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Toto je moje tělo, toto je kalich mé krve
Evangelický farář; viděl jsem se s ním
tehdy poprvé a naposled. Hned se mne
s opravdovým zájmem ptal, jak
to my, katolíci, myslíme s tělem
a krví Ježíšovou.
Nejprve jsem mu řekl, že vůbec nevěříme, že proměněný
chléb je nějak zázračně fyzické
tělo Kristovo, ale že víme, že ten
chléb-oplatek po stránce fyzické zůstává i nadále chlebem-oplatkem. Co se mění, je jeho
podstata – už ve své podstatě není chlebem, ale tělem Kristovým. A že to slovo
„tělo“ v mateřštině Pána Ježíše a apoštolů znamenalo také to, co my vyjadřujeme
slovy „osobnost, bytost“, a že slovo „krev“
také znamenalo „sídlo této osobnosti,
bytosti“. Že tedy proměněný chléb a víno
jsou svou podstatou osobnost, bytost Ježíše Krista, narozeného, ukřižovaného,
vzkříšeného a s Otcem a Duchem Svatým usilujícího o spásu světa. Že se Ježíš
Kristus tímto způsobem s námi sjednocuje, v našich pozemských podmínkách

nejdokonalejším způsobem do nás vkládá tu svou osobnost, bytost, přijímá nás
za své bratry a sestry.
Že toto pochopitelně nepoznáváme zrakem, chutí (po
této stránce je to stále chleba
a víno), nelze to poznat nebo
prokázat
přírodovědeckými
prostředky; že je to Kristovo
tělo a krev, může poznávat,
přijímat a zakoušet jenom víra
v Ježíšova slova při poslední večeři. My tedy přirozeně přijímáme oplatek a víno, ale na základě Ježíšova slova
věříme, že je to opravdu, reálně, skutečně
jeho tělo a krev, tedy jeho bytost, osobnost, on-Spasitel.
„To je logické,“ na to
reagoval pastor. Nebyl
daleko od katolické
víry.
Kéž pravou, poučenou
a hlubokou víru v eucharistii máme i my.
o. Karel

Milí čtenáři našeho Zpravodaje,
přejeme vám krásné léto a požehnaný čas prázdnin a dovolených.
Z kanceláře Musica sacra
Karel Cikrle, Willi Türk, Svatava Baráková, Irena Veselá a Ondřej Múčka
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Antifony k přijímání
Zdeňka Pololáníka
Počínaje tímto číslem Zpravodaje budeme postupně vydávat formou příloh
antifony k přijímání zhudebněné známým
a osvědčeným autorem duchovní hudby Zdeňkem Pololáníkem. V pokynech
misálu se píše: „Pro zpěv k přijímání se
může použít buď antifony z Graduale
Romanum, ať už se žalmem, nebo samotné, nebo antifony se žalmem z Graduale simplex, anebo jiného vhodného
zpěvu schváleného biskupskou konferencí. Zpívá jej buď samotný sbor, nebo
sbor či zpěvák s lidem“ (Všeobecné pokyny
k Římskému misálu, čl. 87).
Texty těchto antifon k přijímání jsou
téměř výlučně vzaty z Písma svatého
a jsou vybrány tak, že zcela korespondují s příslušným liturgickým dnem, resp.
jeho poselstvím. Můžeme tedy říci, že
jsou tím nejvhodnějším, co lze u přijímání zpívat. Proto chceme používání
antifon k přijímání podpořit. Vedle jejich
zhudebnění Mons. Josefem Olejníkem
(v Graduálech vydávaných péčí kolegů
v olomoucké arcidiecézi a diecézi ostravsko-opavské – viz josefolejnik.cz), Petrem Ebenem a dalšími autory duchovní
hudby dáváme chrámovým hudebníkům
k dispozici zcela nové zhudebnění těchto
antifon k přijímání ve zpracování Zdeňka
Pololáníka, osobitě respektující rytmus
slova a podtrhující duchovní význam.
Text samotné antifony je doslovně pře-

vzat z misálu, žalm je vybrán z Graduale
Romanum a citován v oficiálním českém
liturgickém překladu.
Jak antifony v praxi používat? Jako nejvhodnější se jeví řešení, kdy na začátek
přijímání zahrajeme několik slok písně
s lidem a poté, co jsou lidé seřazeni do
zástupu k přijetí eucharistie, zpíváme antifonu s příslušným žalmem (dle potřeby
není nutné zpívat všechny verše žalmu,
jako poslední by měla vždy zaznít doxologie „Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...“). V případě, že je antifona kratší,
zpíváme ji se zapojením všeho lidu (samozřejmě po předchozím nácviku před
začátkem liturgie), v případě delší či
náročnější ji přednáší jen schola/sbor či
zpěvák, jak je to uvedeno ve výše citovaných pokynech misálu. Pilotní nahrávky
některých antifon budou podle možností zveřejňovány na webové hudební databázi Musica sacra – Regenschori.cz.
Antifony k přijímání Zdeňka Pololáníka budeme v našem Zpravodaji publikovat v předstihu vzhledem k liturgickým
dnům, pro něž jsou určeny. Kéž přispějí
nejen k žádoucímu zpestření liturgického repertoáru našich farních společenství ale hlavně k hlubšímu, intenzivnějšímu a radostnějšímu prožití setkání
s Pánem Ježíšem v eucharistii – našeho
osobního i ostatních sester a bratrů.
Willi Türk
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Skladatelská soutěž Společnosti
pro duchovní hudbu Praha 2019
Společnost pro dustalo, že odborná kochovní hudbu (SDH)
mise, jejímž předsedou
je již od mých studentbyl pan prof. Jan Hora,
ských let mému srdci
významný český varhavelmi blízká, stejně jako
ník a pedagog pražské
samotná Praha a její
konzervatoře a HAMU,
„genius loci“. Po celý živybrala jako vítězné
vot jsem velmi intenzivv obou vypsaných kateně „živil“ své umělecké
goriích („Mše, ordinárii lidské napojení na oba
um“ a „Moteto“) právě
pozdější
zakladatele
moje kompozice.
této společnosti, pana
Přehlídka vítězných
prof. Petra Ebena a pana
skladeb se konala v rámdoktora Jaroslava Eliáše.
ci Svatováclavských slavS Prahou jsou a na- František Fiala přijímá gratulaci
ností 27. listopadu 2019
dále zůstávají spojena na Sborování 2018
v kostele Panny Marie
má studentská léta na
pod řetězem na Malé
HAMU, mé působení ve Schola gregoria- Straně, jenom několik kroků od mého
na Pragensis, stejně jako mé několikaleté několikaletého působení v roli pedagoga
pedagogické a sbormistrovské působe- a sbormistra na Konzervatoři Jana Deyní na pražských uměleckých školách. la. K této škole se mi vážou jen ty nejI v současné době si s Prahou udržuji krásnější vzpomínky, a to jak po stránce
spojení částečným pedagogickým úvaz- umělecké, tak i po stránce jedinečnosti
kem na HAMU. Při tom všem jsem vzájemných vztahů, které – více než kdepochopitelně vnímal také mně velmi koliv jinde – kultivovali a dotvářeli svojí
blízké „liturgické prostředí“ zdejších bezprostředností zejména naši nevidomí
kostelů a chrámů.
či jinak handicapovaní studenti.
To všechno a ještě mnohem víc mě
Skladatelská soutěž SDH je dle mého
také vedlo k tomu, že jsem jednoho názoru mimořádně prospěšnou aktikrásného dne nelenil a poslal několik vitou a především výzvou pro všechny
svých skladeb do skladatelské soutěže, mladé i později narozené tvůrce duchovkterou každoročně organizuje právě ní a liturgické hudby.
SDH. A k mému milému překvapení se
František Fiala
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Výsledky skladatelské soutěže
SDH 2019
Tento ročník skladatelské soutěže byl
vyhlášen ve dvou kategoriích skladeb
jako v roce 2018. K první kategorii „Moteto“ z předešlých let přibyla kategorie
„Mše, ordinárium“.
Podmínky první kategorie „Moteto“
zůstaly stejné jako v několika předešlých
letech. Zadání znělo: vytvořit krátkou
vokální skladbu pro liturgické použití
– moteto pro smíšený sbor nebo sólový
hlas, s doprovodem varhan (realizovaný
nebo generálbas) nebo i bez doprovodu
(a cappella) na biblický nebo liturgický
text, v jazyce českém nebo latinském,
v délce max. 5 minut.
Podobně byla definována také druhá
kategorie „Mše, ordinárium“ s tím, že
délka neměla přesáhnout cca 30 minut
a účast lidu nebyla podmínkou.
Jako podstatné kritérium hodnocení
byl zdůrazňován duchovní styl a praktická použitelnost díla v běžném liturgickém provozu. Kompozice mohly
vhodně využít jeden nebo několik běžných nástrojů (housle, flétna…), které
mohou být při liturgii snadno k dispozici (z farnosti, místní ZUŠ atd.). Podmínky zejména druhé kategorie byly
volnější. Mše mohla být figurální (pro
výjimečné, slavnostní provedení); „ordinárium“ s účastí lidu mělo být vhodné
k pravidelnému používání, aby si je lid
mohl osvojit.

Nejlepší skladba nemusela být nutně
objevná, ale měla být rozhodně „použitelná“. Pokud měla vyhovět zadanému
požadavku („skladba k praktickému liturgickému použití“), pak hodnocení:
„spotřební hudba“ nemusí být negativní.
Z vlastní zkušenosti docházím k názoru, že dobrá skladba může být ta, kterou
stojí za to hrát a poslouchat vícekrát než
jednou.
Vycházím z úvahy, že lidstvo hraje
a navštěvuje především skladby několika nejznámějších autorů. Stejně jako
v případě zboží se nosí značky: Mozart,
Vivaldi, Dvořák… Pokud je autor slavná
„značka“, hraje se od něj všechno a hlavně pořád dokola. Od ostatních autorů se
nehraje téměř nic a nikdo na jejich hudbu nechodí. Cílem soutěže je proto nacházet, publikovat a zpřístupňovat nové
skladby. A pokud se podaří, že některou
skladbu někdo objeví a zahraje vícekrát,
bylo to dobré a mělo to smysl.
Do soutěže bylo letos přihlášeno dvacet jedna motet a osm mší, které všechny
splnily podmínky zadání. Přejeme si, aby
zájem o soutěž nadále rostl.
Hodnotiteli byli skladatelé, dirigenti
a hudebníci. Porotci hodnotili nezávisle
(samostatně) a bez znalosti jmen autorů soutěžních skladeb, přestože mnohé
autory jejich styl předem prozrazoval.
Členy hodnotící komise byli abecedně:
4

ZPRAVODAJ MUSICA SACRA; ročník 29 – 2021, číslo 2 – červenec

Jiří Hájek (skladatel), Jan Hora (varhaník), Jiří Churáček (skladatel, vyučoval
skladbu na Pražské konzervatoři a stále
vyučuje teoretické předměty na konzervatořích v Praze a Českých Budějovicích),
Josef Kšica (varhaník, pedagog), Martin Šmíd (skladatel a varhaník u Panny
Marie Sněžné v Praze) a Marek Valášek
(sbormistr, pedagog na Pražské konzervatoři a PedF UK).
Způsob hodnocení byl stejný jako
v loňském roce. Každý porotce rozdělil
body pouze pěti nejlepším skladbám.
Nejlepší skladbě přiřadil pět bodů, druhé nejlepší dal čtyři body, třetí tři body,
čtvrtá skladba získala dva body a pátá
skladba jeden bod. Ostatní skladby (od
šesté do konce) body nezískaly. Každý
porotce tedy přidělil celkem 15 bodů
v každé kategorii. Tento způsob vylučuje
rozdílnou váhu hodnocení od jednotlivých porotců.
Doplňkovým (implicitním) kritériem,
kterým je možné kontrolovat rozptyl
hodnocení, je samotný počet známek,

které skladba získala. Podle tohoto klíče
se hodnocení nejlepších skladeb vzácně
potvrdilo. Na nejlepší skladbě v každé
kategorii se shodlo všech šest porotců (každý jí přidělil nějakou známku).
Skladba na druhém místě měla druhý
nejvyšší součet známek a současně se na
ní shodlo pět ze šesti porotců. Podobně
skladby na třetím místě vybrali čtyři ze
šesti porotců.
Ondřej Šmíd
Vítězové skladatelské soutěže SDH 2019
Kategorie: Mše, ordinárium
Fiala, František Missa Brevis
Fiala, František Missa de Angelis
Nová Česká vánoční mše
Meisl, Jan
Härtel, Filip H. Staronová mše
Chaloupský, Petr Missa Minima
Kategorie: Moteto
Fiala, František Salve Regina
Juráň, Jan
Jubilate Dominum
Fiala, František Pater Noster
Bernátek, Jan
Te Deum
Pavlíček, Marek Vidi Aquam

Vyšel Varhanní doprovod kancionálu
Dovolujeme si vás informovat, že vyšel dotisk dlouho rozebrané publikace
Varhanní doprovod kancionálu (celorepubliková verze bez diecézních dodatků).
Jedná se o reedici tzv. zeleného doprovodu, který vyšel v r. 2009. Kromě cca dvace-

ti větších či menších oprav je toto vydání
doplněno o tři nové invokace v loretánských
litaniích a o sloky k růženci světla v písni
č. 814. Objednávejte na obvyklých kon
taktech kanceláře Musica sacra.
Pevná vazba v kožence, cena 780,– Kč
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Rozhovor s varhaníky – spoluautory edice Varhanní preludia

JANA VOKATÁ
Jaké byly vaše varhanické začátky? Od
kolika let hrajete na varhany? Co vás
k varhanám nasměrovalo? Pamatujete si
na to, když jste poprvé hrála při mši?
Už jako dítě jsem obdivovala hru na
varhany, když jsem stála na kůru těsně
vedle varhan a sledovala nohy staré paní
varhanice, jak čiperně běhaly po pedálech. Na varhany jsem ale začala hrát

až v 18 letech na Konzervatoři v Praze,
předtím jsem hrála 8 let na klavír. K varhanám mne nasměrovala moje láska
k varhanní hudbě a hudbě vůbec a dále
touha po hudebním vzdělání, abych se
mohla stát učitelkou v hudební škole. To
se mi také splnilo. Motivací k varhanní
hře bylo tehdy i moje působení v malém
chrámovém sboru a nedostatek varhaní-

Jana Vokatá
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Která ordinária máte nejraději a proč
(Olejník, Bříza, Eben, Pololáník, chorál,
jiné)?
Mám ráda všechna ordinária, ale asi
nejraději hraji Ebena. Proč? Asi proto, že
Ebenova hudba je mi hodně blízká.

ků v kostele, kde tento sbor působil. Kdy
jsem hrála poprvé při mši si přesně nepamatuji, ale přesně si pamatuji pocity,
s kterými jsem tenkrát hrála. Pro velkou
trému jsem hrála úplně mimo zpěv lidu
a tudíž to byl pro mne téměř „hororový“
zážitek. Častým hraním se to postupně
zlepšovalo a já získávala zdravý nadhled
a klid při hře.

Od kterého z autorů nejraději používáte
responsoriální žalmy (Eben, Korejs, Pololáník, Olejník, Bříza, chorál, další)?
Používám nejraději Korejsovy žalmy.
Jsou blízké i našim farníkům, odpovědi
už dobře znají.

Jak často hráváte při liturgii?
Pravidelně jednou týdně (v neděli)
a o svátcích. Pro 1. neděle v měsíci a velké slavnosti připravuji vždy program
s chrámovým sborem, který jsem založila v roce 2000 a doprovázím jej hrou na
varhany.

Cení si lidé ve farnosti (řadoví věřící,
kněží) vaší varhanické služby? Jak to
vyjadřují nebo nevyjadřují?
Myslím, že většina lidí ve farnosti si
varhanní hudby váží, ale jen někteří
z nich to dávají najevo. Je to skupinka
žen, které mi často po mši přicházejí děkovat a sdělují, jak je liturgická varhanní
či sborová hudba zasahuje a obohacuje. Jedna z těchto žen mi včera dokonce
předala dárek – vlastnoručně háčkované
bílé rukavičky, vyrobené přímo pro mě.
Byla jsem totiž delší dobu nemocná, takže jsem se vrátila k varhanám do kostela
asi po dvou měsících. Tyto ženy prý o mě
měly strach a modlily se za mé uzdravení. Teď jsou šťastné, že jsem se objevila
a mohu opět hrát. Bylo to pro mne milé,
až dojemné překvapení.

Které jsou vaše oblíbené písně z Kancionálu? Jaké písně v Kancionálu postrádáte?
Mám ráda písně se starými chorálními nápěvy, všechny adventní písně (roráty), ale také hodně mariánských písní,
k nimž mám vztah díky tomu, že jsem
vyrůstala a žila blízko známého poutního místa Svatá hora u Příbrami a pravidelně se zúčastňovala mší (v létě hojně
navštěvovaných poutníky z celé republiky). Mezi mé velmi oblíbené písně patří např. Kristus, příklad pokory (307), Bůh
všemohoucí (402), Hospodine, všech věcí Pane
(514), Zde nebeská je mana (724), Klaním se
ti vroucně (712, 783), V zemi věrných Čechů
(831) atd. Je těžké vybrat nejoblíbenější.
Postrádám více písní, jejichž texty by alespoň trochu odpovídaly tématům liturgických čtení.

Jak hodnotíte činnost jednoty Musica
sacra? Co je její stránkou silnou a co
slabou? Jak by měla více pomáhat službě
varhaníků?
7
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Činnost jednoty Musica sacra je dle
mého názoru velmi přínosná v oblasti liturgické hudby. Díky všem, kdo se v této
organizaci angažují! Bohužel já osobně
nemohu být více zapojena do této bohulibé činnosti, neboť žiji v západním koutu
republiky a z toho důvodu mohu těžko
hodnotit činnost této organizace. Pravidelně se účastním pouze Svatocecilského
setkání, což je úžasná akce. Je pro mne
vždy povzbuzením pro další službu v oblasti liturgické hudby u nás v Tachově.

na tento náš styl a obdivuhodně se přizpůsobili. Je vidět, že už je tady nic nepřekvapí. To
ale prosím vás platí jen tady v jedné farnosti,
věřím, že jinde to funguje lépe. Netýká se to
ani tachovské farnosti – sem už Němci nejezdí
vůbec. Ale to je jiná kapitola.)
Za jednu z humorných příhod mohu
považovat tuto, i když se netýká hry při
liturgii. S malou partou jsme vyrazili na
návštěvu za naším kamarádem-knězem,
působícím v jednom městečku na Chebsku. Předem jsem mu navrhovala, že
bychom mohli v tamním kostele někdy
uspořádat varhanní koncert, že bych
ráda zahrála. Netušila jsem, že to vezme
zcela za své a bude jednat bez konkrétní
domluvy o termínu atp. Přijeli jsme tam
a hle, koncert byl už naplánován, plakátky visely a termín byl hned druhý den
po našem příjezdu. To byl šok. Nebyla
jsem zrovna připravena na hodinový sólový program. Naštěstí v naší partě byla
dobrá varhanice (spolužačka z Německa) a brácha s manželkou, kteří slušně
zpívali a hráli na kytary. Tudíž jsme sestavili narychlo program skutečně nevídaný, kde se objevily za sebou skladby
např. Bach, Eben, Wabi Ryvola a nějaké
„tábornické písně“ s kytarou a zase něco
z klasické varhanní hudby atd. Každý
jsme dali do programu, co kdo uměl.
Přišlo jen pár lidí (naštěstí!). Koncert se
líbil, ale místní varhaník prohlásil, že
program byl opravdu zvláštně sestaven.

Máte nějakou humornou příhodu ze své
varhanické praxe?
Humorné příhody ani ne, ale občas
zažívám takové tragikomické situace během bohoslužeb v kostelích, kde nehrávám pravidelně a neznám místní zažité
zvyky, neznám někdy ani celebrujícího
kněze. Někdy není přesně domluven hudební scénář, nebo domluven je, ale pak
je vše jinak, a liturgie probíhá takovým
víceméně improvizovaným způsobem.
(Podobných situací zažívám tady v pohraničí dost a není to nic příjemného. Zvláště
když např. na slavnostní poutní mši přijedou
poutníci z Německa, kteří mají svého kněze
a vše perfektně připravené, i hudební program, a tady – při společné česko-německé
mši pak je vše jinak: já u varhan s vlastním
hudebním programem – nikdo mi předem
neřekl, že Němci mají vlastní hudbu – pan
farář, který je velmi spontánní a není schopen
předem říci přesně, co se kdy a jak přesně bude
dít… Takže fungujeme způsobem „vždy a na
vše připraven“. A je úžasné, jak Němci za tu
dobu, co k nám pravidelně jezdí, si už zvykli

Co byste vzkázala čtenářům našeho
Zpravodaje, resp. chrámovým
varhaníkům?
8

ZPRAVODAJ MUSICA SACRA; ročník 29 – 2021, číslo 2 – červenec

Jana Vokatá (*1964)
začala svou dráhu profesionální hudebnice v roce
1983 studiem Konzervatoře v Praze – obor varhany,
kde byla žákyní známého
varhaníka a skladatele prof.
Jiřího Ropka.
Po absolvování oboru
varhany v roce 1988 vyučovala v Lidové škole umění
(později Základní umělecká škola)
v Příbrami. Tam také působila jako
varhanice v chrámu sv. Vojtěcha na
Březových Horách a v chrámu sv.
Jakuba v Příbrami. Založila a vedla
chrámový sbor.
V letech 1992–98 žila a studovala
v německém Heidelbergu na Hochschule für Kirchenmusik (Vysoká
škola chrámové hudby), kde byla žákyní prof. S. Göttelmanna a absolvovala diplomem „Kirchenmusiker - B“
v oborech: varhany, improvizace, klavír, dirigování, zpěv a hudební teorie.
Po návratu do rodné Příbrami založila a vedla smíšený sbor Pěvecké
seskupení P. Zizlera (dnešní Codex
Temporis). Současně se věnovala
varhanní liturgické hudbě a příležitostně i skladatelské a koncertní činnosti (vystupování s různými sbory
a sólisty).
V roce 1999 pobývala nějaký čas ve
španělském Castelonu de la Plana,
kde působila jako varhanice v tam-

ní katedrále a byla členkou
chrámového sboru.
V únoru roku 2000 přesídlila do Tachova, kde dosud pracuje v ZUŠ Tachov
a ZUŠ Planá jako učitelka
hry na klavír a varhany.
V tomtéž roce založila Tachovský chrámový sbor,
který dosud řídí, a působí
jako varhanice a ředitelka
kůru chrámu Nanebevzetí Panny
Marie v Tachově.
Kromě liturgické hry a vedení sboru pořádá koncerty duchovní hudby
v Tachově a od roku 2004 pravidelné
letní Tachovské varhanní kurzy, které se staly velmi populárními mezi
varhaníky celé republiky.
Příležitostně sama koncertuje
(varhanní sólové koncerty: La Sénia
– Španělsko, Filipov, Horní Planá,
Tachov atd., koncerty v různých seskupeních: Příbram, Praha, Mariánské Lázně, Waidhaus, Tachov a okolí
atd.). Za zmínku stojí i příležitostná
skladatelská činnost (převážně sborová duchovní hudba).
Jejím hlavním zaměřením je tedy
pedagogická činnost a provozování
duchovní hudby, s cílem: obohatit
o duchovní a kulturní hodnoty obyvatele města a kraje, ve kterém žije.
Za rozhovor děkuje
redakce Zpravodaje

9

ZPRAVODAJ MUSICA SACRA; ročník 29 – 2021, číslo 2 – červenec

To je těžká otázka. Jak kterým. Myslím, že postavení varhaníků ve velkých
městech a obzvláště na Moravě, kde liturgická hudba jen kvete a má vysokou
uměleckou a duchovní úroveň, je zcela jiné, než tady u nás v příhraničí. Zde
je spousta nástrojů, na které nemá kdo
hrát, dokonce i při nedělních liturgiích
je zpěv lidu často bez varhan. Jsme pak
vděčni za varhaníka jakékoli úrovně,
i kdyby hrál jedním prstem. Hlavně že se
varhany občas rozezní. Takovému varhaníkovi tady u nás bych jen děkovala a děkovala.
A jinak?

Začínajícím varhaníkům bych vzkázala: pracujte, vytrvejte, i když začátky jsou
těžké, ale jednou pak přijde obrovská radost z dobrého díla.
Pokročilejším samoukům, kteří už
delší dobu hrají při mších: neusněte na
růžích, že se dílo daří, ale zdokonalujte
dál svou hru, buďte kreativní, radujte
se z této činnosti a neočekávejte díky od
lidí ani od pana faráře. Svou hrou chvalte a oslavujte Pána.
Profesionálům: hlavně ať se vaše
hra nestane pouhou rutinou. Za to, že
můžete takto sloužit, děkujte neustále
Bohu!

Velké osobnosti koncilu
Přinášíme životopisné medailony velkých osobností církve minulého století, které
se zasloužily o Druhý vatikánský koncil a obnovu liturgie, při níž máme tu čest vykonávat službu chrámových hudebníků.

Josef Andreas Jungmann SJ
Nec citandus nec laudandus – necitovat a nechválit
Doba, do které se Josef Andreas Jungmann narodil, byla bouřlivá. Do jezuitského řádu vstoupil jako osmadvacetiletý
kněz za 1. světové války, pár měsíců před
rozpadem Rakouska-Uherska. V roce
1939 zažil nacistický zábor innsbruc-

ké jezuitské koleje, kde do té doby žil.
A když se v padesátých letech Rakousko
konečně zbavilo posledních okupačních
jednotek a univerzita se začala slibně
rozvíjet, byl už J. A. Jungmann úctyhodným penzistou.
10
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Poprvé a velmi krátce na sebe upozornil
v roce 1936 drobnou knížečkou o vztahu
mezi Biblí a hlásáním víry v církvi. Byla
tehdy přijata rozpačitě, a ačkoliv se nedostala na Index (zakázaných knih), byla
přece jen nehlučně stažena z prodeje.
J. A. Jungmann, člověk naprosto nebojovný a pragmaticky uvažující, z toho
vyvodil osobní závěr: bude lepší a užitečnější, když se místo úvahám budu
napříště věnovat literatuře faktu, při zachování původního zájmu o bohoslužbu
a obrovský souhrn katolických forem
zbožnosti i pobožností. Malou útěchou
mu nicméně byla skutečnost, že tehdejší
tyrolský biskup Mons. Rusch stačil přes
nařízení ke stažení Jungmannovy knížky skoupit všechny její dosažitelné exempláře pro své kněze. Později se ukázalo,
že důvodem stažení knihy byl fakt, že nevyhradila úctě Nejsvětějšímu Srdci Páně
a mariánské pobožnosti tak čelné místo,
jaké jí tehdy přisuzovala církevní zbožnost. Když byl Jungmann o 25 let později
na koncilu, zašel se do ústřední jezuitské
knihovny podívat, zda tam jeho nešťast-

ná knížečka bude k nalezení. Byla. A na
úvodní prázdný list kdosi připsal: „Hic
liber nec citandus nec laudandus.“ (Tato
kniha nechť není ani citována, ani chválena.)
Jungmann zatím, od uzavření innsbrucké koleje, začal psát a v r. 1948 konečně uveřejnil monumentální dvousvazkové dílo s nezáživným titulem „Missarum
solemnia“ (Mešní slavnosti). Je to vynikající syntéza vývoje liturgie a vůbec bohoslužby v církvi od prvopočátku a vedla
k (také u nás) dobře známé „liturgické
reformě“ Druhého vatikánského koncilu. Pro mnohé bylo překvapením, když
se Jungmann po jejím odhlasování na
koncilu prakticky přestal touto tematikou zabývat. Bylo to v souladu s jeho
názorem, že „jakmile je liturgie řádně
reformovaná, musí mluvit sama za sebe,
bez vysvětlivek. Hlavním úkolem tedy už
není vysvětlování někdejších forem liturgie a jejich vývoje, ale zlepšování její nové
podoby.“
Petr Kolář SJ
(převzato z časopisu Anno Domini)

Josef Andreas Jungmann SJ
„...je to, jako když žijete ve starém domě, přestavovaném a dostavovaném tak
dlouho, až vám jednou dojde, že už v něm je všechno jako překombinované
a těžkopádné. Při další přestavbě tedy vyhrabete plán původní koncepce – ne
proto, abyste dům uvedli do tehdejšího stavu, to dělají jen tu a tam staromilci.
Za použití původních jednoduchých linií dům přizpůsobíte potřebám těch, kdo
v něm bydlí dnes.“
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Lásky však kdybych neměl...?
Dovoluji si zde přispět k diskusi, kterou v minulém čísle Zpravodaje vyvolal
článek pana profesora Sehnala hodnotící
liturgickou hudbu v médiích v první vlně
pandemie (uveřejněn v ZMS 3/2020). Reakcí na tento text pana profesora, který
kromě kritiky obsahoval mimochodem
i pochvaly, vesměs nebyly věcně formulované odpovědi, ale snahy o jakési narovnání vztahů či o opětovné „nastolení
lásky“ do „porušené“ jednoty. Dosti mě
to překvapilo. Nevšimla jsem si totiž, že
by pan profesor ve svém článku na někoho osobně útočil a že by jeho kritický postoj k „tábornickým“ či „mládežnickým“
písním automaticky znamenal, že mu
chybí láska k mládeži, případně k hudebníkům provozujícím daný hudební žánr.
Také jsem si nevšimla, že by a priori odmítal pestrost žánrů v liturgické hudbě.
Co ale naopak prof. Sehnal striktně odmítá, je nevkus a nedotaženost – což ale
neznamená, že od každého hudebníka
automaticky požaduje absolutní dokonalost a profesionální výkon. Dokonalosti je každý z nás schopen dosáhnout
na jiné úrovni a pan profesor to dobře ví.
Proto ve svém textu radí hudebníkům,
aby své možnosti a limity vzali při účinkování v potaz, např. aby raději vkusně
hráli z not, než neuměle improvizovali.
Také je třeba mít na paměti, že předmětem úvah v jeho článku jsou pouze bohoslužby přenášené do médií, na které pan
profesor logicky klade vyšší nároky.

Na článek pana profesora Sehnala
v minulém čísle reagoval nejprve P. Ondřej Talaš. Jeho článek obsahuje jednak
ujištění, že církev s láskou přijímá všechny hudební žánry tvořící „obrovskou
pokladnici všeobecné církve“, a také je
svého druhu obhajobou „mládežnického“ repertoáru, neboť dosvědčuje jeho
všeobecnou oblíbenost i mezi příslušníky straších generací. Jeho text je vedený
širokým obloukem sahajícím od Starého zákona přes mimoevropskou hudbu
až do Zlína (se zajímavým vhledem do
tamního hudebního provozu) a nakonec
k tetě dojaté pěkným zpěvem mládeže.
Dále na článek prof. Sehnala reagovala
paní Hana Havelková, která se ve svém
dopise velmi energicky vypořádala s „nelaskavým“ kritikem za pomoci Velepísně
lásky. Oba tyto texty jsou pro mě v mnoha směrech velmi inspirativní a ráda se
k nim v budoucnu vrátím v některé z dalších úvah. Pomohly mi mimo jiné lépe si
uvědomit jednu skutečnost, kterou už
delší čas a opakovaně vnímám v diskusích s různými lidmi pohybujícími se kolem liturgické hudby, zvláště s hudebníky-amatéry, jako jsem já. Otázka výběru
liturgického repertoáru, jeho vhodnosti
či způsobu jeho provedení se během diskuse dříve nebo později stočí na osobní
rovinu a stane se velmi citlivou. Někteří
lidé totiž přejdou automaticky do polohy, kterou lze popsat asi takto: „kritizuješ-li hudbu, kterou mám v liturgii rád,
12
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kritizuješ-li způsob, jakým ji provádím,
nemáš tím pádem rád ani mě“. Jsou to
vesměs obětaví „srdcaři“, kteří v kostelech hrají a zpívají z čisté lásky k Bohu,
a protože někteří neměli možnost vzdělat se v liturgice, hrají jednoduše to, co
mají rádi a jak nejlíp to umí. Někdy za
to neobdrží ani prosté „děkuji“, natož
honorář. Ovšem pokusí-li se některý skutečný odborník věcně upozornit na to, že
liturgická hudba má svá pravidla, že některé žánry jsou pro ni vhodnější než jiné
a že je potřeba rozvíjet vkus, riskuje, že
tím spoustu takových hudebníků raní.
Potom se i v jádru dobře míněná kritika
stává potenciální rozbuškou a kritik se
rázem stává člověkem nevstřícným a netolerantním.
Podotýkám, že liturgická hudba nebyla nikdy v průběhu svých dějin na
ideální úrovni. Kam až sahají dochované písemné prameny k evropské hudbě,
tam nalézáme traktáty a kritická pojednání pranýřující nešvary a nevkus jak
při komponování, tak při interpretaci
skladeb. Mnozí kritikové
byli v tomto ohledu velmi
ostří a nemilosrdní a neváhali nazývat objekty své
kritiky různými zvířecími
jmény. To by dnes ve Zpravodaji neprošlo. Jenže tato
kritika se po dlouhá staletí týkala výhradně profesionálních hudebníků,
kteří byli za svůj výkon
placeni či živeni. Posledních zhruba sto padesát

let je všechno jinak: ke slovu jsme se dostali my, amatérští hudebníci s různou
úrovní hudebního i liturgického vzdělání, většinou bez nároku na honorář.
Značný počet z této skupiny tvoříme my
ženy. Provozovat liturgickou hudbu stojí nemalé oběti jak nás, tak naše blízké,
děláme, co umíme nejlepšího, a to poslední, co bychom si přáli, je nelaskavá
kritika. Ale máme proto rezignovat na
věcnou diskusi prostou zbytečných emocí, zcela rezignovat na jakákoli pravidla
i na vkus?
Bylo by možné pokračovat v úvahách
dál, ale dané téma by patrně vydalo na
delší text, proto raději v tomto momentě skončím. Podotýkám, že nebylo mým
záměrem se v tomto textu kohokoli dotknout. Troufám si zde ale zcela otevřeně
tvrdit, že věcná kritika od kompetentní
osoby v oblasti liturgické hudby není automaticky výrazem nedostatku lásky, tolerance či vstřícnosti a ani netvoří jejich
přímý protiklad.
Irena Veselá
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P. Antonín Láník – 100 let od narození (7. 5. 1921)

Vzpomínka na šaratického
kněze-hudebníka
R.D. Antonína Láníka
Moje první setkání s R.D. Antonínem Láníkem (1921–2014) se uskutečnilo v roce 1950, kdy jsem začal chodit
do první třídy ZŠ v mém rodišti, tedy
v Hostěrádkách-Rešově, jež odnepaměti patří do šaratické farnosti. Vím, že
jsme obdivovali jeho motorku, na které
v teplejších měsících jezdil na hodiny
náboženství. Hned druhá vzpomínka
má hudební podtext – otec Antonín
začal před Vánocemi pravidelně secvičoval dětský sbor při farním kostele sv.
Mikuláše v Šaraticích a mne si vybral
na sólovou píseň Já malý přicházím koledovat. Dětský sbor měl být pokračováním dospělého smíšeného pěveckého
sboru, kde v té době zpívalo nějakých 8
sopránů, 6 altů, 5 tenorů, 6 basů – toto
malé pěvecké sdružení zpívalo opakovaně při vánočních bohoslužbách, ve Svatém týdnu, o Božím hodu velikonočním
a při Božím Těle. Důstojný pán Antonín
Láník usiloval o kvalitu přednesu; mezi
tenory vybral Vladimíra Němčanského,
který v zimních měsících dojížděl do
Brna na individuální hlasovou výchovu
k prof. Janu Čápovi (1920–1979). Sbor
postupně dělal i náročnější repertoár,
při vánoční mši Hej, mistře J. J. Ryby pak

P. Antonín Láník

zpíval pan Němčanský tenorové sólo.
Slavná Rybovka se nemohla realizovat
bez orchestru – z místních zdrojů šlo
sestavit 10 slušně hrajících smyčců, dřevěné nástroje zpočátku nebyly vůbec
(nebo jen mizerné klarinety), našly se
dvě trumpety, trombon a tympány. Páter Láník vše poctivě nacvičil, provedení
pak dirigoval pan Vlastimil Gabriš. Do
skupiny smyčcových nástrojů postupně
začali chodit mladí hudebníci, mezi nimiž jsem byl i já (napřed na housle, později na violu), a byly to pro mne úžasné
chvíle osobního setkání s živou duchovní hudbou. Pan farář si toho všiml a domluvil mi klavírní hodiny u manželky
prof. Josefa Pukla, tedy u Aleny Puklové. To už bylo v době, kdy na šaratickém
kůru začaly vyrůstat nové varhany podle
návrhu otce Láníka, který ovládal velmi
slušně tento královský nástroj a jeho improvizace lze bez nadsázky označit jako
grandiózní. Při žehnání nových varhan
v roce 1956 hrál prof. Josef Pukl; pokud
si dobře vzpomínám, zazněl také hostující sólový soprán a sólový baryton.
Ubíhaly roky a malá investice Důstojného pána Antonína Láníka do mého
hudebního vzdělání se vyplatila – od
14
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P. Antonín Láník diriguje sbor při žehnání varhan v Šaraticích dne 9. 12. 1956

sedmnácti roků jsem začal hrát na varhany a dirigovat. Byla ale těžká doba
proticírkevní totality, pan farář Láník
proto musel být opatrný a zbytečně neriskoval. Jeho láska k hudbě však byla
patrná z mnoha jeho projevů osobních:
krásně zpíval při každé bohoslužbě,
úžasně přednášel každoročně velikonoční Exsultet, dbal na dobrý lidový zpěv ve
farnosti, a když jsem na zapřenou sehnal
do vánoční hudby dva hornisty z posádkové hudby Brno, byl u oltáře hluboce
dojat. Zkoušky chrámového sboru posléze nechával na mně a bylo vidět, že je
s výsledky spokojen. Nové varhany sice
nebyly pro pohnutou dobu dostavěné

(a vlastně nejsou dostavěné dosud), ale
více jak dvě třetiny rejstříků plně dostačovaly k doprovodu církevních obřadů.
V letech 1962–1973 jsem tedy se Šaratickým chrámovým sborem provedl vánoční
mše Eduarda Marhuly, Františka Kolaříka, Karla Hradila, Ignáce Handela, Jaroslava Otčenáška, koledy v úpravě Karla Steckera a pastorelu Spi, spi neviňátko
Jakuba Šimona Jana Ryby. Myslím, že se
nacvičovala Missa Loretta Vojtěcha Říhovského, ale na provedení nakonec nedošlo.
Takže toho moc nebylo, protože panovala komunistická totalita. R.D. Antonín
Láník dobře věděl, že nadměrná aktivita
se trestá! Upřímně řečeno, farní sbor za
15
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Malá připomínka hudebně-historického
odkazu P. Antonína Láníka

mého působení nepracoval celý rok, sešel se vždy během podzimu (po ukončení
polních prací), takže Vánoce byly hudebně pestřejší, pak Svatý týden, Velikonoce
a končilo se figurálkou na Boží Tělo. Co
se týká hudebních hostů, vybavuji si jen
osobnosti jako Otto Novák (1930–2013)
a Ladislav Vachulka z Prahy. Dále si
vzpomínám, že otec Antonín několikrát
mluvil o pěvkyni Libuši Domanínské,
sbormistru sboru Foerster Karlu Hradilovi či varhaníku Josefu Puklovi. Museli
jsme být patrní, neboť doba byla opravdu
velmi zlá!!!
Otec Antonín setrval ve farnosti Šaratice dlouho, působil obětavě jako duchovní správce, nadšeně jako hudebník
i organolog v rámci brněnské diecéze. Řešit provozní věci bylo za vlády komunistů
velmi složité, přesto tuším v šedesátých
letech minulého století byla obnovena fasáda celého kostela, který je na vesnické
poměry relativně velký.
Já vděčím pateru Láníkovi za hudební
vedení, za probouzení lásky k hudbě, za
snahu udržet zpívající farnost i po mém
odchodu do Jedovnic. Na sklonku jeho
života jsem ho zval na duchovní koncerty sboru Rastislav; v našem nastudování
slyšel například Dvořákovo Stabat Mater
uvedené v gotické bazilice Porta coeli
v Předklášteří. To se odehrálo už za jeho
pobytu na Žernůvce – nechal se převézt
do Předklášteří a na invalidním vozíku
si vyslechl celé oratorium, obohacené
výbornými sólisty a vynikajícím orchestrem Czech virtuosi.
Jaroslav Martinásek

Přestože jsem neměla možnost se
s P. Antonínem Láníkem seznámit blíže, ráda se podělím o několik osobních vzpomínek a připomenu jeho činnost hudebně-historickou. Asi bych se
s P. Láníkem nikdy osobně nesetkala nebýt skutečnosti, že z okolí Šaratic, jeho
dlouholetého působiště, pochází jedna
z větví našeho rodu. Jedna z mých pratet z blízkého Zbýšova byla jeho věrnou
farnicí a vždy se ráda chlubila, že jejich
pan farář je výborný muzikant. Jednou přivedla naši rodinu na šaratickou
faru. P. Láník nás přijal vlídně a laskavě,
a přestože jsme nebyli nikterak významnou návštěvou, provedl nás po kostele sv.
Mikuláše a především zaimprovizoval na
varhany. Bylo mi tehdy teprve něco kolem
deseti let, ale na tento hudební zážitek
nikdy nezapomenu. Přibližně po deseti
letech jsem se s P. Láníkem opět setkala
v Šaraticích, na pohřbu zmíněné zbýšovské pratety, kterého se P. Láník zúčastnil,
ačkoli již tehdy špatně chodil. Byl potěšen, že hraji na varhany a studuji hudební vědu. Potom jsme se bohužel již nikdy
osobně nesetkali. Po dalších deseti letech,
když jsem se začínala zabývat dějinami
hudby v benediktinském klášteře v Rajhradě, jsem také začala postupně objevovat již pozapomenuté dílo P. Láníka.
Netušila jsem do té doby, že coby amatérský hudební historik v době normalizace
neúnavně bádal v archivech i v dostupné
literatuře a sepisoval dějiny kláštera, ne16
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jen ty hudební. Výsledek jeho snah zůstal
v rukopisné podobě. Rovněž jsem tehdy
v archivu Musica sacra objevila jeho spis
Kněží – hudebníci 1777–1977 s medailónky
jednadvaceti diecézních řádových kněží
působících v brněnské diecézi po dvě stě
let jejího trvání. Také tento spis vznikl
v době tuhé normalizace a nejspíš proto
nebyl nikdy vydán. Teprve v době, kdy
jsem poznávala dílo P. Láníka, bych bývala byla vděčná za delší rozhovor s ním,
či spíše za delší odbornou konzultaci.
Vyptala bych se jej důkladně na prameny, ze kterých při svém výzkumu vycházel
a z nichž mnohé jsou dnes již (patrně nenávratně) ztraceny. Uvítala bych možnost

nahlédnout do jeho hudebního archivu.
Nicméně čas vrátit nelze a také zmíněné
práce P. Láníka, napsané s láskou a nadšením, již dnes nejsou aktuální, neboť
hudebně-historický výzkum se od té
doby posunul dále. To nám však nebrání
pokračovat v jeho započatém díle. Aktualizovanou a doplněnou publikaci Kněží – hudebníci připravíme po půl–století
k vydání, a sice k dvoustému padesátému
výročí vzniku brněnské diecéze. Kněží-hudebníků již nebude pouze jednadvacet a mezi těmi, kteří rozšíří jejich řady,
bude zaujímat čestné místo původce tohoto díla – P. Antonín Láník.
Irena Veselá

Odkaz na sborník z mezinárodní muzikologické konference v Bratislavě s článkem
o Antonínu Láníkovi.
https://www.snm.sk/swift_data/source/sidelna_budova/2020/muzea_web/hum/
zbornik_2018/Bratislava_Konferencia_2018_Zbornik.pdf
FRYDRYCH, Karol. Hudební portrét Antonína Láníka. In Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín
V. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie Bratislava 28. – 29. novembra 2018.
Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2019. s. 360–
392. ISBN 978-80-8060-467-7.

Finanční podpora MS
Musica sacra Vám děkuje za
finanční podporu na www.givt.cz
Givt má nově mobilní aplikaci.
Děkujeme!
17
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Dary na činnost
Musica sacra
Vzhledem ke stále rostoucím nákladům na provoz kanceláře,
nepříznivé situaci s pandemií Covid 19, produkci Zpravodaje
a vydávání publikací prosíme všechny z řad členů i příznivců
Musica sacra, kteří v letošním roce ještě nepřispěli,
aby tak učinili částkou alespoň 300,– Kč.
Svým příspěvkem umožníte pokračování činnosti naší
Musica sacra a podpoříte naše společné dílo, jehož cílem je
zkvalitňování liturgické hudby.

DĚKUJEME!

Číslo našeho bankovního účtu je
154525774/0300.
V roce 2020 jste na činnost jednoty Musica sacra věnovali dary v celkové výši
53.332,78 Kč – děkujeme Vám. Zároveň Vás prosíme o další podporu, a to nejen
finanční, v r. 2021. Pán Bůh zaplať!
Zájemci, kteří potřebují vystavit potvrzení o daru pro daňové účely, se mohou
obracet na kancelář Musica sacra – rádi Vám potvrzení vystavíme.
Willi Türk a Svatava Baráková
18
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Informace – Nabídky – Pozvání
Od září 2021 bychom rádi pokračovali druhým ročníkem ve varhanickém kurzu
ve Žďáru nad Sázavou, který byl pandemií přerušen na celý školní rok. Pokud to
situace dovolí, uskuteční se setkání 2. ročníku v těchto termínech: 4. 9., 2. 10., 6. 11.,
4. 12. 2021, 8. 1., 5. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5. 2022, 4. 6. 2022 – postupová zkouška z varhan
za druhý ročník.
kancelář Musica sacra

Po loňské roční pauze bychom letos opět rádi uskutečnili Svatocecilské setkání. Vzhledem k tomu, že pandemická situace je zatím nejistá, termín 20. 11. 2021
je pouze předběžný. Bližší informace naleznete v říjnovém čísle Zpravodaje.

Notové přílohy tohoto čísla Zpravodaje:
K. Fiala – Bůh je naše útočiště
Z. Pololáník – Čtyři antifony k přijímáni na tyto liturgické dny: svátek Proměnění
Páně, slavnost Nanebevzetí Panny Marie, svátek Povýšení sv. Kříže a slavnost sv. Václava

Příští číslo ZMS vyjde v říjnu 2021. Uzávěrka následujícího čísla je 5. září 2021. Budeme rádi, když nám pošlete své příspěvky. Díky!

Adresa vydavatele: MUSICA SACRA, z.s., Petrov 5, 602 00 Brno
Tel.: 732 660 687, 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
Foto: pokud není uvedeno jinak archiv Musica sacra, z.s.
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Křížovka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

krabička poslední záchrany
kniha na fotografie
sluchové orgány
opak jihu
cestovní doklad
pěvecké těleso
vysmívat se vyššímu jsoucnu

8.
9.
10.
11.
12.
13.

francovka
křeslo vládce
obyvatel Británie
interval tónů F–A
včelí produkt
kněžské roucho
Karol Frydrych

Řešení tajenky z minulého čísla PAVEL BLATNÝ:
1. epilog, 2. DAMU, 3. svíce, 4. refrén, 5. sluch, 6. JBF, 7. skladba, 8. kvarteto, 9. estetika, 10. fanfára, 11. jazýček. Správnou tajenku nám zaslalo deset luštitelů: L. Janírek,
A. Hojková, F. Fialová, J. Lindr, D. Pištěková, A. Jeřábková, J. Faktor, M. Koubová, Z.
Štěpánková a J. Zerzánková. Odměnu zasíláme panu Josefu Faktorovi. Tajenku toho
čísla nám zašlete do 5. 9. 2021.
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