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Sborování 2018
Letošní Sborování – nesoutěžní přehlídka chrámových sborů – proběhlo
v kostele sv. Jakuba v Boskovicích, kde se před 20 lety uskutečnilo poprvé.
V neděli 17. června v 15 hodin zahájil přehlídku jednotlivých sborů předseda
Musica sacra jáhen Willi Türk spolu s emeritním předsedou P. Karlem Cikrlem.
Všechny přítomné úvodem pozdravili brněnský biskup Vojtěch Cikrle
a senátorka Jaromíra Vítková. Po dvouhodinovém vystoupení dvanácti sborů
provedl Ondřej Múčka
nácvik společné skladby
Františka Fialy Zdrávas,
Královno. Ta pak zazněla
v podání všech přítomných
(cca 250 zpěváků) po
závěrečné liturgii zpívaných nešpor (kancionál
č. 084), které předsedal
P. Karel Cikrle. Níže
uvádíme příspěvky čtyř
sbormistrů.
"Náš zpěv je nácvik na
zpívání v nebi" (o. Karel
Cikrle při promluvě při
nešporách)
***

V neděli 17. června 2018 se v Boskovicích setkalo 12 chrámových sborů,
které se přihlásily na letošní ročník nesoutěžní přehlídky Sborování. Během
téměř tříhodinového programu zazněly skladby všech období od gregoriánského
chorálu až po díla zcela nová. V premiéře byla uvedena skladba brněnského
skladatele Františka Fialy Zdrávas, Královno, kterou společně provedli přítomní
zpěváci všech zúčastněných sborů.

Po koncertě a zpívané liturgii nešpor Zdeňka Pololáníka se všichni účastníci
přesunuli do venkovního areálu boskovické fary, aby si užili dobrého jídla, pití,
srdečných rozhovorů a setkání s přáteli.
Pro mnohé hudebníky je účast na Sborování vzácnou příležitostí prezentovat
výsledky dlouhodobé práce ve sboru formou koncertního vystoupení. Je inspirací
k další práci a výzvou nastudovat něco nového třeba i na hranici možností
amatérského tělesa (letos možná takovou metu představovala společná skladba
Zdrávas, Královno).
Děkujeme všem, kteří dlouhodobě vytvářejí podmínky pro profesionální
i přátelská setkání chrámových hudebníků a významně tak přispívají ke
„zvelebení liturgické hudby na Moravě i v Čechách“.
Marta Kročová, Pozořický chrámový sbor
***

Letošní ročník Sborování byl pro náš sbor ročníkem premiérovým. Byli jsme
velice rádi, že máme možnost se rovněž premiérově setkat s kolegy
z chrámových sborů ze širokého okolí, navíc v krásném prostředí kostela
sv. Jakuba Staršího a za přítomnosti hlavního elementu, který nás všechny
spojoval – hudby. Snad největším zážitkem pro náš sbor byl společný zpěv všech
účastníků, což byl zážitek přímo nevšední. Zazpívat si v obklopení desítek
dalších kolegů, to bylo skutečně nad očekávání. Děkujeme.
Ondřej Musil, Chrámový sbor Černá Hora
***

Liturgie
nešpor
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Provedení společné skladby řídil Ondřej Múčka

Poděkování Františku Fialovi, autorovi společné skladby
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***

Přehlídky chrámových sborů – Sborování se náš sbor Kůrnice účastnil naposledy v r. 2012, termín konání přehlídky totiž obvykle koliduje s našimi hody.
Během zkoušek na letošní ročník jsme nostalgicky vzpomínali na rok 2000,
kdy se přehlídka konala také v Boskovicích a jeden nynější člen tehdy sledoval
naše vystoupení z kočárku :-)
Protože až na vzácné výjimky zpíváme výhradně v kohoutovické kapli, která
by se i s přilehlým trávníkem do boskovického presbytáře v pohodě vešla, jeli
mnozí členové na přehlídku s napětím, zda nás vůbec bude slyšet. Ale jelikož
jsme přišli na řadu až ke konci přehlídky, jejich obavy se postupně rozplývaly:
výborná akustika chrámu umožní zaznít každému tónu. O rozplynutí obav se
velmi zasloužil kiks nejmenovaného tělesa, které po nezdařeném nástupu muselo
začít skladbu znovu. Chápu, že sbormistrovi ani zpěvákům to nebylo příjemné,
ovšem pro posluchače a zejména pro „vyděšené“ novější členy Kůrnic, kteří na
Sborování ještě nikdy nebyli, byl právě tento moment signálem, že zde opravdu
nejde pouze o výkony, ale především o sdílení radosti z milosrdné Boží lásky.
Více než dvě hodiny jsme se mohli radovat z hudby k Boží oslavě.
Závěr přehlídky patřil nešporám Zdeňka Pololáníka a společné skladbě
Františka Fialy Zdrávas, Královno složené právě pro tento ročník Sborování.
V kostele plném zpěváků to byl fantastický zážitek. Společnou skladbu si náš
sbor pouze vyslechl. Jednak noty přišly pro nás už pozdě a za druhé – někdo
přece musí zůstat posluchačem, no ne? :-)
Rádi bychom touto cestou poděkovali za bezvadnou organizaci přehlídky,
z našeho pohledu všechno klapalo jako hodinky, byla příležitost potkat se po
letech s dávnými známými, poslechnout si, jak zpívají ostatní sbory a především
ujistit se, že radostně zpívat Hospodinu je dobré. Tuto myšlenku rozvinula
i poznámka otce Karla Cikrleho, že Sborování je vlastně taková zkouška na nebe.
Jediným negativem byla délka vystoupení některých ansámblů; jako by
informaci o maximálně osmi minutách programu ani nedostaly. Třeba se příště
dopočítají :-)
Po společné skladbě už bylo na čase přesunout se na faru. Prostorný dvůr se
zcela zaplnil muzikanty, kteří se také zaplnili: řízkem, chlebem, okurkami,
pivem, kofolou... Bylo to výborné, moc děkujeme!
Petra Doffková
(Kdyby se snad někdo pozastavoval nad naším názvem, nechť prosím věnuje
minutu záložce O sboru Kůrnice na www.sbor.kaplekohoutovice.cz ;-))
***

Fotografie na str. 5: Zpěváci při společné skladbě
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Rok uplynul a po krásném zážitku ze Sborování ve Křtinách jsme se opět
jednomyslně rozhodli jet na další červnové setkání v Boskovicích – i když to
máme trochu z ruky. S objížďkami asi 160 km. Velmi se nám líbí, že toto velké
setkání 12 sborů není soutěžní. Na to letošní přijelo několik chrámových sborů
z Brna i okolí a byli jsme překvapeni, kolik lidí (a kolik mužů) i z malých
farností má radost ze zpívání. Opět jsme slyšeli velké množství skladeb, které nás
oslovily a u některých doufáme, že se nám je podaří recipročně získat. Co mne
velmi upoutalo, byla společná liturgie zpívaných nešpor za brilantního
doprovodu varhaníka Ondřeje Múčky a znojemské schóly a působivá varhanní
preludia Davida Postráneckého. Největším zážitkem pak bylo společné
provedení skladby Františka Fialy Zdrávas, Královno. Ještě v autobuse jsme vše
rozebírali. Při dnešní (páteční) mši jsem si vzpomněla, jak na mne úžasně zapůsobil zpívaný Otčenáš. Boskovický kostel sv. Jakuba má nádhernou akustiku.
Děkujeme za pozvání a blahopřejeme panu Jiřímu Pohlovi za uskutečnění
a vlastně i myšlenku uspořádání Sborování. 20 let, jak nádherná tradice.
A ještě dodatek, na agapé jsme se také moc těšili a nezklamalo.
Míla Provazníková a Chrámový sbor Březolupy
***
Za fotografie děkujeme panu Gisbertu Heidlerovi. Více fotografií a video ze
Sborování najdete na našem webu.
***
Program přehlídky
1. Smíšený chrámový sbor Boskovice + Svatojánský chrámový sbor Svitávka
řídí Jiří Pohl, Leontina Koryčánková
P. Šmolík
Laudate Dominum
Z. Pololáník
Česká liturgická mše (Kyrie, Sanctus,
Benedictus, Agnus)
2. Collegium musicale bonum – Slavkov u Brna
C. Saint-Saëns
W. A. Mozart
W. A. Mozart
3. AMEA Chorus – Třebíč-Jejkov
K. Allen
K. Allen
K. Allen
K. Allen
K. Allen
K. Allen
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řídí Karol Frydrych
Tollite hostias
Laudate Dominum (Vesperae solennes de
confessore, KV 339)
Sanctus (Missa in C „Spatzenmesse“, KV 220)
řídí Karel Tomek
Desidero, mi Jesu
O Salutaris Hostia
Anima Christi
Domine, non sum dignus
Ave, sacer Christi sanguis
O Sanctissima

4. Magnificat – Lelekovice
A. Gabrieli
J. Leavitt
J. S. Bach
J. Althouse

řídí Inka Pospíšilová
Alleluia
Kyrie (Missa Festiva)
Jesus bleibet meine Freude
Alleluia

5. Schola Ducha Svatého – Brno-Židenice
anonym
Hildegard von Bingen
Hildegard von Bingen

řídí Cecílie Martina Marie Lavičková
Communio Factus est repente
Vize I.: Oheň stvoření
Benedicamus Domino

6. Smíšený sbor chrámu sv. Augustina v Brně
H. L. Hassler
J. Gallus
C. Saint-Saëns
G. Young

Cantate Domino
Ecce quomodo moritur
Ave verum
Alleluja

7. Pozořický chrámový sbor
A. V. Michna z Otradovic
J. des Prez
G. Young

řídí Marta Kročová
Regina Coeli, Velikonoční pasameza
Tu solus, qui facis mirabilia
Alleluja

8. Chrámový sbor Černá Hora
anonym
O. Musil
O. Musil
O. Musil

Nám, Pane, dal jsi slovo své
Černohorské zvony
Holešín, Holešín
Gloria

9. Ekumenický smíšený sbor – Jimramov-Sněžné
H. Schütz
J. Bříza
J. Bříza
G. O. Pitoni
L. Bourgeois

Žalm 106
Žalm 117
Žalm 121
Cantate Domino
Žalm 9

10. Troubský chrámový sbor a orchestr
V. Bohm
J. de Haan

Gloria (Missa Brevis in F)
Benedictus (Missa Brevis)

11. Kůrnice – Brno-Žebětín (část Kohoutovice)
harm. P. Chaloupský
Prachatický kancionál
M. Frisina
O. Múčka

řídí Petra Doffková
Bůh všemohoucí, JK 402
Dnešního dne vstal Stvořitel
Pane di vita nuova
Slavnost Seslání Ducha Svatého – vstupní ant.

12. Chrámový sbor Březolupy
G. Young
M. Frisina
Ch. Gounod

Alleluja
Duše Kristova
Sanctus

řídí Pavel Kyncl

řídí Ondřej Musil

řídí Antonín Bradáč

řídí Patrick Bárta

řídí Míla Provazníková
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Postupové zkoušky na kurzu v Břeclavi
Druhý ročník Kvalifikačního kurzu pro chrámové varhaníky v Břeclavi byl
v sobotu 2. června 2018 uzavřen písemným testem z předmětu Liturgická hudba
a postupovými zkouškami z varhanní hry (zkoušejícími byli: Willi Türk, Markéta
Melkusová, manželé Lenka a David Postránečtí, manželé Olga a Karol Frydrychovi,
Svatava Baráková, Marek Horáček a Ivo Prchal). Do posledního třetího ročníku
postoupilo 50 úspěšných uchazečů.

Postupové
zkoušky
2. 6. 2018
v kostele
sv. Václava
v Břeclavi

Protagonisté české pokoncilní liturgické hudby
Z velkého množství českých a moravských hudebních skladatelů, kteří pro
pokoncilní liturgii komponovali mešní ordinária i propria, žalmy a mešní písně bych
připomenul dílo některých autorů, které považuji za inspirující.
Josef Olejník
V době zavádění liturgické reformy působil P. Olejník na Jesenicku a Bruntálsku
ve farnostech Andělská Hora, Dětřichovice a Rudná pod Pradědem, zde složil v roce
1966 „Českou mši z Andělské Hory“. 1 Po ní následovala další ordinária, ale i propria,
zhudebnění žalmů, liturgie hodin a mešního řádu, vytvořil graduály a skládal

1

Viz.: KOTRBA, J. M., Rozhovor s P. J. Olejníkem. In: Seminární průvan, 2006, č. 5, s. 5-7.
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duchovní písně. 2 Olejník správně usoudil, že chorální nápěv pro českou zpívanou mši
nemůže být nejlepší a jediné řešení. Komplikací by bylo jak na chorální nápěv
převést nestejný počet slabik, různá je i melodika mluvené latiny a češtiny. Převod by
mateřské řeči neprospěl a chorálu uškodil. Proto Olejník zdůrazňoval „novou
hudební řeč” pro kterou nenalezl v ČLK pochopení, sám říká:
„Pak přišel koncil a s ním i liturgická reforma. Tak jsme jezdili do Prahy na
školení hudebníků, ale nebyla s nimi žádná domluva. Hned od začátku jsem jim říkal,
že to bude chtít něco nového. Nemůžeme převádět chorál do češtiny, chorál je
uzavřená kapitola, už kvůli přízvuku. Vypadl jsem od toho a dělal jsem to sám,
nejdříve jen pro mou farnost […] nevymýšlel jsem žádné krkolomnosti.“
Olejník odešel z hudební sekce ČLK na jaře 1966, v pozdějších letech se sekcí
opět spolupracoval. Dokonale obsáhnul potřebu liturgie v českém jazyce, kdy pro ni
připravil vše potřebné. Zhudebnil celkem tři ordinária na český text, jedno na
staroslověnský, propria k většině svátků, nedělní nešpory, responsoriální žalmy na
každý den a veškeré zpívané části liturgie: orace, preface, modlitbu Otčenáš, kánon,
dialogy s lidem, pozdravy a výzvy kněze. I když komponoval jednotlivé části
postupně a zvlášť, tvoří jeho zpěvy kněze s mešním ordináriem a propriem jednotný
hudební celek.
Když v roce 1965 začal Olejník pracovat na hudební podobě upraveného mešního
řádu, tak nad zpěvem preface a jejího dialogu veden představou, že nelze „mrzačit
chorál“. Ke vzniku dialogu před prefací se váže jedna událost, když šel pěšky ze mše
po silnici tak si opakoval jeho český text i latinský s chorálním nápěvem a najednou
objevil melodii, sedl si na patník, vytáhl notýsek a melodii zapsal, aby ji
nezapomněl. 3 Přestože vychází z chorálu, jsou zde změny a to jak v textu, tak
i v nápěvu. Latinský chorál pracuje s tetrachordy. Český je diatonický, vychází
a opírá se o kvintakord. Dialog je zpracován sekvenčně, aby vyjadřoval narůstající
vážnost a hloubku textu. Je položen do Es dur. „Pán s vámi – I s tebou“ je v rozsahu
sekundy Es – F, „Vzhůru srdce - Máme je u Pána“ rozsah se rozšiřuje na tercii G,
„Pánu našemu Bohu vzdávejme díky – Je to důstojné a spravedlivé“, melodie jde na
As do kvarty.
Olejník představil tento zhudebněný dialog P. Holíkovi a ten jej povzbudil k další
práci: „Když jsi složil dialog, tak už udělej i prefaci.“ Následně zhudebnil všech
26 prefací, které obsahuje Český misál. Ve všech prefacích má každá slabika
vypsanou přesně výšku a délku noty, na kterou má být zpívána, preface obsahují tří
invence (kadence), které se opakují. Úvody prefací a závěry před zpěvem Svatý jsou
stejné. Olejník vytvářel nápěv preface tak, aby se jej kněží snadno naučili a zpěvem
zdůraznili krásu nové liturgie.4 Z dialogu a preface vychází i zpracování dalších částí
2

Viz.: www.josefolejnik.cz, (červenec 2017).
SUCHÁNEK, J., Česká mše z Andělské Hory, Olomouc: Studio Velehrad 1989. [videozáznam].
4
KOLČAVA, F., Česká liturgická hudba po II. vatikánském koncilu, Olomouc: Ped. Fakulta UP
(Katedra hudební výchovy) 2012, s. 21, (bakalářská práce).

3
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nápěvů kněze a lidu, které začínají v F dur, na rozdíl od preface, která je v Es dur,
což jsou vhodné polohy pro zpěv.
Olejníkovy zpěvy kněze a lidu v liturgii jsou pravidelné s logickou stavbou, což
vyplynulo ze snahy vycházet z podstaty liturgických textů a úkonů. Na ČLK v roce
1969 bylo rozhodnuto o možnosti používat nápěv P. Olejníka při zpívané mši.
Olejník se chopil vedení nácviků zpěvu a organizování instruktáží pro kněze,
přičemž dbal na to, aby vše bylo zpíváno správně a byl chápán duchovní a teologický
aspekt zpěvu. Při nácviku nejprve vyložil podstatu určité části mše a funkce hudby
v ní. Samotný zpěv pak měl dodržovat tyto zásady:
Melodie – musí být naprosto autentická, jakékoli „vylepšování“ je vyloučeno.
Rytmus – dělení do taktů má spíše funkci frázování, jinak se skladby skládají
většinou z dvoudobých a třídobých skupin.
Tempo – je udáváno metronomicky, v zásadě lze říci, že se jedná spíše o svižnější
ráz, ale v prosebných částech má být volnější a naléhavý.
Přednes – melodie se má vlnit v oblouku z piana přes mezzoforte k forte a zase
zpět.
Velké nebezpečí vidí u varhaníků, kteří se snaží mši harmonizovat a upravovat:
buď nezvládnou složitější místa, nebo se pokouší o vylepšení, obojí je vždy ke
škodě. 5 Olejník v Andělské hoře pracoval s celým shromážděním věřících, čímž
dokázal, že jeho skladby se mohou zpívat kdekoli.
Skutečnou hodnotu díla P. Josefa Olejníka vidím v tom, že celá Morava díky
němu zpívá. Reforma vatikánského koncilu směřovala k aktivní liturgické účasti
věřících, jíž by rozuměli a jeho zpěvy tomu plně odpovídají. Spojují celé
shromáždění věřících v jednotný hlas, směřující k Bohu. Olejník reagoval na aktuální
potřebu církve sobě vlastním kompozičním stylem, jenž se mezi lidem rychle ujal
a zdomácněl. Který z českých hudebních skladatelů se může pochlubit tím, že se jeho
díla provádějí denně na mnoha místech celé republiky?
P. Pavel Kopeček

Velikonoce na kůrech
Boskovice
O Velikonocích jsme v kostele sv. Jakuba v Boskovicích zpívali:
Velký pátek: P. J. Olejník – Hle kříž; T. L. Vittoria – Popule meus (dvojsbor);
B. Korejs – Ó Beránku nevinný; J. S. Bach – Ó hlavo plná trýzně.
Neděle Zmrtvýchvstání Páně: G. F. Händel – Buď tobě sláva; P. Šmolík –
Laudate Dominum; J. Bříza – Toto je den; Z. Pololáník – Česká liturgická mše.
5

KOMÁREK, K., P. Mgr. Josef Olejník: kněz a skladatel liturgické hudby. Olomouc: Burget
2001, s. 26-27.
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Tento nedělní repertoár jsme nacvičili společně se Svatojánským chrámovým sborem
ze Svitávky a zazpívali ještě i v kostele sv. Jana Křtitele ve Svitávce, varhany: Lenka
Fojtová, dirigenti: Leontina Koryčánková, Jiří Pohl.
Jiří Pohl
Brno-Zábrdovice
Všechny obřady Velikonočního tridua hudbou a zpěvem doprovázel Komorní
sbor Zábrdovice. V průběhu obřadů zaznělo na 20 duchovních skladeb za řízení
Michala Javory a doprovodu výhradně dámského komorního orchestru ve složení
Karla Krejčí – klávesy, Dagmar Kuchařová a Anna Krejčí – housle a Jana Krejčí –
klarinet. Slavnostní mši na slavnost Zmrtvýchvstání Páně doprovodil chrámový sbor
s orchestrem provedením mše V. E. Horáka Missa Quinta B dur a dalších šesti
kratších oslavných písní a žalmů. Jako sólisté zpívali M. Švédová, J. Žáková,
J. Nováčková, J. Beránek, V. Sokol, housle: J. Jakubec, varhany: J. Král, vše řídil
Zd. Hatina, ředitel kůru.
František Pecina
Křižanovice
V kostele Nanebevzetí Panny Marie během Velikonoc zazněla Slavnostní
velikonoční mše, kterou zkomponoval F. Laštůvka a Regina Cœli od V. Javory.
Účinkovali: Anna Gulová (mezzosoprán), Marie Bílková (mezzosoprán), Marie
Cenková (alt), smíšený chrámový sbor, Tereza Voňková (trubka), Lukáš Frydrych
(varhany) a Marta Kuchtová (sbormistr).
Farnost se zapojila i do Noci kostelů, kde kromě vystoupení křižanovické scholy
pod vedením Magdaleny Čandrlové, proběhl i minikoncert artificiální hudby
s následujícím programem: G. B. Pergolesi – Quae moerebat et dolebat,
W. A. Mozart – Ave Maria, G. F. Händel – Ombra mai fù, J. S. Bach – Bist du bei
mir, H. Purcell – Trumpet Tune, G. Fauré – Pie Jesu, Ch. Gounod/J. S. Bach – Ave
Maria, A. Dvořák – Biblická píseň č. 8 a 10. Účinkovali: Anna Gulová
(mezzosoprán), Tereza Voňková (trubka), Vojta Šujan (housle, viola) a Lukáš
Frydrych (varhany).
Lukáš Frydrych
Praha – sv. Vít
Letošní Velikonoce jsem poprvé strávila v jiné diecézi, a to v Praze. Velikonoční
program tedy vyplýval z programu Pražského katedrálního sboru u sv. Víta, který
zde působí pod dlouholetým vedením regenschoriho Josefa Kšici.
Zelený čtvrtek: Poklidný ráz tradiční bohoslužby se odrazil i na výběru skladeb.
Zpívaly se tak především žalmy od všech různých českých autorů. Nádherným
zážitkem pak byl společný průvod po nádvoří Pražského hradu až do Getsemanské
zahrady vytvořené v kostele Všech svatých za doprovodu zpěvu Pange lingua
(tradiční gregoriánský nápěv).
Velký pátek: Velký pátek byl v tradičním pochmurném, ale zároveň zklidňujícím
se duchu. Nejkrásnějším zážitkem pro mne byl zpěv písně Eli, eli od G. Bardose.
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Nádherná píseň plná citu a žalosti. Zároveň byly provedeny Janovy pašije F. Holíka
v úpravě Z. Pololáníka, zazněly také Saety (tradiční andaluské velkopáteční zpěvy)
a byly předneseny úryvky z díla Peri Pascha – textu, který napsal kolem r. 170 po
Kristu biskup Melitón ze Sard.
Bílá sobota: Velikonoční vigilie začala pozdě navečer zapálením ohně na nádvoří
před katedrálou. Postupně se rozžíhaly svíce a s nimi také katedrála. Během
obřadů slavených podle starobylé tradice zazněla biblická čtení v hlavních světových
jazycích, což ještě více podpořilo sváteční atmosféru.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Vrcholem Velikonoc bylo samozřejmě
vystoupení na slavnosti Vzkříšení. Pontifikální mše byla zakončená
Apoštolským požehnáním, které kardinál Dominik Duka udělil jménem Římského
velekněze. Při liturgii zazněla Missa in D F. X. Brixiho, mše byla zakončená
nádhernou Fugou g minor J. S. Bacha (BWV 542) v podání Přemysla Kšici.
Blanka Kolářová
Slavkov u Brna
Na Velký pátek, Boží hod velikonoční a slavnost Seslání Ducha Svatého zazněla
ve slavkovském chrámu Vzkříšení Páně tato figurální hudba: C. Franck – Panis
angelicus (sólo soprán a smíšený sbor); H. L. Hassler – Cantate Domino (a cappella);
H. L. Hassler – Herzlich tut mich verlangen (a cappella); A. V. Michna z Otradovic –
Jiná o Duchu svatým (Svatoroční muzika, 1661); W. A. Mozart – Tantum ergo in D
(KV 197); C. Saint-Saëns – Tollite hostias. Účinkoval vokálně-instrumentální soubor
Collegium musicale bonum.
Ansámbl předestřel duchovní hudbu rovněž v neděli 13. května 2018 u příležitosti
50 let Společenského domu Bonaparte ve Slavkově u Brna a na dvou koncertech:
v pátek 25. května v rámci Noci kostelů v Heršpicích a v neděli 27. května
v Křenovicích u Slavkova, což byl 30. koncert v pětileté historii Collegium musicale
bonum. Kromě výše uvedených skladeb byla dále uvedena díla: J. S. Bach – Jesus
bleibet meine Freude (Kantate, BWV 147); D. Buxtehude – Alles, was ihr tut mit
Worten oder mit Werken (Kantate, BuxWV 4); A. Dvořák – O sanctissima, op.
19 A; G. F. Händel – Canticorum iubilo (Juda Makabejský, HWV 63); W. A. Mozart
– Andante in C (KV 315); W. A. Mozart – Laudate Dominum (Vesperae solennes de
confessore, KV 339); W. A. Mozart – Sanctus (Missa in C „Spatzenmesse“, KV
220); G. B. Pergolesi – Stabat mater Dolorosa (Stabat mater); G. A. Rossini – Christe
eleison (Petite Messe solennelle); Zdrávas Maria Panno (Božanův kancionál, 1719).
Sólové party zpívali: Jarmila Andrlová ml. (soprán), Martina Tesáčková (soprán),
Kristýna Vladíková (soprán), Lenka Janošková (alt), Roman Fries (baryton).
V instrumentálních partech se uplatnili: Klára Klinkovská (flétna), Ladislav Jedlička
(housle), Jitka Kneslová (housle), Olga Frydrychová (continuo, klavír, varhany); řídil
podepsaný.
Karol Frydrych
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Šaratice
V kostele sv. Mikuláše zaznělo Ave Maria J. S. Bacha-Ch. Gounoda, Dignare
z Te Deum G. F. Händela a čtyři části ze Stabat mater G. B. Pergolesiho: Cujus
animam gementem (№ 2), Quae moerebat et dolebat (№ 4), Eja mater (№ 7), Fac ut
portem (№ 10). Uvedený repertoár zpívala Kristýna Vladíková, absolventka
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a oboru Hudební výchova Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci, na varhany doprovodil Karol Frydrych.
Liturgická schola při šaratickém kostele provedla příslušné zpěvy obřadů Svatého
týdne.
Karol Frydrych
Třebíč
Svatomartinský chrámový sbor Jaroslava Paika vstoupil do Svatého týdne
nešťastně. V sobotu 24. března se zpěvem Dvořákových Biblických písní (Slyš,
ó Bože; Skrýše má; Hospodin je můj pastýř) rozloučil sbor (rozšířený o hosty) při
smuteční bohoslužbě se svým dlouholetým sbormistrem Jaroslavem Paikem. Tentýž
program zazněl dalšího dne spolu s pašijemi při mši, podle původního programu.
Rovněž sbor zpíval při žehnání ratolestí a v průvodu před kostelem zpěvy J. Paika.
Na Zelený čtvrtek zazněla skladba In monte Oliveti F. Schuberta a při sobotní vigílii
Surrexit pastor bonus J. Foerstera. Mimoto zazněly již tradiční Zpěvy k obřadům
Svatého týdne opět z pera J. Paika. Na Boží hod Velikonoční sbor spolu s orchestrem
nastudoval mešní ordinárium Z. Pololáníka a jeho Proprium pro dobu Velikonoční,
ke kterému byl za laskavého svolení autorova vkusně doplněn i orchestr (nutno
podotknout, že opět J. Paikem). Na samý závěr bohoslužby pak zazněl chvalozpěv
Regina coeli od J. Foerstera.
František Dolíhal
Vyškov
Chrámový sbor při kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově nacvičil
repertoár skladeb pro všechny významné dny spojené s velikonočními svátky. Na
Květnou neděli při průvodu s ratolestmi zaznělo oslavné Hosanna I. P. Šmolíka.
K usebrané tklivosti Velkého pátku přispěly skladby P. I. Čajkovského Svjatyj Bože
a polyfonie D. Reada Vykoupení (Calvary) umocňující vážnost chvíle a charakter
obřadů. Na Boží hod velikonoční se při vstupu jásavě rozezněl zpěv M. A. Charpentiera Te Deum Velikonoční hymnus. Slavnostní ráz velikonoční liturgie podtrhly
též skladby Vstal z mrtvých a Zazpívejme Kristu Pánu v arr. F. Fialy, obojí za
přispění zaslaného notového materiálu z Musica sacra. Totožný repertoár zazněl
následně také na neděli Božího milosrdenství.
Jaroslav Lindr
Znojmo
Mimo liturgické zpěvy ve dnech Velikonočního tridua provedla Schóla od
sv. Mikuláše o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně a následně na Velikonoční pondělí
vícehlasou Velikonoční sekvenci od P. A. Mičky a tři sbory v arr. F. Fialy, které
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vyšly jako příloha v únorovém čísle Zpravodaje (Zazpívejme Kristu Pánu,
Ó převeselá novina a Vstal z mrtvých) za doprovodu malé instrumentální skupiny.
Willi Türk a Svatava Baráková

Vaše ohlasy
Dobrý den, zde pilně přikládám vyluštěnou lehkou tajenku, je to pro děti :-)
Anton Diabelli.
A pak, si musím důrazně postýskat, že ani tentokráte se mi nepodařilo skrze
chorobu přijet alespoň na valnou hromadu. Od nepaměti, kdy se šteluji přijet na
cokoliv a poklábosit se známými tvářemi, na osudný den připadne pohřeb nebo
svatba nebo obojí nebo obojí několikrát, anebo nově, choroba.
Nu což, není mi souzeno. S úctou
Jaroslav Kocůrek, Uničov (e-mail z 28. 3. 2018)
***
Dobrý den, mockrát děkuji za zaslání Zpravodaje a posílám tajenku křížovky
(Anton Diabelli), která byla tentokrát poměrně jednoduchá.
Často vzpomínám, jak jsme se vídali na kurzu v Třebíči. Já stále hraji v Jamném,
p. farář Zdeněk Veith mě nenechává zakrnět…
Zdravím a přeju vše dobré.
Marcela Pecinová, Jihlava (e-mail z 29. 3. 2018)
***
Vážení přátelé, děkuji za nové číslo Zpravodaje s přílohami, které vždy obsahuje
zajímavé čtení. Letos nám ve sboru na Velikonoce "odpadli" muži, i když se na zpěv
připravovali, takže jsme zbyly jen ženy a sbor nevyzněl. Bylo by možné někdy jako
přílohu zařadit party jen pro ženské hlasy – případně s fakultativními mužskými
hlasy? Možná by to uvítalo více oslabených či malých sborů.
Dagmar Pištěková, Podbořany (e-mail z 4. 4. 2018)
***
Budeme vděční za další ohlasy (kladné i záporné) na náš Zpravodaj i činnost
Musica sacra.
Redakce

Informace – Nabídky – Pozvání
Zájezd za varhanami se letos uskuteční 22. 9. 2018. V plánu je návštěva varhan
v Polné a v klášteře Želiv. Prosíme zájemce, aby se hlásili do konce srpna na
kontaktech uvedených v tiráži.
***
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Dne 26. 6. 2018 se na své pravidelné schůzi sešlo předsednictvo. Hlavní body
jednání byly: zhodnocení uskutečněných akcí (zakončení druhého ročníku
varhanického kurzu v Břeclavi, Sborování v Boskovicích, kurz pro sbormistry),
příprava Svatocecilského setkání a zejména vydavatelská činnost.
***
Notové přílohy tohoto čísla Zpravodaje:
- Z. Hatina: Pohřební responsoria (č. 3, 4 a 5)
- Z. Pololáník: Oslava Boha Stvořitele
- A. V. Michna z Otradovic, arr. W. Türk: Buď od nás všech pozdravena
- Šteyerův kancionál, arr. W. Türk: Ó veliká Boží milost
***
Dovolujeme si Vás informovat, že vyšel Varhanní doprovod kancionálu –
rozšířené vydání pro arcidiecézi olomouckou a diecézi ostravsko-opavskou.
Výtisk stojí Kč 825,- a je k dostání v kanceláři Musica sacra. Pokud máte zájem
o objednání a zaslání poštou, využijte kontakty uvedené v tiráži.
***
Na začátku června 2018 byly spuštěny internetové stránky vokálněinstrumentálního souboru Collegium musicale bonum ze Slavkova u Brna
https://www.sborcmb.cz/. Sekce Repertoár obsahuje přes sedm desítek
nejzajímavějších skladeb, které soubor v průběhu pětiletého působení interpretoval.
Jedním z důvodů pro realizaci tohoto projektu byla snaha přispět ke zvýšení úrovně
na našich chrámových kůrech repertoárovou inspirací a ulehčením práce kolegům –
sbormistrům se sháněním kvalitního repertoáru, proto jsou některé kompozice
(vysázené v programu Sibelius) k dispozici na našem webu ke stažení (ve formátu
PDF). Budu rád, když zde najdete, co hledáte.
Karol Frydrych
***
Milí členové a příznivci MS, sháním doprovod k Cyrilometodějskému kancionálu.
Pokud by někdo z vás měl výtisk, který už nebude potřebovat a mohl mně ho
poskytnout, ozvěte se mi, prosím, na číslo 776 366 698. Předem děkuji. Jiří
Martinásek, varhaník v Otnicích.
***
Uzávěrka dalšího čísla je 30. září 2018. Budeme rádi, když nám pošlete své
příspěvky. Díky!

Křížovka
Řešení tajenky z minulého čísla ANTON DIABELLI: 1. Gram, 2. Drnk, 3. Petrof,
4. Ikona, 5. INRI, 6. KDU, 7. Gis, 8. Mars, 9. Album, 10. Vlezem, 11. Dolce, 12. Alt,
13. MIC. Správnou tajenku nám zaslalo patnáct luštitelů: I. Veselá, D. Šulyová,
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Z. Štěpánková, M. Koubová, D. Pištěková, J. Obrová, J. Lindr, A. Bendová,
M. Pecinova, J. Hubert, J. Kocůrek, A. Maleňáková, K. Paulíková, M. Krejsa
a M. Koubová. Odměnu zasíláme Ireně Veselé. Tajenku toho čísla nám zašlete do
30. 9. 2018.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Janáčkova akademie múzických umění.
2. Soubor tří hráčů.
3. Citoslovce tišení.
4. Dvakrát snížený tón H.
5. Židovská sobota.
6. Ochranný svaz autorský.
7. Zvuk hodin.
8. První písmeno řecké abecedy.
9. Tento den.
10. Skon.
11. Věž se zvony.
12. Upravovat výšku tónu.
13. Iniciály skladatele Bacha (1685–1750)

Karol Frydrych
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