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Pozvání na Valnou hromadu
Drazí členové a příznivci naší jednoty Musica sacra,
uplynul další rok a je zde opět jedinečná příležitost společně se sejít,
zhodnotit činnost naší jednoty, probrat plány do budoucna,
vyjádřit se k jednotlivým tématům, vznést dotazy, přispět svými připomínkami
a podněty, a tak se podílet na další činnosti a směřování naší Musica sacra...
Mimo vlastní jednání – zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, seznámení
s plánovanými akcemi a projekty, připomínky, dotazy, diskuze – bude součástí
našeho setkání gratulace katedrálnímu regenschorimu a členu předsednictva
Musica sacra Petru Kolařovi k jeho významnému životnímu jubileu (50).
V rámci této gratulace vystoupí vokálně-instrumentální ansámbl
Collegium musicale bonum ze Slavkova u Brna pod vedením Karola Frydrycha.
A jako vždy, přejde po společné modlitbě Anděl Páně schůze ve společné agapé,
kde se při pohárku vína a něčeho dobrého k zakousnutí naskýtá příležitost
k osobním rozhovorům, setkáním a diskuzím na různá témata.
Na vše toto i na každou a každého z vás se těším!
Willi Türk

VALNÁ HROMADA MUSICA SACRA
se uskuteční v sobotu 10. března 2018 v 9:30 hodin
v sále ZUŠ varhanická
Brno, Smetanova 14
Srdečně zveme!

K zamyšlení
Čiň pokání a věř evangeliu!
Tak budeme slyšet na Popeleční středu. Přesně totéž jsme v množném čísle
slyšeli přesně před měsícem v nedělním evangeliu (Mk 1,15nn) ve správnějším
překladu: Obraťte se a věřte evangeliu. Výraz evangelium tehdy znamenal:
Radostná zpráva, že s novým vládcem začíná dobrá společenská situace. V jaké
souvislosti to Pán Ježíš říká? Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Boží
království je ta nová dobrá situace a on je ten, ve kterém přichází.
Následkem toho bylo, že čtyři mladí muži všechny a všechno zanechali
a odešli za Ježíšem, následovali ho.
Ne že bychom za Ježíšem nešli, ale smyslem postní doby je, abychom se
k Pánu Ježíši obrátili důkladněji, abychom se mu otevírali mnohem více, dávali
mu mnohem více prostoru ve svých myšlenkách i jednání, abychom se co nejvíce
podobali Petrovi, Ondřejovi, Jakubovi a Janovi, kteří Ježíšem fascinovaní,
zahledění do něj, jdou za ním.
To je ono: Čiň pokání – obrať se a věř evangeliu!
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

Koncilní liturgická reforma a hudba liturgie
Liturgická konstituce Druhého vatikánského koncilu (1962-1965)
Sacrosanctum Concilium (SC) stanoví základní požadavky na liturgickou hudbu:
„Liturgická hudba bude tedy tím posvátnější, čím těsněji bude spjata
s liturgickým děním, ať vroucnějším vyjádřením modlitby nebo sjednocením
srdcí, ať tím, že posvátným obřadům dodá slavnostnější ráz. Přitom církev
schvaluje všechny formy pravého umění, pokud mají náležité vlastnosti, a přijímá
je do liturgie.“1 Z tohoto pohledu na liturgickou hudbu jsou kladena tři základní
kritéria: úzké sepjetí s liturgií skrze její hudební a textovou formu, charakter
modlitby formující bohoslužebné shromáždění a umělecká kvalita. Hudebník,
který se snaží o splnění těchto podmínek, objeví i další rys liturgické hudby, její
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universalitu – katolicitu. Tento universální charakter umožňuje každému národu
užívat v liturgii vlastní a osobitou hudební produkci, která však odpovídá
obecným podmínkám kladeným na liturgickou hudbu a vyjádřených
v dokumentech církve. Liturgická hudba je a má být uměleckým dílem, má
oslovit ducha i duši všech účastníků bohoslužby. V důsledku toho církev
schvaluje všechny hudební formy a pokud mají náležité vlastnosti, přijímá je do
liturgie. Hudba tím, že je začleněna do liturgie, se stává její integrální součástí, je
„posvěcována a působí posvěcení“.
Již v průběhu II. vatikánského koncilu se profilovaly dvě základní představy
o liturgické hudbě, které mají i v dnešní době své stoupence a propagátory. První
zdůrazňuje, že liturgická hudba má pro svou dokonalou formu jakousi
„kanonicitu" a je posvátná sama o sobě. Opačná představa spojuje s liturgií
jakoukoli hudbu, která je považována za vhodnou pro to které společenství. Proti
prvnímu názoru lze namítat to, že hudba není sama o sobě posvátná, druhý názor
nemusí vždy dostát kritériím uměleckým a liturgickým.
Liturgická hudba a Druhý vatikánský koncil
Předkoncilní liturgické hnutí formovalo základní představu o liturgické
hudbě, kterou můžeme sledovat v církevních dokumentech té doby od Pia X. až
po Pia XII. Vývoj v pojetí liturgické hudby v předkoncilní církvi, od chorálu
a polyfonie až po „moderní hudbu“, se promítl i do textu koncilní liturgické
konstituce.2 Relátor přípravné podkomise pro církevní hudbu Mons. Higini
Anglès prosazoval odlišné pojetí liturgické hudby a gregoriánského chorálu než
ostatní členové této pracovní skupiny.3 Určitá část této komise vnímala chorál
a liturgický zpěv na základě výkladu francouzské benediktinské školy, Anglès
vycházel z motu proprio Tra le sollecitudini papeže Pia X. z roku 1903.4 Jestliže
benediktini z francouzského Solesmes prosazovali preciznost a vytříbenost
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Motu proprio o církevní hudbě z 22. listopadu 1903 zdůrazňuje chorál a polyfonii, instrukce
z 3. září 1958 dává daleko větší prostor „moderní hudbě“ v liturgii. Srov.: SACRA RITUUM
CONGREGATIO: „Instructio De Musica Sacra et Sacra Liturgia“ ad mentem Litterarum
encyclicarum Pii Papae XII „Musicae sacrae disciplina“ et „Mediator Dei“, AAS 50 (1958),
s. 630 – 663.
3
Přípravná neboli předkoncilní komise měla 13 podkomisí, přičemž jedna z nich se věnovala
posvátné hudbě, a to ve složení: relátor: H. Anglès; sekretář: E. Cardine; konzultoři: J. Hervás,
P. Jones, P. Jounel, L. Brinkhoff, C. Kniewald. Tato předkoncilní komise vypracovala základní
schéma textu liturgické konstituce tzv. Instrumentum laboris, které bylo v průběhu koncilního
jednání církevními otci připomínkováno a upravováno. Je tedy zřejmé, jak významná byla tato
práce a jaké pojetí liturgické hudby tento text prezentoval. Viz.: KOPEČEK, P., Liturgické hnutí
v Českých zemích a pokoncilní reforma, Brno: CDK 2016, s. 185 – 186.
4
PIUS X., Tra le sollecitudini. Motu proprio o církevní hudbě ze dne 22. 11. 1903, AAS, 36
(1903), s. 387 - 395.

3

gregoriánského chorálu, který byl typický pro mnišské komunity, tak španělský
rektor Papežského institutu Musica Sacra, Higini Anglès, se snažil začlenit
chorál do farní bohoslužby. Chorál vnímal jako jednohlasý zpěv zpívaný všemi
věřícími, domníval se, že tento zpěv je možno uchovat a rozvíjet. Byl silným
zastáncem latiny v liturgii právě z tohoto pohledu hudebního. Argumentoval
církevními dokumenty a především motem propriu papeže Pia X. a doufal, že
v pokoncilní církvi se chorál rozšíří ve farnostech a prostoupí do každého typu
bohoslužby. Dle tohoto dokumentu uznával jen dva základní druhy liturgického
zpěvu: gregoriánský chorál a sborový polyfonní zpěv. Jeho rigidní pojetí
liturgické hudby vedlo k tomu, že nepřikládal význam lidové duchovní písni,
která již po mnohá staletí byla součástí liturgie v mnoha zemích. Lidovou
duchovní píseň vnímal ve vztahu k reformaci a jako nevlastní hudební tvorbu
katolické církve.
V kontextu těchto diskusí v přípravné koncilní podkomisi pro posvátnou
hudbu byla stať o liturgické hudbě připravována bez návaznosti na liturgické
hnutí, očekávanou konceptuální proměnu liturgie a valorizaci lokálních
liturgických i hudebních tradic. Výsledkem práce této podkomise je text, který
upravuje základní požadavky dokumentu Tra le sollecitudini:
„Kromě melodií, které příslušejí celebrantovi u oltáře a přisluhujícím a které
mají být vždy v gregoriánském zpěvu bez jakéhokoli doprovodu, všechen ostatní
zpěv přísluší sboru kleriků, a proto kostelní zpěváci, i když jsou to lidé světští,
zastupují vlastně církevní sbor.“5
I když text vychází z tohoto dokumentu, odráží i názory dalších
magisteriálních dokumentů: Apoštolská konstituce o posvátné hudbě “Divini
cultus sanctitatem“ Pia XI. z 20. prosince 1928;6 Encyklika papeže Pia XII.
„Musicae sacrae disciplina“ z 25. 12. 1955;7 Instrukce posvátné kongregace pro
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PIUS X., Tra le sollecitudini. Motu proprio o církevní hudbě ze dne 22. 11. 1903, č. 12.
Citováno dle http://www.sdh.cz/sdh_htm/archiv/mo_pro.htm (červenec 2017).
6
V textu této konstituce se říká: „Aby věřící měli živější účast při službách Božích, staniž se
gregoriánský zpěv v těch částech, které patří lidu, opět lidovým zpěvem. A zajisté je velmi
zapotřebí, aby věřící ne pouze jako cizí a němí diváci, nýbrž krásou liturgie zcela proniknuti tak
byli přítomni posvátným obřadům.“ Citováno dle http://www.sdh.cz/sdh_htm/archiv/
mo_pro.htm (červenec 2017).
7
Papež v tomto listu upozorňuje, že liturgická hudba „musí být posvátná … touto posvátností
je charakterizován gregoriánský chorál, který po mnoho staletí se používá v církvi, takže je
jejím bohatstvím. Tento zpěv, pro vnitřní přilnutí melodie ke slovům posvátného textu,
nejenom liturgii plně vyhovuje, ale svým způsobem interpretuje její sílu a účinnost, vlévá
sladkost do duše posluchače, a to pomocí jednoduchých a snadných hudebních prostředků …
Zachovat tento vzácný poklad gregoriánského chorálu, aby byl blízký lidem, je na všech,
kterým Ježíš Kristus svěřil hlídat a rozvíjet bohatství církve.“ Viz.: PIUS XII, Litt. enc. Musicae

4

bohoslužbu O církevní hudbě a liturgii „De Musica Sacra et Sacra Liturgia“
z 3. 9. 1958.8
V přípravné fázi se nerozvinul pohled na hudbu v liturgii, tak jak je naznačen
v dokumentu z roku 1958, kde se pod termínem posvátná hudba rozumí:
gregoriánský zpěv, posvátná polyfonie, moderní posvátná hudba, varhanní
posvátná hudba, lidový náboženský zpěv a náboženská hudba.9 V tomto
dokumentu se tyto formy hudby v liturgii popisují a vysvětlují, na rozdíl od
koncilní konstituce, kde nejsou ani zmíněny. Instrukce „De Musica Sacra et
Sacra Liturgia“ udává, kdy a při jakých příležitostech se tyto formy zpěvu
a hudby mohou v předkoncilní liturgii uplatnit a připravila tak základ pro
následnou aplikaci v liturgii obnovené. Předpokládaná obnova liturgické hudby
na tomto základě v Instrumentum laboris nebyla a v přípravné komisi převládl
názor, že text o církevní hudbě je nedokonalý a vypracovaný jen samotným
relátorem, který s členy podkomise téměř nekomunikoval. Anglès vycházel
z předkoncilního pojetí liturgie, plně nereflektoval její pojetí, jak bylo
prezentováno v dalších podkomisích přípravné liturgické komise, nedůvěřoval
sekretáři Bugninimu a snažil se o maximální zachování latiny v liturgii, přičemž
komise dávala větší prostor národním jazykům. V tomto kontextu je
pochopitelný jeho důraz na gregoriánský chorál a latinské zpěvy lidu spojené
s jejich znalostí „missa mundi“, případně při slavnostech „missa de angelis“.
Tyto názory prezentoval na zasedání komise v dubnu 1961, kde se projevilo
zmiňované napětí uvnitř přípravné komise a zásadní odlišnost v pohledu na
liturgickou hudbu. Vše se vystupňovalo na posledním setkání přípravné komise
v lednu 1962, kdy se finalizoval text přípravného koncilního dokumentu, a kdy
během diskuse nad kapitolou pojednávající o posvátné hudbě Mons. Anglès
s rozhořčeností opustil jednání.10 Z důvodů časových a procedurálních nebylo
sacrae disciplina de musica sacra, [Ad vene rabiles Fratres Patriarchas, Primates,
Archiepiscopos, Episcopos aliosque locorum Ordinarios, pacem et communionem cum
Apostolica Sede habentes], 25 dec. 1955, AAS 48 (1956), s. 5-25.
8
Velmi důkladný rozbor a komentář k této Instrukci podal sekretář předkoncilní komise:
Bugnini, A., Liturgia viva, Milano: Àncora 1962. Srov.: SACRA RITUUM CONGREGATIO:
„Instructio De Musica Sacra et Sacra Liturgia“ ad mentem Litterarum encyclicarum Pii Papae
XII „Musicae sacrae disciplina“ et „Mediator Dei“, AAS 50 (1958), s. 630 – 663.
9
„Sub nomine « Musicae sacrae » hic comprehenduntur : a) Cantus gregorianus,
b) Polyphonia sacra, c) Musica sacra moderna, d) Musica sacra pro organo, e) Cantus
popularis religiosus, f) Musica religiosa.“ SACRA RITUUM CONGREGATIO: „Instructio De
Musica Sacra et Sacra Liturgia“ ad mentem Litterarum encyclicarum Pii Papae XII „Musicae
sacrae disciplina“ et „Mediator Dei“, čl. 4, AAS 50 (1958), s. 633.
10
Sekretář komise Annibale Bugnini uvádí, že byl Anglès „vyveden“, čím naznačuje bouřlivost
diskuse. Viz.: KOPEČEK, P., Liturgické hnutí v Českých zemích a pokoncilní reforma, Brno: CDK
2016, s. 186.
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možné dále na textu o liturgické hudbě pracovat, proto převládlo obecné
přesvědčení, že toto téma bylo v přípravné fázi málo diskutováno a reflektováno
v širších souvislostech. Tyto odlišné názory významných členů předkoncilní
komise se promítly do koncilního jednání i následné pokoncilní reformy.
Požadavky na liturgickou hudbu v instrukci Inter oecumenici.
Pro uskutečnění pokoncilní liturgické reformy a správnou interpretaci textu
liturgické konstituce i přání koncilních otců byla ustanovena komise, která již
v roce 1964 vydává první instrukci ke správné aplikaci Sacrosanctum
Concilium.11 Text instrukce klade několikeré požadavky na liturgickou hudbu,
předně se jedná o mši, která je stále dělena na „missa lecta“ a „missa cantata“
a udělením možnosti většího užití lidového jazyka byl vysloven požadavek
zhudebnění příslušných částí pro zpívanou mši v národním jazyku. Dalším
požadavkem je hudební výchova kněží a bohoslovců, stanovení pravidel pro
zpívanou mši: „Die vero dominica aliisque maioribus diebus festis, Missa in
cantu celebretur …“12 Instrukce ukládá vytvoření diecézních a národních
liturgických komisí, které mají podporovat a rozvíjet nejen liturgický zpěv, ale
i liturgickou hudbu. Při vznikajících komisích byla vytvořena vždy hudební
sekce. V dokumentu se stanoví, které části mají (mohou) být v lidovém jazyce:
jednotlivá čtení, evangelium, modlitby věřících, zpěvy Ordinária (Kyrie, Gloria,
Credo, Sanktus a Agnus Dei), antifony k introitu a k přijímání, responsoriální
žalm, aklamace, pozdravy a dialogy, dále modlitba Otčenáš s admonicí
a embolismem.13 Pro zpěv těchto částí bylo třeba přeložit a zhudebnit
Ordinárium, žalmy a příslušné části mešního řádu. Z textu dokumentu není
zřejmé, zda pro zhudebnění těchto částí v lidovém jazyce se má použít
chorálního nápěvu či vytvořit nové hudební kompozice těchto zpěvů.
I v pokoncilní komisi „Consilium ad exsequendam Constitutionem de sacra
Liturgia“ pokračovala diskuse o hudbě v návaznosti na jazyk při vnímání
doposud nezpochybnitelných tezí: gregoriánský chorál je vlastní zpěv římské
liturgie14 a jazykem liturgie je latina.15 Tato pokoncilní diskuse ohledně
liturgické hudby vyústila ve vydání Graduale simplex a zachování
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SACRA RITUUM CONGREGATIO ET CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE
SACRA LITURGIA: Instructio (prima) ad exsecutionem Constitutionis de sacra Liturgia recte
ordinandam „Inter Oecumenici“ (26. 9. 1964), AAS 56 (1964), s. 877-900.
12
Tamtéž: č. 15.
13
Tamtéž: č. 57.
14
SC č. 116.
15
SC č. 36.
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gregoriánského zpěvu,16 ale současně i dala možnost nové hudební tvorbě.
Skutečnost, že instrukce vychází na konci září 1964 a v ní uvedené změny mají
začít platit od 7. března 1965 (malá liturgická reforma), nedává příliš prostoru
pro tak brzké zavedení nových hudebních kompozic pro zpívanou mši.17
Když se v Consiliu diskutovala otázka liturgické hudby a její začlenění do
„Inter Oecumenici“, dospěla komise k názoru, že toto téma vyžaduje větší
prostor a širší diskusi. Po vydání instrukce se začali na Consilium obracet
hudební skladatelé s praktickými dotazy a požadovali vyjasnění článků 112, 114
a 117 Liturgické konstituce, které se vztahují k liturgické hudbě. Vysvětlením
bylo, že nová instrukce nemohla obsáhnout všechny body konstituce a o hudbě
v liturgii bude pojednávat samostatný dokument připravený ve spolupráci
s hudebníky a skladateli. V lednu 1965 se začalo pracovat na dokumentu
o liturgické hudbě, kde se mělo jasně stanovit: a) jaké pravomoci v užití lidového
jazyka v liturgii mají místní biskupské konference; b) jakou podobu má mít
dialogická mše s lidem; c) je v pravomoci faráře či rektora kostela rozhodnout
o druhu liturgického zpěvu – gregoriánský chorál, polyfonie a moderní sakrální
hudba; d) při latinských mších jsou některé části v lidovém jazyce (části
bohoslužby slova) – jaké zde použít zpěvy s ohledem na aktivní účast věřících;
e) Credo a Sanktus se mají zpívat chorálním nápěvem nebo jinou melodií blízkou
lidu.18
Již 12. února 1965 bylo hotovo první schéma nové instrukce pro posvátnou
hudbu, kterou připravilo Consilium, a začal proces jeho připomínkování ze
strany hudebníků a kompetentních orgánů. Mons. Anglès v souladu
s akademickým senátem Papežského institutu Musica Sacra zaslal dne 25. března
1965 dopis papeži Pavlu VI., v němž upozorňoval, že na přípravě dokumentu se
nepodíleli hudební odborníci a ani nebyli dotazováni, jak bylo avizováno. Další
dopis následoval 7. června, ve kterém byla práce Consilia kriticky zhodnocena
s následujícími výhradami: nebyli konzultování „opravdoví hudebníci“, ale jen
zastánci „určitého směru“; podle Inter Oecumenici má být celé mešní Proprium a
Ordinarium v lidové řeči; jsou kněží, kteří žádají opuštění latiny ne pro dobro
věřících či jejich aktivní účast, ale protože zastávají postoje „nacionalistické
16

Vedle Graduale simplex (1967) byly vydány i další pokoncilní knihy pro gregoriánský zpěv:
Kyriale simplex (1964), Ordo Cantus Missae (1972) a Gradual (1974).
17
Text uvádí: „auctoritate Sua confirmavit, et publici iuris fieri iussit, ab omnibus ad quos
spectat, a die 7 martii anno 1965, prima dominica in Quadragesima, sedulo servandam.“
SACRA RITUUM CONGREGATIO ET CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE
SACRA LITURGIA: Instructio (prima) ad exsecutionem Constitutionis de sacra Liturgia recte
ordinandam „Inter Oecumenici“ (26. 9. 1964), čl. 99, AAS 56 (1964), s. 900.
18
BUGNINI, A., La reforma liturgica (1948-1975). Nuova edizione riveduta e arrichita do note
e di supplementi per una lettura analitica. Roma: CLV 1997, s. 865-866.
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a protiřímské“; věřící nechápou nic z toho, co je zpíváno v lidové řeči; během
několika měsíců se vše opustilo (latina a chorál); nekatolíci pěstují gregoriánský
zpěv více než katolická církev.19 Tento dopis odstartoval kritické hodnocení
práce Consilia a jednalo se v podstatě o pokus zastavit rozbíhající se liturgickou
reformu.
V tomto okamžiku bylo zřejmé, že na dokumentu o liturgické hudbě, který
připravili liturgové, se musí podílet hudebníci. Státní sekretariát proto k této
spolupráci, dle doporučení Papežského institutu Musica Sacra, vyzval sdružení
„Pueri cantores“ a jejího předsedu Mons. Fiorenza Romitu.20 Consilium sestavilo
komisi, která měla 43 odborníků, z nichž polovinu tvořili hudebníci a druhou
liturgikové, jim bylo zasláno schéma instrukce o posvátné hudbě
k připomínkování.21 Na základě jejich připomínek bylo schéma upraveno
a následně bylo v Consiliu čteno, dále bylo připomínkováno a diskutováno
v průběhu let 1965 a 1966. Teprve až 12. schéma bylo v únoru 1967 představeno
papeži, jím schváleno a 5. března 1967 publikována Instrukce o liturgické hudbě
Musicam Sacram. Celý průběh přípravy tohoto dokumentu poukazuje na
odlišnost postojů k tomuto tématu a na hledání kompromisů, přičemž prvotním
impulsem byly praktické otázky v oblasti liturgické hudby při zavádění „malé
liturgické reformy“ ohlášené na březen 1965 instrukcí Inter Oecumenici.
Očekávalo se, že s vydáním nových liturgických knih a zavedením „velké
liturgické reformy“ 30. listopadu 1969 bude publikováno pojednání o liturgické
hudbě odpovídající novému mešnímu řádu, zavedení lidového jazyka do
bohoslužby i lokální hudební tvorbě. Dlouhý proces přípravy a schvalování
Instrukce Musicam Sacram poukázal na názorovou odlišnost k otázce liturgické
hudby, přičemž převládalo přesvědčení, že tato Instrukce plně odpovídá
požadavkům obnovené pokoncilní liturgie.
P. Pavel Kopeček
V příštím čísle Zpravodaje: Česká pokoncilní liturgická hudba (pozn. redakce)
19

Tamtéž: s. 867.
Více: http://www.puericantores.org/about-pueri-cantores,history (červenec 2017).
21
Těmito odborníky byli: J. Wagner, A-G. Martimort, A. Dirks, P. Jones, A. Hänggi, J. Gelineau,
L. Agustoni, L. Buijs, H. Schmidt, L. Borello, L. Trimeloni, S. Famoso, P. Jounel, F. McManus, J.
Smits van Waesberge, A. Franquesa, E. Lengeling, A. Jungmann, E. Moneta Caglio, B.
Neunheuser, P. Damilano, J. Hourlier, E. Cardine, T. Schnitzler, P-M. Gy, R. Falsini, R.
Weakland, J. Beilliard, J. Harmel, J. Claire, L. Kunz, I. Tassi, C. Vagaggini, H. Anglès, F. Romita,
M. Altisent, B. Fischer, E. Bonet, H. Hucke, D. Bartolucci, L. Migliavacca, J. Overath, F. Schmitt.
Tento seznam spolu s vybranými konzultory byl předložen papeži Pavlu VI., který byl
s vybranými odborníky spokojen. Viz. BUGNINI, A., La reforma liturgica (1948-1975). Nuova
edizione riveduta e arrichita do note e di supplementi per una lettura analitica. Roma: CLV
1997, s. 867.
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Nejstarší český katolický kancionál
Pokusme se nejdříve porozumět náboženské situaci v českých zemích na
konci 16. století. Obyvatelé českých zemí byli až na jednotlivce věřící křesťané,
ale katolíků byla mezi nimi nejvýše jedna desetina.22 Na Moravě žilo katolíků o
něco více, ale žádné statistiky o tom neexistují. Mocensky bylo postavení
katolíků na Moravě lepší než v Čechách. Důvodů bylo více, ale uveďme jen
jeden. Zatím co pražské arcibiskupství bylo od roku 1421 do roku 1561
neobsazeno, na Moravě byla posloupnost biskupů nepřerušená a moravští
biskupové si dokázali udržet v zemi autoritu. První pražský arcibiskup po
stotřicetileté sedisvakanci Jan Brus z Mohelnice (1561-1580) se na rozdíl od
moravských biskupů dlouho neodvažoval kvůli odporu českého kněžstva vyhlásit
dekrety Tridentského koncilu.
Husitství nezanechalo na Moravě tak hluboké stopy jako v Čechách. Mnohem
větší pohromu přineslo luterství. Luterství se rychle šířilo hlavně mezi německy
mluvícím obyvatelstvem. Němci tvořili vedoucí společenskou vrstvu ve většině
významných měst, jako bylo Znojmo, Jihlava, Olomouc, Opava a proniklo i do
sídla moravských biskupů Kroměříže. V roce 1550 zanikly katolické fary např.
v Moravské Třebové a ve Šternberku a na místa katolických farářů nastoupili
luterští predikanti. Luterství však pronikalo i mezi české obyvatelstvo.
Mezi českým obyvatelstvem Moravy zaujala významnější postavení
kalvínsky orientovaná Jednota českých bratří. Protože v Čechách byla postavena
mimo zákon, uchýlila se na Moravu, kde požívala ochrany některých
významných šlechticů. Připomeňme, že Markrabství moravské mělo tehdy
vlastní správu a bylo z náboženského hlediska až do Bílé Hory snad
nejtolerantnější zemí v tehdejší Evropě. Různé konfese i přes vytrvalý tlak
olomouckých biskupů tu žily vedle sebe v poměrném klidu. Vždyť v zemském
sněmu zasedali a spolupracovali jak člen Jednoty Karel starší ze Žerotína, tak
kardinál Ditrichštejn. Jeden z pozdějších velitelů protihabsburského povstání na
Moravě Ladislav Velen ze Žerotína pozval dokonce kardinála na svou svatbu.
Přes to, že byla i na Moravě uplatňována nemravná protestantská zásada cuius
regio, eius religio (koho území, toho náboženství), nikdo nemusel kvůli
náboženskému přesvědčení utíkat ze země.
Tridentský koncil potvrdil primát latiny v liturgii. To nebyl konzervativizmus.
Latina byla jazykem vzdělanců v celé Evropě a vážil si jí i Martin Luther
22

Dnes se odhaduje počet praktikujících věřících v Česku na 5 %, což je o polovinu méně. Na
druhé straně však byli ostatní lidé v 16. století věřící, byť v různých církvích, zatím co dnes
jsou ateisté. Na rozdíl od 16. století, kdy se jednotlivá vyznání mezi sebou potírala, dnes mezi
nimi převládá spolupráce, ekumenismus.
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a respektoval ji ve své liturgii. V katolické církvi převažovala nedůvěra
k národním jazykům, protože panoval názor, že se jejich prostřednictvím dají
nenápadně přenášet bludné myšlenky. Užití národních jazyků bezesporu
napomáhalo lepšímu porozumění náboženským pravdám v širokých masách
věřících. Proto začaly všechny reformační konfese používat národních jazyků
k hlásání svých myšlenek a luterství, pocházející z Německa, se stalo jakýmsi,
byť nezamýšleně, nástrojem germanizace.
Katolíci zdědili některé české písně až ze středověku, ale při mši česky
nezpívali, ani vlastní zpěvník neměli. Naproti tomu Jednota bratrská obratně
využila tisk a začala po polovině 16. století vydávat krásně graficky vyzdobené
velké zpěvníky. Zmiňme jen Písně duchovní evangelistské v redakci Jana
Blahoslava (1. vyd. V Polsku 1561, 2. vyd. v Ivančicích 1564, 3. vyd. 1571),
které přinesly 1745 textů, 426 notovaných melodií. Za nimi nezůstali pozadu ani
čeští luteráni Jakub Kunvaldský (Písně chval božských, Olomouc 1572, 1576)
a Tobiáš Závorka Lipenský. Proto se není co divit, že v roce 1588 vydal v Praze
jezuita Václav Šturm pod názvem Rouzsouzení a bedlivé uvážení velikého
kancionálu... objemnou kritiku bludů, obsažených v Blahoslavově kancionálu.
Co však tato učená kritika znamenala, když katolíci dosud žádný zpěvník
v českém jazyku neměli? Při tom víme, že v té době se laici dožadovali
církevního souhlasu, aby směli zpívat české písně alespoň při přijímání.
Z popudu biskupa Stanislava Pavlovského (1579-1598) a jako reakci na bratrské
a luteránské kancionály připravil řeholní kanovník řádu sv. Augustina Jan
Rozenplut první český katolický Kancionál. Dílo dokončil až kolem roku 1600
a věnoval je nástupci Pavlovského kardinálu Františku Ditrichštejnovi (15991636).
Jan Rozenplut ze Schwarzenbachu se narodil kolem roku 1560 v Července
u Olomouce. Ze Schwarzenbachu nebyl titul šlechtického rodu, ale německý
název Červenky. Rozenplut vystudoval a byl vysvěcen v Olomouci. Postupně byl
farářem v Uničově (1580), Litomyšli (1581), děkanem v Lanškrouně (1582),
děkanem u sv. Jakuba v Brně (1684), kanovníkem kolegiátní kapituly na Petrově
v Brně (1586) a arciděkanem ve Znojmě. Na přání biskupa Stanislava
Pavlovského vstoupil Rozenplut do řádu augustiniánů kanovníků a 28. dubna
1588 byl zvolen proboštem augustiniánské kanonie ve Šternberku. Biskup
Pavlovský Rozenplutovi velmi důvěřoval, a proto mu v letech 1589-1593 svěřil
i správu augustiniánského kláštera Všech svatých v Olomouci. Proboštem ve
Šternberku zůstal Rozenplut až do své smrti na začátku června roku 1602, kdy
byl pochován v kryptě augustiniánského kostela ve Šternberku. To je zatím vše,
co o Rozenplutově životě víme.
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Augustiniáni podobně jako většina historických řřádů
ů tehdy prožívali krizi.
Jejich situace ve Šternberku byla ještě o to horší,
rší, že zde žili ve stálém napětí
nap
s městem, které bylo luteránské a využívalo každé příležitosti
říležitosti k tomu, aby jim
dalo najevo své nepřátelství. Město mělo
lo oporu ve své vrchnosti, kterou tehdy
byl luterán vévoda Karel z Münsterbergu. Vévoda dal dokonce pro luterány ve
Šternberku postavit roku 1590
kostel Nejsvětě
ětější Trojice (dnes
neexistuje), který měl
m konkurovat
nenáviděným
ěným
augustiniánům.
augustinián
Vévoda si kromě toho činil nárok
na právo zasahovat do volby
probošta. Hejtman šternberského
šter
panství se proto pokusil osobně
osobn
zabránit Rozenplutovi v nástupu
do funkce. Z análů šternberského
kláštera víme, že roku 1599 stačil
sta
Rozenplut ještě dokončit nový
hlavní oltářř a vybudovat pod ním
kryptu, do které dal uložit ostatky
zakladatele
klá
kláštera
knížete
Alberta ze Šternberka. Krátce
před
ed smrtí dal zhotovit Albertovu
sochu, kterou dal umístit na
epištolní stranu hlavního oltáře
oltá
tam, kde stál odkládací stolek pro
bohoslužebné potřeby.
pot
Ani tato
socha se nedochovala. V letech
1775-1783
1783 si totiž augustiniáni
postavili nový, stávající kostel.
Rozenplut byl zřejmě
z
pracovitý energický muž, který se snažil v klášteře obnovit pořádek.
řádek. Připomeňme
P
např., že klášter neměll až do vizitace biskupem Lichtenštejnem roku 1688 žádná
statuta, která by upravovala jeho denní řád. Kromě starostí o pozvednutí klášterní
discipliny začal
al Rozenplut roku 1593 pracovat na Kancionálu. K práci ho vedla
snaha poskytnout katolickým věřícím zpěvník,
vník, který by byl oporou hlavně
hlavn proti
výše zmíněným kancionálům bratrským a evangelickým.
ickým. Je zvláštní, že kněz,
kn
který strávil větší část svého života v místech, kde převládala
řevládala němčina,
ně
jako byl
Lanškroun, Brno, Znojmo, Olomouc, Šternberk, vytvořil
řil první český
č
katolický
zpěvník.
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Rozenplutův Kancionál se sice velikostí ani výzdobou nevyrovnal
nekatolickým zpěvníkům, ale jako první katolické dílo tohoto druhu si zaslouží
obdiv. Kromě úvodu a rejstříku měl 866 stran a byl podobně jako nekatolické
kancionály zdoben dřevořezy. Obsahoval 412 textů a 319 notovaných nápěvů.
I když byl Rozenplut po literární, teologické i hudební stránce k práci dobře
připraven, považoval ji za břemeno, které bylo podle jeho slov na něho uvaleno
„jako kříž na Šimona Cyrenského.“ Podnětem a vodítkem byla Rozenplutovi
výše zmíněná kritika bratrského kancionálu od Václava Šturma. V předmluvě
uvádí, že nepojal do Kancionálu všechny katolické písně své doby, ale pro
krátkost času ty [písně] toliko tuto na ten čas, pokudžby hojnější předsevzatá
práce na světlo nevyšla. Z toho vyrozumíváme, že katolický písňový repertoár
byl na konci 16. století větší než ten, který do svého zpěvníku zařadil Rozenplut.
Rozenplutův Kancionál není ještě typem zpěvníku, jaký známe z barokní
doby. Obsahem, uspořádáním, jazykem i poetikou kotví ještě v renesanci. To se
projevuje po hudební stránce modalitou v melodice a někdy z našeho pohledu
nesymetriemi v rytmu. Protože v katolické liturgii vládla latina, nenajdeme zde
ještě písně nebo parafráze ordinaria ke mši. Základní obsahové členění vychází
částí církevního roku, což bylo obvyklé i v nekatolických zpěvnících. Protože
v době náboženského chaosu byl kladen důraz na poučení věřících o správné
víře, nacházíme tu 20 písní na katechismus zvláště mládeži potřebných, které
jsou zařazeny poněkud nelogicky mezi Písně o obětování Krista Pána a Písně ...
času postního. Katecheze bylo povinné vyučování o pravdách víry. Konávaly se
v neděli odpoledne po celé 17. a 18. století. Dnes katecheze vystřídal fotbal nebo
disko. Protože luteráni a Jednota bratrská popírali úctu k svatým, najdeme u
Rozenpluta 102 písní o Panně Marii a o svatých. V duchu tehdejší doby je tu
zařazeno i několik polemických písní proti kacířům (Vystříhati se kacířství,
Bludná ovčičko, slyš, Prohlídnětež, všickni křesťané ad.), se kterými se
v barokních kancionálech již nesetkáme, protože se s vlivem nekatolíků již
nepočítalo.
Prameny, ze kterých Rozenplut čerpal, neznáme. Hlavním zdrojem českých
písní mu byly zpěvníky Šimona Lomnického (Písně nové 1580 a Kancionál aneb
Nové písně historické 1595). Rozenplut si velmi vážil latiny, a proto do zpěvníku
zařadil 170 latinských textů, z nichž většina je tu i v českém překladu. Může nás
zarazit, proč je v Kancionálu tolik latinských zpěvů. Vysvětlení k tomu dává sám
Rozenplut: Přidané jsou písně z latinských přeložené, které žáci při mši svaté
vrstně, jeden po druhým zpívávali, sekvencí nazvané jsou. Zde se opět dostáváme
k hudební praxi 16. století, kdy hlavní břemeno zpěvu v kostele záviselo na
škole. Otázkou však je, jaké školy měl Rozenplut na mysli. Dala se u žáků
městských škol předpokládat taková znalost latiny, aby rozuměli slovnímu
bohatství hymnů a sekvencí anebo měl Rozenplut na mysli spíše žáky
12

jezuitských škol, které v té době byly na Moravě jen v Olomouci a Brně?
Brn Kdo
a při jaké příležitosti zpíval 62 latinských hymnů,
ů, sekvencí a tropů,
t
které
Rozenplut současně uvedl i v českém překladu, nevíme.
Některé písně Rozenplut dokonce sám složil. Antonín Škarka odhaduje jejich
počet na 36 a prý se poznají podle hvězdičky
ky uvedené u jejich názvu v rejstříku.
Otázku, zda je Rozenplut také
autorem
orem melodií, Škarka už neřeší.
ne
Český
ččtenářř
bude
možná
překvapen zjištěním Jana Kouby,
podle kterého
erého Rozenplut přejal
p
21
melodií z německého
ěmeckého písňového
pís
repertoáru, a to nejen katolického,
ale i luterského. Např.
Nap na s. 619
uvádí píseň Ó, Otče
Otč náš nejmocnější
s melodií, která je připisována
p
samému Martinu Lutherovi (Vater
(
unser in Himmelreich).
Himmelreich
Tato
skutečnost
nost nás nesmí zarážet.
Hudba neznala věroučné
vě
rozdíly.
Z hlediska
pravov
pravověrnosti
byl
rozhodující text. Z těchto důvodů
některé nápěvy
ěvy používaly různé
r
konfese,
e, což platilo např.
nap o známé
písni Kristus příklad
př
pokory
(č.. 307), kterou však u Rozenpluta
nenajdeme. Stejně si počínali
i luteráni a příslušníci
říslušníci Jednoty, kteří
kte
využívali melodie gregoriánského chorálu a předreformačních
čních písní.
Podrobně dosud nebyl Rozenplutův
v kancionál popsán a zhodnocen. Již počet
po
nápěvů a textů udávají různí autoři různě. Složitost spočívá v tom, že část textů je
latinských, ale některé písně jsou odkazovány na písněě již uvedené i se stejnou
melodií. Mnoho písní používá stejnou melodii pro dva až tři
ři různé
rů
texty. Např.
známou adventní píseň Vesele zpívejme (126) tu najdeme se čtyřmi
č
různými
texty. Z písní, které máme i v současném
asném kancionálu, najdeme u Rozenpluta
např. Co již dávní proroci (122) a Otče náš, milý Pane (911). Marně
Marn jsem
u Rozenpluta hledal píseň Pán Ježíš Kristus z mrtvých vstal, kterou máme
v současném Kancionálu (484). Nenašel jsem ani text ani melodii. Mohl jsem se
však přehlédnout, protože jsem pracoval pouze s kódovanými začátky
zač
melodií.
Ani tato skutečnost však nás nesmí zarážet. Hymnografům
ům (sestavovatelům)
(
kancionálů šlo hlavně o text. Melodie pouze umožňovala,
ňovala, aby se dal zpívat.
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K tomuto účelu se vytvořil pojem obecná nota. Pod tímto výrazem se rozuměla
každá melodie (nota), na kterou se dala zpívat píseň, jejíž sloky byly složené ze
čtyř osmislabičných veršů, a takových písňových textů bylo nepřeberné
množství. V dějinách duchovního zpěvu se tato praxe udržovala až do poloviny
19. století. Z našeho dnešního pohledu bychom tento přístup k volbě melodie
považovali za hrubě necitlivý. Proto i současný kancionál usiloval o to, aby
každý text měl vlastní melodii.
V době kardinála Ditrichštejna platil Rozenplutův Kancionál na Moravě za
oficiální katolický zpěvník. Dnes je jeho exemplářů dochováno poměrně málo,
ale podle archivních záznamů se v 17. století vyskytoval i na malých místech.
Neudivuje, že byl v Rajhradě, Holešově, Ivančicích, Jevíčku a dokonce
v Pardubicích, ale je doložen také v Drahotuších, Postřelmově a Zvoli. V roce
1622 vyšel v Olomouci nový katolický kancionál Písně katolické od blíže
neznámého kněze Jiříka Hlohovského, o němž se Jan Kouba domnívá, že byl
spolupracovníkem Rozenplutovým. I když tento zpěvník úzce navazuje na
Rozenpluta, zahajuje již řadu kancionálů barokních. Najdeme-li v kostelních
inventářích 17. století záznam cantionale bohemicum, je často těžké rozhodnout,
zda šlo o kancionál Rozenplutův nebo Hlohovského.
Rozenplutův kancionál byl poměrně velká kniha, kterou si obyčejný člověk
asi stěží mohl koupit. Proto byl nejčastěji jeden exemplář v majetku kostela
uchováván na kůru. Z tohoto kancionálu pak zpívali nebo předzpěvovali zpěváci,
kterým se na Moravě často říkalo literáti.
Boží lid se pak učil zpívat písním zpaměti podle nich. Zatím nemáme doklad,
že by zpěv lidu v první polovině 17. století doprovázely varhany. První zprávy
o varhanním doprovodu pocházejí až z osmdesátých a devadesátých let 17.
století, kdy současně došlo na Moravě k rozvoji varhanářství.
Použitá literatura
Jan KOUBA: Německé vlivy v české písni 16. století. Miscellanea musicologica
27-28, 1975, s. 117-178.
Jan KOUBA: Slovník staročeských hymnografů. Praha 2017, s. 344-354.
Jiří SEHNAL: Český zpěv při mši. Hudební věda 29, 21992, s. 3-15.
Jiří SEHNAL: Hudba u řeholních kanovníků sv. Augustina v 17. a 18. století na
Moravě II – Šternberk. Hudební věda 54-2014, č. 4.
Jiří SEHNAL – Jiří VYSLOUŽIL: Dějiny hudby na Moravě. Brno 2001. S. 32-41.
Antonín ŠKARKA: Duchovní píseň českého baroka. In: Půl tisíciletí českého
písemnictví. Praha 1986, zvl. s. 244-254.
Jiří Sehnal
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Jubilant Jiří Kub
Dne 28. ledna oslavil Jiří Kub šedesáté narozeniny. Rodák z Prahy strávil
dětství především na kůru u sv. Markéty v Břevnově, kde se jeho dědeček Karel
Černický – hobojista a tympanista orchestru Národního divadla – spolupodílel na
vedení sboru. Pěveckou průpravu získal v Kühnově dětském sboru pod vedením
Jiřího Chvály, poté v divadelním uskupení Marie Kühnové. Absolvoval dva
cykly Lidové školy umění (Voršilská) ve hře na trubku a čtyřleté gymnázium
(Nad štolou). Studia završil na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy
univerzity; jako fyzik působí ve vědecké sféře.
Významnou kapitolou jsou Kubovy hudební aktivity v kostele sv. Jiljí. Od
gymnaziálních let zpíval a hrál na tympány v místním chrámovém sboru pod
taktovkou Vladimíra Nováka; zde se seznámil i se svou pozdější ženou
Svatoslavou – z manželství vzešly 3 dcery. Na sklonku komunistické totality
vedl u sv. Jiljí (a tehdy ještě ilegálních dominikánů a dominikánek) liturgickou
scholu a se svou ženou dětský chrámový sboreček. Působil zde rovněž jako
pomocný sbormistr chorální scholy. Coby regenschori kůru kostela sv. Jiljí řídil
do roku 2001 i "velký" chrámový sbor a orchestr, se kterým prováděl zvláště
figurální mše (J. S. Bach, F. X. Brixi, A. Caldara, Z. Fibich, R. Führer, Jacob
Günter… na pomyslném vrcholu stála Missa pastoralis Jana Hanuše).
Vzrůstající zájem o gregoriánský chorál jej přivedl přes Miroslava Venhodu
a Středisko staré hudby do souboru Musica poetica, kde za 25 let účinkování
získal notnou dávku formace v nejstarší latinské hudbě od uměleckého
vedoucího Evžena Kindlera.
Jiří Kub patří k zakládajícím členům Společnosti pro duchovní hudbu
(podzim 1989). Po osmi letech ve funkci předsedy revizní komise začal aktivně
působit ve výboru SDH (při nemoci předsedy Jaroslava Eliáše a pak až do roku
2014) jako výkonný místopředseda.
Od té doby omezil své hudební aktivity – vypomáhal jako zpěvák a dirigent
Josefu Kšicovi na katedrálním kůru u sv. Víta; od roku 1998 tam působil i jako
přední choralista a sazeč chorálního repertoiru (viz http://choral.sdh.cz/) –
a věnoval se převážně spolkové činnosti, zejména financím, účetnictví, práci
kanceláře, technické i redakční správě webu SDH. Spolupůsobil při organizování
akcí SDH, především Mezinárodní letní školy duchovní hudby Convivium. Jako
jednatel zastupoval zájmy SDH ve společnosti Psalterium s. r. o. Od roku 2001
působil ve Společné liturgické komisi pražské arcidiecéze a plzeňské diecéze, od
roku 2004 jako řádný člen a sekretář komise.
Nadčasovou hodnotu má jubilantova činnost publikační, jež začala
v devadesátých letech vydáváním figurální chrámové hudby společností Editio
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sti. AEgidii. Na sklonku roku 2006 pak založil časopis Psalterium folia a až do
konce roku 2015 byl jeho šéfredaktorem.
Po ukončení řídících činností rezignoval na snahu ovlivňovat podobu
duchovní hudby shora a stal se kantorem ve vesnickém kostelíku sv. Václava
v Jirčanech u Prahy, po změně tamního duchovního správce rezignoval i na toto
místo. Nyní působí ke své plné spokojenosti jako kantor v maltézském kostele
u Panny Marie pod řetězem (chorální latinská mše je jednou za měsíc) a ve
volném čase vypomáhá svým bývalým spoluhudebníkům a přátelům na jejich
kůrech.
Vzácnému jubilantovi přejeme hodně zdraví, síly, radosti z hudby a Božího
požehnání. Ad multos annos.
Karol Frydrych

Nové digitální varhany v chrámu sv. Petra ve Vatikánu
V evropské rodině varhanářů a varhaníků v posledních dnech probíhá diskuze
ohledně užití digitálních varhan při liturgii. Impulsem k této diskuzi byl fakt, že
digitální varhany poprvé zazněly u sv. Petra ve Vatikánu při liturgii Slavnosti
narození Páně dne 25. 12. 2017, také při Te Deum na konci roku 31. 12. 2017.
Z kontextu je zřejmé, že se jedná o „zkoušku daru“, který papež obdržel, přesto
tento počin vyvolal diskuzi především na sociálních sítích. Tato diskuze
polarizuje účastníky na zastánce varhan digitálních a na ty, kteří hájí jen klasické
píšťalové varhany v duchu SC č. 120: „Píšťalové varhany ať jsou v latinské
církvi ve velké úctě jako tradiční hudební nástroj. Jejich zvuk dovede dodat
církevním obřadům podivuhodný lesk a mocně povznést mysl k Bohu a k vyššímu
světu.“ O daru digitálních varhan informoval Vatican News, jejich redaktor
hovořil o tom s Mons. Palombellou – viz https://www.youtube.com/
watch?v=hXAYmzw0XLA. V Itálii tento krok u kněží vyvolal pochybnosti, zda
mají opravovat klasické píšťalové varhany nebo jít cestou digitalizace. Papežská
liturgie je mnohými chápána jako vzor a tudíž tento krok může vést
k ospravedlnění užívání digitálních varhan při liturgii.
Již zmiňovaný rozhovor s Mons. Massimo Palombellou, (*25. prosince 1967
Turín), ředitelem Cappella Musicale Pontificia Sistina, považuji za vhodné
okomentovat.23 Použití digitálních varhan u sv. Petra ve Vatikánu o vánocích
2017 Palombella vysvětluje a podává tyto argumenty:
23

Jmenování salesiánského kněze ředitelem Cappella Musicale Pontificia Sistina proběhlo 16.
října 2010 papežem Benediktem XVI., (Viz.: Il Papa nomina don Massimo Palombella nuovo
direttore del Coro della Cappella Sistina, oecumene.radiovaticana.org. URL consultato il 1610-2010). Poprvé řídil tento sbor dne 4. listopadu 2010 při slavení mše na památku zemřelých
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- Liturgický – stávající akustické varhany byly vytvořeny pro předkoncilní
liturgii, která se sloužila na „oltáři katedry“ a hudba ji doprovázela, přičemž
věřící se nacházeli v této části baziliky. Nyní se liturgie slouží na konfesi nebo
před bazilikou na náměstí, přenáší ji televize a rozhlas, kdy hudba je integrální
součástí liturgie. Těmto požadavkům nemohly klasické varhany dostát, neboť
snímání jejich zvuku a přenášení do medií či na náměstí nebo po celé bazilice
bylo kvalitativně horší a toto řešení tento „nedostatek“ odstraňuje.
- Technický – digitální varhany odstranily nedostatky píšťalových varhan
z pohledu tříštění zvuku, jeho barvy, síly a dozvuku v interiéru baziliky. Nové
varhany z tohoto pohledu lépe v bazilice sv. Petra a také na náměstí před
bazilikou pokrývají celý prostor a zajišťují potřebnou slyšitelnost a vedou věřící
ke zpěvu. Tento nástroj byl darován americkou firmou Allen Organ Company,
která se v USA zaměřuje na výrobu digitálních chrámových varhan. Digitální
varhany firmy Allen nabízí velké množství rejstříků a předvoleb, primárně tento
dar byl určen pro hudební doprovod pro bohoslužby před bazilikou s cílem, aby
hudebníci a zpěváci měli bližší kontakt s liturgickým shromážděním, jehož jsou
součástí.
- Praktický – varhany jsou „mobilní“, dle potřeby se umístí ke sboru nebo
zpěvákům. V závěru Palombella zdůrazňuje, že tento nástroj je výrazem přístupu
k novým pastoračním výzvám: „nové potřeby vyžadují nové prostředky“.
Toto vysvětlení současného „správce“ těchto digitálních varhan by se jevilo
jako uspokojivé, avšak velmi kritická reakce vyšla z Asociace italských
varhanářů (Associazione Italiana Organari – A.I.O.; http://www.aionet.it) se
sídlem v Cremoně, která napsala dne 5. 1. 2018 petici Prefektu
Congregazione del Culto e la disciplina dei Sacramenti
Eminentissimo Signor Cardinale Robert Sarah pod názvem:
„Appello per l'organo a canne nella Basilica di San Pietro in
Vaticano“. Tato reakce, jak uvádí sami autoři, je apelem pro
všechny varhanáře a varhaníky pro zachování píšťalových
varhan, ale především je prosbou adresovanou prefektovi kongregace, aby k této
otázce zaujala církev jasné stanovisko. A.I.O. na svých internetových stránkách
text této výzvy zveřejnila v několika světových jazycích a žádá o podporu tohoto
textu. Tímto krokem se tato diskuze přesunula z Itálie do dalších zemí a získala
podobu „vatikánské petice“, které jsou v poslední době módní záležitostí.
Stručně představím základní myšlenky této výzvy:24
biskupů a kardinálů v průběhu uplynulého roku. Dne 14. ledna 2017 jej papež František
jmenoval poradcem Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti.
24
Celý text je na: https://www.change.org/p/appello-per-l-organo-a-canne-nella-basilica-disan-pietro-in-vaticano-appel-pour-l-orgue-%C3%A0-tuyaux-dans-la-basilique-saint-pierre-
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- Nejprve autoři vyjadřují své překvapení a rozčarování nad použitím
digitálních varhan v bazilice sv. Petra, které jsou jen „fikcí zvuku píšťalových
varhan“. Toto užití chápou jako nedůstojné tohoto místa, kulturní úpadek
a odmítnutí „pravdivosti v zájmu fikce“.
- V následném textu zdůrazňují krásu nástrojů užívaných v liturgii
a odvolávají se na výnosy církevního Magisteria, připomínají homilii papeže
Pavla VI během mše pro umělce, kterou měl 7. března 1964 v Sixtinské kapli.
Připomínají papežova slova ohledně umění, jeho kráse a pravdivosti, které má
schopnost probouzet emoce a pozvedat duši k Bohu – zvláště hudba.
- Vedle motivů, které vedly k použití digitálních varhan v bazilice sv. Petra,
jsou autoři výzvy přesvědčeni, že bylo možno najít řešení při použití píšťalových
varhan. Jako sdružení varhanářů se setkávají s věřícími různých komunit, které
vynakládají velké úsilí pro zachování píšťalových varhan ve svých komunitách,
aby doprovázely bohoslužbu. O to více je smutné a bolestivé to, co se odehrálo
o vánocích u sv. Petra ve Vatikánu a otvírá otázku o smyslu snahy o záchranu
píšťalových varhan.
- Z tohoto důvodu A.I.O. iniciuje tuto výzvu, kterou se obrací k celému
kulturnímu světu, aby nejen v nejvýznamnějším chrámu křesťanů, ale i ve všech
kostelích, byly autentické nástroje a s tímto přáním se obrací nejen na ty, kdo
jsou odpovědni za liturgické slavnosti v bazilice sv. Petra, ale i ve všech
kostelích.
- Autoři výzvy nabízejí své možnosti a schopnosti pro řešení, aby dle textu
SC 120 (výše citovaného), byly, nejen v bazilice sv. Petra, autentické nástroje,
které pozvedají duše věřících k nebeským věcem a k Bohu.
Asociace vyzývá všechny, kterým leží na srdci kultura, umění a ochrana
akustických varhan, aby podepsali tuto petici s přáním, aby tento hlas nebyl
přeslechnut. Dopis italské AIO byl zaslán nejen na kongregaci a na další
Vatikánská dikasteria, ale i dalším církevním autoritám ve světě. Je současně
i apelem pro varhanáře a varhaníky v jiných zemích. Nyní probíhá podpisová
akce a během prvních čtyř dnů tuto iniciativu podepsalo 7 000 podporovatelů.
Motivy k této výzvě mohou mít mnohá zabarvení (budoucnost varhanářských
firem), přesto se dotýkají trendu „digitalizace“ liturgie a liturgického prostoru. Je
zřejmé, že technický pokrok a jeho vymoženosti se významně projevují při
liturgii: používáme ozvučení kostelů, liturgii a hudbu snímáme kamerami
a mikrofony, varhaníci dálkově ovládají digitální číselníky písní, dle potřeby se
llamamiento-para-el-%C3%B3rgano-de-tubos-en-la-bas%C3%ADlica-de-san-pedro-aufruff%C3%BCr-die-orgel-in-der-basilika-von-st-peter
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instalují digitální obrazovky pro kontakt s presbytářem a sledování liturgického
děje… Domnívám se, že tento vývoj je nezvratný, otázkou je autenticita a vnitřní
pravdivost děje, symbolů a znamení.
Digitální varhany ve Vatikánu se budou bezpochyby používat, především při
liturgiích před bazilikou, ale nedomnívám se, že se tím legalizuje a uvolní prostor
pro digitalizaci hudby při liturgii. Tato diskuze probíhá poměrně dlouho
a nevěřím, že nyní opět akceleruje, protože „papež dovolil“ užívání digitálních
varhan. Pozvolné směřování k digitalizaci je dlouhodobou záležitostí a mluví
v její prospěch jak technické možnosti digitálních varhan, tak i jejich hudební
kvalita a finanční dostupnost. Ve většině kostelů budou píšťalové varhany
užívány pro svoji živost a „neupravenost tónů“, přesto ve vnímání kněží,
varhaníků i dalších může se projevit větší vstřícnost k tomuto trendu. Umělecká
a hudební hodnota píšťalových varhan by neměla být bagatelizována „novými
pastoračními přístupy“ a ekonomickými daty.
P. Pavel Kopeček

Varhany v Brankovicích po restaurování opět znějí
K nejvíce zdevastovaným varhanám ve slavkovském děkanství ještě
donedávna patřil nástroj Antonína Hanačíka (1783–1862) ze Zlína ve farním
kostele sv. Mikuláše v Brankovicích (okr. Vyškov). Pro značné napadení
červotočem a celkovou disfunkčnost organa zněla hudební složka liturgie mnoho
let za doprovodu keyboardu. Po prohlídce nástroje (podzim 2014) navrhl
organolog brněnské diecéze Ondřej Múčka postup nezbytných oprav. Na základě
výběrového řízení (2016) získala zakázku restaurátorských prací Varhanářská
dílna Tomáše Nováčka z Třebíče. Opravené varhany požehnal v neděli
10. prosince 2017 generální vikář Mons. Jiří Mikulášek.
Historie nástroje
Traduje se, že brankovické organum postavil v 1. polovině 19. stol. varhanář
ze Zlína. Třebaže farní kronika – jakožto primární písemný pramen – je
nezvěstná, bližší určení letopočtu najdeme uvnitř nástroje: na varhanní skříni je
papírový štítek s čitelným letopočtem 1842, na „štechru“ traktury tónu C pak
tužkou napsaný rok 1843, na píšťale Cis Principálu 4´ rovněž nápis „Zlin 1843“.
Z uvedených údajů lze předpokládat dokončení varhanní skříně v roce 1842,
celého nástroje pak v roce následujícím. Opus zlínského varhanáře Antonína
Hanačíka st. měl jeden manuál, pedál, zásuvkové vzdušnice, mechanickou
tónovou i rejstříkovou trakturu. Původní dispozice:
Manuál (C–d3)
Portunal 8´
Copula Major 8´
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Principal 4´
Copula Minor 4´
Quint Major 2 2/3´
Octav 2´
Quint Minor 1 1/3´
Mixtur 1´ 3x
Pedál (C, D, E, F, G, A–a, celkem 12 tónů)
Subbass 16
Octavbass 8´
Varhanní skříň je umístěna v zábradlí kůru, vzdušnice pedálu s píšťalami stojí
u zdi za varhanami ve dvou ohrádkách s rozdělením na C a Cis stranu. Dva
klínové měchy zhotovitel situoval do věžní místnosti.
Na konci 19. století nástroj opravil a částečně přestavěl varhanář Josef Hauke
(1839–1902) z Uherského Hradiště, což dokazují iniciály „J. H.“ napsané
štětcem černou barvou na měchu a píšťalách C obou pedálových rejstříků. Dataci
rekonstrukce se zjistit nepodařilo. Josef Hauke zhotovil novou klaviaturu
manuálu a povysunul ji ze skříně varhan směrem k varhaníkovi, postavil nový
faldový zásobní měch s klínovým čerpacím měchem, nahradil Kvintu 2 2/3´
rejstříkem Gamba 8´ (C–E dřevěné kryté píšťaly, F a Fis zinkové otevřené
píšťaly, dále kovové otevřené píšťaly), zhotovil nové píšťaly pro tón C ve všech
původních dřevěných rejstřících a ostatní píšťaly přeskládal o jeden tón výše –
například současná píšťala Cis v Copule Maior 8´ je označena inkoustovým
popisem jako C. Menší kovové hlasy pravděpodobně doplnil píšťalami ze
zrušené Kvinty 2 2/3´. V Principálu 4´ je největší píšťala (tón C) také přidána, ale
odpovídá původním píšťalám jak materiálem, tak i tvaroslovím. Důvodem byla
bezesporu změna výšky ladění. Výměnou měchu se zvýšil tlak vzduchu na 88
mm/vs. Koncem 1. poloviny 20. století dostaly varhany elektrický ventilátor
a zřejmě prodělaly menší opravy, které chátrající nástroj udržovaly v hratelném
stavu.
Stav před restaurováním
Předně nutno konstatovat, že na začátku roku 2016 byla většina dřevěných
částí silně napadena červotočem. V zuboženém stavu se nacházela především
vzdušnice, píšťalnice a traktura. Některé namáhané části mechanické traktury už
červotoč zničil natolik, že přišly o svou pevnost – například táhlo rejstříku
Octavbas 8´ se před mnoha lety zlomilo, takže rejstřík nebylo možné vůbec
zapnout. Červotoč zcela zničil zátky dřevěných píšťal z lipového dřeva etc.
O dlouholetých bojích s červotočem v nástroji svědčí zatmelení výletových
otvorů v dřevěných píšťalách či jejich poklížení a zabalení do papíru.
20

Projevilo se také opotřebení, např. prohmatané manuálové potahy na
některých tónech skrz celuloidové potahy až na dřevo nebo zvětšené vůle
v uložení jednotlivých dílů traktury (vznikly třením dřeva a zkorodovaných
železných drátů a os). Kovové píšťaly měly – kromě promáčklin a deformací
nohou – poničená a roztrhaná ústí a někde i labia. Dvě prospektové píšťaly
Principálu 4 ´ byly v průběhu uplynulých let nahrazeny zinkovými.
Jelikož stará a ztvrdlá kůže na tónových ventilech ve vzdušnicích už
nezaručovala jejich dokonalou těsnost, došlo před lety k doplnění stávajících
ventilových pružin manuálové vzdušnice pružinami dalšími. Toto řešení nejspíš
zabránilo přiznívání tónů, ale znamenalo citelné ztížení hry pro varhaníka i větší
namáhání chatrné traktury.
Restaurování nástroje
Po dohodě s organologickým dozorem se vytýčil cíl: restaurovat brankovické
varhany do podoby uvedené na konci 19. století Josefem Haukem – jeho práce je
dnes již historickou vrstvou. Při restaurování nástroje se tedy Tomáš Nováček
(* 1983) snažil o zachování co největšího množství původních dílů
a rekonstrukci zvukového obrazu organa, jenž odpovídala přestavbě uherskohradišťského varhanáře.
Po demontáži organa zůstala v kostele jen skříň a měch – jejich očištění
a konzervace se uskutečnilo na místě. Retuše a doplnění polychromie varhanní
skříně udělal Petr Kučera z Brna. Všechny řezby na varhanní skříni včetně
středové vázy restauroval a pozlatil Ladislav Moravec z Vojkovic. Ostatní
součásti se restaurovaly většinou v třebíčské varhanářské dílně.
Dřevěné díly byly očištěny, poškozené části vysazeny identickým
materiálem, konzervovány proti červotoči, vytmeleny výletové otvory a povrch
konzervován voskováním. Těžce poškozené kusy, které nevykazovaly potřebnou
pevnost a spolehlivost, se nahradily restaurátorskými kopiemi ze stejného
materiálu, ve stejném tvarosloví a s ručním opracováním.
Ve vzdušnicích byly nově vykoženy tahy pod zásuvkami a nového okožení se
dočkaly i tónové ventily. Píšťalnice nyní mají na spodní straně těsnící mezikruží
z liegelindu. Zcela nové jsou i pulpety v pedálové vzdušnici, železné součásti se
nahradily mosaznými.
K nejpracnějším úkolům varhanáře Nováčka patřilo restaurování červotočem
poškozených dřevěných píšťal. Podařilo se mu zachránit všechny, pouze dvě
dřevěné píšťaly jsou zcela nově zhotovené kopie, jež vystřídají nestylové
a evidentně nesourodé pozdější náhražky.
Opravu kovových píšťal provedl Michal Kenis, jenž ve své cínařské dílně
v Úvalně u Krnova vyrovnal promáčkliny a deformace, zaletoval roztržená ústí
a doplnil chybějící části (např. vousy u prospektových píšťal). Kromě píšťal
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Gamby 8´, která má ladění řešené pomocí stůčků, jsou všechny ostatní kovové
píšťaly Antonína Hanačíka laděny řezáním na tón. Dvě nepůvodní zinkové
píšťaly v prospektu Michal Kenis nahradil cínovými kopiemi (75% Sn). Všechny
píšťaly naladil a naintonoval Zdeněk Henych z Milotic nad Opavou. Součástí
restaurátorského záměru byla rovněž obnova ladění Bach–Kellner (dělení
komatu na 5 dílů), kde komorní tón a1 má frekvenci 429 Hz.
Na varhanách přibyly zcela nové prvky: ventilátor od maďarské firmy
Könyvés umístěný v nové tlumící bedně, rozvaděč s jištěním, zapínání motoru
a osvětlovací lampička notového pultu, která zároveň slouží jako signalizace
zapnutého ventilátoru. Tlak vzduchu v nástroji zůstal i po restaurování konstantní
– je téměř s jistotou původní, protože cihlová zátěž na měchu byla umístěna do
dvou dřevěných bedýnek důkladně zatlučených ze všech stan.
Rejstříková manubria dostala nové porcelánové štítky s popisky rejstříků. Na
přání investora se zhotovila nová podlaha, jež zakrývá pedálovou trakturu
i centrální vzduchovod a také nová lavice varhaníka.
Současná dispozice nástroje:
Manuál (C–d3)
Portunal 8´ – dřevo, C–H kryté, dále dřevo, otevřené
Copula Major 8´ – dřevo, krytá
Gamba 8´ – C–E dřevo, krytá, F a Fis zinek, otevřené, dále kov
Principal 4´ – kov
Copula Minor 4´ – dřevo, krytá
Octav 2´ – kov
Quint 1 1/3´ – kov
Mixtur 1´ 3x – kov (oktávové repetice na c1 a c2)
Pedál (C, D, E, F, G, A–a, celkem 12 tónů
Subbass 16´ – dřevo, krytý
Octavbass 8´ – dřevo, otevřený
Závěr
Hlavním protagonistům tohoto projektu se podařil malý zázrak: „vzkřísit
z mrtvých“ varhany, které by za několik let již nikdo neopravoval. Výsledkem je
oganum, které zaujme ušlechtilostí zvuku, intonací i pocitem ze hry. Ondřej
Múčka předvedl při slavnosti žehnání tento královský nástroj brilantně – nadchl
i Davida Postráneckého! Uznání si zaslouží rovněž místní Reverendus Dominus
ICLic. Mgr. Miroslav Slavíček, který pro realizaci tohoto projektu zajistil
607 000,- Kč (400 000,- Kč – dotace z rozpočtu JMK, 100 000,- Kč – městys
Brankovice, 107 000 Kč – farnost a dárci). Potěšitelné je, že v rámci exkurzí byly
restaurované varhany předvedeny více než 150 žákům místní základní školy, ale
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hlavně, že v Brankovicích budou mít díky děkanátním školením jednoty Musica
sacra varhanický dorost. Deo gratias.
Karol Frydrych

Prospekt varhan v Brankovicích

Festival dětských chrámových sborů a schol v Praze poprvé
V sobotu 21. října 2017 se v Praze na Vinohradech pod záštitou Dominika
kardinála Duky OP uskutečnil první ročník Janušova festivalu dětských
chrámových sborů a schol. Akce byla určena pro dětské chrámové sbory a dětské
scholy (včetně přípravných dětských oddělení chrámových sborů pro dospělé),
a to především z pražské arcidiecéze.
Smyslem festivalu je především vytvoření příležitostí pro vzájemnou
inspiraci a předávání zkušeností, ale festival umožnil i srovnání zúčastněných
schol, které by jinak neměly příležitost se setkat a případně si také společně
zazpívat. Publikum i účastníci mohli také porovnat různé přístupy jednotlivých
schol k provozování dětského sborového zpěvu chrámové hudby.
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Dětské chrámové sbory a scholy sice mají možnost se zúčastnit například
krajských postupových přehlídek dětských pěveckých sborů, které mají
dlouholetou tradici, ale tyto přehlídky jsou určeny především pro školní sbory.
Dětské chrámové sbory se jich v podstatě mohou zúčastnit pouze v nesoutěžní
kategorii. Lze se domnívat, že hojnější účasti dětských chrámových sborů na
uvedených postupových přehlídkách do určité míry brání také odlišný repertoár,
jehož významná část je zaměřena na doprovod bohoslužeb.
Festival byl uspořádán k poctě P. Josefa Januše SDB (24. 8. 1909, Klokočov
u Příbora – 26. 10. 1975, Brno), který se jako člen Salesiánů Dona Boska
věnoval hudební výchově křesťanské mládeže a ve 30. a 40. letech 20. století
založil a vedl několik chlapeckých kapel a sborů. S nimi hrál nejen v kostele, ale
i při poutích, jiných církevních slavnostech a při salesiány pořádaných
divadelních představeních. Může tak být inspirací a povzbuzením pro všechny,
kdo navzdory překážkám zakládají a vedou chrámové sbory pro děti a mládež.
První část festivalu (přehlídková) proběhla v aule domu dětí a mládeže ve
Slezské ulici. Jejího moderování se laskavě ujal R. D. Edward Walczyk, farář
v Praze-Kyjích, který se tak významně přičinil o zdárný průběh akce. Vystoupení
schol při přehlídkové části hodnotila tříčlenná festivalová porota, do níž byla za
Unii českých pěveckých sborů nominována zpěvačka a sbormistryně Lucie
Valentová. Dalšími porotci se stali skladatel a hudební pedagog Vojtěch Mojžíš,
člen výboru Společnosti pro duchovní hudbu, a sbormistryně Michaela Králová,
která má v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu na
starosti dětský sborový zpěv. Maximální délku vystoupení každé ze schol
propozice omezovaly na 15 minut.
Na festivalu vystoupily čtyři scholy z pražské arcidiecéze, z toho tři z Prahy
a jedna ze Slaného. Schola při kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze-Liboci,
vedená Lukášem Valáškem, byla jako jediná tvořena mládeží. Porotou byla
oceněna za aranže skladeb a duchovní prožitek a získala také hlavní cenu,
skleněnou notu vyrobenou ve sklárně Ajeto v Lindavě. Ostatní tři scholy byly
převážně dětské.
Skupinka dětí z výuky náboženství ze Slaného pod vedením manželů
Harigelových, která vystupovala pod názvem Emanuel, oslovila porotu svým
spontánním projevem. Dalším vystupujícím byla dětská schola Malá Kalča ze
Strašnic, jejíž vedoucí je Olga Nejedlá; od poroty tato schola získala ocenění za
pěveckou a hlasovou kulturu. Nejpočetnější uskupení přijelo z pražských
Stodůlek, kde působí při komunitním centru sv. Prokopa. Se svou vedoucí Marií
Majerovou vystoupilo pod názvem TEENband & schola KC sv. Prokopa a bylo
oceněno za pečlivé nastudování repertoáru.
Soutěž sborů však nebyla jediným smyslem akce. I proto byl festival
zakončen mší v kostele sv. Ludmily na náměstí Míru, která tvořila druhou část
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festivalu. Při ní si děti ze zúčastněných schol společně zazpívaly zpěvy propria.
Ty byly vybrány ze zpěvníků Hosana tak, aby je pokud možno mohly společně
zpívat všechny zúčastněné scholy, a to při respektování stanovené vhodnosti
písní pro jednotlivé části mše. V nástrojovém doprovodu se scholy střídaly a ke
zpěvu schol se samozřejmě mohli připojit i ostatní účastníci mše.
Mám za to, že prvnímu ročníku Janušova festivalu se podařilo naplnit smysl,
pro který byla akce pořádána. Proto organizátoři uvažují o uspořádání dalšího
ročníku a doufají, že se na něm setká co nejvíce dětských chrámových sborů
a schol z pražské arcidiecéze či odjinud. Předpokládá se, že další ročník by se
měl konat v říjnu nebo listopadu 2018. Přesný termín bude zveřejněn na
festivalových stránkách www.janusuv-festival.cz, kde zájemci najdou i podrobné
informace o festivalu a také fotografie z letošního ročníku.
Součástí festivalových stránek je rovněž přehled obdobných akcí určených
pro dětské chrámové sbory a dětské scholy. Zatímco v Čechách je to patrně
pouze přehlídka Cantate Domino, jejíž další ročník se uskuteční 3. 11. 2018
v Polné, na Moravě a ve Slezsku jsou podobné akce, často označované jako
setkání schol, většinou organizovány na děkanátní úrovni. O Vánocích se takové
setkání konalo v Kyjově (30. 12.), na jaro 2018 je pak plánováno v hranickém
děkanátu a v Boršicích u Buchlovic. Řada dalších setkání by měla být
uspořádána na podzim 2018, a to například na Hlučínsku, ve Zlíně (přehlídka
Jsme děti Tvé), v opavském děkanátu (7. 10., Litultovice), v Senici na Hané
(13. 10., Senická nota), v Rozseči nad Kunštátem (10. 11.), v Lidečku (17. 11.),
v děkanátu Frýdek a ve Žďáru nad Sázavou (festival La Festa). Na diecézní
úrovni se taková akce v minulosti konala každoročně v letech 1990 až 2010 v
brněnské diecézi (Setkání chrámových sborů dětí a mládeže).
Jiří Bartoš

Připomínka návštěvy císaře Karla I. v Olomouci
V prosinci 1917, tedy před 100 lety, byla Olomouc poctěna vzácnou
návštěvou. Císař Karel I. navštívil především kostel Panny Marie Sněžné
a zúčastnil se slavnostní mše, pak se podepsal na radnici do kroniky města pod
jméno svého prastrýce Františka Josefa I., který byl v roce 1848 právě
v Olomouci intronizován. Tuto událost připomněl sbor a orchestr „Salve“
v tomto kostele slavnostním koncertem 26. 11. 2017. Byla provedena „Missa
Sancti Nicolai“ Josefa Haydna, část „Te Deum“ M. A. Charpentiera a několik
skladeb L. v. Beethovena, Fr. Schuberta a W. A. Mozarta, které zazněly v tomto
kostele i před 100 lety. Na koncertě byli přítomni i hosté z Rakouska. Úvodní
slova ke koncertu byla od Mons. Baslera, pomocného biskupa.
Ladislav Kunc
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Vánoce na kůrech
Děkujeme všem, kteří nám poslali příspěvky do rubriky „Vánoce na kůrech“.
Pomáháte tím rozšiřovat informace o vánočních písních a skladbách.
Musica sacra
Adamov
V adamovském kostele svaté Barbory zazněla na "půlnoční" a na "Boží hod"
Valašská vánoční pastýřská mše od R. Běčáka v provedení místního smíšeného
farního sboru, který (stejně jako farnost) v uplynulém roce oslavil 160. výročí od
svého vzniku a který bez přerušení funguje dodnes.
S přáním Božího požehnání při všem konání do celého roku
Josef Novotný
Boskovice
O Vánocích jsme v kostele sv. Jakuba v Boskovicích zpívali: J. E. Kypta
– Vánoční mše in A, op. 39 a J. I. Linek – pastorela "Narodil se Kristus Pán".
Účinkovali: sólisté (Jana Chocholatá, Ludmila Dohnálková, Pavel Kleveta, Martin
Učeň), smíšený chrámový sbor, komorní orchestr, varhany (Lenka Fojtová), řídil: Jiří
Pohl.
Jiří Pohl
Brno-Zábrdovice
O vánočních svátcích 2017 a na Nový rok 2018 jsme se na kůru snažili, jak jsme
mohli. Dne 25. 12. jsme si během 20 hodin zazpívali třikrát. V 00.00 hod
(štědrovečerní půlnoční) Očenáškovu Českou mši vánoční op.16 a k tomu vánoční
zpěvy od V. Rottera a V. Říhovského. V 9.45 (hlavní mše na Boží Hod) jsme
provedli Führerovu Missa Pastoralisina a dvě pastorely J. J. Ryby. Třetím
vystoupením toho dne byl v 19.00 hod. tradiční vánoční koncert s programem:
J. J. Werner – Pastorela ke cti narození Ježíše Krista a J. J. Ryba – Česká vánoční
mše Hej Mistře. Na Nový rok (slavnost Matky Boží) jsme znovu zazpívali Führerovu
Missa Pastoralisina a Zdrávas Maria od J. Nešvery. Koncert i všechny slavnostní
bohoslužby byly hojně navštíveny, takže závěrečný společný zpěv se všemi
přítomnými – Narodil se Kristus Pán – vyzněl vždy jako spontánní a neodmyslitelný
vánoční chorál.
V tomto svátečním programu účinkovali: sólisté M. Švédová, J. Janků,
J. Škrobánek, T. Krejčí, A. Jakubec, varhaníci D. Postránecký a J. Král, pěvecký
chrámový sbor a orchestr. Nastudoval a řídil Zdeněk Hatina, ředitel kůru.
František Pecina
Hluk
Chrámový sbor s orchestrem uvedl v kostele sv. Vavřince v Hluku Venkovskou
vánoční mši E. Schiffauera (text: I. Binnar) a píseň Bim Bam v úpravě O. Múčky.
David Štefaník
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Křepice
V Křepicích jsme na Vánoce zpívali Vánoční mši od E. Marhuly Vzhůru, vzhůru
pastuškové, dále Kyrie eleison J. Seidla, žalm Dnes se nám narodil J. Strejce,
Beránku Boží J. S. Březovské a Ježíšku ukrytý ve svátosti od J. Michlíka.
Věra Papežová
Křižanovice
V kostele Nanebevzetí Panny Marie během Vánoc zazněla anonymní Pastýřská
mše. Hudební produkci předcházela oprava varhan v listopadu a prosinci r. 2017
Richardem Stehlíkem z Rohatce za 160 000 Kč. Účinkovali: smíšený chrámový sbor,
Anna Gulová (mezzosoprán), Vojtěch Šujan (housle), Lukáš Frydrych (varhany)
a Marta Kuchtová (sbormistr).
Lukáš Frydrych
Morkovice
Kostelní sbor chrámu sv. Jana Křtitele v Morkovicích zazpíval na půlnoční
a následně na Boží hod vánoční dvě úpravy koled Františka Fialy a od A. V. Michny
z Otradovic Ježíška přivítejme z „Vánoční muziky“.
Pěvecký sbor Cantus Morkovice provedl vánoční koncerty v Roštění,
Kroměříži, Morkovicích, Ostrožské Nové Vsi, Koryčanech a Bučovicích.
Program: Z. Kaňák – Třebíčská pastorální suita, V. Bleša – III. Vánoční mše,
J. Lokaj – Motetto pastorale, F. X. Brixi – Pastýři, J. J. Ryba – Česká vánoční mše
(vybrané části).
Sbor účinkoval 28. září na slavnostní mši v olomoucké katedrále. K jubileu 25 let
jmenování Jana Graubnera arcibiskupem zazněla v premiéře malá kantáta Vl. Bleši
Svatý Václav, na slova Jana Zahradníčka. Spoluúčinkovaly sbory od sv. Mořice
a Panny Marie Sněžné z Olomouce, orchestr a sbory řídil Tomáš Klásek.
Vladimír Bleša
Slavkov u Brna
Při slavení liturgie na Štědrý den a Boží hod vánoční v chrámu Vzkříšení Páně
zazněla Missa in C „Spatzenmesse“ (KV 220) W. A. Mozarta. Mozartova mše byla
uvedena rovněž na třech repertoárově variabilních koncertech 30. prosince 2017
v Muzeu obce Žarošice, 3. ledna 2018 v kostele Narození svatého Jana Křtitele
v Dražovicích a 7. ledna 2018 v Domě Svaté Rodiny ve Slavkově u Brna spolu se
skladbami: W. F. Bach – Adagio ma non molto (Six duets, F. 54–59, Nr. 3);
L. Koželuh – Pastorale; František Xaver Martin Labler (1805–1851) – Graduale
pastorale in G; J. I. Linek – Pastorella iucunda; V. V. Mašek – Eja, vos pastorculi;
W. A. Mozart – Andante in C (KV 315); Jacques Paisible (1656–1721) – Gigue;
J. F. N. Seger – Christus nobis natus est; Č. Vaňura – Laetentur coeli; Z. Zouhar
– Gloria (Žarošická mše pastýřská). Všechna koncertní vystoupení byla orámována
vánočními evergreeny Adeste fideles a Narodil se Kristus Pán s bohatým
instrumentálním doprovodem.
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Účinkoval vokálně–instrumentální ansámbl Collegium musicale bonum se sólisty
Kateřinou Jirákovou (mezzosoprán), Kateřinou Dvořákovou (alt), Ondřejem Múčkou
(tenor), Václavem Noskem (tenor), Tomášem Randýskem (bas), Martinem Šujanem
(bas) a s instrumentalisty Klárou Klinkovskou (flétna), Alexandrou Bláhovou
(hoboj), Jakubem Šujanem (klarinet), Janem Paterou (trubka), Petrem Otépkou
(trubka), Stanislavem Otépkou (trubka), Ladislavem Jedličkou (housle), Jitkou
Kneslovou (housle), Ladislavem Maňáskem (kontrabas), Olgou Frydrychovou
(varhany, continuo, klavír–křídlo) a Josefem Handrlou (tympány); řídil podepsaný.
Na provedení se podílelo třicet dva hudebníků.
V neděli 7. ledna 2018 navštívila Slavkov u Brna delegace se Slavkova u Opavy
spolu s devatenáctičlennou dětskou scholou, jež za doprovodu flétny, dvou houslí,
keybordu a kytary zazpívala při liturgii tři vánoční písně. Varhanní doprovod
slavnostní mše zastal Karol Frydrych. Po liturgii zazněla Sonata vespertina
P. J. Vejvanovského v interpretaci Kláry Vančátové ze Slavkova u Opavy (trubka)
a dvou členů souboru Collegium musicale bonum: Jana Patery (trubka) a Karola
Frydrycha (varhany). Schola ze Slavkova u Opavy vystoupila rovněž jako host
odpoledního koncertu s pásmem koled. Tento koncert byl – dle sdělení S. Gregorie
– s 220 posluchači a 50 účinkujícími nejvíce navštívenou akcí v historii Domu Svaté
Rodiny. Deo gratias.
Karol Frydrych
Valašské Meziříčí
Dobrý den, reaguji na výzvu Zpravodaje a uvádím skladby chrámového sboru,
které zazněly při bohoslužbách a na vánočním koncertě: P. Eben – Vesel se, Panno;
P. Eben – Ó přeslavná Paní světa; A. V. Michna z Otradovic – O narození Pána
Krista; W. Türk – Andělé; J. Grüger – Cantate Domino; B. Kratochvíl – Slovo se
stalo tělem a B. Kratochvíl – Sláva na výsostech Bohu.
Bohumír Kratochvíl
Vyškov
Chrámový sbor při kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově zpíval ve všech
významných dnech vánoční doby. Na půlnoční mši na Štědrý den a na Boží hod
vánoční zazněly tyto skladby: při průvodu část Gloria ze Žarošické mše v úpravě
Z. Zouhara, oslavné Vánoční aleluja před evangeliem W. Türka, jásavé Gloria in
excelsis Deo v arr. F. Fialy a v závěru tklivě působivá Vánoční ukolébavka
K. Frydrycha. Obdobný repertoár sbor nastudoval na slavnost Matky Boží Panny
Marie a na Zjevení Páně, kdy ještě připojil koledu Pochválen buď v arr. M.
Jakubíčka. Rádi jsme využili notový materiál Musica sacra zaslaný v závěru
minulého roku.
Jaroslav Lindr
Znojmo – sv. Mikuláš
O vánočních mších zazněly v kostele sv. Mikuláše a 1. 1. 2018 též v kostele
sv. Michala ve Znojmě následující skladby: arr. F. Fiala – Aj, dnes v Betlémě
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a Gloria in excelsis Deo; F. Mendelssohn-Bartholdy, arr. W. Türk – Hle, andělé
zpívají, W. Türk – Vánoční aleluja před evangeliem a Adeste, fideles ve čtyřhlasé
úpravě. Skladby zazněly v podání Scholy od sv. Mikuláše ve Znojmě s doprovodem
malé instrumentální kapely, řídil W. Türk.
Svatava Baráková

Z lednového sbormistrovského semináře – témata, která vás
mohou zajímat
Milí sbormistři, varhaníci, kantoři! Seminář sbormistrů, který pod vedením
Mag. Art. Ondřeje Múčky probíhá již druhým rokem o vybraných sobotách na
ZUŠ varhanické v Brně, se pomalu, ale jistě stává významnou diskusní
platformou a burzou sbormistrovských zkušeností. Protože se zde probíraná
diskusní témata týkají širšího okruhu chrámových hudebníků, než jsou účastníci
semináře, rádi bychom je průběžně uveřejňovali na stránkách Zpravodaje a dali
prostor k vyjádření i dalším případným zájemcům, kteří seminář nenavštěvují.
Důvod našeho zájmu o Vaše zkušenosti je prostý – přejeme si, aby autoři článků
v našem Zpravodaji v budoucnu reagovali právě na současnou situaci na našich
kůrech a na dotazy a potřeby Vás, kteří na nich působíte.
První diskusní téma lednového semináře se týkalo právě uplynulé doby
vánoční, konkrétně způsobu provádění pastýřských mší, které nejsou
komponovány na liturgické texty. V některých farnostech se tyto mše zpívají na
místě propria a ordinárium zazpívá „předpisově“ lid za doprovodu varhan. Jinde
se zase Gloria zpívá dvakrát – nejprve to z pastorální mše (sbor a orchestr)
a podruhé to liturgicky správné (lid a varhany), jinde se Gloria z pastýřské mše
přesune až na přijímání. Jaké máte zkušenosti Vy?
Druhé probírané téma, totiž hudba při obřadech na Velký pátek, bude naopak
brzy aktuální. Doprovází se u Vás zpěv potichu na varhany nebo vůbec? Mají
lidé tendenci zpívat bez doprovodu hlasitěji nebo se naopak ztiší? Doprovází
varhaník sbor nebo se zpívají pouze skladby a capella?
Za Vaše postřehy předem děkujeme!
Irena Veselá, členka předsednictva MS

Ohlasy na prosincové číslo Zpravodaje
Chvála Kristu! Ave Maria! Milí priatelia a kolegovia!
Gratias ago za zaslaného spravodajcu Musica sacra. Krásny a obsažný.
Zaujímavé čitanie.
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Prajem požehnaný Advent všetkým organistom, zboristom a ich pomocníkov
v príprave na Slávnosť Narodenia Pána Ježiša Krista! V modlitbovom spojení
Silvia Fecsková, regenschori, Bardejov (e-mail z 3. 12. 2017)
***

Milí přátelé, děkuji za zaslání Zpravodaje a posílám srdečný pozdrav ze
zasněžené Vysočiny.
Velké díky za přílohy, které se pravidelně objevují u Zpravodaje. Chci se
zeptat na jednu věc. Většina notového materiálu je aranžováno pro hlasy soprán,
alt a bas. Vždy když se někde potkáváme, sbory si postesknou, že mají málo
"chlapů" (asi je to trochu i z tohoto důvodu). V našem chrámovém sboru, který
se nám poslední dobou rozrostl na 30 členů, máme cca 12 mužských hlasů. Při
použití úprav pouze pro 3 hlasy bez tenoru se mi zdá, jakoby ten tenor nám
v těch skladbách chyběl. Prosím, zda by nebylo možné alespoň některé skladby
aranžovat pro všechny 4 hlasy. Zní to pak úplně jinak, zvlášť pokud se zpívá
„a cappella”. Děkuji.
Pavel Krejčí, varhaník z farnosti Moravec (e-mail z 4. 12. 2017)
***

Budeme vděční za další ohlasy (kladné i záporné) na náš Zpravodaj i činnost
Musica sacra.
Redakce

Informace – Nabídky – Pozvání
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 dubnu 2018.
***

Akademie staré hudby působící při Ústavu hudební vědy FF MU otevírá pro
následující školní rok 2018/2019 studijní obor Teorie a provozovací praxe staré
hudby. V rámci studia je možno studovat následující specializace: sólový zpěv,
barokní housle, viola, viola da gamba, violoncello, loutna, theorba, cembalo,
zobcová flétna a příčná flétna. Poprvé pro tento školní rok otevíráme také
specializaci „hra na varhany“.
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Přihlášky ke studiu je možné podat na stránkách univerzity, a to do 28. 2. 2018.
Veškeré doplňující informace najdete na našem webu: www.phil.muni.cz/wash.
Za ASH Mgr. Michaela Ratolístková, tel.: 732 773 142, mail:
ma.michaela@seznam.cz
***

Notovou přílohou tohoto čísla Zpravodaje jsou velikonoční skladby:
- A. V. Michna z Otradovic, arr. F. Fiala – Ó převeselá novina
- Šteyerův kancionál, arr. F. Fiala – Vstal z mrtvých
- V. K. H. Rovenský, arr. F. Fiala – Zazpívejme Kristu Pánu
- P. Z. A. Mička – Velikonoční sekvence
***
D Ě K U J E M E !!!
V roce 2017 jste na činnost jednoty Musica sacra věnovali dary v celkové
výši Kč 111.447,79 – děkujeme Vám. V této sumě jsou zahrnuty též dary
několika právnických osob.
Zároveň Vás prosíme o další podporu, a to nejen finanční, v r. 2018. Součástí
tohoto čísla Zpravodaje je složenka – výše daru je jen na Vás. Příjemcům
e-mailové podoby Zpravodaje je k dispozici bankovní účet, který je uveden
v tiráži.
Pán Bůh zaplať!
Zájemci, kteří potřebují vystavit potvrzení daru pro daňové účely, se mohou
obracet na kancelář Musica sacra – rádi Vám potvrzení vystavíme.
***
32. sbormistrovský kurz ČCE (nejen) pro evangelické sbormistry, nové
zájemce o sbormistrovství, zpěváky, varhaníky, církevní hudebníky a teology
proběhne v termínu 9. – 11. 3. 2018 v Bystřici pod Hostýnem. Lektoři kurzu:
Alena Jelínková, Jiří Schneider, Jiří Pavlica a Ladislav Moravetz. Bližší
informace: Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor Českobratrské církve
evangelické, moravetz@e-cirkev.cz, mobil: 737 506 119.
***
Uzávěrka dalšího čísla je 31. března 2018. Budeme rádi, když nám pošlete své
příspěvky. Díky!
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Křížovka
Řešení tajenky z minulého čísla IN NATALI DOMINI: 1. Melichar, 2. Věnec,
3. Sníh, 4. Matouš, 5. Petr, 6. Zlato, 7. Silvestr, 8. Zima, 9. Leden, 10. Herodes,
11. Smrk, 12. Knihomol, 13. Vánoce, 14. Kadidlo. Správnou tajenku nám zaslalo
osm luštitelů: M. Lakosilová, A. Bendová, J. Kocůrek, J. Matoušková, J. Lindr,
J. Hubert, M. Krejsa a Z. Štěpánková. Odměnu zasíláme paní Jarmile Matouškové.
Tajenku toho čísla nám zašlete do 31. 3. 2018.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Hudební projev prováděný bez zvláštní přípravy a bez použití not.
2. Auftakt.
3. Dóm.
4. Střední mužský hlas mezi tenorem a basem.
5. Interval fes-ges.
6. Zimní měsíc.
7. Ruský strunný drnkací hudební nástroj.
8. Epocha, v níž žil Joseph Haydn.
9. Mezzo.
Karol Frydrych
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