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Slavnost Všech svatých.
VÝZVA!
Kdo jsou svatí, které dnes oslavujeme? Ne pouze ti, kteří byli za svaté
v církvi prohlášeni, kterých je pár tisícovek, a tak na ně v kalendáři nevybylo místo, a proto je souhrnně slavíme dnes. Ne. Dnes slavíme naprosto
všechny, kteří jsou v nebi.
Co tam dělají? No přece ve štěstí
hledí na Boží tvář
a s vděčností ho
oslavují. Tak je to
psáno a dáno. (Nezavání to trochu
obavou, že v tom
nebi bude nuda?)
Ale když se po
nebi kloudně rozkouknete, vidíte,
že se tam vlastně převelice pilně
pracuje. Na čem?
Na tom, aby všichni a všechno přišli
a přišlo do nebe.
Jinak řečeno: aby
všechno, co vůbec existuje, bylo

v nebe proměněné. Vidíme, že nebe je
obrovský komplex na přeměnu světa
našeho ve svět vzkříšený.
Jak to funguje? Známe to už ze země,
pokud jsme to na zemi pochopili: Tak
jako Bůh nestvořil na zemi silnice
přímo, ale nepřímo tím, že stvořil vývoj, vývojem vzniklo kamení, nafta
a člověk, člověku
dal rozum a stále
ho ponouká, aby
ho používal a aby
podle jeho plánu
vymyslel cesty, stavební stroje a beton
a vůbec stavební
materiál a aby vymyslel a postavil i ty
silnice. Přesně tak
to Bůh dělá i s tou
spásou, s přeměňováním světa v nebe.
Má plán a uskutečňuje ho, a to také
s pomocí nás lidí na
zemi, ale i těch svatých v nebi. Ti naši
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svatí v nebi tedy poctivě pracují na realizaci Božího projektu spásy.
Svatí, které známe jménem a které
zvláště uctíváme, jsou ti, kteří obzvlášť
správně pochopili, jakou funkci jim
Bůh přidělil, s chutí se jí chopili a s vervou dělali. Nebyla pro ně pouhým zaměstnáním, aby si vydělali tolik, kolik
potřebují na slušný život na zemi a na
bezpečnou letenku do nebe. Ale byla
pro ně povoláním, kterému dali úplně všechno. Až je ti tzv. normální lidé
měli za blázny.
Takže sestro, bratře, abys jednou patřila, patřil mezi nebešťany, musíš si
vyhrnout rukávy a pustit se už dnes
do toho přeměňování světa v nebeské
království. Není to lehká věc. Přečti si
a znovu promysli pracovní smlouvu,
kterou Pán Ježíš vyhlásil, dnes jsme ji
slyšeli – blahoslavenství, je v Matoušo-

vě evangeliu, kapitola 5. Takovými se
musíme snažit být, abychom patřili do
Božího podniku s názvem „Nebeské
království“, mezi svaté, které dnes oslavujeme.
Protože dnes přece neoslavujeme
důchodce, kteří už to mají za sebou.
Neoslavujeme ty, kteří už byli jistě
přijati, třeba i přes intervenci babičky
Pobožné. Ale oslavujeme své spolupracovníky, kteří z jiného místa-věčnosti,
z místa, které je pro své dokonalejší
spojení s Kristem-Vítězem daleko mocnější a efektivnější než
naše místo na zemi,
pomáhají Bohu přetvářet svět v jeho království a mají jistotu,
že se to Bohu povede.
o. Karel Cikrle

Činnost MUSICA SACRA
v době omezení
Vážení a drazí z MUSICA SACRA,
vzhledem k nepříznivé situaci v souvislosti s nákazou Covid-19 jsme se po
konzultaci s kompetentními osobami
a po zralé úvaze rozhodli zrušit plánované Svatocecilské setkání v brněnské
katedrále. Ze stejného důvodu jsme
na vhodnější dobu odložili zahájení

2. ročníku kvalifikačního kurzu pro
chrámové varhaníky ve Žďáru nad Sázavou. Ostatní pravidelné akce jako
Valná hromada a Sborování se podle
možností uskuteční v příštím roce.
Webová stránka MUSICA SACRA
je pravidelně aktualizována, kancelář
funguje jako obvykle každou středu,
2

ZPRAVODAJ MUSICA SACRA; ročník 29 – 2021, číslo 3 – říjen

Modlitba chrámových hudebníků
Bože, při nebeské liturgii
jsi oslavován písněmi chvály.
Prosíme tě, dej,
aby se naše liturgická hudba pozemská
co nejvíc blížila hudbě nebeské
a abychom my,
kteří tě zpěvem a hudbou
chválíme na zemi,
tě jednou takto mohli chválit v nebi.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

předsednictvo naší jednoty se po delší
přestávce sešlo letos v říjnu v prostorách biskupství, menší pracovní skupina tvořená některými členy předsednictva a přizvanými konzultanty se
pravidelně setkává prostřednictvím videokonferencí. Výsledkem těchto jednání je nová grafická podoba našeho
Zpravodaje, uvádění projektu Regenschori do činnosti, projekt Donátor na
finanční podporu MUSICA SACRA,
plánování vydavatelské činnosti, příprava materiálů pro Liturgickou komisi České
biskupské
konference
ohledně zamýšlené nové
podoby Kancionálu aj.
I když se letos nebude
konat tradiční společná
oslava sv. Cecílie při Svatocecilském setkání, nic
nebrání tomu, abychom
naši patronku v den její
památky 22. listopadu
uctili každý/každá ve své
rodině, farnosti, v „komůrce svého srdce“. Mimo
jiné je zde třeba možnost
propojit se modlitbou, jež
je níže uvedena a jež je natištěna i na obrázku naší
světice, který je přílohou
tohoto čísla Zpravodaje.
Já tuto možnost rád využiji a už se na toto on-line
modlitební společenství
těším!
Willi Türk
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Rozhovor s varhaníky – spoluautory edice Varhanní preludia

Ing. Petr Chaloupský
Jaké byly vaše varhanické začátky?
Od kolika let hrajete na varhany?
Co vás k varhanám nasměrovalo?
Pamatujete si na to, když jste poprvé
hrál při mši?
V mých čtyřech letech rodiče zakoupili starší pianino Petrof. Od té doby
jsem si na něj sám pobrnkával a hrál,
pronikaje do tajů hudby bez odborného vedení. V šesti letech jsem začal chodit na klavír do ZUŠ k paní prof. Miladě Pokorné. Poprvé jsem za varhany
usedl, když mi bylo asi 14 let, v kostele
sv. Václava v Rovensku pod Troskami.
Zde jsem také hrál poprvé při mši asi
v 17 letech. Měl jsem z toho velké nervy,
protože jsem tenkrát ještě pořádně neuměl ani noty ani liturgii. Byl jsem v tu
dobu ještě „pokročilý sluchař“. Vše jsem
dohnal až později. Varhanní zvuk mne
však odmala opravdu fascinoval. Vzpomínám si, že mě uchvacovaly nevšední
improvizace pana prof. Miroslava Šimáně u sv. Václava v Praze ve Vršovicích
a později jsem s oblibou poslouchal improvizace dómského varhaníka katedrály sv. Víta a varhaníka, doprovázejícího též často figurální mše u sv. Jakuba,
pana Otty Nováka. Ve Strašnicích jsem
ještě v původním malém kostele Neposkvrněného početí Panny Marie nasával
praktickou liturgii a žalmy Bohuslava
Korejse, který byl zároveň regenscho-

rim Týnského chrámu na Staroměstském náměstí. Bohuslav Korejs v rozhovorech často zmiňoval, že jako kluk
obdivoval varhanní harmonizace a zpěv
pana prof. Josefa Hojného od sv. Štěpána v Praze, který byl bratrem mé babičky. Bohužel prof. Hojný zemřel dříve,
než mě mohl nějak hudebně formovat.
Zřejmě od něho a ze strany mé babičky
jsem však zdědil lásku ke královskému
nástroji. V Rovensku mě skladatel Jaroslav Krček, který zde náhodně zaslechl
mou improvizaci na Bachovu toccatu
d-moll, nasměroval na pana profesora Karla Hrona a přes něj pak na pana
profesora Josefa Popelku.
Jak často hráváte při liturgii?
Nepravidelně i pravidelně jsem hrával ve více kostelích v Praze. Od roku
1999 jsem nastálo nastoupil jako regenschori a varhaník v kostele sv. Jiljí
v Praze u dominikánů. Od té doby zde
hraji se záskoky prakticky každý den.
Nyní těch záskoků přibývá. Zatím můj
rekord činí odehrání šesti mší v neděli (asi před deseti lety). Kromě českých
mší hrávám již třicet let u sv. Jiljí polskou mši v neděli ve 12:00. Také vedu
a zpívám v souboru Schola Dominicana,
který jsem založil v roce 2000 pro vícehlasý bohoslužebný doprovod při liturgii u sv. Jiljí.
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Které jsou vaše oblíbené písně
z Kancionálu? Jaké písně v Kancionálu
postrádáte?
V kostele používáme oba dostupné
kancionály, jak Společný zpěvník českých
a moravských diecézí, tak Mešní zpěvy.
Občas také rozdám lístky se svými
vlastními písněmi. Při mši používám i vhodné žalmy a antifony, nejen
písně. Z kancionálu mám rád roráty,

např. č. 115, z vánočních č. 201 a 220,
z postních např. č. 307, č. 308, z velikonočních např. č. 407, 408, z mešních např. č. 512, 515, ze sedmistovek
č. 706, 708 A a 712, z mariánských
č. 810 a 816, a z příležitostných č. 902,
907, 911 a 930 A, B. Z Mešních zpěvů
např. č. 29, 36, 37, 43, 69, 74, 89, 113.
Mám rád samozřejmě i gregoriánský
chorál. Na latinských mších jsem hrá-
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Korejs, Pololáník, Olejník, Bříza,
chorál, další)?
V Praze se zpravidla používá „hnědý
žaltář“ s nápěvy od Bohuslava Korejse
a Petra Ebena, takže jsem v něm zprvu
pokračoval a občas ho používám. Časem jsem si však vytvořil i svůj vlastní systém žalmů (celý liturgický rok,
slavnosti, svátky a památky), který postupně zpracovávám do čistopisu na
počítači. Většina je již k dispozici na
mých webových stránkách. Snažil jsem
se o melodické nápěvy, spíše moderní
a harmonicky zajímavé a svou výškou
i charakterem dobře zpívatelné. Olejníka jsem hrál občas mimo Prahu, nebo
tam, kde jsou na něj zavedeni. Zdeněk
Pololáník, Karel Bříza či Karel Sklenička mě občas inspirovali k vytvoření
vlastních nápěvů.

val prakticky všechna latinská ordinária, která jsou obsažena v Mešních
zpěvech. V kancionálech by mohlo být
více proprií ke slavnostem a svátkům
a více moderních mešních písní, případně často užívaných antifon. Protože se i sám intenzivně věnuji hudební
liturgické tvorbě, mohu nabídnout
široké varhanické a sborové veřejnosti část svých skladeb na stránkách
http://chaloupsky.op.cz. Stránky jsou příležitostně aktualizovány a doplňovány.
Která ordinária máte nejraději a proč
(Olejník, Bříza, Eben, Pololáník,
chorál, jiné)?
Kromě tradiční kombinace Bříza,
Olejník, Eben, používám i chorální nápěvy a svoje ordinária. Bříza se více
hodí ke starším písním, Olejník k romantickým moderním a Eben k moderním. I ve všední den se snažím vybírat ordinárium, které se nejvíce hodí
k dané písni, případně ho dle potřeby
transponuji i do vhodné tóniny. Jak říkal můj přítel, zesnulý varhaník a skladatel Jiří Strejc: „Nevhodné je, když je celá
mše v jedné tónině, to je pak velká harmonická nuda. Když pak náhodou jede kolem
auto a klakson zahouká mimotonální ‚es‘,
jaká to úleva a osvobození!“
Při feriálních mších hraji také Kyrie
a Agnus z mých dvaceti litanií k Panně
Marii nebo „počeštěnou“ verzi z litanií
chorálních.

Cení si lidé ve farnosti (řadoví věřící,
kněží) vaší varhanické služby?
Jak to vyjadřují nebo nevyjadřují?
Za těch čtyřicet let, co hraji, jsem
při bohoslužbách zažil již mnohé, od
vřelých díků a chval až po nepřátelské
projevy. Samozřejmě mě potěší, když
mě po mši občas někdo pochválí nebo
přijde i děkovný mail. Člověk má pak
radost a větší naději, že to, co koná,
dává smysl a užitek v tomto poněkud
komplikovaném světě.
Jak hodnotíte činnost jednoty Musica
sacra? Co je její stránkou silnou a co
slabou? Jak by měla více pomáhat
službě varhaníků?

Od kterého z autorů nejraději
používáte responsoriální žalmy (Eben,
6
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O
záslužnosti
není třeba se jistě
mnoho rozepisovat.
Činnost je velmi
plodná a potřebná.
Je z ní ale cítit i srdečnost, což dnes
není vůbec samozřejmostí. Varhanní
preludia i rozjíždějící se projekt
http://regenschori.cz jistě velmi
hodnotně
přispívají
k
praktickému
růstu
varhaníků a k hudebně-liturgickému
užití obecně. Co
se týká kvalifikačního
rozlišování
hodnocení za hraní při bohoslužbě,
tak tam mám trochu smíšené pocity.
Může to být totiž
někdy i hodně kontraproduktivní. Slyšel jsem hrát výborně při bohoslužbě
„sluchaře“ s minimální znalostí not
a slyšel jsem hrát i velmi mizerně letitého absolventa HAMU. Možná bych
ještě více kladl důraz na výuku varhanní improvizace (je to přece jenom
denní chleba liturgických varhaníků)
a pokračování i v nové tvorbě předeher
a doher. Těch oproti německým kolegům máme zoufalý nedostatek. Použít
kvalitní tematickou předehru či dohru

není žádná ostuda, ba naopak, a člověk
se i harmonicky obohatí o jiný styl.
Máte nějakou humornou příhodu ze
své varhanické praxe?
Jednou po obětování kněz rozpřáhl
ruce k modlitbě a z kapsy u košile pod
ornátem se rozsvítil mobil, který začal
vydávat energickou melodii, jež prolétla celým kostelem, značně zesílená
blízkým mikrofonem. Kněz se snažil
mobil umlčet pohyby připomínajícími
bušení do hrudi při slovech „Pane, ne7
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zasloužím si…“ při přípravě na sv. přijímání. I zželelo se mi toho služebníka,
a tak jsem pokračoval v echo postludiu
ve stejné tónině a rytmu za použití válce až do forte a doby, kdy mobil, zřejmě navždy, pod ranami kněze utichl.
Druhá příhoda, nutno podotknout,
že jedna z mnoha, se mi stala na radnici v Praze 4, kde hraji při civilních
svatebních obřadech. Před obřadem
se do síně najednou nahrnula jednotka rychlého nasazení a za mými zády
stáli velmi těsně dva po zuby ozbrojení
chlapi, ověnčení granáty, kudlou, pistolí a v ruce pohupujíce krátkým samopalem. Následně jsem pochopil, proč
se tak děje, neboť jako svědek šel za
starším mužem a nevěstou prezident
Miloš Zeman. Celou dobu stáli muži
speciální jednotky asi deset centimetrů za mými zády a já měl silný pocit, že
pokud se náhodou přehmátnu, tak mě
na místě určitě zastřelí. J

Ing. Petr Chaloupský – skladatel
a varhaník. Narozen 25. 11. 1964
v Praze. Vedle technického vzdělání
(ČVUT Praha) studoval privátně klavír (u prof. Milady Pokorné), varhany
a improvizaci (u prof. Josefa Popelky)
a skladbu (konzultace s nár. um. Janem Hanušem). Od roku 1999 působí jako profesionální varhaník
a ředitel kůru u sv. Jiljí v Praze v dominikánském klášteře. Zde hraje na
třímanuálové barokně-romantické
varhany. V roce 2000 založil soubor
Schola Dominicana, se kterým doprovází vícehlasým zpěvem liturgii
v chrámu sv. Jiljí (gregoriánský chorál, renesance a díla vlastní tvorby). Je
autorem velkého počtu duchovních
skladeb (moteta, propria, žalmy, litanie, antifony, ordinária atd.), které
využívají hudebníci nejen u nás, ale
i v zahraničí. Velkou část liturgických
skladeb je možné si stáhnout zdarma
z webové stránky http://chaloupsky.
op.cz. Petr Chaloupský doprovází
také různé pěvecké sbory při figurálních mších. Je též varhaníkem na radnici v Praze 4. Patří mezi přední varhanní improvizátory. Příležitostně
koncertuje sám i s různými interprety. Natočil řadu CD, zkomponoval
i hudbu k filmovým dokumentům.
V jeho tvorbě převažují díla liturgická vokální a varhanní. Jeho díla byla
opakovaně oceněna v soutěžích duchovní hudby v České republice.

Co byste vzkázal čtenářům našeho
Zpravodaje, resp. chrámovým
varhaníkům?
Aby si nenechali vzít radost z varhanní hry a chrámové služby nějakým
věčným nespokojencem a aby se celoživotně postupně vzdělávali a úspěšně
dále rostli hudebně i duchovně. Co
nelze říct slovy, lze jistě vyjádřit hudbou a varhany a chrámová hudba jsou
k tomuto metafyzickému úkolu přímo
předurčeny. Jak říkal velký J. S. Bach:
„Soli Deo Gloria.“
Za rozhovor děkuje redakce Zpravodaje
8
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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.

Papež sv. Pavel VI.
(1897–1978, svatořečen 2018)

Koncil je ukončen – ať žije koncil
Papež, který „dotáhl“ koncil do konce.
Papež Jan XXIII. byl mnohými pojímán jako prozatímní řešení, než dojde
k trvalejší dohodě o přípravě budoucnosti církve. Byl zvolen ve vysokém
věku a jeho pontifikát netrval ani pět
let. Přesto byl naplněn velkými událostmi a hlavně zahájením Druhého vatikánského
koncilu, vlastně jen jeho prvního zasedání.
Když Angelo Roncalli uprostřed rozpracovaného koncilu
v červnu 1963 zemřel, oplakávali jej křesťané i mnozí nekřesťané a zaangažovaní katolíci si kladli otázku, co bude
s koncilem. Nový papež není
povinen pokračovat v díle započatém jeho předchůdcem!
Bylo ovšem možno zvolit takového papeže, u kterého se
dalo rozumně předpokládat,
že bude v koncilním díle po-

kračovat, ale to už záleželo na kardinálech-voličích a na jejich představách
o činnosti budoucího papeže!
Když bylo po jen dvoudenním konkláve slavnostně oznámeno jméno no-
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vého papeže, bylo prakticky jisté, že
koncil pokračovat bude. Kardinál Giovanni Montini platil za hlavního kandidáta těch, kdo si pokračování koncilu přáli. Nyní tuto linii potvrdilo bez
zaváhání i konkláve. Znamenalo to, že
i v kardinálském kolegiu byl tento zájem většinový.
Kardinál Montini byl jako jediný
neřímský kardinál už na počátku
koncilu povolán do Vatikánu a stal se
během koncilu pro své zkušenosti s vatikánským státním sekretariátem (kde
dříve pracoval) důležitým spolupracovníkem Jana XXIII. V průběhu prvního
zasedání zůstal věren své organizační
úloze a do debaty zasáhl s velkou zdrženlivostí jen dvakrát, jak se na organizátora sluší a patří. Teď to byl dobrý
vklad do úlohy papeže pokračujícího
v díle svého předchůdce: neměl velkých
nepřátel ani mezi nejodhodlanějšími
protagonisty koncilu, ani mezi jeho
odpůrci.
Montini přijal jméno Pavel VI. A už
den po svém zvolení učinil programové prohlášení, ve kterém čteme:
„Významnou část našeho pontifikátu
vyplní pokračování Druhého vatikánského koncilu, ke kterému se obracejí
oči všech lidí dobré vůle.“
Výslovně se přihlásil také k ekumenické snaze o smír mezi křesťanskými
vyznáními a zahájení druhého zasedání koncilu stanovil na září 1963, jen
tři měsíce po svém zvolení. Po ukončení koncilu 8. prosince 1965 začal
také s jeho uváděním do života církve.

Pokoncilní období bylo dobou napětí a vření, kterým musel čelit. To mu
u jedněch vyneslo pověst progresisty,
zatímco jiní jej obviňovali z přehnaného lpění na tradici. Je autorem proslulé
sociální encykliky Populorum progressio
a neméně proslulé Humanae vitae věnované sexuální etice.
Přechod z nadšeného koncilního
období do pokoncilních nesnází předem předvídal a nenechal se jimi svést
z nastoupené cesty, jak dokládají jeho
rozhovory s Jeanem Guittonem vydané pod názvem Dialog s Pavlem VI.: „Po
koncilu a v brázdě, kterou v dějinách
církve zanechal, jsou srdce křesťanů
naplněna velkou nadějí a jsou připravena vydat se na cestu. Na této otevřenosti a s ní spojené činorodé horlivosti
bude z velké části záviset, jaké plody
koncil přinese.“
Petr Kolář SJ
(převzato z časopisu Anno Domini)

Pavel VI. o koncilu:
Mnozí biskupové jako by se na
koncilu ocitli v přednáškovém sále
nebo dokonce ve školních lavicích
a mnozí se podivovali, jak se jejich
osobní postoje za ty čtyři roky jednání změnily, jak se jejich horizont
rozšířil a jak dovedli přijmout mnohé z toho, co před koncilem považovali za nepřijatelné nebo příliš odvážné. Už tento vývoj sám o sobě byl
znamením Boží přítomnosti.
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Jak jsem se potkával
s Miroslavem Venhodou
Miroslav Venhoda – nebo také
„pan profesor“ – byl pro mne pojem
ve spojení s Madrigalisty (Novými
i Pražskými) i se Scholou cantorum,
o které jsem cosi věděl. Pak ale předal
žezlo u Madrigalistů a začal se věnovat „Společnosti pro starou hudbu“.
Pod hlavičkou společnosti začal organizovat rodinné výlety s hudbou, kde
se v přírodní atmosféře (jako v Květné
zahradě v Kroměříži) děti předváděly
s muzikou, kterou si přinesly
z domu, a nato se zapojovaly
do společného hraní „partů“,
které pan profesor přivezl
náležitě rozmnožené jak pro
děti, tak pro dospělé – byly to
převážně historické záznamy z církevního prostředí
v historické češtině a latině,
často z málo známé adventní tvorby. Zpěvům převážně
v církevních stupnicích předcházela intonační cvičení
s improvizovanou „tabulí“,
na které byla zpočátku jen
jedna linka a se zvládáním
ukazovaných intervalů přibývaly další linky, až po církevní čtyři. Na každý výlet
pozval pan profesor několik
profesionálních přátel (a měl
jich hojně!) a několik ověře-

ných amatérských souborů, které použil k doprovodu společného zpěvu
a k vytváření atmosféry.
Panu profesorovi chyběly na akcích
Společnosti u nás nedosažitelné dobové hudební nástroje jak pro profesionály, tak pro amatéry, a tak se stalo,
že jsem jednoho dne dostal nečekaně
pozvání do Prahy i s přáním, mám-li možnost přivést si i nějaký soubor,
„bylo by vítáno“ …

11
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Pan profesor sehnal pomocí řetězce
kontaktů adresy na neznámé amatéry,
kteří by mohli být schopni porozumět
historickým nástrojům a vyrobit použitelné repliky jak pro amatéry, tak
pro profesionály, a pozval adresáty do
Prahy. Pozval nejen většinou neznámé
amatérské výrobce, ale i profesionální
hudebníky, několik známých souborů
jako Rožmberskou kapelu, Stivínův
Quotliebet a další, k tomu všemu i Československý rozhlas. Já jsem tedy poslušně získal tři kamarády, se kterými
jsem v té době hrál v revivalové jazzové
kapele, vybavil je svými cinky a serpentem, upravil „dechovkářskou“ fanfáru
složenou přítelem páterem Antonínem
Láníkem ku příležitosti svěcení šaratských varhan a vyrazili jsme…
V Praze pan profesor nechal bezprostředně zaznamenat všechny možné
informace, které by byly někdy možná
užitečné, a hned jsem se octnul mezi
známými osobnostmi, před kterými
jsem nemusel mít žádný zbytečný respekt, protože se samy zajímaly, kdo
jsem, co jsem, co vím o tom, co je zajímá, zkrátka zapadl jsem. Ukázal jsem
nějaké své nástroje, a když přišla řada
na vystoupení, zazněla fanfára v neobvyklém zastoupení a po ní jsem ještě chtěl předvést melodii z Levočské
sbírky s altovým a tenorovým cinkem:
Nasadil jsem – a okno, zapomněl jsem
melodii – udělal jsem něco, jako že musím upravit nátisk, a nasadil znovu, ale
melodie nepřišla – rozhlas točil… Tréma ze mne spadla, zeptal jsem se na-

hlas kolegy, jak intráda začíná, a odehráli jsme s aplausem. Krátce nato se
pan profesor projevil zcela osobitým
způsobem: Když jsem se motal nějak
v hustém davu, tak se jím protlačil,
dloubl mne zezadu pod žebra a houkl
do ucha: „Pane inženýre, já Vás žeru,“
a mazal dál. Tak to bylo celé seznamování a ještě při tomto prvním setkání
mně sdělil důvěrné informace: S kým
ano, s kým ne a na koho pozor… To
jsem i později poznával, že pan profesor věděl hned, s kým bude spolupracovat a jak ho bude využívat.
Potom již to šlo rychle: Se svými
nástroji a s dětmi jsem se zúčastnil
rodinných výletů s hudbou, v prvním
kroměřížském semináři zřídil pro mne
a Jiřího Stivína „poradnu“, která nabízela účastníkům jakýsi servis, včetně
drobných oprav, v dalším ročníku pozval do Kroměříže i celý soubor „Tibia“,
který jsem mezi tím založil a který si
oblíbila i profesorka Eva Kröschlová
k doprovodu historických tanců. Spojení souboru Tibia se Společností pro
starou hudbu a s panem profesorem
zůstalo již trvalé, nezapomněl na nás
ani při legendárních „Sobotní koncertech v 17:17 na schodišti Národního
muzea“, který nám jednou také patřil.
Nemám zaznamenané všechny akce
pana profesora, na kterých jsem se nějak podílel, ale podstatné bylo, že s inspirací a pomocí pana profesora jsem
zorganizoval v Brně založení moravské
pobočky SSH, které předsedal Vratislav Bělský, a já vzal funkci tajemníka,
12
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protože jsem byl již v úzkém kontaktu
se sekretariátem. S výraznou podporou SSH se mně podařilo zorganizovat
v Brně třikrát bienále mezinárodního
setkání stavitelů historických hudebních nástrojů. K dalšímu setkání již
nedošlo, protože přišla revoluce a protagonisté akce mohli svobodně vystupovat se svými soubory a nebyli již odkázáni na záštitu SSH; také barokní
sál, který jsem objevil a získal pro výstavku i hudební produkce v „Muzeu
dělnického hnutí“ (místodržitelství),
získala brněnská filharmonie. Akce
byla vždy připravována tak, že pan
profesor přijížděl do Brna, vytipoval
a vyjednal některý profesionální soubor, který angažovala SSH pro oficiál
ní vystoupení, sehnal několik profesionálních hudebníků, kteří předvedli
správnou interpretaci historické hudby, a schválil pozvání mnou navrhovaných amatérských souborů. Jakkoliv
viděl pan profesor hlavní význam SSH
v rozšiřování aktivního provozování
hudby mezi amatéry a mládeží a samozřejmé bylo zcela neformální setkávání
profesionálů a amatérů, tak vždy určoval, ve kterých případech „toto bude
hrát profesionál!“
Telefony pan profesor nezvedal – zvedala je paní Venhodová a rozhodovala,
je-li pan profesor doma. Když jsme pak
dlouho „řešili“, tak mu prý říkávala:
„Vy kašpaříci!“
Takto probíhala i příprava třetího
setkání, leč před dokončením příprav
nás pan profesor nečekaně opustil

(7. 5. 1987) – vše však dopadlo opět tak,
jak si to pan profesor představoval, žel
bez jeho účasti. Ve víru porevoluční
euforie se na Moravě na pana profesora pozapomnělo, tak když se v Praze
v „Týnské škole“ vzpomínalo 25. výročí
tragického úmrtí, byl jsem tam z Moravy sám.
Jan Kašpařík
Krátce o Miroslavovi Venhodovi
Pocházel z Moravských Budějovic,
kde se narodil v roce 1915, po přerušeném studiu filozofie na Karlově univerzitě absolvoval studium
gregoriánského chorálu v Římě na
Papežském institutu a interpretaci
i výuce gregoriánského chorálu se
po návratu do vlasti věnoval jako
varhaník, sbormistr a učitel. Založil
chlapecký soubor Schola cantorum,
vyučoval na gymnáziu, pořádal varhanické kurzy, vydával časopis pro
duchovní hudbu Praporec, vydal
Úvod do studia gregoriánského chorálu.
Po nucené likvidaci Scholy pracoval v různých zaměstnáních a funkcích, až založil Nové pěvce madrigalů a později Pražské madrigalisty, se
kterými dosáhl světového věhlasu.
Po odchodu od Pražských madrigalistů 1982 založil Společnost pro
starou hudbu při České hudební
společnosti.
Více na www: Český hudební slovník (ceskyhudebnislovnik.cz)
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Finanční podpora MS

Musica sacra Vám děkuje za finanční
podporu na www.givt.cz
Givt má nově mobilní aplikaci.
Děkujeme!

Nová možnost podpory
Musica sacra přes Donator.cz
Donator.cz je internetový portál
zřízený Biskupstvím brněnským,
který spravuje stejný tým jako www.puls.cz.
Přispět na Musica sacra můžete na:
https://donator.cz/spolupulsujeme/musicasacra

Děkujeme!
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Informace – Nabídky – Pozvání
Z důvodu nepříznivé pandemické situace jsme odložili začátek druhého ročníku varhanického kurzu ve Žďáru nad Sázavou a zrušili konání letošního Svatocecilského setkání.
Začátkem prosince vyjde přepracované vydání publikace Varhanní preludia VI –
Preludia na písně z kancionálu – Vánoční. Pro objednání využijte kontaktů uvedených
v tiráži
Notové přílohy tohoto čísla Zpravodaje:
Petr Chaloupský – Pastorela Poslyšte, bratři jen
Z. Pololáník – Antifony k přijímání na tyto liturgické dny: slavnost Všech svatých,
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, svátek Posvěcení lateránské baziliky, slavnost Ježíše
Krista Krále, slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie.
Součástí tohoto čísla Zpravodaje je obrázek sv. Cecílie s modlitbou chrámových hudebníků.
Příští číslo ZMS vyjde v prosinci 2021. Uzávěrka následujícího čísla je 15. listopadu 2021. Budeme rádi, když nám pošlete své příspěvky. Předem děkujeme!

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

regenschori brněnské katedrály
italská sopka
hudební značka
původce díla
echo
horna
brněnská tramvaj

8.
9.

bohoslužebná nádoba
hudební skladatel Antonín …
(1841–1904)
10. mužský zpěvní hlas
11. mládě lva
12. klesat na kolena
Karol Frydrych

Řešení tajenky z minulého čísla ZUŠ VARHANICKÁ:
1. KPZ, 2. album, 3. uši, 4. sever, 5. pas, 6. sbor, 7. rouhat, 8. Alpa, 9. trůn,
10. Brit, 11. tercie, 12. vosk, 13. ornát. Správnou tajenku nám zaslalo jedenáct
luštitelů: L. Janírek, A. Maleňáková, V. Babáková, J. Lindr, A. Hojková, J. Kocůrek,
J. Tomíčková, V. Olmrová, D. Šulyová, D. Pištěková a J. Bezděková. Odměnu zasíláme paní Anně Hojkové. Tajenku toho čísla nám zasílejte do 15. 11. 2021.
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