
i duchovní – a plně korespondovala se slovy pana biskupa. Zásluhu na tom má
varhaník a ředitel kůru brněnské katedrály Mgr. Petr Kolař, kantor Mag. Art.
Ondřej Múčka a sbor Kantila Křtiny pod vedením sbormistra Lukáše Sotoláře.
Za zmínku stojí i krásné provedení žalmu v podání dvou chlapců – žáků ZUŠ
varhanická Brno.
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Mladí žalmisté
ze ZUŠ
varhanická
při zpěvu
žalmu

Na závěr bohoslužby předal Ondřej Múčka kvalifikační osvědčení mladým
varhaníkům – absolventům ZUŠ varhanická Brno: Ondřej Doffek (18 let, farnost
Brno-Kohoutovice, získal kvalifikaci C2), Vojtěch Janský (23 let, farnost BrnoModřice, získal kvalifikaci C1), Antonín Šikula (17 let, farnost Lukovany, získal
kvalifikaci C2), Václav Škarda (17 let, farnost Židlochovice, získal kvalifikaci
C2), Anežka Šujanová (17 let, farnost Heršpice u Slavkova, získala kvalifikaci
C2) a Václav Zemánek (23 let, farnost Brno-Modřice, získal kvalifikaci C1).
Otec Karel Cikrle popřál všem chrámovým hudebníkům, aby jejich služba
přinášela radost a duchovní hodnoty jim i druhým lidem a vyřídil pozdrav od
bratra – Otce biskupa Vojtěcha, který se letos nemohl ze zdravotních důvodů
Svatocecilského setkání zúčastnit.
Předseda jednoty Musica sacra Willi Türk poděkoval na závěr všem
zúčastněným na liturgii, také Janu Hrubému – autorovi obrázku sv. Cecilie, který
dostali všichni při odchodu z katedrály, poděkoval také všem hudebníkům
a členům Musica sacra s přáním Božího požehnání pro jejich činnost.
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Vedoucí Biskupství brněnského – Střediska pro liturgickou hudbu
Ondřej Múčka předal kvalifikační osvědčení úspěšným absolventům
ZUŠ Varhanická (zprava: Václav Škarda, Vojtěch Janský, Antonín Šikula,
Ondřej Doffek a Václav Zemánek)

Kantila ze Křtin při minikoncertu po liturgii
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Po mši následoval ještě krátký koncert sboru Kantila pod vedením Lukáše
Sotoláře (velmi pěkný!) a poté agapé – setkání všech zúčastněných v prostorách
biskupství – při dobrém jídle a pití. Tam se živě diskutovalo, hudebníci měli
možnost se podělit o své zkušenosti a ostatní probrat vše možné, „ad libitum“.
Díky všem, kteří letošní Svatocecilské setkání opět připravili a výborně
zorganizovali, neboť je velmi dobré a přínosné, se takto scházet, vzájemně se
obohacovat a povzbuzovat. I pro mne osobně bylo toto setkání opět velmi
přínosné – obohacující a podnětné.
A na závěr krátká modlitba:
„Ježíši, přijď mezi nás, zpívej s námi, proměňuj slova ve skutky, jako
proměňuješ dary chleba a vína ve své tělo a svou krev!“
Jana Vokatá (regenschori chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Tachově)
***
Střípky z agapé:

Zábrdovický regenschori
Zdeněk Hatina
s otcem Karlem Cikrlem
v rozhovoru s přítomnými

Staří přátelé:
hudební skladatel
Zdeněk Pololáník (vlevo)
a letovický regenschori
Miloš Krejsa
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Zleva:
regenschori
katedrály
Petr Kolař,
biskup
Josef Hrdlička
a lékař
Josef Kříž

***
Za fotografie děkujeme p. Gisbertu Heidlerovi.
Více fotografií naleznete na webu Musica sacra.

Kurz pro sbormistry
A je to tu opět. Již třetí rok se scházíme na kurzu pro sbormistry, který vede
Mag. Art. Ondřej Múčka z Musica sacra.
První ročník (2015-2016) začal nenápadně se třemi dopoledními lekcemi. Po
velkém ohlasu jsme přemluvili pana Ondřeje a paní Svatavu Barákovou, zdali
můžeme pokračovat ve větším rozsahu. Byli jsme vyslyšeni a loňský ročník
(2016-2017) jsme zahájili se vším všudy. Nacvičili jsme několik složitějších
skladeb, na kterých jsme se učili záludnostem, které nás čekají při rozboru
partitur a dirigování a přivezli si také několik cenných písní pro naše sbory
a sborečky. Atmosféra našich měsíčních sobotních setkání byla vždy skvělá.
O přestávkách při čaji nebo kafíčku jsme měli šanci si nakoupit notový materiál
a navázat cenná sbormistrovská přátelství. Mnozí s příslibem výměnných
zpívání při mších nebo koncertech, což je vždy velmi poučné a inspirující. Naše
setkávání vyústilo v nadšené účasti ve Křtinách u Brna na nesoutěžní přehlídce
sborů, kde jsme se mnozí i s vlastními sbory potkali. Na závěr červnového kurzu
jsme se dohodli, že by se nám líbilo scházet se znovu, ale s jiným časovým
rozvržením. A tak pro letošní rok (2017-2018) byly navrženy 3 celodenní soboty.
Přihlásilo se nás 22. Jezdíme z různých koutů naší země – myslím, že nejdále to
má kolega až z Jindřichova Hradce.
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Při první lekci jsme se opět všichni představili, přednesli své zkušenosti
i starosti a rozebrali různé situace. Největší nářek byl asi kolem nedostatku
mužských hlasů. Naučili a rozebrali jsme 2 skladby z poslední vánoční notové
zásilky Musica sacra “Pochválen buď, Ježíš Kristus“ a „Zvěstujem vám radost”.
Jako vždy jsme získali mnohé rady.
Chtěla bych všem z Musica sacra poděkovat. Není jednoduché najít prostor
mezi tolika akcemi, které Musica sacra i Ondřej Múčka pořádají. Pro nás
sbormistry jsou taková setkání poučná, protože je těžké najít nějaký
sbormistrovský kurz pro sbormistry amatéry.
Za nás frekventanty srdečně děkuji.
Míla Provazníková

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
závěrečnou část.
(pokračování z čísla 4/2017)
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Svébytnou, víceméně samostatnou kapitolu, tvoří poutnické kancionály.
Poutnictví dosáhlo svého vrcholu v českých zemích v baroku. V této epoše
vznikla a nabyla monopolní postavení Radostná Cesta w tomto plačtiwém
Audolj: to gest: Každodennj Pobožnost putugjcjho k zázračným obrazům, totižto:
do Mariecell, k nerozdjlné Trogici Božj, na Sonntagberku a k bolestné Marii
Panně Taferlské: Kterážto pobožnost w městě Ewančickém, w Markrabstwj
morawském wyzdwjžená roku 1733, nynj pak zase wssem horliwým poutnjkům
1
českým a morawským na swětlo daná (Brno: František Karel Siedler, 1735).
Dalších reedic se dočkala rovněž v Jihlavě, v Litomyšli a v Jindřichově Hradci
ještě roku 1875!
Slibný rozkvět poutí přerušil osvícenský absolutismus a josefínské reformy.
Dne 11. dubna 1772 vydala Marie Terezie dvorský dekret, kterým zakázala
procesí konaná mimo dědičné země, s výjimkou procesí do Mariazell. Josef II.
nařízením z 16. května 1781 nejprve zapověděl procesí s prapory a hudbou,
2
3
7. října 1782 pak konání všech procesí. Ačkoli panovník udělal i ústupky,
dvorským dekretem z 8. března 1785 zakázal konání procesí na venkově.
Přestože byla po smrti císaře Josefa II. některá poutní místa postupně obnovena,
jejich význam velmi poklesl, což souviselo s probíhající sekularizací
4
společnosti. K oficiálnímu povolení poutí v rakouské monarchii opět došlo až
v roce 1840.
Radostná Cesta w tomto plačtiwém Audolj ztratila svou dosavadní výlučnost
v 2. polovině 19. století, kdy se v našich zemích začaly v hojné míře užívat
zpěvníky: Cesta Swato-Cellenská: někdy od wlastence nasseho, mučedlnjka
a patrona králowstwj Českého swatého Wáclawa, Jindřichowi, markraběti
1

Zpěvník vyšel v Brně již roku 1728.
S výjimkou svátku sv. Theophora a prosebných týdnů.
3
Dvorským dekretem z 27. listopadu 1782 povolil konat ročně dvě procesí v každé
diecézi (ne však o nedělích, nýbrž o nějakém církevním svátku). Dvorským dekretem
z 5. července 1785 povolil konání procesí u příležitosti osvobození Prahy
z posledního tureckého obléhání.
4
Např. poutní kostel Panny Marie s rezidencí „Mezi vinicemi“ v Žarošicích byl
v důsledku restrikcí zbořen až roku 1797, tedy sedm let po smrti panovníka Josefa II.
V témže roce vyhořel kostel sv. Anny, fara i velká část obce. Zchudlí občané použili
fragmenty ze zrušené rezidence jako materiálu k výstavbě nového kostela a obnově
vesnice. Funkci poutního kostela převzal roku 1801 nový kostel sv. Anny.
K obnovení původního mariánského kostela s rezidencí „Mezi vinicemi“ již nedošlo.
Poutní tradice však přežila období totalit do dnešní doby. Největší žarošickou poutí je
Zlatá sobota (koná se vždy druhou sobotu v měsíci září) se světelným průvodem
mariánských soch. Zdeněk Rotrekl (1920–2013) označil tuto tradici za „nejryzejší
barokní fenomén současnosti, jenž nemá z evropského hlediska obdoby“.
2
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Morawskému, poneyprw ukázaná, nynj od wěrných českých poutnjů neyswětěgssj
Rodičky a diwotwornice Cellenské Panny Marie milownjků, každoročně konaná:
aneb, knjžka mnohými rozličnými modlitbami, pjsněmi, litaniemi z rozličných
kněh sebranými, při pouti Swato-Cellenské k užjwánj pro celý den spořádaná
a okrásslená : pro potěssenj a cesty dlouhé ukrácenj wssem Swato-Cellenským
poutnjkům na swětlo wydaná a opět wytištěná (Jindřichův Hradec: Alois Josef
Landfras, 1851) a Karlovská cesta: poutní knížka k Panně Marii Karlovské
v Praze (Jindřichův Hradec: Alois Josef Landfras, 1860). Na ně navázala Příloha
k Cellenské cestě: sbírka 150 k této pouti přiměřených z wětssí části nowějssích,
wesměs wýborných duchowních písní, s potřebnými připomínkami poutníkům:
příruční a pomocná kniha pro horliwé wůdce průwodů jak na jmenowané,
a s touto poutí spojená, tak též i jiná swatá místa (Brno: J. Pustowsky, 1868)
vydaná Antonínem Mičkou (1809–1892), „starším bratrem“ (= vedoucím
poutních procesí) z farnosti sv. Tomáše v Brně. Péčí Mičkova nástupce Josefa
Šleze – rovněž vedoucího poutníků u sv. Tomáše – vyšla Úplná Cellenská cesta:
každodenní pobožnost na sv. pouti do Marianských Cell: příruční a pomocná
kniha pro horlivé vůdce poutníků do Maria Celly a na jiná sv. místa (Brno: Karel
Winiker, 1872, 1877, 1893). Tato knižní jednotka obsahuje texty oblíbených
poutních písní – jakýsi výbor ze starých kancionálů a lidových Špalíčků, dále
popis pobožností a zvyklostí poutníků na cestě do rakouského Mariazell.
K hojně užívaným patřila rovněž Poutní kniha Velehradská (Brno: Ant.
Nitsch, 1863) Karla Šmídka (1818–1878), zakladatele české literární historie na
Moravě. Její druhé doplněné vydání vyšlo u příležitosti tisíciletého výročí úmrtí
sv. Metoděje s rozšířeným názvem Poutní kniha Velehradská pro jubilejní rok
1885 (Brno: Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských, 1885). Knihu na
pokyn literárního odboru jubilejního výboru nachystal Jan Vychodil (1848–
1926), kaplan na Velehradě. Publikace obsahuje hlavně písně Jana Nepomuka
Soukupa (1863–1927) a F. Šmídka s nápěvy skladatele Pavla Křížkovského
(1820–1885).
Jak už bylo výše naznačeno, poutní procesí každé farnosti koordinoval „starší
bratr“ – laik se zvučným hlasem, dobrou výslovností a hudebním sluchem, jenž
z pověření duchovního předzpěvoval poutní písně, litanie a předříkával modlitby.
Úroveň písňového repertoáru a pobožností však značně kolísala. Proto se
Dědictví sv. Cyrilla a Methoda rozhodlo „vyhověti naléhavé a dávno cítěné
potřebě a vydati“ Poutní knihu: modlitby a písně (Brno: Dědictví sv. Cyrilla
a Methoda, 1893). Dílo rozpracoval Karel Bačák (1842–1891), český kazatel
u sv. Michala v Brně. Zemřel však předčasně, proto jeho práci dokončili
František Korec (1844–1931), farář v Řeznovicích a jeho bratr vrátiv se ze studií
v Římě Tomáš Korec (1863–1923), kaplan mu přidělený. Základem Poutní knihy
se stala Cesta Swato-Cellenská a Příloha k Cellenské cestě, dále písně k Panně
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Marii Filipsdorfské, Hostýnské, Lurdské, Karmelské, Tuřanské, Vranovské,
k patronům aj. Úhrnem 299 písní. Na projektu spolupracovalo konsorcium kněží
a hudebníků, jež v souladu s idejemi cyrilské reformy odmítlo poutní repertoár
pocházející z kramářských tisků. S úpravami a sestavením písní pomáhali
vydavatelům především: Bruno Sauer, kněz strahovské kanonie, Vladimír
Šťastný (1841–1910), prefekt brněnského biskupského semináře, František
Klinkáč (1831–1899), profesor náboženství v Telnici aj. Nápěvy zpracovali
hlavně František Musil (1852–1908), regenschori brněnské katedrály, a František
Kolísek (1851–1906), konzistorní rada na Petrově. „Všecky téměř písně někdy
i vícekráte přepracovali a co do obsahu, slohu i rythmu co možná bezvadnými
učinili.“ Zastaralé či „příliš triviální“ melodie změnili. Některé písňové texty
podložili novými nápěvy. Výsledek? „Lid přijal tuto reformu chladně. Zůstal
věrný svým Cestám, pokud byly, a Poutní kniha bratří Korců se nedočkala ani
druhého vydání“, glosuje Antonín Kolek (1895–1983), autor notovaného
kancionálu Radostná cesta k Staré Matce Boží Žarošské: Starodávná baroková
pouť (Brno: Občanská tiskárna, 1942). A právě Kolkovi – řediteli měšťanských
škol a houslistovi – vděčíme za sběr cca dvou tisíc poutních písní (!), které
poslechem od „starších bratrů“ zaznamenal v několika melodických i textových
5
variantách. Sto tři nejzajímavější poutních písní pak soustředil do výše uvedené
tištěné sbírky, kterou revidoval pozdější věhlasný dirigent Josef Veselka (1910–
6
1992). Titulní stranu navrhl akademický malíř Josef Konečný (1909–1989).
Zpěvník kromě písní obsahuje též modlitby vztahující se k dvoudenní pouti ke
Staré Matce Boží Žarošské. Přidanou hodnotou jsou pramenné poznámky
u každé písně, jakožto ojedinělá obrazová galerie „starších bratrů“. Za záchranu
řady barokních písní obdržel Kolek v roce 1975 od brněnského biskupství čestný
epiteton »mariánský slavíček«, jak to hlásá pamětní deska v žarošickém poutním
areálu. Kolkův sběr písní patří k významným hymnologickým počinům 20. stol.
Reprint Radostné cesty z roku 1942 vyšel péčí brněnské obchodní společnosti
7
Dědictví Svatováclavské v roce 2013. Jedenáct písní z Radostné cesty k Staré
Matce Boží Žarošské je zaznamenáno na magnetofonové kazetě Pouť & Vánoce
v Žarošicích (Praha: Antiphona, 1996).
Zatím posledním souborem duchovních poutních písní je Salve Regina:
poutnický kancionál pro poutě a laické pobožnosti (1. vydání Brno: Salve, 1992;
2. vydání Brno: Salve Regina, 2015) muzikologa Františka Malého (* 1956),
5

Dle sdělení Antonína Láníka. Antonín Kolek věnoval šaratickému faráři Ant.
Láníkovi kopii posbíraných poutních písní.
6
V publikaci chybně uvedeno: „Fr. Konečný“.
7
Dědictví Svatováclavské, spol. s r. o., Faměrovo náměstí 26, 618 00 BrnoČernovice.
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sestavený ze starších kancionálů a ústního podání. Repertoár zpěvníku je
rozčleněn do osmi kapitol: 1. Písně na začátku pouti a cestou na poutní místo;
2. Písně růžencové; 3. Písně ke svatým poutním patronům; 4. Mariánské písně na
poutním místě; 5. Písně k Pánu Ježíši; 6. Písně ke křížové cestě; 7. Písně
příležitostné; 8. Písně k loučení se s poutním místem a při návratu domů.
Součástí první kapitoly je rovněž Lidové ordinárium poutníků moravských
někdejšího šaratického faráře Antonína Láníka (1921–2014), jež motivicky
vychází z rázovité jihomoravské poutní písně. Salve Regina: poutnický kancionál
pro poutě a laické pobožnosti však dle autora není spjat jenom s poutěmi, ale
může být využíván jako doplněk mešního kancionálu po celý církevní rok.
Obrazový doprovod knižní jednotky tvoří barevné i černobílé dřevoryty
staroříšského grafika Michaela Floriana (1911–1984).
Uvedené katolické poutní zpěvníky jsou důležitým prvkem dotvářejícím
pohled na fenomén poutnictví. Oddíl »poutní písně« obsahovaly rovněž mešní
kancionály Tomáše Bečáka (1813–1855), Placida Johannese Mathona (1841–
8
1888), Františka Poimona (1817–1902), Dobroslava Orla (1870–1942) aj.
Kromě hlavních poutních kancionálů existovaly rovněž zpěvníky okrajové:
9
řádové, lokální , plagiáty, jakožto poutní sborníčky vydané pro jednorázovou
10
příležitost. Svoje soubory duchovních písní měli i mnozí „starší bratři“. Z výše
8

Z Úplného Kancionálu katolického Františka Poimona vyšel separát Poutnické
písně wyňaté z Úplného kancionálu katolického od F. Poimona (Olomouc: s.n.,
1856).
9
Moravský písmák, laický katolický kazatel a šiřitel „dobrých knih“ Šebestián
Kubínek (1799–1882) z Blažovic neměl hudební vzdělání. Přesto jeho zájem
o nábožné poutě dal vzniknout dvěma příručním nenotovaným sborníčkům:
Pobožnost k uctění nejswětějssího žiwota Pána nasseho Ježísse Krista w poutním
slawném chrámu Páně Křtinském w Markrabstwí Morawském (Brno: Šebestián
Kubínek, 1863); Poutnická cesta z Brna do Celly Panny Marie, již mnoholetý
Cellenský poutník namnoze známý sběratel údů dědictví Svatojánského v Praze,
dědictví Cyrila a Metodějě v Brně, dědictví Maličkých v Hradci Králové, dědictví sv.
Prokopa v Praze a Zlaté knihy dívek českých v Písku, uvědomuje těm, kteří tam ještě
nikdy nebyli (Brno: Šebestián Kubínek, 1875) – obsahuje Novou píseň pro poutníky
Cellenské pojatou ve třech dílech.
10
V první polovině 20. století mj. vyšlo: Poutní knížka první české pouti do Lurd
r. 1903 konané za protektorátu J. M. nejdůst. Pána, Pana Benedikta Korčiana a za
duchovního vedení Leopolda Kolíska (Brno: Leopold Kolísko, farář v Předklášteří
u Tišňova, 1903); Poutní knížka druhé české pouti do Lurd r. 1907, konané
v jubilejním roce 50. ročnice Zjevení P. Marie v Lurdech a 50. ročnice kněžství Jeho
Svatosti Pia X. ... za duchovního vedení Leopolda Kolíska (Brno: Leopold Kolísko,
1907); Příruční knížka poutní: K jubilejní pouti na Velehrad a Hostýn 1908
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uvedeného je nasnadě, že dané téma značně převyšuje mantinely Zpravodaje
Musica sacra. Kancionálová produkce v brněnské diecézi není dosud komplexně
probádána, což bude jedním z úkolů hudební vědy v následujících letech.
Karol Frydrych

Radostná cesta k Staré Matce Boží Žarošské
z děkanství velkomeziříčského (Brno: Děkanství velkomeziříčské, 1908); Poutní
knížka jubilejní pouti Moravanův do Říma roku 1908, konané v jubilejním roce 50.
ročnice kněžství Jeho Svatosti Pia X. ... za duchovního vedení Jana Hikla a Leopolda
Kolíska (Brno: Benediktinská knihtiskárna, 1908); Poutní knížka třetí české pouti do
Lurd roku 1911 konané ... (Brno: nákl. vlast., 1911); Poutní knížka pro III. pouť
křesť. – sociálních železničářů z Československa do Lisieux a Lourdes od 2. – 14.
května 1930 (Brno: L. Sáňka, 1930) – nenotováno aj.
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Novinka nakladatelství
v bohoslužbě

Krystal:

Zpívejte

Pánu

– hudba

Zpívejte Pánu – hudba v bohoslužbě
Konference katolických biskupů Spojených států amerických
Vydávaný český překlad tohoto dokumentu biskupů USA, podpořený
a odborně garantovaný liturgickou komisí České biskupské konference, nemá
sloužit jako přímý návod a předpis pro domácí situaci české a moravské církve,
ale jako inspirace. Ke studiu i praktické aplikaci se nezávazně nabízí dobře
propracovaný dokument z prostředí, kde mají jednotlivé diecéze a farnosti v této
oblasti sice větší možnosti a čelí možná poněkud jiným problémům, ale na
druhou stranu jsou součástí téže katolické církve a používají překlady týchž
liturgických knih. Snad právě odlišnost výchozího prostředí dá vyniknout
inspirativním prvkům dokumentu pro naše poměry: o některých aspektech hudby
sloužící v liturgii bychom mohli uvažovat jinak, vidět je v jiném světle. Na
praktické rovině by mohlo vydání dokumentu vést k pevnému zvyku plánovat
hudbu v liturgii s liturgickými knihami v ruce, komplexně a za účasti různých
zástupců slavícího společenství.
Anotace přejata z webu Karmelitánského knihkupectví, které zajišťuje distribuci
této publikace: http://ikarmel.cz/produkt/zpivejte-panu-hudba-v-bohosluzbe

Vaše ohlasy na srpnové číslo Zpravodaje a činnost MS
Opět srdečně děkuji za zaslání podzimního čísla Zpravodaje. Vždy se těším
na nové informace, dokonce se mi občas podaří vyluštit tajenku křížovky.
Doufám, že budu mít možnost zúčastnit se na Petrově Svatocecilského setkání.
Srdečně zdravím
Jana Štěpánková, Brno (e-mail z 25. 10. 2017)
***
Hezký pozdní večer, mockrát Vám děkuji za úžasné notové přílohy, už je
mám všechny vytištěné. Přeji moc hezké podzimní dny a těším se na další
setkání varhanního kurzu v Břeclavi.
Mária Markusová, okres Hodonín (e-mail z 25. 10. 2017)
***
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Dobrý den,
ze srdce děkuji za zaslání Zpravodaje (včetně příloh). Je radost si jej vždy
přečíst. Vždy mne před Vánoci inspirujete některou písní. Poslední roky alespoň
jedna z nich zazní při vánočních mších v naší farnosti.
S přáním krásných dnů zdraví
Jana Maloušková, okres Vsetín (e-mail z 26. 10. 2017)
***
Musím přiznat, že málo čtu. Ale když od vás přijde Zpravodaj, přečtu ho celý
najednou až do posledního písmene. Bohu díky! Zdravím všechny, kteří se podílí
na tak záslužné práci.
Josef Faktor, okres Písek (dopis z 6. 11. 2017)
***
Dobrý den,
děkuji za zaslání Zpravodaje Musica sacra s krásnými přílohami, které jsou
cenným zdrojem partů pro náš malý sbor. Každý rok několik z nich použijeme,
skladby nacvičíme a rádi zpíváme.
Přeji vše dobré
Dagmar Pištěková, okres Louny (e-mail z 16. 11. 2017)
***
Budeme vděční za další ohlasy (kladné i záporné) na náš Zpravodaj i činnost
Musica sacra.
Redakce

Prosba o radu matek – varhanic
V minulém čísle jsme otiskli prosbu paní Markéty Pevné o radu matek
– varhanic. Paní Pevná prosila čtenářky o rady a zkušenosti, jak skloubit hraní při
mši s péčí o dítko (děti), domácnost, vaření atd. Na tuto výzvu reagovaly dvě
čtenářky (moc jim děkujeme za odpovědi), níže přinášíme jejich zkušenosti.
***
Milá paní Pevná,
mám tři děti ve věku 6 a 4 roky a téměř 3 měsíce. U nás to funguje tak, že mši
v naší vsi odehraji bez rodiny, a pak jedeme na mši do města. Absolvuji tudíž
nedělní mše dvě.
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A co se týče vaření, většinou je jednoduché jídlo, které pohlídá manžel, když
hraji u nás, nebo vařím den dopředu. Občas uvařím v sobotu na dva dny
a změním přílohu.
Varhaničení žen – matek není jen jejich služba. Je to služba a oběť celé jejich
rodiny. Sama jsem ještě nevyřešila pocity, kdy hraju (a trénuju) a mohla bych se
věnovat rodině. Ale ti naši chlapi mají také svoje zájmy, no ne?
Kéž se Vám podaří najít ideální řešení ke spokojenosti vás obou.
A vám, milá redakce, děkuji za vaši práci. Ráda si Zpravodaj čtu, když už
nemám možnost účastnit se vašich akcí.
S pozdravem
Lenka Vrzalová, okres Třebíč (e-mail z 1. 11. 2017)
***
Milá paní Markéto,
je úžasné, že jste otevřela toto téma. Myslím, že matek-varhanic je určitě víc,
ale žádná se nejspíš nedostala přes mnoho svých povinností k sepsání vzkazu
jako Vy. Díky za něj!
Mám tři syny (6 let, 2 roky a 4 měsíce). Ke hře na varhany jsem se nadšeně
vrátila vždy 14 dní po porodu (všechna těhotenství byla riziková, a tak jsem
během nich nemohla také hrát). Hraní při mši beru jako službu Bohu a lidem.
A nyní také jako odpočinek, kdy se mohu věnovat opravdu jen liturgii a hře
a nemusím řešit alespoň chvíli své děti. ☺
Můj manžel je vždy, když to jen trochu jde, ochoten hlídat. Věděl od začátku,
že si vzal varhanici a člověka, který bude ve farnosti aktivní (ale varhanní služba
má největší prioritu ☺). Hraji dvakrát v týdnu ve všední den a na jedné nedělní
bohoslužbě. V neděli hraji na ranní (u nás jsou dvě nedělní mše). Než odejdu,
mají nachystanou snídani a oblečení, vrátím se domů, dochystám oběd, který si
předpřipravím v sobotu večer. Někdy stihnu probrat s nejstarším synem, o čem
bude evangelium, obleču děti a jdeme všichni do kostela, kde se snažím o děti
starat víc já, aby měl i manžel možnost trochu být víc v klidu. Mimo to jednou za
měsíc zpívá v neděli sbor mladých, který také vedu. Tehdy zapojuji na hlídání
i své další příbuzné účastnící se nedělní mše. Neděle je trochu náročnějším dnem,
ale stojí to za to.
Vy máte dítě v tom nejméně šikovném věku, musí neustále něco zkoumat,
určitě také nahlas vykládá své poznatky o místě, kde se nachází, mnoho věřících
k tomu nemá pochopení. Vašeho manžela naprosto chápu. Pokud to šlo, my jsme
tuto situaci řešili střídáním se. Ono naštěstí vyroste. U nás je po dlouhém
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vyjednávání konečně místnost pro rodiče s dětmi, kde si děti mohou hrát a rodiče
alespoň trochu v klidu prožít mši. Je to velmi praktická věc. Ostatní lidé v kostele
jsou také najednou spokojenější.
Své dítě vychováváte hlavně osobním příkladem. Když vidí, že se maminka
takto aktivně zapojuje do slavení liturgie, určitě to časem pochopí a možná na
Vás bude i hrdé. Nejstarší syn je se mnou často na kůru a najednou je mnohem
pozornější a vnímavější k tomu, co se děje okolo něj, než když je dole.
Je skvělé, že hrajete, rozhodně manžela pochvalte, že syna při mších hlídá,
bez něj byste hrát nemohla a nedělní mše sv. by byla tichá… Takže i Váš
manžel se aktivně zapojuje do života farnosti! ☺
Martina Dvořáčková, Brno-Tuřany (e-mail z 2. 11. 2017)

Informace – Nabídky – Pozvání
Srdečně zveme všechny členy i přátele jednota Musica sacra na
VALNOU HROMADU,
která se bude konat v sobotu 10. 3. 2018 v 9:30 hodin
v sále ZUŠ varhanická (Smetanova 14, Brno).
***
Srdečně zveme na
SBOROVÁNÍ – nesoutěžní přehlídku chrámových sborů.
Akce se koná pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho.
Sborování se uskuteční dne 17. 6. 2018 v kostele sv. Jakuba v Boskovicích.
Bližší informace naleznete v dalším čísle Zpravodaje, které vyjde v únoru 2018.
***
K obrázku svaté Cecílie
Tradiční součástí vánočního Zpravodaje Musica sacra je svatocecilský
obrázek. Autorem toho letošního je jáhen Jan Hrubý. Na zadní straně obrázku
jsou tradičně termíny akcí naší jednoty v r. 2018, na které vás srdečně zveme,
a úryvek z textu proneseného papežem Františkem při sympoziu o liturgické
hudbě v letošním roce.
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.
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***
Notovou přílohou tohoto čísla Zpravodaje jsou vánoční skladby:
- arr. F. Fiala – Přišlo jsi k nám, Jezulátko
- arr. M. Jakubíček – S pastýři teď o závod
***
Vážení sbormistři, zpěváci, varhaníci a chrámoví hudebníci, do 31. 1. 2018
nám napište, co jste zpívali a hráli o letošních Vánocích. Rádi vaše příspěvky
uveřejníme v únorovém čísle Zpravodaje.
***
Uzávěrka dalšího čísla je 31. ledna 2018. 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 ZÁBRDOVICKÝ KŮR: 1. Muzikolog, 2. Misál,
3. Symbol, 4. Forte, 5. Ludvík, 6. Gramofon, 7. Frekvence, 8. Dominanta, 9.
Kancionál, 10. Kalkant, 11. Analýza, 12. Kostka, 13. Půltón, 14. Struna.
Správnou tajenku nám zaslalo sedm luštitelů: A. Bendová, J. Hubert, J. Lindr, K.
Paulíková, J. Faktor, D. Pištěková a L. Janírek. Odměnu zasíláme panu Josefu
Faktorovi. Tajenku toho čísla nám zašlete do 31. 1. 2018.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Jméno jednoho ze Tří králů.
2. Adventní dekorace na dveřích domu.
3. Bílá nadílka.
4. Evangelista.
5. Jméno skladatele Ebena (1929-2007).
6. První dar tří mudrců z Východu.
7. Poslední den v roce.
8. IAMZ (přesmyčka).
9. První měsíc.
10. Král Judeje, který nechal přestavět Jeruzalémský chrám.
11. Jehličnan.
12. Náruživý čtenář knih.
13. Weihnachten.
14. Vonná pryskyřice používaná při náboženských obřadech.
Karol Frydrych
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