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Ve světě, v němž žijeme, se stává téměř nutností zotavit se na těle i na duchu
– zvláště pro ty, kdo bydlí ve městě, kde je mnohdy život plný shonu, a zůstává
málo prostoru pro mlčení, reflexi a osvěžující styk s přírodou. Prázdniny či
dovolená jsou navíc dny, během nichž se člověk může déle věnovat modlitbě,
čtení a rozjímání o významných hloubkách života v klidném společenství vlastní
rodiny a svých drahých. Doba prázdnin poskytuje jedinečné možnosti zastavit se
před ohromujícími přírodními panoramaty, před touto „úchvatnou knihou“, která
je na dosah velkým i maličkým. Ve styku s přírodou člověk znovu nachází svou
pravou dimenzi, znovu objevuje, že je tvorem sice malým, ale zároveň
jedinečným, „schopným přijímat Boha“, neboť je vnitřně otevřen Nekonečnu.
Člověk je pobídnut otázkou po smyslu (která v srdci neumlká), a tak vnímá v
okolním světě otisk dobroty a Boží prozřetelnosti a téměř přirozeně se otevírá
chvále a modlitbě.
Benedikt XVI. (17. 7. 2005)

Zakončení tříletého
varhaníky v Břeclavi

vzdělávacího

kurzu

pro

chrámové

V sobotu 1. června se
uskutečnily závěrečné zkoušky z varhanní hry, kterých
se zúčastnilo 40 frekventantů
břeclavského kurzu. Vzhledem k vysokému počtu zkoušených probíhaly přehrávky
paralelně na dvou místech:
v sálu břeclavské ZUŠ na
třímanuálových
varhanách
(zkušební komise ve složení
Jiří Sehnal, Ondřej Múčka,
Markéta Melkusová, Stanislava Syrková, Karol Frydrych, David Postránecký)

a u dvoumanuálových varhan v kostele sv. Václava (zkušební komise ve složení
Svatava Baráková, Olga Frydrychová, Lenka Postránecká, Marek Horáček,
Tomáš Nováček, Ivo Prchal, Willi Türk). Většina frekventantů (33) splnila
požadované nároky k získání kvalifikace stupně D, zbylých 7 na požadovanou
úroveň nedosáhlo.

Vyučující tříletého varhanického kurzu v Břeclavi (zleva):
Ivo Prchal, Marek Horáček, Markéta Melkusová,
Willi Türk, Svatava Baráková, Karol Frydrych,
Tomáš Nováček a David Postránecký
Slavnostní zakončení kurzu se uskutečnilo v neděli 23. června v podvečer
v kostele v Břeclavi-Poštorné při slavnostní liturgii zpívaných nešpor, kterým
předsedal brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Kostel byl zcela zaplněn, mimo
absolventy kurzu a jejich rodinných příslušníků bylo přítomno 8 kněží (včetně
zakladatele a emeritního předsedy Musica sacra P. Karla Cikrleho) a část
znojemské liturgické schóly, která podporovala zpěv nešpor. Po homílii předal
otec biskup spolu s vedoucím Střediska pro liturgickou hudbu biskupství
brněnského Ondřejem Múčkou úspěšným absolventům kvalifikační osvědčení.
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Předávání kvalifikačních osvědčení
Poté k frekventantům krátce promluvil vedoucí kurzu jáhen Willi Türk,
poděkoval jim za jejich houževnatost a obětavost a vyzval je, aby dále na sobě
pracovali a neustále si zvyšovali úroveň. Pod vedením Petry Lavičkové
(vyučovala na kurzu zpěv a vedení sboru) přednesl „absolventský sbor“
trojhlasou skladbu a capella „Plně, zvučně ať zní chvála“ Bohuslava Korejse
a liturgie nešpor pokračovala dále. Liturgii nešpor doprovodil na varhany Ondřej
Múčka a slavnostní závěrečné postludium zahrál jeden z učitelů kurzu David
Postránecký.
Po skončení liturgie pokračoval sváteční podvečer v sále kulturního domu při
společném agapé.
redakce

Fotografie z liturgie nešpor naleznete ve fotogalerii na webu Musica sacra.
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Sborování Šaratice 5. 5. 2019
PROGRAM:

1. Chrámový sbor Tvarožná
Joseph RHEINBERGER (1839–1901):
Michael PRAETORIUS (1571–1621):
TAIZÉ:
Fritz BRODERSEN (* 1983):
ZAJCEV (?):
Marco FRISINA (* 1954):

Sbormistr: Silvestra Novotná
Prope est Dominus
Anima mea
Per crucem
Christ ist erstanden
Blagoslovi
Pozvedněte brány

2. Danielis – Rousínov
Sbormistr: Pavel Varta
Jiří PAVLICA (* 1953):
Vstávej, Aleluja
Spirituál:
Bethlehem spiritual
Leonard COHEN (1934–2016):
Hallelujah
Spirituál:
Glory, glory
Ēriks EŠENVALDS (* 1977):
O salutaris hostia
Edwin Reuben HAWKINS (1943–2018):
Happy day
3. Collegium musicale bonum
Sbormistr: Karol Frydrych
Slavkov u Brna
Felix MENDELSSOHN (1809–1847):
Verleih uns Frieden
Gioachino Antonio ROSSINI (1792–1868):
Christe eleison
(Petite Messe solennelle)
Wolfgang Amadeus MOZART (1756–1791):
Credo, Agnus Dei
(Missa in C „Spatzenmesse“,
KV 220)
4. Starobrněnská schóla
ANONYM (15. stol.)

Sbormistr: Jiří Lang
O filii et filiae
(Quasi Notre Dame Paris)
Petr EBEN (1929–2007):
Učiň mě, Pane, nástrojem
Georg Philipp TELEMANN (1681–1767):
Allegro
(Trio sonata in F, TWV42:F3)

5. Starobrněnský chrámový sbor
Sbormistr: Jiří Lang
a Starobrněnská schóla
Wolfgang Amadeus MOZART (1756–1791):
Kyrie
(Orgelsolomesse, KV 259)
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Giuseppe de MARZI (* 1935):
Dmitry BORTNIANSKY (1751–1825):
Společná skladba
Franz Joseph HAYDN (1732–1809):

Signore delle Cime
Tebe poem
Sbormistr: Karol Frydrych
Tantum ergo in G
***

V neděli 5. května se náš tvaroženský chrámový sbor účastnil letošního
21. ročníku Sborování. Ten se konal ve farním kostele sv. Mikuláše v Šaraticích.
Spolu s námi se na akci prezentovaly čtyři další sbory a to Danielis z Rousínova,
Collegium musicale bonum ze Slavkova u Brna, Starobrněnský chrámový sbor
a Starobrněnská schóla. Všechny sbory se snažily ze sebe vydat to nejlepší, takže
úroveň jednotlivých vystoupení byla velmi dobrá. Navíc rozmanitost sborových
skladeb z různých dob a žánrů, které při přehlídce zazněly, učinila ze Sborování
zajímavý poslechový zážitek.
Co se týče našeho sboru, tak pro některé naše sboristy to byla první zkušenost
s vystoupením mimo domovský kůr. Přijížděli proto na přehlídku s určitou
nervozitou. Ale přátelská atmosféra Sborování a výborná organizace byla pro nás
všechny příjemným překvapením. Chtěla bych proto poděkovat všem
organizátorům a zejména panu dr. Karolu Frydrychovi za obětavé nasazení pro
zdar celé akce.
Silvestra Novotná, Tvarožná
***

Na první květnovou neděli letošního roku převládlo „aprílové“ počasí. Venku
skoro mrzlo a foukal silný vítr. V Brně i okolních dědinách byl klid a prázdno.
To se ale nedalo říct o šaratickém kostele. Proběhl zde odpoledne již třetí ročník
regionálního SBOROVÁNÍ pořádaného jednotou Musica sacra. Záštitu nad touto
akcí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Předseda jednoty dr.
Willi Türk si přijel poslechnout osobně. Dohromady zde vystoupilo pět sborů
včetně orchestru. V jednu hodinu se začalo nacvičovat. Samotná akce pak začala
v 15:00. Požehnal jí místní farář P. Petr Pavel Severin O.Praem. Jako první
zazpíval Chrámový sbor z Tvarožné pod vedením Silvestry Novotné. Za
doprovodu digitálních varhan zaznělo šest duchovních kompozic. Většina
programu byla v latině. Blagoslovi, které je součástí východní řeckokatolické
liturgie bylo ve staroslověnštině. Závěrečné číslo patřilo M. Frisinovi. Zpěváci
předvedli toto krásné dílo v češtině. Následující sbor nese jméno Danielis –
Rousínov. Sbormistrem je Pavel Varta. Kromě zpěvu někteří členové
doprovázeli na nástroje. Repertoárově tvořili velký kontrast s ostatními sbory,
většina kompozic byly totiž spirituály. Jako poslední „vypalovačka“ znělo
6

Cohenovo Hallelujah v excelentní úpravě. Dále vystoupilo vokálněinstrumentální těleso Collegium musicale bonum ze Slavkova u Brna. Pod
taktovkou Karola Frydrycha, varhaníka zdejšího kostela a hlavního organizátora
Sborování, zazněla na profesionální úrovni díla období klasicismu a romantismu.
Zajímavá a velice krásná byla Missa C dur KV 220 (Credo, Agnus Dei) W. A.
Mozarta. Jako předposlední vystoupila Starobrněnská schóla s velikonočním
hymnem O filii et filiae jako vzpomínku na vyhořelou Notre Dame a modlitbou
sv. Františka od P. Ebena. Někteří členové na začátek zahráli Allegro ze sonáty
F dur G. P. Telemanna. Starobrněnský chrámový sbor pak předvedl tři duchovní
kompozice. K poslední Tebe Poem se připojili i zpěváci sboru Magnificat
z Újezdu u Brna. Řídil Jiří Lang. Na závěr se všichni zpěváci spojili dohromady
v jeden mohutný sbor a za doprovodu orchestru společně zaznělo Tantum ergo
J. Haydna. Dirigoval Karol Frydrych. Úplným závěrem se potom stalo pohoštění
na faře. Byla zde příležitost, aby se jednotliví hudebníci seznámili, vyměnili si
notové materiály, sdělili své zážitky z vystoupení a v neposlední řadě se nasytili.
Celé Sborování bylo úspěšné. Z hlediska repertoáru zazněly skladby od 14.
století do současnosti, takže posluchači se jistě nenudili. Závěrem patří
poděkování všem zúčastněným a hlavně Karolovi. Je dobře, že v dnešní době
plné spěchu, stresu, úpadku hudby, atd., existuje takováto akce.
Jiří Lang

Provedení společné skladby (foto Filip Kábrt)
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Interview s prvním hudebníkem brněnské diecéze Petrem
Kolařem
Ve čtvrtek 17. ledna 2019 v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla obdržel od
KünstlerGilde Esslingen cenu Johann-Wenzel-Stamitz-Preis Petr Kolař, dómský
varhaník, kapelník, pedagog Konzervatoře Brno a člen předsednictva jednoty
Musica sacra. Po Petru Ebenovi je druhým Čechem, kterému bylo toto prestižní
ocenění předáno. Jelikož na podzim letošního roku uplyne 30 let od Sametové
revoluce, „vyzpovídal“ jsem Petra, kterak se mu muzicírovalo v těchto
přelomových letech.
Mohl bys zavzpomínat na Tvůj první pěvecký sbor?
Můj první sbor se jmenoval Kvítko. Působil při Kulturním zařízení Oděvního
podniku Prostějova, kde jsme měli zastřešení. Byl to světský, plně duchovní sbor
(smích). Nad námi bděl sice komunista, ale bývalý ministrant, který našemu
počínání přál, takže mu nevadilo, že přes chodbu slyší zpívat Svatý Bože.
Posléze jsme se přejmenovali na Scholu cantorum, což jsme asi udělali pod
vlivem cecilianisty Karla Bezdíčka, protože Schola cantorum Romana byla
ideálem reformované chrámové hudby, která zněla v prostějovském kostele
Povýšení Svatého Kříže, kde působil. Po jednom koncertu mi profesor Bezdíček
řekl: „Vy jste ale repertoárově úplně jiná Schola cantorum!“
Scholu cantorum jsem začal vést v roce 1984, když jsem byl ve třetím
ročníku konzervatoře. Zanedlouho se rozrostla, takže v době největší slávy měla
asi čtyřicet členů. Vypiplali jsme se od nuly až do celkem slušného stavu, takže
jsme nedělali jen věci, které bych nazval triviálními, ale šli jsme i do zásadnější
literatury, jakou byla třeba Dvořákova Mše D-dur, Mozartovo Requiem či Te
Deum od Antonína Rejchy. Každý rok jsme nacvičili dílo tohoto kantátového
nebo oratorního charakteru pro Prostějovské hudební slavnosti nebo pro vánoční
koncerty. Bylo to úžasné. Spolupracovali jsme i s orchestrem místní hudební
školy. Ředitel hudební školy připravil orchestr, já jsem nacvičil sbor a pak jsem
obě tělesa dirigoval. Vystoupení měla velký úspěch, ohlasy byly velmi pozitivní
a interpreti (sboristé i instrumentalisté) si toho vážili. V tomto období jsem
poznal opravdu velké množství kvalitní a pěkné literatury. Myslím si, že to byla
skvělá průprava.
Co obnášelo dělat chrámovou hudbu v době náboženské nesvobody?
Za bolševika se nesmělo skoro nic. Nám se však podařilo potají jezdit po
kostelích s tím přesahem, že jsme zazpívali i pro OP Prostějov, prozíravě jsme
dělali repertoár, který komunisty moc nepohoršoval, měli pro podnik besídku
a tak. Nicméně jsme měli ambici prezentovat duchovní hudbu nějak dál. V této
souvislosti vzpomínám na dva husarské kousky. První: Už ani nevím, jak jsme se
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seznámili s ředitelkou místního muzea, která nám povolila na arkádách muzea u
bývalého Prioru zpívat koledy. Dnes se koledy zpívají běžně, ale za komunismu
se to nemohlo a naše vystoupení působilo jako mimozemské zjevení, u něhož se
srotilo asi 300 lidí… Dodnes nechápu, jak se nám to mohlo podařit, protože
struktury politického dohledu byly v Prostějově hodně bolševické. Ředitelka
muzea pak za to dostala důrazné napomenutí. Proto je s podivem, že nám
nesebrali zázemí. Koledy však zazněly a pro nás to byla úžasně stmelující
partyzánština, na kterou se nezapomíná.
Druhý zážitek byl, když jsme nacvičili Rybovu Českou mši vánoční. Nutno
podotknout, že Prostějov byl pro Rybovku tabu ze dvou důvodů: 1) komunisti
toto dílo sice uznávali, ale nechtěli ji tam prezentovat, protože zaváněla
kadidlem; 2) ředitel kůru Karel Bezdíček vyznávající ceciliánské ideje byl
přesvědčen, že taková skladba do kostela nepatří. Nicméně Rybovku jsem
nacvičil a koncertně ji uvedl v sále Kulturního zařízení OP Prostějov (v bývalém
katolickém domě) za doprovodu varhan. Před provedením stály dvacetimetrové
fronty až na dvůr, sál byl tak zaplněný, že jsme z toho byli úplně per plex. Místní
soudruzi si poté dali říct a následnému provedení Rybovky neodporovali, takže
pak jsme ji uvedli i s orchestrem a v dalším roce totalitní režim padl.
V Prostějově jsme tedy byli první, kteří za komunismu provedli veřejně koledy
a Českou mši vánoční „Hej mistře“ Jakuba Jana Ryby.
Jak ses vlastně stal varhaníkem na Starém Brně?
V 80. letech byl regenschorim starobrněnského kůru Jan Kyselák. Komunisté
ho vzali na milost a on v říjnu 1989 udělal konkurz do rozhlasu na pozici
hudebního režiséra v Hradci Králové, proto za sebe hledal náhradu. Padli jsme si
do oka při nějaké svatbě, kterou jsem v bazilice hrál, takže mi to místo nabídl a já
ho přijal. Vánoce 1989 jsem udělal ještě v Prostějově, v dalších letech již na
Starém Brně. S novým postem na mně přešla povinnost vést další sbor, který v té
době měl mezi 35-40 členy. Personálně byl vybavený velmi slušně. Sboristé měli
velkou úctu k Miroslavu Příhodovi i starobrněnské hudbě. Dělal jsem zde
chrámovou hudbu v celé své šíři. V každém případě to byla velmi zajímavá
zkušenost ve smyslu setkání se Starým Brnem jako velkým hudebním pojmem,
setkání s velkým penzem povinností, kdy jsem musel být manažerem, shánět
hudebníky, sólisty, finance, cvičit se sborem, pečovat o notový archiv a tak dále.
A do toho studium na JAMU.
Janáčkovu akademii múzických umění jsem začal studovat již v roce 1988
jako žák profesorky Aleny Veselé-Štěpánkové. To bylo v těch přerodových
letech. Profesorka Veselá se pak v roce 1990 stala rektorkou, což však kupodivu
nemělo na výuku žádný vliv – vždy se snažila dostát pedagogické práci velmi
důsledně a vlastně si ani nepamatuji, že by mne někdy ošidila o hodinu. Byla
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hodně mateřská a přitom mi dávala svobodu, takže jsem mohl růst tím
rozumným způsobem, aniž bych byl deformován názorem druhého. Můžu tedy
říct, že studia na JAMU jsem si velmi vážil, i toho, že si mne profesorka Veselá
vybrala.
Vzpomenu-li na loni zemřelého skladatele Evžena Zámečníka, vybaví se
mi, jaký důraz kladl na hru v souboru. Dostalo se Ti takové formace
i v době studií?
Měl jsem štěstí, že coby studenta JAMU si mne vyhlídl Jan Řezníček, který
dirigoval Moravan a Filharmonický sbor. Díky tomuto angažmá jsem hrával
korepetice i vystoupení těchto těles, takže jsem se docela slušně zapracoval.
Nabyté zkušenosti byly dobrým vkladem pro moje působení v kostele, kde je
k tomu však člověk veden jaksi automaticky. S odstupem času jsem za to
profesoru Řezníčkovi velmi vděčný – mít tento koncertní přesah je bezesporu
exkluzivní zkušenost; navíc uvědomíme-li si, že tehdy nebylo jednoduché se
takto uplatnit.
Jaký je tvůj stěžejní varhanní repertoár?
Mám rád skladby Ferenze Liszta. Z jeho tvorby jsem hrál Fantazii a fugu Ad
nos, ad salutarem undam; Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen nebo Preludium a fugu
na jméno BACH, vynikající titul. Nastudoval jsem Sonatu 94 žalm Julia
Reubkeho, Fantazii a fugu na B-A-C-H a Ein feste Burg ist unser Gott Maxe
Regera, části symfonií od Luise Vierna, Charles Maria Widora, Alexandra
Guilmanta výběr z L'Ascension Oliviera Messiaena, Laudes nebo Nedělní hudbu
Petra Ebena, varhanní kompozice Zdeňka Pololáníka či skladby japonských
autorů, které byly obligátní na různých soutěžích. V současnosti jsem se obrátil
k dílu Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
Interpretoval jsi varhanní díla brněnské skladatelské školy, jako
Vladimíra Wernera, Vladimíra Hawlíka, Františka Musila, Josefa
Blatného…
Wernera jsem bohužel nehrál, byť jeho sekvence jsou fenomenální a jeho
hudby si moc vážím. Od mého předchůdce v katedrále Hawlíka jsem provedl
Burlesku, ale to až po studiích, stejně jako Musilovu Sonátu solemnis. Tito autoři
nebyli za mého působení na konzervatoři ani JAMU v kurzu. Tam se akcentovala
hlavně světová varhanní literatura, autoři, kteří byli osvědčení jako Mendelssohn,
Reger, Eben nebo Bach.
Jaký jsi jako pedagog varhanní hry?
Myslím si, že jsem poměrně vstřícný, laskavý, trpělivý. Abych se
nepřechválil (smích) – mohl bych být v některých ohledech přísnější. Nejsem
úplně puntičkář, spíše hledím na celek než na extrémní detaily. Mám samozřejmě
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pedagogickou cestu, která je vyzkoušená. Vím, že funguje, je spolehlivá, tak ji
nabízím i těm druhým.
Výsostnou disciplínou hry na varhany je improvizace. Mohl bys
poodhalit Tvůj pedagogický recept, kterak na to?
Ono je to tak, že naši žáci v prvním ročníku konzervatoře povětšinou nevědí
vůbec nic – i v té rovině harmonické je to spíše jen takové tušení. Zpočátku se
tedy nesnažím u nich rozvíjet typické kadenční záležitosti jako tónikasubdominanta-dominanta, ale spíše s nimi začínám pracovat na bázi liturgické
improvizace. Mým cílem je, aby měli praktický přesah, takže vycházíme
z liturgické praxe. Od počátku se je tedy snažím formovat tím, že je zapojuji do
kostelního hraní – zatím jsem se ani jednou nesetkal s tím, že by někdo nechtěl
v katedrále hrát! Ve varhanním doprovodu jednotného kancionálu se nejprve
díváme na strukturu harmonie, obohacujeme harmonicky varhanní doprovody
písní, pracujeme s vnitřními hlasy, s okrajovými hlasy, zdobíme melodii a jdeme
na to takovým způsobem, na který se můžou z počátku spolehnout. Žáci po čase
vědí, že když použijí tady ty dva zapsané hlasy, tak je mohou vyprofilovat
v nějakou melodickou strukturu, například sopránovou, tzn. zdobení, obalování
nebo mohou udělat sopránové popř. basové melodické figurace. Toto se pro ně
po čase stane bezpečnou záležitostí a tímto způsobem se je snažím ze začátku
rozvinout. Pak to samozřejmě naroubujeme na praktické hraní při mši, kde jsou
nuceni dělat kratší předehry, delší mezihry. To je ten první krok.
Poté, co se vzdělají v harmonii, jim vštěpuji harmonické funkce, naučíme se
kadenční postupy, které jsou dané přísným nebo volným spojením – to
zvládneme ve druhém a třetím ročníku. V dalších ročnících u nich rozvíjím
vlastní harmonický postup. De facto to, co se naučí na kancionále, pak přenášíme
do roviny tvoření vlastních melodií, kterou můžeme propojit například s nějakou
pravidelností, periodickou prací, předvětím, závětím, děláním takového toho
množení. V tomto období je cenné, aby se naučili tvořit pravidelné, rytmické,
akordické spoje a pohybovat se v určitých mantinelech. Až toto zvládnou,
pokouším se je rozvíjet alla moderna, což obnáší netradiční postupy nebo akordy.
Procvičujeme rovněž melodicko-rytmickou práci s motivem, aby se dokázali
k těm motivům vracet a obohacovat je.
Jsou lidé různě nadaní, někteří zůstanou jen na tom základu, jiní – z poslední
doby například Jiří Lang, dnes starobrněnský regenschori – improvizují
bezvadně. Za tu dobu co učím, jsem v určitých věcech zreálněl a mám pocit, že
snad skoro to nejlepší, co si žáci mohou poměrně jednoduše osvojit, je právě
práce s kancionálem. Obecně platí, že snadněji se improvizuje na písně, které
pocházejí z doby barokní, např. ze Šteyerova kancionálu, vycházejí z tóniky,
mají pravidelný rytmus, než na písně z vývoje romantismu nebo z přelomu
století.
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Ať už se na to díváme jakkoli, pro účastníky bohoslužby není zrovna ideální
poslouchat improvizace na vodě. Mnohem lepší je, když si varhaník spojí 4 takty
z úvodu a 4 takty ze závěru písně, nějak je melodicky ozdobí, harmonicky
pomění, aby to znělo maličko jinak, vystřídá tónorod – místo v dur to jednou
zahraje v moll, prostě když aplikuje jednoduché postupy, které pro něho budou
vždycky dosažitelné.
Co pro Tebe znamená cena od uměleckého sdružení Esslingen?
Získání tohoto ocenění je pro mě určitě velmi povzbudivým momentem.
Pokud si všimnou uměleckého působení i zahraniční instituce, tak to opravdu
potěší. V oblasti mého kulturního působení mě ujistilo, že cesta, kterou kráčím,
je vidět. Děkuji všem za vyjádření náklonnosti vůči mé osobě a Tobě Karole za
příjemný rozhovor a dlouholeté přátelství.
Rovněž děkuji za obohacující rozhovor a přeji hodně zdaru ve všem
Tvém konání.
Karol Frydrych

Slavnostní předání ceny Jana Václava Stamice (foto Vít Kobza)
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Padesátileté výročí
V září roku 1968 jsem měl příležitost navštívit výroční zasedání německé
společnosti Gesellschaft für Musikforschung v Mohuči, krátce před tím, než nám
Sověti uzavřeli hranice na Západ. Tehdejší docent mohučské univerzity Dr.
Friedrich Wilhelm Riedel, který vedl sekci zmíněné společnosti pro duchovní
hudbu, mi okopíroval koncilní instrukci Musicam Sacram s kritickými
poznámkami k jejím některým důsledkům od tehdejšího předsedy papežského
poradního sboru pro duchovní hudbu Higinia Anglèse. Po návratu domů jsem byl
přizván do redakční rady nově založeného brněnského hudebního časopisu Opus
musicum. V té době jsme ještě všichni věřili, že se nepodaří zlikvidovat tu trošku
svobody, kterou si naše společnost vybojovala v roce 1968.
Protože o chrámové hudbě na Druhém vatikánském koncilu se u nás tehdy
nic nevědělo, rozhodl jsem se zveřejnit informace, které jsem si přivezl
z Německa. Redakční rada tehdy uvítala moji nabídku s velkou radostí, protože
jiné hudební časopisy ani Katolické noviny o duchovní hudbě nepsaly. Hned
v prvním čísle prvního ročníku 1969 (s. 14-16) jsem otiskl článek Církevní
hudba na rozcestí i s některými kritickými postřehy k instrukci Musicam sacram.
O koncilu jsme tehdy ještě mnoho nevěděli a v otázce liturgické hudby to byla
doba tápání a chaosu. Ve stejném ročníku Opus musicum na s. 242-244 jsem pak
otiskl ještě studii Postavení varhan v obnovené liturgii. Dnes už máme v řadě
otázek jasno, ale všichni dobře víme, že vývoj liturgické hudby neskončil a doba
nás staví do zcela nových situací. I s odstupem padesáti let si myslím, že obě
studie neztratily ani z dnešního pohledu na aktuálnosti.
Nevím, kolik varhaníků moje články tehdy četlo, ale pamatuji si, že mi přišlo
několik děkovných dopisů. Poslal jsem obě čísla také tehdejšímu brněnskému
biskupovi Karlu Skoupému (zemř. 22. 2. 1972), který mi poděkoval a nevadil mu
ani můj dobře míněný kritický postoj. Později jsem stejný článek poslal
i kardinálu Štěpánu Trochtovi (zemř. 6. 4. 1974), od kterého jsem četl několik
prozíravých, realistických úvah v tehdejších Katolických novinách. Také on mi
přátelsky a s pochopením poděkoval. Byl jsem tehdy překvapen, že oba
hodnostáři mi psali doslova přátelským tónem, ač mne osobně neznali. Proto si
jejich dopisy uchovávám jako cennou osobní památku. Kardinálu Trochtovi jsem
přál naposledy k Vánocům roku 1973, kdy jsem ještě netušil, že za rok náhle
zemře z rozčilení po jednání s opilým církevní tajemníkem.
Na konci roku 1969 se však politické poměry začaly přiostřovat, takže mi
v roce 1970 vyšel jen jeden krátký referát Hudba na vídeňské synodě a články
o duchovní hudbě se staly nežádoucí. Po několika letech jsem přestal být zván do
redakční rady a moje jméno, aniž mi to někdo vysvětlil, ze seznamu členů
redakční rady zmizelo.
Jiří Sehnal
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Korespondenční lístek od kardinála Trochty.

Miloslav Krejsa – 90 let
31. července oslaví již 90 let života vynikající varhaník, sbormistr a pedagog
Miloslav Krejsa.
Narodil se r. 1929 v Letovicích. Jeho aktivní seznámení s hudbou začalo již
v jeho 6 letech, kdy se začal učit hrát na housle. V roce 1943 byl přijat na
konzervatoř v Brně. Jeho učiteli byli postupně Fr. Michálek, prof. Jiří Reinberger
a prof. Vlad. Hawlík.
V posledním roce studia se seznámil se Zdeňkem Pololáníkem, kterému
pomáhal s přijetím na konzervatoř. V té době začalo jejich přátelství, které trvá
dodnes. Miloš často prováděl Pololáníkovy skladby jako premiéry. V roce 1959
uvedl jeho Českou liturgickou mši, dále skladby Zdrávas Královno, Otče náš,
K sv. Prokopu, Chvalte ústa a další.
Po ukončení konzervatoře byla jeho prvním působištěm Březová nad
Svitavou. Tam se také seznámil se svou (dnes již zesnulou) manželkou Marií.
V r. 1952 přijal místo ředitele kůru u sv. Jakuba v Brně.
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V roce 1954 onemocněl tuberkulózou a po léčbě v sanatoriu se do Brna již
nevrátil. Asi tři roky byl varhaníkem ve Svitávce. Od r. 1958 působil jako ředitel
kůru v Letovicích. Od r. 1963 učil na LŠU v Letovicích a v letech 1968-1979 zde
vykonával funkci ředitele. Pro své náboženské přesvědčení a účinkování
v kostele byl z funkce ředitele odvolán. Od r. 1979 působil jako učitel na LŠU
v Boskovicích. Od roku 1994 už jako důchodce znovu učil na ZUŠ Letovice.
Miloš za svůj život vedl neuvěřitelných 27 pěveckých sborů. Ať už to byly
sbory dětské, studentské, ženské, mužské, smíšené, komorní, duchovní i světské.
Za svoji sbormistrovskou činnost obdržel mnoho ocenění. Např. Cenu Karla
Hradila, Pamětní medaili sv. Petra a Pavla od brněnského biskupa Vojtěcha
Cikrleho. Byl jmenován Osobností města Letovice za bohatou a dlouholetou
kulturní činnost.
V poslední době mu však zdravotní stav nedovoluje vykonávat varhanickou
a sbormistrovskou činnost. Má však zdatné nástupce a o hudební dění se stále
zajímá.
Milošovi přejeme k jeho jubileu hodně zdraví, Božího požehnání a stále
mnoho radosti z hudby, kterou byl celý život obklopen, a kterou tuto radost hojně
rozdával.
Jiří Pohl

Jubilant Václav Sokol
Letos koncem května dosáhl a oslavil svoji "devadesátku" nestor mezi
zpěváky našeho chrámového sboru v kostele P. Marie v Zábrdovicích, pan
Václav Sokol (nar. 20. 5. 1929). Jeho pěvecké začátky spadají do dětských let do
rodiště Chlumce nad Cidlinou, kde jej do tajů zpěvu zacvičovala maminka. Zde
potom od 16 let po řadu roků zpívával postavu Ježíše Krista při pašijích. Po
přestěhování do Brna účinkoval v chrámových sborech u minoritů a v Židenicích
a od r. 1959 je členem našeho sboru. Jeho excelentní, vzácně čistý, mužný
a zvučný bas jej předurčil i zde do pozice sólisty a tento post zde po desítky let
zastával a v případě potřeby zastane dodnes. Jeho talent a vlohy jej nikdy
nezlákaly k profesionálnímu uplatnění. Pan Sokol vedle své dřívější pracovní
profese technika v textilce svým hlasem vždy „jen obdarovává" posluchače
a chválí Boha, stejně jako do nedávné doby nezištně vypomáhal i v jiných
farnostech jako lektor, či akolyta.
Srdečně p. Sokolovi k vzácnému jubileu blahopřejeme a za jeho
angažovanost srdečně děkujeme. Do dalších roků přejeme hodně sil, zdraví,
Božího požehnání a pomoci.
Chrámový sbor, orchestr, ředitel kůru a zábrdovičtí farníci
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Velikonoce na kůrech
Batelov
V nejzápadnější farnosti brněnské diecéze – v Batelově – zpíval náš sbor tyto
skladby: na Velký pátek tradiční Pašije České od B. Kašpara a k uctívání kříže Výtky
Spasitelovy Karla Douši.
V neděli jsme zazpívali Messe in G op. 47 autora I. Reimanna (provedení
s varhanami a doprovodem – 2x housle a viola) a skladbu Vstalť jest! od Samuela
Mikulky, op. 9.
Pavel Kolář
Bílovice
Letošní Velikonoce jsme se ve farním kostele Narození Jana Křtitele v Bílovicích
u Uherského Hradiště o zpěvy při mších a obřadech podělili se schólou. Chrámový
sbor zpíval na Květnou neděli, na Velký pátek a v Neděli Zmrtvýchvstání Páně.
Květnou neděli jsme zahájili antifonou „Z Jeruzaléma vyšly zástupy naproti
Pánu“ od P. Josefa Olejníka a při přijímání zazněla sborová antifona P. Z. A. Mičky
(Otče, otče). Při Velkopátečních obřadech doprovodil sbor zejména uctívání Kříže.
Po výzvě „Hle Kříž“ s polyfonní odpovědí jsme zpívali nejprve Výtky Spasitelovy
od K. Doušy a poté skladbu Mocný kříž Tvůj od J. S. Bacha. Při přijímání jsme pak
znovu zpívali antifonu z Květné neděle od P. Mičky.
Neděli Zmrtvýchvstání jsme zahájili skladbou Surrexit Christus hodie
v doprovodu varhan (Mgr. Eva Hudečková) a trubky (Petr Hubáček). Při obětním
průvodu, kdy je v Bílovicích přinášen beránek pro velikonoční agapé, zazněla
skladba Trumpet voluntary (opět s doprovodem varhan a trubky) od J. Clarka. Svaté
příjímání jsme podbarvili skladbou Vítězný Pán (M. Vulpius) a capella a na závěr
zazněla píseň Raduj se a vesel v úpravě V. Janaty, rovněž a capella.
Vlasta Blahová
Brno - Zábrdovice
P. J. Olejník – Liturgie sv. týdne; V. Říhovský – Česká mše op. 74; J. Očenášek –
Anděl Páně sestoupil s nebe; Z. Hatina – Před svátostí touto slavnou, Vesel se nebes
královno. Účinkoval chrámový sbor a orchestr, varhaník doc. Jan Král a provedení
řídil Zdeněk Hatina, řiditel kůru.
František Pecina
Hrušky u Brna
V průběhu Velikonoc se v kapli Panny Marie Sněžné uskutečnily dvě mše pro
členy Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, při kterých zazněly
skladby: J. S. Bach – Mein gläubiges Herze (Pfingst-Cantate, BWV 68); A. Dvořák
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– Bože! Bože! Píseň novou (Biblická píseň č. 5), Popatřiž na mne a smiluj se nade
mnou (Biblická píseň č. 8), Zpívejte Hospodinu píseň novou (Biblická píseň č. 10);
W. A. Mozart – Agnus Dei (Krönungsmesse, KV 317); G. B. Pergolesi – Quae
moerebat et dolebat (№ 4). Zpívala Kristýna Vladíková, na varhany doprovodil
podepsaný.
Karol Frydrych
Křižanovice
V kostele Nanebevzetí Panny Marie během Velikonoc zazněly následující
skladby: Melchior Vulpius – Vítězný Pán, A. V. Michna z Otradovic – Plesej
všechno stvoření (Svatoroční muzika, 1661), V. Javora – Regina Coeli, R. Bečák
– Velikonoční chvalozpěv a Nebojte se z Taizé. Účinkovali: smíšený chrámový sbor,
Anna Gulová (mezzosoprán), Marie Bílková (mezzosoprán), Marie Cenková (alt),
Lukáš Frydrych (varhany) a Marta Kuchtová (sbormistr).
Farnost se zapojila i do Noci kostelů a v Rašovicích proběhl minikoncert
artificiální hudby s následujícím programem: G. B. Pergolesi – Quae moerebat et
dolebat (Stabat mater), E. Grieg – Ave Maris Stella, A. Dvořák – Oblak a mrákota
jest vůkol Něho (Biblická píseň č. 1), A. Dvořák – Slyš, ó Bože! modlitbu mou
(Biblická píseň č. 3), Paul Fauchey – Panis Angelicus, H. Purcell – When I am laid in
earth, P. Mascagni – Ave Maria. Účinkovali: Anna Gulová (mezzosoprán) a Lukáš
Frydrych (varhany).
Lukáš Frydrych
Praha
Letošní Velikonoce jsem již podruhé strávila v Praze v katedrále sv. Víta.
Velikonočního programu se tradičně ujal Pražský katedrální sbor pod vedením MgA.
Josefa Kšici.
Poklidný ráz tradiční bohoslužby Zeleného čtvrtku 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 gregoriánských nápěvů.
Velký pátek byl v pochmurném, ale zároveň zklidňujícím se duchu.
Nejkrásnějším zážitkem pro mne byl zpěv písně Eli, eli od G. Bardose. Nádherná
píseň plná citu a žalosti. Zároveň byly provedeny Janovy pašije F. Holíka v úpravě
Z. Pololáníka, role Ježíše se ujal mladý, leč talentovaný Josef Kšica ml., 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.
Vigilie obřadů Bílé soboty 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
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jazycích, což ještě více podpořilo sváteční atmosféru. Slavnost vyvrcholila křtem
čtyř nových křtěnců.
Vrcholem Velikonoc bylo samozřejmě vystoupení na slavnosti Vzkříšení. Při
liturgii zazněla Missa Lux et Origo od J. Strejce, mše byla zakončená nádherným
postludiem v podání MgA. Přemysla Kšici. Samozřejmě nechybělo ani vyzvánění
největšího českého zvonu Zikmund, což ještě podpořilo sváteční atmosféru.
Blanka Kolářová
Slavkov u Brna
Při liturgii Bílé soboty v kostele Vzkříšení Páně byla uvedena Pavana T. Arbeau
s českým textem Prameni světla, Kriste. Na Boží hod velikonoční zazněla
Velikonoční antifona P. Ebena, Verleich uns Frieden gnädiglich F. Mendelssohna,
Tollite hostias C. Saint-Saënse; při Slavnosti Seslání Ducha Svatého pak Veni Sancte
Spiritus (KV 47) W. A. Mozarta. Účinkoval vokálně-instrumentální soubor
Collegium musicale bonum, který kromě uvedených skladeb interpretoval příslušné
liturgické zpěvy (antifonu Vidi aquam, ordinária, žalmy, aleluja před evangeliem,
litanie, Prameny velebte Pána).
V rámci Noci kostelů ansámbl realizoval koncert ve slavkovském kostele sv. Jana
Křtitele „na Špitálce“, kde zazněly skladby: W. A. Mozart – Veni Sancte Spiritus
(KV 47); J. Haydn – Tantum ergo in G; F. Mendelssohn – Verleich uns Frieden
gnädiglich; J. S. Bach – Mein gläubiges Herze (Pfingst-Cantate, BWV 68); J. M.
Haydn – Veni Sancte Spiritus (MH 39); T. Arbeau – Prameni světla, Kriste; G. A.
Rossini – Christe eleison (Petite Messe solennelle); Pierre-Max Dubois (1930–1995)
– Romance; W. A. Mozart – Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei (Missa in C, KV
220); Eugène Joseph Bozza (1905–1991) – Aria; W. A. Mozart – Agnus Dei
(Krönungsmesse, KV 317); D. Buxtehude – Alles, was ihr tut mit Worten oder mit
Werken (Kantate, BuxWV 4).
Kromě výše uvedených produkcí soubor účinkoval 9. března na Valné hromadě
Musica sacra v Brně, 5. května na Sborování v Šaraticích, v neděli 26. května
v katedrále sv. Petra a Pavla (zde byla předestřena Missa in C „Spatzenmesse“ KV
220 W. A. Mozarta a Mendelssohnovo Verleich uns Frieden gnädiglich) a 16. června
pak při pontifikální liturgii biřmování v Brankovicích.
Sólové party zpívali: Kristýna Vladíková (soprán), Kateřina Dvořáková (alt),
Lenka Janošková (alt), Roman Fries (tenor), Ondřej Múčka (tenor), Petr Kolař (bas),
Tomáš Randýsek (bas). V instrumentálních partech se uplatnili: Karel Beránek
(trubka), Josef Cecava (trubka), Jan Patera (trubka), Jakub Šujan (klarinet), Nataša
Hrušková (housle), Ladislav Jedlička (housle), Jitka Kneslová (housle), Olga
Frydrychová (continuo, klavír, varhany), Patrik Buchta (varhany), Adéla Spurná
(tympány); řídil podepsaný.
Karol Frydrych
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Šaratice
Liturgická schola při šaratickém kostele provedla všechny příslušné zpěvy obřadů
Svatého týdne, dále pak jednohlasně Tantum ergo in G J. Haydna a Prameni světla,
Kriste (Pavane) T. Arbeau.
Sólistka Kristýna Vladíková z Bošovic interpretovala při slavení liturgie Ave
Maria připisované J. Arcadeltovi; Jesu, meines Herzens Freuď a Mein gläubiges
Herze (Pfingst-Cantate, BWV 68) J. S. Bacha; Vergin, tutto amor F. Duranteho;
Modlitbu (Xerxes) G. F. Händela; Agnus Dei (Krönungsmesse, KV 317) W. A.
Mozarta; Laudate Dominum (Vložky k mimoliturgickým pobožnostem, op. 13, № 6)
V. Říhovského; Ave Maria F. Schuberta a čtyři části ze Stabat mater G. B.
Pergolesiho: Cujus animam gementem (№ 2), Quae moerebat et dolebat (№ 4), Vidit
suum dulcem natum (№ 7), Fac ut portem Christi mortem (№ 10). Na varhany
doprovodil podepsaný.
18. dubna 2019, na Zelený čtvrtek, dokončil druhou etapu opravy královského
nástroje Tomáš Nováček z Třebíče. Po více než pěti letech se tedy opět hraje na
píšťalové varhany.
V pátek 3. května se v kostele sv. Mikuláše uskutečnila každoroční slavnost
hasičů Hostěrádkek-Rešova – hlavním celebrantem byl Rostislav Novotný, OPraem.,
disponující krásně zbarveným, intonačně čistým hlasem. V neděli 5. května se
v Šaraticích konalo Sborování.
Karol Frydrych
Vyškov
Chrámový sbor při kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově nacvičil řadu
skladeb pro všechny významné dny velikonočního období. Liturgie Květné neděle
začala průvodem s ratolestmi doprovázená fanfárou P. Šmolíka Hosana I. Vyniklo
střídání sborového zpěvu a mužského sólového partu. Duchovní rozpoložení Velkého
pátku umocnila skladba Z. Hatiny Klaníme se ti, Kriste a dojemný zpěv Ukřižovaný
Kriste v tichu. Na Boží hod velikonoční a v neděli Božího milosrdenství se rozezněly
tři jásavé skladby: při vstupním průvodu S. Jelínek – Ať novým Jeruzalémem!,
v průběhu mše Z. Pololáník – Úvod, Zvon bouří za svítání a radostné Nebojte se
v arr. K. Frydrycha. Poděkování patří všem členům sboru, kteří obětavě věnovali čas
nácviku a zpěvu, čímž přispěli k důstojné oslavě nejvýznamnějších křesťanských
svátků.
Jaroslav Lindr
Znojmo – sv. Mikuláš
Během Velikonočního tridua provedla Schóla od sv. Mikuláše obvyklé liturgické
zpěvy. Nejnáročnější pro ni ale byla mše o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, která byla
již potřetí přenášena přímým přenosem na program ČT2. Při této mši zazněly tyto
skladby: P. Z. A. Mička – Velikonoční sekvence; Šteyerův kancionál, arr. F. Fiala –
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Vstal z mrtvých; G. F. Händel, arr. W. Türk – Buď tobě sláva a V. K. Holan
Rovenský, arr. F. Fiala – Zazpívejme Kristu Pánu a ordinarium Z. Pololáníka
(Kancionál č. 505). Vícehlasé skladby byly provedeny za doprovodu malé
instrumentální skupiny.
Willi Türk a Svatava Baráková
Želetice u Kyjova
Květná neděle: B. Kašpar – Pašije, Velký pátek: B. Kašpar – Pašije, J. S. Bach –
Ó hlavo Ježíšova, A. Michna z Otradovic – Plačte andělové, K. Douša – Výtky
Spasitelovy, Neděle Zmrtvýchvstání Páně: F. Kyselák – Aleluja, V. Trumpeš – Raduj
se, nebes Královno.
Vít Trumpeš
***************
Brankovice
V sobotu 15. června přijalo svátost biřmování 10 farníků. Pontifikální mši
v kostele sv. Mikuláše celebroval světící biskup Pavel Konzbul spolu se
slavkovským děkanem Milanem Vavrem, třemi kněžími a místním trvalým jáhnem
panem Drahomírem Čermákem. V interpretaci ansámblu Collegium musicale bonum
ze Slavkova u Brna při této slavnosti zazněla Missa in C „Spatzenmesse“ (KV 220)
W. A. Mozarta, Veni Sancte Spiritus (MH 39) J. M. Haydna a příslušné liturgické
zpěvy (žalm, alleluia před evangeliem a zpívané přímluvy). V průběhu hudební
produkce vypovědělo naráz službu pět varhanních rejstříků – v nastalé prekérní
situaci je uvedl do provizorního provozu Patrik Buchta, student JAMU.
Od 30. března 2019 začala pravidelně hrávat ve všední dny na varhany Kristýna
Kalfasová, žákyně 8. třídy místní základní školy.
Velkou pochvalu i poděkování si zaslouží brankovický Reverendus Dominus
ICLic. Mgr. Miroslav Slavíček – velký příznivec naší jednoty Musica sacra – nejen
za výborné zorganizování slavnosti biřmování, ale i za podporu třem frekventantům
tříletého kurzu pro varhaníky v Břeclavi. Deo gratias.
Karol Frydrych

Vaše ohlasy a příspěvky
Drazí moji přátelé,
zdravím Vás všechny v této velikonoční době tímto hromadným pozdravem
s velkým poděkováním za Vaše přání. Modlím se za Vás denně, mše svaté jsou za
Vás na Hoře Matky Boží v Králíkách. Vyprošuji Vám Boží požehnání do vašeho
života a pravou velikonoční radost, že Bůh pro Vás chce to nejlepší a nikdy Vás
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neopustí. Nad tímto velikonočním poselstvím jsem letos rozjímala a také nad tím, že
Ježíše můžeme denně potkávat v lidech, zvláště v těch nejubožejších.
S láskou a úctou k Vám
s. Lenka Bernadetta Nezbedová (e-mail z 22. 4. 2019)
***
Dobrý den,
srdečně zdravím z Havířova. Ráda bych poděkovala panu Mag. Art. Ondřeji
Múčkovi za rozhlasový pořad Sborový život na Jižní Moravě, který byl vysílaný
na stanici Vltava Českého rozhlasu v neděli 5. 5. 2019 ráno. Protože jsme měli
s chrámovým sborem domluvený zpěv při nedělní liturgii, nemohla jsem
doposlouchat pořad až do konce. Hned po návratu z kostela jsem si pořad vyhledala
v archivu Čr a s velkou radostí doposlouchala. Slova pana Múčky mi byla velkým
povzbuzením pro další práci s místním chrámovým sborem. Mezi členy sboru jsou
pánové, kteří zpívají třeba již 55 let. A tak se na každé zkoušce modlíme také za nové
zpěváky a zpěvačky mladších ročníků, aby sbor mohl dále fungovat. Po mši jsem
známým manželům sdělila, že hledáme další zpěváky. A k mojí velké radosti projevil
pán zájem, že by se rád zapojil. To byl pro mne velký dar. Jsem vděčná všem členům
sboru, kteří pravidelně docházejí na zkoušky sboru, jsou obětaví, že přicházejí, i když
jim zdraví již tolik neslouží. Do zpěvu při liturgii dávají ze sebe to nejlepší. Vždy
zpíváme "s pomocí Boží" a On nám opravdu pomáhá, takže z výsledku mám vždy
velkou radost. Jak v rozhlasovém pořadu řekl pan Múčka, že sbor tvoří společenství
přátel, modlitby, to si plně uvědomuji a vnímám to tak, že když se společně snažíme
o harmonii ve zpěvu, tak si navzájem musíme naslouchat a roste tak i naše přátelství
a máme se stále více rádi. Sdělujeme si události z našich osobních životů, modlíme
se za nemocné členy, za zemřelé. Jsme si tak navzájem oporou. Za to patří veliké
díky.
Děkuji také za notové materiály, které vydává Musica sacra, často je při liturgii
používáme. Ať Vám všem v jednotě Pán žehná. Mějte se hezky.
Jana Reichenbachová (e-mail z 5. 5. 2019)
Odkaz na výše uvedený pořad: https://vltava.rozhlas.cz/sborovy-zivot-na-jiznimorave-7908156?player=on#player
***
Budeme vděční za další ohlasy (kladné i záporné) na náš Zpravodaj i činnost
Musica sacra.
redakce
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Informace – Nabídky – Pozvání
Dne 5. 10. 2019 bude zahájen
tříletý kurz pro chrámové varhaníky ve Žďáru nad Sázavou.
Bližší informace najdete na webu Musica sacra
nebo je zájemcům zašleme e-mailem.
Kontakty na kancelář jsou uvedeny v tiráži.
***
Letošní zájezd za varhanami se uskuteční 19. 10. 2019 (změna termínu !!!).
V hlavním městě Rakouska – Vídni – plánujeme navštívit Siebrovy varhany u sv.
Michaela archanděla, nejstarší vídeňské Vockerlovy varhany ve františkánském
kostele a jedny moderní (nyní v jednání). Cesty se uskuteční veřejnými vlakovými
spoji, bližší informace budou zaslány přihlášeným. Zájemce prosíme, aby se
přihlásili do konce září 2019.
***
Dne 25. 6. 2019 se na své pravidelné předprázdninové schůzi sešlo předsednictvo.
Hlavními body jednání byly příprava akcí (zájezd za varhanami, Svatocecilské
setkání, kurz pro chrámové varhaníky ve Žďáru nad Sázavou, valná hromada a
Sborování 2020) a informace o vydavatelské činnosti (příprava Příručky pro
varhaníky a letního čísla Zpravodaje).
***
Notové přílohy tohoto čísla Zpravodaje:
- W. Boyce: Aleluja před evangeliem
- A. V. Michna z Otradovic: O nanebevzetí blahoslavené Panny Marie
***
V dubnu t. r. vyšel dotisk publikace Ferdinand Bachtík a Stanislav Jiránek –
ŠKOLA NA VARHANY, jejíž předchozí náklad byl již vyprodán.
Publikace je daleko víc než pouhou učebnicí varhanní hry – po první metodické
části přináší její druhá část řadu krásných a technicky dostupných preludií od starých
mistrů ve všech tóninách dur, moll i církevních, což chrámoví varhaníci pro svou
praxi zajisté uvítají; třetí část publikace přináší 16 preludií a fug starých českých
skladatelů (F. X. Brixi, J. F. N. Seger, B. M. Černohorský, J. Zach, J. Kř. Kuchař),
které jsou nahrány v interpretaci MgA. Davida Postráneckého na přiloženém CD.
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Pevná vazba v kožence, cena včetně CD 450,-- Kč. Publikaci je možné zakoupit
v kanceláři Musica sacra nebo si ji objednat na kontaktech uvedených v tiráži, rádi
Vám ji zašleme poštou.
***
Dovolujeme si Vás informovat, že Matice cyrilometodějská vydala nový sborník
smutečních písní s názvem VŠECHNO, CO ŽIJEME S LÁSKOU. Tento sborník
významně rozšíří stávající repertoár pohřebních zpěvů, a proto jej doporučujeme
našim varhaníkům, zpěvákům a sbormistrům. Sborník obsahuje 48 skladeb autorů
různých slohových epoch (např. W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. Schubert, F.
Mendelssohn-Bartholdy, A. Dvořák, L. Janáček, P. Eben, Z. Pololáník). Jedná se jak
o skladby sólové s varhanním doprovodem, tak i o skladby sborové s doprovodem či
a capella. Sešit je k dostání v prodejnách Matice cyrilometodějské v Olomouci.
Jan Kupka, předseda subkomise pro liturgickou hudbu Arcidiecéze olomoucké
***
Jiří Sehnal: Barokní varhanářství na Moravě – 3. díl - dodatky
Publikace navazuje na předchozí dva svazky – Barokní varhanářství na Moravě.
Díl 1. Varhanáři (2003) a Barokní varhanářství na Moravě. Díl 2. Varhany (2004),
neboť výzkum v oblasti starých varhan na Moravě se od roku 2004 nezastavil, ale
pokračoval. Nově nalezené nebo zpřístupněné prameny umožnily doplnit nebo
upřesnit některá dříve zjištěná fakta. Také varhanářský průzkum při restaurování
některých varhan dovolil upřesnit nebo zpochybnit některé dřívější závěry. Dodatky
jsou uspořádány stejně jako oba svazky díla a respektují i jejich grafické rozvržení.
Odkazují na jednotlivé kapitoly a stránky obou svazků. Uvádějí jen nově zjištěné
poznatky. Zcela nové jsou kapitoly Vybavení varhanářské dílny, Vliv reformních
snah na zvuk varhan a Změna zvukového ideálu.
Publikaci vydalo Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci (objednávky
zasílejte na: prodejna.vup@upol.cz), doporučená cena: 199,- vč. DPH.
***
Uzávěrka dalšího čísla je 30. září 2019. Budeme rádi, když nám pošlete své
příspěvky. Díky!

Křížovka
Řešení tajenky z minulého čísla JOSEF VESELÝ: 1. JSB, 2. Kolo, 3. Pesach, 4.
Koleda, 5. Kalafuna, 6. Eva, 7. Kolem, 8. Rosa, 9. Renesance, 10. Alt, 11. Výr.
Správnou tajenku nám zaslalo jedenáct luštitelů: M. Krejsa, A. Maleňáková, A.
Bendová, V. Babáková, G. Foltýnová, L. Janírek, J. Štěpánková, J. Lindr, D.
Šulyová, J. Faktor a I. Veselá. Odměnu zasíláme paní Gabriele Foltýnové. Tajenku
toho čísla nám zašlete do 30. 9. 2019.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Evangelista.
2. Nadání.
3. Element chůze.
4. Volání o pomoc.
5. Včelí produkt.
6. Pohoří v Rakousku.
7. Plaz.
8. Interval Es-As.

9. Z levé strany.
10. Černý pták.
11. Biblický praotec.
12. Evropské platidlo.
13. Mešní roucho.
14. Obyvatel státu Izrael.
15. Spojení tří a více tónů.
16. Pražský klášter.
Karol Frydrych
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