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„Světlo přišlo na svět…“
Jan 3,19

Je budován most.
Vede z jakékoliv temnoty ke světlu.
Unese mne? Unese nás všechny?
Můžeme se odvážit po něm jít?
Nedokážeme se rozhodnout.
Jsme skleslí, váhaví, plní pochyb.
Také nám, stejně jako Marii, Josefovi
i pastýřům, musí anděl říci:
„Nebojte se!“

Přeji Vám požehnané Vánoce i celý příští rok.
Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský
Brno, Vánoce 2019

***
Požehnané a milostiplné vánoční svátky
Vám, drazí chrámoví hudebníci,
i Vašim blízkým,
přejeme i my z kanceláře Musica sacra.
Karel Cikrle
Willi Türk
Svatava Baráková
Ondřej Múčka

Svatocecilské setkání 2019 pohledem účastníků a fotografů
Letošní 24. Svatocecilské setkání proběhlo opět v krásné a srdečné atmosféře
za účasti asi dvou stovek chrámových hudebníků. Úvodní tóny slavnostního
varhanního preludia Ondřeje Múčky uvedly chorál Loqueabar de testimoniis
v podání Svatomichalské scholy pod vedením Josefa Gerbricha. Tato schola také
letos slaví 25. výročí svého založení. Při mši zaznělo chorální ordinárium Orbis
factor, které bylo vytištěno v chorální notaci a rozdáno v lavicích. Žalm od
Zdeňka Pololáníka: „Slyš, dcero, pohleď a naslouchej“ přednesly pěknými
hlásky dvě žákyně ZUŠ varhanická. Zbytek zpěvů při mši zněl pak již opět jako
gregoriánský chorál a cappella v procítěné interpretaci Svatomichalské scholy.
Hlavním celebrantem byl pomocný biskup Pavel Konzbul, který ochotně
zastoupil nemocného otce biskupa Vojtěcha Cikrleho. Ve své promluvě přiblížil
postavu sv. Cecílie a vyzdvihl důležitost chrámových hudebníků. V závěru
liturgie představil předseda Musica sacra jáhen Willi Türk nově vydanou
publikaci „Příručka pro varhaníky“ od Karla Cikrleho a Jiřího Sehnala. Oběma
přítomným autorům srdečně poděkoval a předal jim první výtisky.
Schole slavící 25. výročí svého založení pogratuloval jáhen Willi Türk
a Cenu za přínos českému sborovému hnutí předal choralistům František Nantl
z Unie českých pěveckých sborů.
Další připravované ediční počiny přiblížil pan Vladimír Pavlík z ostravskoopavské diecéze a informoval o vydaných publikacích Matice CM (J. S. Bach:
Výběr chorálové tvorby /Jan Kupka, Josef Hrdlička/ a Sborník smutečních písní
– různí autoři). Mše byla zakončena zpěvem celého shromáždění chorálem Salve
Regina a majestátním varhanním postludiem. Poté zaznělo ještě několik skladeb
gregoriánského chorálu zakončených skladbou Christus Vincit, Christus Regnat,
Christus Imperat, která předznamenala nedělní slavnost Ježíše Krista Krále. Při
odchodu z katedrály všichni obdrželi nově vydané obrázky sv. Cecílie
s mozaikou světice z římské baziliky s povzbuzujícími slovy papeže Františka
chrámovým hudebníkům a s termíny akcí Musica sacra na rok 2020.
V prostorách biskupství pak byla možnost osobního setkání, kde si mnozí
nechali nově vydanou knihu podepsat autory. Nechybělo tradiční vynikající
pohoštění. Gratuluji všem, kdo ho s láskou připravili.
Přeji všem účastníkům Boží požehnání a sílu na přímluvu sv. Cecílie, která ve
svém srdci zpívala Pánu. I sv. Augustin nás vyzývá: „Cantate vocibus, cantate
cordibus! Cantate oribus, cantate moribus!, Zpívejte hlasy, zpívejte srdcem!
Zpívejte ústy, zpívejte dobrými činy!“.
Petr Chaloupský, regenschori u sv. Jiljí v Praze
***
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Žalm v podání
zpěvaček
(z farnosti BrnoStarý Lískovec)
ze třídy Pavla
Hamříka

Mše byla obětována za všechny živé i zemřelé členy
a spolupracovníky Musica sacra
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Svatocecilské setkání nikdy není jen o tom, že je společná mše a prožije se
příjemné odpoledne. Lidé v dnešní době mají spoustu svých starostí a proto je
tohle setkání také o tom najít v sobě odhodlání a chuť ukrojit ze svého volného
času kousek pro oslavu patronky hudebníků. Paradoxní je, že ač účast na tomto
setkání není největší (cca 200 účastníků), většina lidí tvrdí, že bez hudby si život
představit nedokáže. Pro mě je hudba dar od Boha, kterým On mění naše srdce.
V homilii mluvil pomocný brněnský biskup o tom, že život sv. Cecílie byl nejen
plný utrpení, ale i hluboké důvěry a lásky k Bohu. On sám se pak v Cecíliin
svatební den dotkl jejího srdce, a to Mu vyzpívalo všechnu svoji lásku. Proto je
sv. Cecílie patronkou hudebníků. Její oslavou oslavujeme i touhu Boha po tom,
aby naše srdce pro Něj zpívala. A proto je potřeba vyjádřit dík všem
hudebníkům, varhaníkům, zpěvákům, kteří jsou ochotní pro ostatní při
bohoslužbách takto sloužit.
Dík také patří všem těm, kteří se podíleli na organizaci letošního krásného
Svatocecilského setkání, a přeji jim, aby v sobě našli sílu pro organizaci dalších
ročníků. Budeme se na ně těšit!
Anna Votavová, studentka VŠ, violoncellistka a scholistka
***

Prezentace knihy Příručka pro varhaníky autorů
Karel Cikrle (vpravo) a Jiří Sehnal (vlevo)
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Jsme moc rádi, že Svatocecilské setkání v katedrále na Petrově není
záležitostí jen a pouze brněnské diecéze a že se na složení jeho účastníků
ukazuje, že Musica sacra má působnost v celé republice. Mimo chrámových
hudebníků brněnské diecéze a těch, kteří prošli varhanickými kurzy ve Znojmě,
Hustopečích, Boskovicích, Radešínské Svratce, Slavkově, Třebíči, Břeclavi
a účastníků stávajícího kurzu ve Žďáru nad Sázavou, se letošní oslavy sv. Cecílie
v naší katedrále zúčastnili i kurzisté a ostatní přátelé z Olomouce, ze Slezska,
z Prahy, Tachova a z jiných koutů naší vlasti. Touto cestou jim chceme
poděkovat a vzkázat: „Rádi jsme se s vámi všemi viděli – jste srdečně zváni na
další akce naší Musica sacra!“
Willi Türk a Svatava Baráková
***
Za fotografie děkujeme Alžbětě Türkové, Ivo Kabelkovi a Gisbertu Heidlerovi,
více fotografií je na webu MS, reportáž Tv Noe najdete v oddílu Videa.
***

Katedrálu zaplnilo asi 200 chrámových hudebníků
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Svatomichalská gregoriánská schola s vedoucím Josefem Gerbrichem

Rodina Muzikářova ze Znojma s obětními dary,
Václav (uprostřed na vozíku) administruje webové stránky Musica sacra
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Střípky z agapé
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Zájezd za varhanami
Víte jak poznat varhaníka, když vchází do neznámého kostela? Poté, co najde
kropenku, hledá kůr a pokud na něm jsou varhany, začne je obdivovat. Zástup
lidí tohoto typu mohlo v sobotu 19. října vidět velké množství turistů
přijíždějících do rakouské metropole Vídně.
Než začal tento zástup prozkoumávat varhanní skvosty Vídně, musel se
nejprve posilnit dobrou svačinkou. Pak se vydal na místní varhanní institut, kde
studují ti nejlepší varhaníci z Rakouska. V této budově se nachází téměř desítka
mechanických cvičných nástrojů a také jeden koncertní s velice zajímavým
proskleným prospektem. V obědové přestávce téměř každý využil možnosti
podívat se do katedrály sv. Štěpána, kde se také nachází zajímavý nástroj, který
se však přestavuje. Doufejme, že ho bude moci tato skupina varhaníků otestovat
již příští rok.
Odpolední program zahrnoval návštěvu dvou kostelů. V prvním,
františkánském kostele se nachází nejstarší vídeňské varhany. Byly postaveny
v roce 1642 Hansem Weckherlem, restaurovány byly v roce 2011. Varhany
dokonale představil bývalý ředitel kůru u sv. Štěpána. Nejzajímavější bylo
původní ladění, které je dnes už velice ojedinělé. Po několikanásobných
zkouškách akordů Cis dur a důkladném zdokumentování nástroje se varhanní
nadšenci raději přesunuli do dalšího kostela sv. Michaela archanděla. V tomto
kostele je postaven nástroj brněnského varhanáře Jan Davida Siebera z roku
1714. Tento skvost se třemi manuály byl zrestaurován v minulém století do
původní podoby. Dnes se nachází ve velice dobrém stavu, stejně jako předchozí
nástroj. Varhany předvedl místní varhaník, a dokonce dovolil účastníkům
zájezdu „prubnout“ hru na takto významný stroj. Učitelé a jiní vzdělaní lidé se
z kůru vytratili se slovy: „Kdo neumí, ten učí.“, a tak museli na lavici usednout
žáci. Hráli malí, velcí, širocí i hubení. Zněla díla známá i neznámá. Zazněla
hudba pravěká i barokní, lidová i umělá. Improvizovalo se v široké i úzké
harmonii až se z píšťal prášilo.
Během cesty zpět mohli někteří účastníci vyslechnout přednášku na téma:
Chov dobytka a vliv na jeho zdraví. A tak se úspěšně vrátil tento zástup nadšenců
zpět do Brna zúrokovat všechny nabité vědomosti v každodenní praxi a nemůže
se dočkat na další rok.
Antonín Šikula

Varhanní institut

Ve františkánském kostele (vpravo)

V kostele sv. Michaela archanděla

9

A snad příští rok … uvidíme již kompletní
varhany ve Stephansdomu (na fotce hrací
pult a Blanka Kolařová)

Za fotografie děkujeme Marku Horáčkovi, Leopoldu Hrdému, Blance
Kolařové a Jiřímu Pohlovi, více fotografií naleznete na webových stránkách.

Vzdělávání varhaníků slavkovského děkanství
Dne 23. 10. 2019 ve večerních hodinách se na faře ve Slavkově u Brna
odehrálo druhé školení varhaníků slavkovského děkanství. Vlastní program se
skládal ze dvou nestejně obsáhlých částí. V obou částech měli přednášející
připravené prezentace, které během přednášky promítali na plátno, aby měli
účastníci hlavní body daného tématu stále na očích.
První a zároveň delší část vedl PhDr. Ing. Mgr. Karol Frydrych, významný
český muzikolog, odborník na liturgickou hudbu a hudební skladatel. Kromě
úvodního povídání o tom, co bylo náplní minulého školení (proběhlo 27. 2.
2019), jsme se dále věnovali například dělení hudebního doprovodu mše na tak
zvané ordinarium a proprium misae a jejich jednotlivé části. Dále také
náležitostem liturgického roku a jeho dělení na dvě časové struktury, které se
vzájemně prolínají – temporál a sanktorál. Proběhla také debata o vybavenosti
kůrů v našem děkanství a bavili jsme se o tom, jaké publikace by na žádném kůru
určitě neměly chybět, což bylo zároveň náplní prvního školení. Zde je třeba
podotknout, že pan děkan Mgr. Milan Vavro v souladu s domluvou, která
proběhla na prvním školení, obstaral pro kostely v Němčanech, Hodějicích,
Nížkovicích, Heršpicích a Křižanovicích základní výbavu kůru, která skýtá:
Varhanní doprovody kancionálu, Snadné varhanní doprovody kancionálu, Žaltář
J. Olejníka, Liturgický kalendář, Direktář pro varhaníky a Varhanní sborníček, za
což mu patří velký dík.
Nyní se ale vraťme k průběhu školení. Velmi zásadní byl jakýsi nástin, jak by
měl obecně varhaník postupovat, když zjistí, že bude v nějaký konkrétní den hrát
na mši. Pan Frydrych nám v této souvislosti vysvětlil, jak správně pracovat
s výše zmíněným Liturgickým kalendářem, Direktářem pro varhaníky a také
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s Misálem. Cílem bylo, abychom pochopili, jak se připravit na jakoukoliv mši
a jak správně zjistit, jaké písně jsou vhodné, jaký žalm náleží na daný den
a všechny další potřebné informace.
Majoritní část školení byla ovšem vedena formou představení vzorové liturgie
pro den slavnosti Ježíše Krista Krále. Probírali jsme různé technické aspekty
provedení daných skladeb, tiskové chyby, které se vyskytly ve Varhanních
doprovodech kancionálu, a bylo nám i prakticky předvedeno, jak by takový
doprovod bohoslužby mohl a snad i měl vypadat. Zatímco pan Frydrych hrál
během ukázek na klávesy, zpěvu se ujala paní Jaroslava Galatová ze Slavkova
u Brna, jež je členkou souboru Collegium musicale bonum, který pan Frydrych
vede.
Po skončení této hudební části se ještě ujal slova pan děkan Vavro a probíralo
se téma zbožnosti varhaníka a jeho přístupu k této vzácné službě. Tato promluva
se v zásadě opírala o publikaci Karla Cikrleho – Varhanická zbožnost. Hlavním
všeobjímajícím motivem bylo, že by varhanická činnost neměla být brána
mechanicky nebo jako prostá povinnost, nýbrž i varhaník by se měl svojí službou
vlastním způsobem také modlit a prožívat liturgii naplno. Tato část měla jistě
svůj význam, protože pravdou zůstává, že když člověk při mši hraje na varhany,
zpívá a musí se soustředit na spoustu věcí zároveň, je někdy velmi těžké se
zároveň náležitě soustředit na mši jako takovou. Přestože náplň této části byla
poměrně vážná a zásadní, pan děkan nám dovedl ony důležité myšlenky předat
s humorem a s pochopením pro tento problém, který varhanická služba skýtá.
Celé školení proběhlo ve velmi příjemné a přátelské atmosféře, na čemž se
z části podílelo i drobné občerstvení, které bylo v sále pro účastníky nachystáno.
Celý večer byl završen domluvou ohledně termínu a náplně příštího setkání.
Šimon Beránek
student a jeden z účastníků školení

Vaše ohlasy a příspěvky
Dobrý den, moc děkuji za poslání Zpravodaje, který si vždy ráda přečtu a za
notové přílohy. Již si je tisknu a těším se, až v pátek se schólou začneme
nacvičovat. Vedu i druhý pěvecký sbor na gymnáziu, kde máme vždy před
Vánocemi besídku, tak některou skladbu nacvičím i se studenty. Zatím se
skladby od vás vždy setkaly s velkým úspěchem – u zpěváků obou sborů i u posluchačů v kostele nebo ve škole.
Přeji vám vše dobré. S pozdravem
Marta Kočíková, okres Žďár nad Sázavou (e-mail z 16. 10. 2019)
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***
Moc děkuji za zaslání Zpravodaje i všech notových příloh. Vždy se těším na
předvánoční vydání, protože zde vždy najdu inspiraci v podobě koledy, kterou
s naším malým sborem nacvičíme na Vánoce.
Velmi oceňuji snahu pořádat akce jakou je Sborování, i přes malý počet
zájemců. Vím, jak je těžké si v dnešní době udělat čas a věnovat jej tomuto
bohulibému dílu. Měla jsem příležitost se zúčastnit pár akcí pořádaných Vaší
společností nebo naším Arcibiskupstvím olomouckým, věnovaných chrámovému
zpěvu. Vždy jsem z těchto setkání odcházela překvapena velmi milou atmosférou
i lidmi a povzbuzena do dalšího počínání jako vedoucí sboru.
S velkým požehnáním Vašemu dílu zdraví
Jana Maloušková, okres Vsetín (e-mail z 24. 10. 2019)
***
Vážení přátelé,
děkuji vám za nové číslo Zpravodaje.
Zaujala mě v článku K. Frydrycha zmínka o tom, že varhaníci, kteří se střídali
v Žarošicích, doprovázeli Olejníkovo ordinarium jinak, než je napsáno, tj. že ho
hráli v silně zjednodušené harmonizaci. K tomu bych dodal, že v mnoha
kostelích se "Olejník" hraje a zpívá taky v jiném rytmu, než je složen. Jednou mi
na kůru pomáhal se zpěvem jeden známý. Přede mší jsme si Olejníkovo
ordinarium zkusili a on řekl: "To je jiná písnička! Vy to hrajete přesně podle
not!"
Srdečně zdraví Karel Komárek,
jeden z varhaníků v Brně u jezuitů (e-mail z 30. 10. 2019)
***
Brno-Zábrdovice 24. 11. 2019
Slavnostní mši na slavnost Ježíše Krista Krále doprovodil chrámový sbor
s orchestrem provedením mše K. Douši, opus 16 Missa in hon. S. Joannis
Baptistae a písněmi: St. Mach – Biblická píseň (sólo bas Tomáš Krejčí), O. Stryk
– Králi nebeský. Účinkovali: varhany J. Král, sólo housle J. Jakubec, řídil
Z. Hatina.
***
Budeme vděční za další ohlasy (kladné i záporné) na náš Zpravodaj i činnost
Musica sacra.
Redakce
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Finanční podpora MS
GIVT – finanční podpora neziskových organizací
Budeme rádi, když při nákupu (např. vánočních dárků) přes internet
podpoříte Musica sacra. Zde je postup:
- zadejte www.givt.cz,
- vyberte internetový obchod, ve kterém chcete nakupovat,
- vyberte organizaci, již chcete finančně podpořit (organizace řazeny abecedně),
- dále nakupujte a plaťte za nákup, jak jste zvyklí,
- část vaší úhrady půjde na zvolenou organizaci – neplatíte nic navíc!

Musica sacra Vám děkuje za
finanční podporu na
www.givt.cz.

Informace – Nabídky – Pozvání
Musica sacra zve všechny zájemce na pokračování
KURZU PRO SBORMISTRY.
Lektorem v tomto školním roce bude Mag. Art. Ondřej Múčka. První setkání je
plánované na 14. 12. 2019 v čase 10-17 hodin (včetně přestávky na oběd). Další
termíny budou stanoveny, pokud bude o kurz dostatečný zájem.
Na kurz je potřeba se přihlásit na kontaktech uvedených v tiráži, minimální počet
účastníků pro zahájení kurz je 15 osob – přihlásit se mohou i ti, kteří
v předchozích letech kurz nenavštěvovali.
***
Srdečně zveme všechny členy i přátele jednoty Musica sacra na

VALNOU HROMADU,
která se bude konat v sobotu 29. 2. 2020 v 9:30 hodin
v sále ZUŠ varhanická (Smetanova 14, Brno).
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***

Dovolujeme si Vám informovat,
že vyšla nová kniha
z produkce Musica sacra

PŘÍRUČKA PRO VARHANÍKY.
Jedná se o zcela nové a rozšířené
vydání oblíbené publikace
autorské dvojice
Karel Cikrle - Jiří Sehnal.
Cena 280 Kč (pevná vazba, 208 stran,
křídový papír).
Objednávky můžete zasílat na
kontakty uvedené v tiráži.
(ukázka z knihy je na webu MS
v oddílu Publikace)
***

Vážení sbormistři, zpěváci, hudebníci, do konce ledna 2020 nám můžete napsat,
co jste hráli a zpívali o Vánocích. Rádi Vaše příspěvky uveřejníme v únorovém
čísle Zpravodaje. Děkujeme!
***

Součástí tištěné verze Zpravodaje je opět obrázek sv. Cecílie (mozaika
v podzemní kapli baziliky sv. Cecílie v Římě) s citátem od papeže Františka
a termíny akcí MS v roce 2020. Pokud jste příjemci elektronické verze
Zpravodaje nebo máte zájem o více obrázků (např. pro chrámový sbor),
kontaktujte naši kancelář, rádi Vám obrázky zašleme.
***
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Česká mše vánoční "HEJ MISTŘE"
Starobrněnští augustiniáni srdečně všechny zvou na tradiční vánoční koncert
26. 12. 2019 v 16:00 do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově
náměstí.
Pod taktovkou Jiřího Langa zazní Česká mše vánoční "Hej mistře" Jakuba
Jana Ryby. Účinkovat bude Pěvecký sbor Mladost Brno, Starobrněnská schóla
a orchestr. Jako sólisté vystoupí přední brněnští zpěváci Táňa Soto Janošová,
Petr Levíček, Jiří Miroslav Procházka a další… Na pozitiv hraje Stanislav
Smoček.
Začátek koncertu bude patřit "Janáčkovým varhanám". Zazní dvě drobné
skladby Jiřího Langa a krátká improvizace na vánoční motivy. Na závěr koncertu
si všichni společně zazpívají známé české a moravské koledy.
Předprodej místenkových vstupenek v TIC BRNO. Cena vstupenky je
Kč 100,-. Lze zakoupit i přes web.
***

Notové přílohy tohoto čísla Zpravodaje jsou postludia na píseň Narodil se
Kristus Pán od těchto autorů: Karol Frydrych, Jiří Lang, David Postránecký,
Ondřej Múčka a Vojtěch Říhovský.
***
Uzávěrka dalšího čísla je 31. ledna 2020. Budeme rádi, když nám pošlete své
příspěvky. Díky!
Adresa vydavatele: MUSICA SACRA, z. s., Smetanova 14, 602 00 Brno
Tel.: 549 251 008, e-mail: musicasacra@musicasacra.cz
http://www.musicasacra.cz
Návštěvní den:
středa: 9.15 – 12, 13 – 16 hod.
Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna, č. účtu: 154525774/0300
Registrace Zpravodaje Musica sacra: MK ČR E 19603
ISSN 2336-5374

Křížovka
Řešení tajenky z minulého čísla FRANTIŠEK XAVER THURI: 1. Fanfára, 2.
Korek, 3. Matouš, 4. Tanap, 5. Mistr, 6. Cařihrad, 7. Mošt, 8. Tibet, 9. Sekunda,
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10. Sexta, 11. Rabín, 12. Klavír, 13. Den, 14. Hora, 15. Vatikán, 16. Sehnal, 17.
Duet, 18. Mercedes, 19. Cims. Správnou tajenku nám zaslalo deset luštitelů: I.
Veselá, V. Sedláčková, M. Krejsa, V. Babáková, J. Lindr, A. Bendová, D.
Pištěková, J. Faktor, J. Bezděková a Z. Štěpánková. Odměnu zasíláme paní
Vladislavě Babákové. Tajenku toho čísla nám zašlete do 31. 1. 2020.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Poslední den v kalendářním roce.
2. Hráč na koncertní křídlo.
3. Jméno jednoho ze Tří králů.
4. Astronom.
5. Město, ve kterém se uskutečnilo Zvěstování Panny Marie.
6. It. rychle, úprkem.
7. Vonná pryskyřice.
8. Židovský stát.
9. Začátek církevního roku.
10. Basa.
11. Nejoblíbenější křesťanské svátky.
12. Interval mezi 1. a 8. tónem diatonické stupnice.
13. Zpěvní hlas.
14. Dub korkový.
Karol Frydrych
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