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Pozvání na Valnou hromadu
Drazí členové a příznivci naší jednoty Musica sacra,
uplynul další rok a je zde opět jedinečná příležitost společně se sejít,
zhodnotit činnost naší jednoty, probrat plány do budoucna, vyjádřit se
k jednotlivým tématům, vznést dotazy, přispět svými připomínkami
a podněty a tak se na další činnosti
a směřování naší Musica sacra podílet.
Mimo vlastní jednání – zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření,
seznámení s plánovanými akcemi a projekty, připomínky, dotazy,
diskuze – bude prezentace nové publikace Karla Cikrleho LITURGIKA,
kterou darem obdrží všichni přítomní. Jako v minulých letech zpestří
naše setkání malý koncert slavkovského pěveckého tělesa Collegium
musicale bonum pod vedením Karola Frydrycha.
A jako vždy, po oficiální části přejde schůze po společné modlitbě
Anděl Páně ve společné agapé, kde se při pohárku vína a něčeho
dobrého k zakousnutí naskýtá příležitost k osobním rozhovorům,
setkáním a diskuzím na různá témata.
Na vše toto i na každou a každého z vás se těším!
Willi Türk
VALNÁ HROMADA MUSICA SACRA
se uskuteční v sobotu 29. února 2020 v 9:30 hodin
v sále ZUŠ varhanická
Brno, Smetanova 14

Srdečně zveme!

Sbormistrovský kurz prosinec 2019/2020
V prosinci minulého roku proběhl Kurz pro sbormistry. Lektorem tentokrát byl
Ondřej Múčka, sbormistr a varhaník u sv. Jakuba v Brně. Účastníků bylo asi 15. Po
krátkém úvodu jsme se zaměřili na dirigování, které bylo prokládáno mistrovými
poznámkami, jak vést sbor během zkoušky i při výstupu. Po obědové pauze nám
Ondřej rozdal noty, rozdělil nás do hlasů a zkoušeli jsme. Přitom jsme si vyzkoušeli
to, co nám pan Múčka říkal dopoledne. Poté jsme se rozjeli do svých farností.
Ondřej Doffek

Zemřela paní Ing. Anna Zavadilová

Týdenní kurz pro chrámové hudebníky, Znojmo 1997,
paní Ing. Anna Zavadilová v popředí.

Dne 28. 1. 2020 nás ve věku 75 let nečekaně opustila Ing. Anna Zavadilová,
chrámová varhanice, dlouholetá členka Musica sacra a aktivní účastnice
pravidelných akcí naší jednoty. "Andělé kéž tě provázejí do ráje, mučedníci kéž tě
uvítají v jeho branách a přivedou do svatého města Jeruzaléma“ (antifona
z pohřebních obřadů).
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Vzpomínky na Ing. Annu Zavadilovou
Anička Zavadilová pocházela z Velkých Těšan u Kroměříže. Ke hře na varhany ji
přivedl její otec Josef Zavadil, varhaník a sbormistr v Těšnovicích. Byla nadanou
varhanicí a zároveň dokázala předávat to, co jí bylo dáno. Vychovala několik
generací zpěváků a hudebníků ve farnostech Těšnovice a Zlámanka.
V těchto farnostech od mládí organizovala výlety pro děti i poutě na Velehrad
a Svatý Hostýn. Díky své profesi měla také velký podíl na opravách farních budov
a kostelů.
V rodných Velkých Těšanech se po třicet let věnovala vedení turistického oddílu.
Místní rádi vzpomínají na každoroční letní putovní tábory, díky kterým prochodili
tehdejší Československo doslova od Šumavy k Tatrám.
Rodina Galatíkova z Velkých Těšan
***
V úterý 28. ledna 2020 nás náhle navždy opustila Ing. Anička Zavadilová. Anička
se narodila 9. července 1944 ve Velkých Těšanech do rodiny soukromého zemědělce
a varhaníka. Jak už to v oné době nesvobody chodilo, pro svůj "nesprávný" třídní
původ vystudovala střední školu jen s obtížemi a vysokou školu, která jí byla
nejdříve úplně zapovězena, dokončila až při zaměstnání. Celý svůj profesní život
byla věrná podniku Vodovody a Kanalizace v Kroměříži, respektive v Holešově.
Navzdory vrozené vadě kyčelního kloubu, která si posléze vyžádala několik
operací a v posledních desetiletích jí umožňovala pohybovat se pouze o berlích, byla
Anička neúnavná ve všem, co dělala.
Její největší vášní byla hudba, především ta liturgická. Během svého života,
neděli, co neděli, o svátcích i ve všední dny a kdykoli to bylo potřeba, hrála na
varhany postupně v kostelech v Těšnovicích, ve Zlámance, v chrámu Nanebevzetí
Panny Marie v Kroměříži a příležitostně i v dalších kostelech v Kroměříži a okolí.
Hraní na varhany se nevzdala, ani když před pěti lety prodělala záchvat mrtvice, po
kterém jí částečně ochrnuly prsty na ruce. Na všech svých varhanických působištích
se se zápalem sobě vlastním zapojovala do života farnosti. Lásku k liturgické hudbě
předávala i ostatním, zejména dětem a mladým. Vedla zpěváky, učila hře na flétnu
i varhany a vychovala si nejednoho následovníka ve varhanické a zpěvácké službě.
Mimo to také organizovala pobožnosti křížové cesty a tzv. jesličkové. Bez její účasti
a vydatné spolupráce se neobešla žádná brigáda při opravě kostela a další akce.
Za nezapomenutelné zážitky při poznávání kulturních i přírodních krás naší vlasti
i zahraničí jí vděčí doslova generace dětí a mladých, pro které organizovala
jednodenní výlety, poutě i týdenní puťáky, nejprve v době minulého režimu pod
záštitou Klubu českých turistů, a poté na vlastní pěst. Nutno podotknout, že málokdo
by si sám troufnul vzít odpovědnost za 40 osob ve věku od 7 do cca 20 let na
týdenním pobytu pod stany.
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Anička se velmi ráda účastnila akcí pořádaných jednotou Musica sacra, ať už se
jednalo o zájezdy za varhanami, kurzy gregoriánského chorálu nebo Sborování. Ráda
jezdila na Svatocecilská setkání a na valné hromady. Pokud mohla, vždy s sebou
vezla krabice napečeného cukroví, slaných pochutin a nejednu lahev domácí
moravské slivovice.
K jejím velkým zálibám patřila také péče o zahradu a sad, které zdědila po
rodičích.
Ačkoli se Anička živě účastnila společenského života a byla aktivní v mnoha
rozličných oblastech, vždy zůstávala skromná a pokorná a nedrala se nikdy do
popředí. Byla známá svou pohostinností a její byt se stával pro mnohé útočištěm.
Na malém prostoru několika řádků se ani nedá vypočítat, co dobrého ve svém
naplněném životě Anička vykonala. Věříme však, že všechny její dobré skutky jsou
zapsány v nebi a Pán ji za ně náležitě odplatí.
Schola ze Zlámanky
***
S paní Ing. Annou Zavadilovou jsem se seznámila v létě roku 1996 na historicky
prvním letním týdenním kurzu pro chrámové hudebníky, který se konal v Kroměříži,
tedy v jejím působišti. Od té doby jsem se s ní pravidelně setkávala na všech akcích
jednoty – letních kurzech, valných hromadách i Svatocecilských setkáních. Nikdy
nezapomněla s sebou přivézt množství laskomin vlastní výroby včetně těch tekutých;
vždy vlídná, usměvavá, plná optimismu. Vedle P. Karla Cikrleho a prof. Jiřího
Sehnala představovala pro nás mladší členy jednu ze stálic jednoty Musica sacra. Její
náhlý odchod překvapil nás všechny. Už teď nám moc chybí.
Irena Veselá

Přednášky o životě a díle P. Antonína Láníka
U příležitosti 70. výročí ustanovení a příchodu pátera Láníka do Šaratic a Vážan
nad Litavou (1. září 1949) se uskutečnily dvě přednášky o jeho životě a díle:
10. listopadu 2019 v Šaraticích a v neděli 9. února 2020 v 15 hod. ve farním sále
Římskokatolické farnosti ve Vážanech nad Litavou. Na přednášku u nás ve Vážanech
přišlo 28 posluchačů. Hlavním protagonistou byl muzikolog Karol Frydrych ze
Slavkova u Brna, který svůj výklad rozdělil do následujících sekcí: rodové kořeny,
studium, kněžské působiště, violista a houslista, varhaník, sbormistr a dirigent,
aranžér a skladatel, organolog, lektor Instruktáží pro varhaníky.
Antonín Láník se narodil 7. 5. 1921 v bývalém Kounicově paláci na náměstí
Svobody v Brně (dnes zde stojí budova Komerční banky). Základní vzdělání získal
na obecné chlapecké škole, pak vystudoval české klasické gymnázium. Po maturitě
studoval na brněnském Biskupském teologickém učilišti. Během 2. světové války byl
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odveden na nucené práce do Německa. Dne 2. 3. 1947 byl vysvěcen na jáhna a dne
5. 7. 1947 přijal na Petrově kněžské svěcení.
Jeho první kněžské působiště bylo od roku 1947 v Jaroměřicích nad Rokytnou.
1. 9. 1949 byl jmenován kaplanem v Šaraticích a zároveň administrátorem ve
Vážanech nad Litavou, kde působil až do 1. 3. 2005, kdy odešel do Domova sv.
Alžběty na Žernůvku u Tišnova. U příležitosti 80. narozenin obdržel pater Láník dne
7. 5. 2001 Čestné občanství obce Vážany nad Litavou, což bylo v době, kdy jsem byl
ve Vážanech starostou. Za 60 let věrné kněžské služby mu z vděčnosti udělil dne
5. 7. 2007 apoštolské požehnání papež Benedikt XVI. Při diamantovém kněžství se
stal dne 5. 7. 2007 terciářem řádu premonstrátů v Nové Říši.
Hrával na violu a housle. Hru na varhany vykonával ve farním kostele
Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové a v Sankt Lorenzen im Mürztal
v Severním Štýrsku. Jedinou dochovanou nahrávkou jeho varhanního umu je
magnetofonová kazeta Pouť a Vánoce v Žarošicích vydaná v roce 1996. Od útlého
věku jej fascinovala figurální hudba brněnských kostelů. Na gymnáziu založil a řídil
mužský sbor Brněnská šestnáctka. Sbormistrovské inspirace vstřebával rovněž
v prvních letech studia biskupského alumnátu. Po návratu z nucených prací vedl
bohoslovecký sbor v Brně. Největší hudební událostí Antonína Láníka v roli
sbormistra byl koncert na Slovanském sjezdu na Velehradě v roce 1946.
V Jaroměřicích nad Rokytnou vedl dva pěvecké sbory – mužský a dětský,
v Šaraticích pak dětský sbor a sbor dospělých. Systematicky budoval hudební archiv.
Největší hudební inspirací byl pro patera Láníka zpěvník Radostná cesta k Staré
Matce Boží Žarošské. Na podněty II. vatikánského koncilu (1962–1965) a tím
vzniklou novou situaci v církvi, zareagoval kompozicí České mše chorální, zpěvů ke
svěcení ratolestí a průvodu Květné neděle, 12 responsoriálních žalmů a 6 zpěvů
aleluja před evangeliem. Složil 7 českých ordinárii pro lid Boží obecný, mužskou
scholu a varhany. Za dílo Lidové ordináriům poutníků moravských z roku 1972,
získal v roce 1976 v celostátní soutěži ordinárii čestné uznání České liturgické
komise v Praze. Největší skladbou šaratického kněze je Česká mše vánoční z roku
1956 pro sóla, dětský sbor, malý orchestr a varhany. Pater Láník miloval zvuk
varhanního pléna. Soustavným zájmem, samostudiem a konzultacemi s významnými
odborníky se vypracoval na předního znalce varhan své doby. Jako expert v oboru
organologie byl z pověření kapitulního ordinariátu od roku 1965 zván ke stavbě
a opravě mnoha varhan brněnské diecéze. Zúčastnil se rovněž mnohých
Organologických setkání Sekce přátel varhan pořádaných pod hlavičkou Muzejní a
vlastivědné společnosti v Brně. V roce 1956 nechal v Šaraticích postavit
třímanuálové varhany s pedálem. Antonín Láník měl mnoho dalších aktivit, např.
zasedal několikrát u Jeho Eminence kardinála Františka Tomáška v ústřední hudební
sekci liturgické komise, kde inicioval celostátní soutěž ordinárií, učil na Instruktážích
pro varhaníky, zastával post hudebního referenta slavkovského děkanství, v Žernůvce
byl redaktorem místního měsíčníku. Na věčnost odešel 10. června 2014 v Domově
sv. Alžběty u Tišnova. Je pochován na místním hřbitově v Šaraticích.

5

Jaký vlastně otec Antonín byl? Předně vynikající člov
člověk nezměrného
optimismu, rovného charakteru, přející povahy, srdečný,
ný, empatický. Proslul jako
výborný kazatel, dovedl vést fundovaný rozhovor či diskusi. Přes
řes všechny hudební
aktivity si plně uvědomoval,
domoval, že jeho prioritou je duchovní poslání – a k tomu
přistupoval velmi zodpovědně.. Byl tmelem a respektovanou autoritou farnosti. Vedl
příkladný kněžský život prostoupený otcovskou péčíí o farnost a farníky. Pomohl
mnoha lidem lidskou sounáležitostí i materiálně. Ačkoliv
koliv nelpě
nelpěl na pozemských
hodnotách, velmi ho ranila ztráta violy při vykradení fary na přelomu
řelomu milénia.
Epilog Reverendus Dominus Antonín Láník bezesporu patřil
řil k nejvýznamnějším
kněžím – hudebníkům 2. poloviny 20. století v naší vlasti. V jeho hudební činnosti
můžeme zřetelně vidět pět směrů – organologický, zájem o liturgický zpěv,
zp
interpretační (violista, houslista, sbormistr, varhaník),
rhaník), skladatelský, hudebně
hudebn
organizační. Čest jeho památce!
Na základě podkladů upravil Ing. Jaroslav Řezáč,
místostarosta obce Vážany nad Litavou
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Vánoční koncert Collegium musicale bonum v Bučovicích
V neděli 5. ledna 2020 byl hlavním lákadlem v Bučovicích Vánoční koncert
vokálně-instrumentálního ansámblu Collegium musicale bonum. Soubor pochází ze
Slavkova u Brna a v Bučovicích měl tříkrálový koncert stejně jako v loňském roce.
Nacvičuje, hraje a zpívá pod vedením pana dirigenta Karola Frydrycha. Koncert byl
uveden o patnácté hodině místostarostou Bučovic, panem doktorem Janem Růžičkou
a poté moderátorkou pí. Martou Kuchtovou, bývalou pedagožkou bučovického
gymnázia. Nastal čas koncertu a tak pěvecký sbor s hudebníky nastoupili za potlesku
publika. Jako první zazněla koleda Hark! The Herald Angels Sing, textově původem
z Anglie a s podmanivou hudbou Felixe Mendelssohna. Program pokračoval
vánočním motetem Pastores loquebantur Franze Xavera Brixiho z půli 18. století.
Skladba, která následovala, byla ohlášena jako debut teprve 14leté Kristýny
Kalfasové z Brankovic, která posluchače zaujala svou hrou na flétnu i svým
rozhodnutím, že se chce do budoucna věnovat studiu hudby na konzervatoři. Svůj um
předvedla při interpretaci Andante cantabile in D od Viléma Blodka. Následovala
pastorela Eja, vos pastorculi českého skladatele Václava Vincence Maška pro sólový
soprán, smíšený sbor a orchestr. V ní nádherně a procítěně zpívala sopránové sólo
Kateřina Jiráková ze Slavkova u Brna. Ve vážném slavnostním tónu pak zazněl
eucharistický hymnus Tantum ergo in G Johanna Michaela Haydna s virtuózními
party houslí – rukopis skladby získal Karol Frydrych v rámci muzikologických
aktivit ze Salzburgu. Z úplně jiného soudku bylo Moderato e cantabile ze Sonatiny
semplice Petra Ebena, které na flétnu hrála Klára Klinkovská – absolventka obou
cyklů slavkovské ZUŠ Františka France.
Největším objevem koncertu pro mě bylo Graduale pastorale in G: Quem vidistis
pastores? Dnes zcela neznámého Franze Xavera Martina Lablera, který žil v první
půli 19. století v Praze. Lablerovu melodickou pastorelu soubor provedl
s obdivuhodnou procítěností. Sólově se zaskvěla sopranistka Kateřina Jiráková. Po
koncertě jsem se od muzikologa a dirigenta Karola Frydrycha dozvěděl, že skladbu
objevil v hudebním archivu kůru svatojakubského chrámu v Praze, pak ji spartoval,
nastudoval a provedl se svým CMB. Byl to úžasný zážitek.
V letošním roce si připomeneme půlkulaté výročí Jiřího Ignáce Linka. Na
Linkovy pastorely, které znějí lahodně česky – v hudebních motivech i slovech – se
publikum vždy těší. Jeho Pastorella iucunda nezapře svůj český původ a nadchne
půvabnou zpěvností. Je nádherná a nádherně byla i provedena. Pak následovala
kantáta Singet dem Herrn ein neues Lied německého skladatele Dietricha
Buxtehudeho obsahující texty žalmu 98. V ní se skvěle uplatnila sopranistka Kateřina
Jiráková, jakožto houslistka Jitka Kneslová – rodačka z Bučovic, absolventka
Konzervatoře Brno a klavíristka Olga Frydrychová. Pí Jiráková s touto kantátou
absolvovala zpěv na Hudební fakultě JAMU.
Dalším bodem programu byla Sonáta C-dur pro flétnu a klavír Domenica
Gaetana Donizettiho v provedení flétnistky Kristýny Kalfasové a Missa brevis in F
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Josepha Haydna, ve kterém se kromě sboru a orchestru uplatnily pěvkyně Bohuslava
Jelínková v mezzosopránu a v sopránu Zuzana Jeřábková. Bohunka studuje na
JAMU, Zuzana má angažmá v Teatro Lirico Sperimentale v italském Spoletu a umí
pěveckou techniku bel canto. Po zasloužených ovacích došlo na dva přídavky:
portugalskou píseň Adeste fideles a vánoční hymnus Narodil se Kristus Pán, který
celé shromáždění zpívalo ve stoje. Koncert skončil dlouhým aplausem a jak
hudebníci, tak i pěvci a pěvkyně si s radostí užili vděk publika.
Collegium musicale bonum si bouřlivý aplaus za svůj výkon při svém jubilejním
40. koncertu plně zasloužilo a nepochybuji o tom, že všichni v sále i na pódiu by se
rádi setkali na dalším letošním – např. Velikonočním koncertu. Podnětný kulturní
počin Slavkova i Bučovic nezbývá než pochválit a přát si, aby slavkovský
soubor znovu a brzy přivezl a provedl krásnou starou i novější hudbu a zpěv
v některém z obou měst.
Ing. Miroslav Sléha
hudební nadšenec v důchodu, někdejší člen sborů Moravan, Smetana a Lumír

Vánoce nejen na kůrech v Třebíči 2019/2020
Kostel Proměnění Páně na Jejkově
Vánoční bohoslužby 24. a 25. prosince doprovodil pod vedením Ing. Karla
Tomka malý smíšený sbor AMEA chorus se smyčcovým kvartetem, flétnou,
varhanami a perkusemi. Program tvořily reharmonizované koledy a jejich moderní
ritornella z „vlastní dílny“, nazývané Koledy-21 (nebo také COOLEDY). Program,
který provádí koncertně i velký sbor Musica animata s orchestrem, zde zazněl
v komorní sestavě, která dala koledám zaznět neobyčejně jasně a bezprostředně.
Děkanský kostel sv. Martina
Svatomartinský sbor i s početným orchestrem (dosáhli jsme maximálního
zaplnění kůru) provedl na Boží hod za úderů „půlnočního zvonu“ a fanfár
„ponocného“ česko-latinskou mši (tzv. II. česká půlnoční in D) Jakuba Jana Ryby.
Tento program byl reprízován na Svátek Svaté Rodiny 29. prosince v bazilice sv.
Prokopa. Novoroční mš byla ve znamení pastorel Jakuba Jana Ryby. Během
idylických skladeb Ejhle, opět obnovujem‘; Spi, nemluvňátko a Srdce plesá kromě
sboru a orchestru také zazněla překrásně debutující sopránová a klarinetová sóla.
Jako zajímavost uvádím koncertní setkání s „nově“ objevenými a sebranými
koledami z Třebíčska na sv. Štěpána odpoledne. V roce 2018 byl třebíčský
koledníček vydán tiskem i s vloženým CD, na kterém jsou koledy za varhanního
doprovodu P. Jiřího Plhoně nazpívány sborem Musica animata. Náklad byl téhož
roku téměř okamžitě rozprodán a další rok je plánován dotisk. Z iniciativy děkana
P. Jiřího Dobeše, byly koledy provedeny sborem nadšenců, přesahující řady
chrámových hudebníků. Varhany, smyčce, perkuse a sbor pod taktovkou Ing. Karla
Tomka spolu s recitací vánočních básní vytvořili velice příjemný program, na který
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přišlo nebývale mnoho vděčných posluchačů. Ačkoliv je třebíčský koledníček dílem
Petra Svobody, veliká zásluha při redigování náleží také již zesnulému Jaroslavu
Paikovi, regenschori svatomartinskému.
Bazilika sv. Prokopa
Díky nebojácnému nasazení 5 mladých děvčat mohlo být hudbou doprovozeno
vánoční setkání dětí odpoledne štědrého dne. Dvě příčné flétny a troje housle
společně s doprovodem akordeonu zahrály několik koled. Protože se nejednalo o mši,
muzikanti stáli na boku před obětním stolem a vytvořili tak příjemnou domovskou
vánoční atmosféru v jinak promrzlé kamenné bazilice.
Na sv. Štěpána v bazilice doprovázel bohoslužbu také chrámový sbor
z Přibyslavic pod vedením Ing. Pavla Maxy, který je rovněž varhaníkem v bazilice.
Naprosto jedinečný audiovizuální zážitek přinesl sbor Musica Animata a velký
orchestr Ing. Karla Tomka 29. prosince večer. Potemnělá bazilika za mihotání svící
úvodní skladbou Veni Emanuel ještě krátce připomněla světem dnes velmi
opomíjené období adventu a atmosféru rorátních mší. Dále pak se pak již kamenné
klenboví blyštělo jiskřivou radostí nad narozením Spasitele ve fenomenální hudební
podobě koled britského skladatele Johna Ruttera. Velmi adresné a oslovující
průvodní slovo dirigenta nezapomenulo upozornit na nejkrásnější akord třebíčských
vánoc (Aø7susb2 13), který se skví ke konci sametově něžné ukolébavky Dormi Jesu
(Spi Ježíšku) a který doprovozen citlivými barevnými reflektory rozlil tajuplnou
hudební záři po celé bazilice. Na koncertu samozřejmě zazněly i výše zmiňované
Koledy-21 a na samém konci nesměl chybět společný radostný zpěv s obecenstvem
nejkrásnější z našich koled Narodil se Kristus Pán!
František Ignác Dolíhal

Vánoce na kůrech
Adamov
Slavnostní vánoční atmosféru v kostele svaté Barbory v Adamově na "půlnoční"
a na Boží hod vánoční doprovodila Česká mše vánoční od Jana Evangelisty Kypty
v provedení místního smíšeného farního sboru.
O svátku Svaté Rodiny sbor s touto mší zavítal do farního kostela v Bílovicích
nad Svitavou a na závěr vánoční doby o svátku Křtu Páně jsme ji zazpívali v kostele
v Olomučanech.
Josef Novotný
Brno-Zábrdovice
Duchovní hudba o Vánocích 2019 v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v BrněZábrdovicích: V. Říhovský – Česká vánoční mše půlnoční; B. Fidler – Vánoční
ukolébavka; V. Kotek – Vánoční zpěv; I. Händel – Česká vánoční mše. Dále zazněly
responsoriální žalmy těchto autorů: K. Hradil, Z. Pololáník, B. Korejs a ordinaria
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J. Olejníka (502), K. Břízy (503), P. Ebena (504) a chorální Ordo Misae. Účinkovali:
Zábrdovický chrámový sbor, sólisté, orchestr, na varhany hráli D. Postránecký
a J. Král, řídil Zdeněk Hatina.
Evžen Vinkler
Březolupy
Chrámový sbor Březolupy se svými sólisty a instrumentalisty už tradičně zpívali
24. a 25. prosince při svátečních vánočních mších v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Březolupech. Letos jsme už asi naposledy zařadili 3 části z Rybovy České
vánoční mše a to Kyrie, Offertorium a Benedictus. Před evangeliem jsme s radostí
zazpívali Aleluja W. Türka. Tuto mši jsme ještě zopakovali v Uherském Hradišti
v kostele Františka Xaverského při slavnostní tříkrálové mši sv. 6. ledna 2020. Dále
jsme Vánoce oslavili XII. novoročním koncertem také v Březolupech. Na koncertě
zazněly 3 Pastorely J. J. Ryby – Housle zněte, Rozmilý slavíček a Spi, spi, neviňátko;
dále skladby A. Michna – Chtíc, aby spal a Již jest spadla Rosička; R. Binge
– Alžbětínská serenáda; C. Saint Saëns – Tollite hostias a Ave Maria; barokní Již jest
vyšlo Slunýčko; traditional Z Betléma se ozývá a M. W. Smith – Haleluja. Na
varhany náš pan varhaník Tomáš Rosík ještě na začátku a na závěr zahrál Trumpet
voluntary J. Stanleyho a Toccatu z 5. symfonie Ch. M. Widora. Na úplný závěr se
k nám připojil Dětský sbor a společně jsme zazpívali 10 českých a moravských
koled. Sváteční pohodu pak zakončil vánoční hymnus Narodil se Kristus Pán.
Chci tímto poděkovat všem našim příznivcům a účinkujícím: D. Fusková a Jana
Mizerová – soprán, Štěpán Binar a Adam Říha – tenor, Vladimír Polášek a Ivan
Šišák – baryton a celému chrámovému sboru. Na housle spolupracovaly Míla
Provazníková, Zdeňka Hlaváčková, Jana Hlaváčková, Natálie Cibulková a Tína
Valeriánová, která hrála i na flétnu. Violoncello Dominika Běhunková a na varhany
Tomáš Rosík. Nastudovala a řídila Míla Provazníková
Míla Provazníková, sbormistryně Chrámového sboru v Březolupech
Hluk
Chrámový sbor Hluk při vánočních mších uvedl Českou mši vánoční Hej, mistře!
Jakuba Jana Ryby.
David Štefaník
Křižanovice
V kostele Nanebevzetí Panny Marie během Vánoc zazněla Česká mše vánoční,
op. 13 E. Marhuly, dále Ave Maria C. Francka a Pastorella in A Jana Evangelisty
Kypty. Účinkovali: Anna Gulová (mezzosoprán), Marie Cenková (mezzosoprán),
Tereza Voňková (trubka), Vojtěch Šujan (housle), Lukáš Frydrych (varhany)
a smíšený chrámový sbor pod vedením Marty Kuchtové.
Lukáš Frydrych
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Slavkov u Brna
V průběhu doby vánoční zazněla figurální hudba v kostele Vzkříšení Páně při
liturgiích Štědrého dne a Božího hodu vánočního. Účinkoval ansámbl Collegium
musicale bonum, který rovněž realizoval dva vánoční koncerty: 29. prosince
v Muzeu obce Žarošice a 5. ledna v Dlouhém sále Státního zámku Bučovice.
Nejzávažnějším opusem uvedených vystoupení byla Missa brevis in F (Hob
XXII:I – 1749) Josepha Haydna – party obou sólových sopránů přednesly: Zuzana
Jeřábková, majíc angažmá v Teatro Lirico Sperimentale ve Spoletu, a Bohuslava
Jelínková, studentka JAMU. Pěvkyně Kateřina Jiráková se reprezentovala kantátou
Singet dem Herrn ein neues Lied (BuxWV 98) Dietricha Buxtehudeho, což byla před
léty její absolventská skladba na JAMU, a tenorista Vilém Rybníkář z Brankovic
předestřel Zpívejte Hospodinu píseň novou (Biblické písně, op. 99) Antonína
Dvořáka. Vokálně-instrumentální repertoár dále zastoupily skladby: Pastores
loquebantur Franze Xavera Brixiho; Tantum ergo in G (MH 773) Michaela Haydna;
Graduale pastorale in G Franze Xavera Martina Lablera; Pastorella iucunda Jiřího
Ignáce Linka; Eja, vos pastorculi Václava Vincence Maška; Hark! The Herald
Angels Sing Felixe Mendelssohna, jakožto koledy Adeste fideles a Narodil se Kristus
Pán. Z instrumentální tvorby byly na koncerty zařazeny kompozice: Andante
cantabile in D Viléma Blodka; Sonate für Flöte und Klavier in C Gaetana
Donizettiho; Moderato e cantabile (Sonatina semplice) Petra Ebena a Tempo quisto
for Clarinet & Piano Hanuše Trnečka (1858–1914). Jedinečnost obou mší podtrhla
Toccata (Symphony for organ № 5, op. 42) Charles-Marie Widora, jež zazněla jako
postludium.
Na nástrojové složce participovali: Kristýna Kalfasová (flétna), Klára Klinkovská
(flétna), Jakub Šujan (klarinet), Jan Patera (trubka), Stanislav Otépka (trubka),
Ladislav Jedlička (housle), Jitka Kneslová (housle) a Olga Frydrychová (varhany,
klavír, continuo). Provedení řídil podepsaný.
Karol Frydrych
Vyškov
Chrámový sbor při kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově svým zpěvem
přispěl k obohacení liturgické oslavy všech významných dnů vánoční doby, zejména
na Boží hod vánoční, slavnost Matky Boží Panny Marie a na slavnost Zjevení Páně.
Ústřední skladbou byla Česká vánoční mše V. Mýtného, části Offertorium a Gloria.
Jemně a působivě dokreslovala vánoční atmosféru ukolébavka J. Očenáška Hajej můj
Ježíšku. Při každé mši zaznělo Vánoční aleluja před evangeliem W. Türka. Radostně
se poslouchala též francouzská koleda Andělé v arr. W. Türka. Podotkněme, že část
vánočního repertoáru vznikla za přispění notových materiálů jednoty Musica sacra,
za což děkujeme.
Jaroslav Lindr
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Wowes collegium – Praha
Wowes collegium provedlo v Praze během vánočních svátků následující skladby:
25. 12. u křižovníků a u sv. Jiljí: F. X. Brixi – Missa Pastoralis in D, J. Lokaj
– Motetto Pastorale; 5. 1. u křižovníků: J. I. Linek – Missa Pastoralis in D; 6. 1. u sv.
Prokopa: J. F. Novák – Missa pastoralis in D a 12. 1. u sv. Mikoláše na Malé Straně:
J. F. Novák – Missa pastoralis in D, dirigoval prof. Marek Franěk.
Anna Oplatková
Znojmo-sv. Mikuláš
Na Vánoce provedla Schola od sv. Mikuláše ve Znojmě pod vedením W. Türka
tyto skladby: Ordinárium a responzoriální žalmy Zdeňka Pololáníka, tříhlasé
Vánoční aleluja před evangeliem (a capella) a v tříhlasé úpravě s doprovodem
instrumentální skupiny skladby: Čas radosti veselosti; Raduj se všechno stvoření;
Děťátko se narodilo.
Svatava Baráková

Vaše ohlasy a příspěvky
Sv. Cecílie – katedrála sv. Víta
Dne 21. 11. 2019 se v katedrále sv. Víta uskutečnilo tradiční setkání se sborem
Janáček z Jablonce nad Nisou, abychom společně oslavili svátek naší patronky sv.
Cecílie. Mši celebroval Mons. Éric de Moulins-Beaufort, arcibiskup remešský
a předseda Francouzské biskupské konference. Koncelebroval J.EM. Dominik
kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český spolu s Mons.
Z. Wasserbauerem, pomocným biskupem a generálním vikářem. Při mši zazněla
nádherná Nelson-Messe, Missa in Augustiis, autorem Joseph Haydn (1732-1809),
Hob.XXI I: 11. Mše je nádherným virtuózním dílem vhodným k oslavě naší patronky
a určitě ho doporučuji k nastudování pro pravidelně zpívající větší sbory.
Účinkovali: Smíšený sbor Janáček z Jablonce nad Nisou, Pražský katedrální sbor
a orchestr, sólisté: Dagmar Vaňkátová – soprán, Sylva Čmugrová – alt, Jakub Koš –
tenor, Jakub Hrubý – bas, Přemysl Kšica – varhany, dirigent: Josef Kšica
Blanka Kolařová (e-mail ze 4. 12. 2019)
***
Vážení,
dlužím Vám poděkování za nádherný duchovní a kulturní zážitek, který jste mi
v loňském roce zprostředkovali Vy a p. Beránková. Dlouho to vypadalo, že se mi
nepodaří dostat se 30. 6. 2019 do kostela Nanebevzetí Panny Marie v BrněZábrdovicích, ale nakonec se přece našel dobrý člověk, který tam se mnou jel (i jemu
patří dík, protože zejména na cestě zpět jsme se málem uvařili – pak bez klimatizace
a v koloně na dálnici), a mohla jsem si poslechnout, prožít a vychutnat mši, kterou
napsal můj pradědeček František Picka.
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Děkuji i panu řediteli kůru Zdeňku Hatinovi, a celému sboru, všem těm lidem,
kteří s takovým nasazením a citem mši provedli, a kteří mě přátelsky a mile přijali.
Zároveň přeji Vám všem hodně zdraví a radosti v roce 2020, ať se Vám všechno
daří! Se srdečným pozdravem
Ludmila Píšová (e-mail ze 7. 1. 2020)
***
Budeme vděční za další ohlasy (kladné i záporné) na náš Zpravodaj i činnost
Musica sacra.
Redakce

Finanční podpora MS

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 je Mag. Art. Ondřej Múčka. Druhé setkání je
plánované na 21. 3. 2020 v čase 9:30 – cca 15 hodin a uskuteční se v kapli Svaté
rodiny v Brně-Kohoutovicích. Zázemí bude v Domku Svaté rodiny, který je naproti
kapli, součástí bude i společný oběd za dobrovolný příspěvek. Bližší informace
k dopravě a časovému rozvrhu budou sděleny přihlášeným.
Na kurz je potřeba se přihlásit do 10. 3. 2020 na kontaktech uvedených v tiráži,
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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Jednota Musica sacra vydala publikaci Karel Cikrle - Liturgika. Publikace může
být vhodnou pomůckou pro vzdělávání varhaníků, vedoucí sborů a schol, katechetů,
akolytů, ministrantů, kostelníků a jiných pastoračních služebníků/služebnic.
V případě zájmu kontaktujte naši kancelář. Cena 50 Kč, brož., 56 stran, křídový
papír.
***
Sborování – nesoutěžní přehlídka chrámových sborů se letos uskuteční 21. 6.
2020 ve Žďáru nad Sázavou. Pokud máte zájem se přehlídky zúčastnit s Vaším
sborem, kontaktujte naši kancelář.
***
Dne 4. 2. 2020 se v Brně sešlo předsednictvo Musica sacra. Hlavní body jednání
byly: příprava valné hromady, Sborování a Svatocecilského setkání, publikační
činnost, informace o varhanickém kurzu ve Žďáru nad Sázavou a o brněnském kurzu
pro sbormistry.
***
V roce 2019 jste na činnost jednoty Musica sacra věnovali dary v celkové výši
Kč 51.697,81 – děkujeme Vám.
Zároveň Vás prosíme o další podporu, a to nejen finanční, v r. 2020. Součástí
tohoto čísla Zpravodaje je složenka – výše daru je na Vás. Příjemcům
e-mailové podoby Zpravodaje je k dispozici bankovní účet, který je uveden v tiráži.
Zájemci, kteří potřebují vystavit potvrzení daru pro daňové účely, se mohou
obracet na kancelář Musica sacra – rádi Vám potvrzení vystavíme. Pán Bůh zaplať!
***
Notové přílohy tohoto čísla Zpravodaje jsou nápěvy zpěvů před evangeliem
(Aleluja; Chvála tobě, Kriste) od Karola Frydrycha.
***
Uzávěrka dalšího čísla je 17. března 2020. Budeme rádi, když nám pošlete své
příspěvky. Díky!

Křížovka
Řešení tajenky z minulého čísla VÍTĚZSLAV NOVÁK: 1. Silvestr, 2. Klavírista,
3. Baltazar, 4. Hvězdář, 5. Nazaret, 6. Presto, 7. Kadidlo, 8. Izrael, 9. Advent,
10. Kontrabas, 11. Vánoce, 12. Oktáva, 13. Soprán, 14. Korkovník. Správnou tajenku
nám zaslalo deset luštitelů: K. Paulíková, V. Babáková, M. Krejsa, J. Matoušková,
J. Lindr, M. Slapničková, J. Faktor, D. Pištěková, A. Bendová a J. Bezděková. Odměnu
zasíláme paní Jarmile Matouškové. Tajenku toho čísla nám zašlete do 17. 3. 2020.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1. Zkratka Schola Gregoriana Pragensis.
2. Latinsky Věřím.
3. Lidově kontrabas.
4. 60 minut.
5. Postupná řada tónů od c1 do c2.
6. Představený mužského kláštera.
7. Bohoslužebný pohár.
8. Latinsky Řehoř.
9. Evangelista.
10. Umělecký vedoucí Svatomichalské gregoriánské scholy.
11. Sled tří not, jež zastupují dvě noty stejné hodnoty.
12. Opakování v hudbě.
13. Plný zvuk varhan.
14. Snížený tón D.
15. Iniciály skladatele Brixiho (1732–1771).

Karol Frydrych
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