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Jednou před vánočními svátky jsem
se pozorně díval do
novin, jejich příloh
i do nejrůznějších
časopisů, sledoval
jsem televizi a internet a musím uznat,
že se tématu „Vánoce“ věnovaly neuvěřitelně pečlivě.
Objevil jsem, jaké
dárky a za kolik jsou zrovna v kurzu,
čím se dá zaručeně potěšit nebo přinejmenším nezarmoutit, jaké jsou zcela
nové nebo naopak neuvěřitelně staré vánoční zvyky, a v časopisech jsem viděl
množství lákavě vypadajících pokrmů
a receptů na ně. Pár dnů před Štědrým
dnem jsem se ráno při holení dozvěděl
z hlavních rozhlasových zpráv konečně
výjimečnou radostnou novinu: Zlevnili kapry!
Stále jsem čekal, že se někde objeví
aspoň zmínka o vnitřním smyslu Vánoc, proč vlastně podstupujeme všechny přípravy, co se chystáme slavit…

Slova
„vánoční
příběh“ zadaná do
internetového
vyhledávače nabídnou
před šest milionů
různých
odkazů,
anglický ekvivalent
Christmas Story jich
vyhledá více než dvě
miliardy. Přesto je
vánoční příběh jen
jeden.
Vánoce jsou dobou,
kdy máme pochopit, prožít a oslavit,
že Bůh je láskyplný a štědrý,
že je nám blízko
a že nás obdaroval tím nejcennějším, co měl.
Přeji Vám všem požehnané Vánoce.
Vojtěch Cikrle
diecézní biskup
brněnský

Brno,
Vánoce 2021

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

Karel Rahner
Muž, který obsáhl všechny
teologické obory
Skoro celý život koncilního teologa
Karla Rahnera se odvíjel v prostoru
mezi univerzitami ve Freiburgu, Innsbrucku a Münsteru. Až na velmi důležité, i když krátké období konání Druhého vatikánského koncilu.
Těsně před koncilem se jezuita Rahner, podobně jako jeho francouzský
spolubratr Henri de Lubac, navíc prakticky ve stejnou dobu, dostal do nesnází s církevním dohledem. Bylo mu
zakázáno mluvit k určitým tématům,
pokračovat ve zveřejňování jeho dnes
velmi známých Schriften zur Theologie,
zakázána publikace knihy o mariologii (která už potom nikdy nevyšla)
i knihy o bohoslužbě, kde razil možnost koncelebrace kněží u jednoho
oltáře. Rahner tyto nesnáze bral nevzrušeně – jistě ho při tom vydatně
chránila akademická svoboda bádání
na německých univerzitách, které už
tehdy o něj projevovaly velký zájem.

Později, na koncilu, mu kardinál
Ottaviani řekl: „My tady proti vám nic
nemáme, cenzurou jsme vás jen chtěli chránit proti vašim vlastním přátelům, kteří vás nesprávně chápou, taková ochrana je vlastně privilegium...“
– „Eminence,“ odpověděl Rahner, „tohoto privilegia se rád zříkám. Privilegia přece člověk nemusí přijímat.“
Na koncil se Rahner dostal jako
osobní poradce vídeňského arcibiskupa Franze Königa. Když s ním prvně
vstupoval do zasedací místnosti významné teologické komise, do které
byl König jmenován, byla v něm malá
dušička. Předsedou byl jeden z jeho
hlavních cenzorů, P. Tromp, členem
kardinál Ottaviani. Jestli ti mě uvidí,
octnu se promptně na chodbě, meditoval před vstupem. Teologičtí poradci totiž mohli být předsedou komise
vykázáni. Nic takového se nestalo
a v dalším průběhu koncilu si Rahner
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svou kompetencí a pracovitostí členy
komise rychle získal. Každé ráno museli mít na stole přehled včerejších diskusí, námitek a návrhů.
Byla to mravenčí práce, na které se
Rahner vydatně podílel a která mu za
to zprostředkovávala velkou sumu informací i možnost celé dění na patřičném místě ovlivňovat.
Ani po skončení koncilu neměl Rahner vždy na růžích ustláno. Někteří novináři se jej dokonce ptali, proč vlastně ještě zůstává v církvi, když je tak
často ve sporu s různými členy jejího
vedení. Jednomu z nich Rahner odpověděl: „Moje přináležitost k církvi je
neoddělitelnou součástí mé víry a lás-

ky k Bohu samému. V tomto vztahu
mohou samozřejmě vzniknout drobné
nesnáze, podobně jako v manželství.
Když někdo řekne: Tadyhle je moje manželka, tak to zůstane a nic jiného nepřipadá v úvahu, neznamená to přece, že s ní
potom už nezažije žádné zklamání ani
neshody. I lidé, kteří jsou spolu spojeni na život a na smrt, se mohou dostat
tak daleko, že na sebe budou křičet…
Normální kněz by také neměl najednou říci: Do tohohle spolku jsem spadl čirou náhodou, vedle se mi to teď
jeví příjemnější – že bych to teď zkusil
u protestantů?“
Dva vtipy na téma K. Rahner:
Na setkání proslulé Paulusgesellschaft uzavírá Rahner diskusi:
„Jak už to tak bývá, jedni říkají, že
Bůh neexistuje, druzí, že existuje –
a jak už to tak bývá, pravda bude
zase někde uprostřed!“
Dva psychiatři si vyměňují zkušenosti s léčením duchovních
osob. „Já mám jednoho, ten se při
čtení Rahnerovy moderní a komplikované teologie psychicky úplně rozložil, protože není schopen
tomu porozumět.“
„Já mám ještě těžší případ! Můj
páter tvrdí, že Rahnerovi porozuměl!“
Petr Kolář SJ
(převzato z časopisu Anno Domini)

Kolegové teologové Karl Rahner a Joseph Ratzinger
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Rozhovor s varhaníky – spoluautory edice Varhanní preludia

Bohuslav Korejs
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?
Pocházím z muzikantské rodiny,
otec byl rovněž varhaníkem a dbal na
to, abych od samého začátku hrál na
pedál. Na svoje první veřejné vystoupení se dobře pamatuji. Bylo mi čtrnáct
let a v kostele sv. Kříže Na Příkopě
v Praze jsem po májové pobožnosti
a hrál píseň „Máti Páně přesvatá“.

totiž přísné
profesor y
češtiny. Během studií
jsem
byl
zaměstnán
v rozhlase,
kde
jsem
potkával
Zdeňka
Št ěpá n k a ,
Karla Högera a jim podobné. Po dobu svých
studií jsem jako nastávající sbormistr
studoval harmonii, kde jsem se naučil správně „vodit hlasy“. Jak říkal můj
profesor, nelze očekávat, že na bohoslužby chodí samí konzervatoristé.

Jak často hrajete (jste hrával) při
liturgii?
Do svých devadesáti let jsem hrával
denně, v neděli na pěti bohoslužbách.
Které jsou Vaše oblíbené písně
z Kancionálu? Jaké písně v Kancionálu
postrádáte?
Oblíbené mám staré písně „Jezu
Kriste, štědrý kněže“ a „Soudce všeho
světa, Bože“. V Kancionálu postrádám
píseň „Maria, ó jméno“.

Cení si lidé ve farnosti (řadoví věřící,
kněží) Vaší varhanické služby?
Jak to vyjadřují nebo nevyjadřují?
Jako chlapec jsem ministroval a tak
jsem měl možnost se dobře seznámit
s liturgií, což oceňovali i ti kněží, jejichž bohoslužby jsem později jako varhaník doprovázel.

Která ordinária máte nejraději a proč
(Olejník, Bříza, Eben, Pololáník,
chorál, jiné)?
Samozřejmě chorál. Zdá se mi, že
moje vlastní ordinária jsou jednoduchá, respektující český jazyk. Měl jsem

Máte nějakou humornou příhodu ze
své varhanické praxe?
Hezká hudba mně přinášela radost
celý život. Začalo to tím, že jsem naslouchal mamince, která si při práci
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zpívala. Jedna z milých a snad i humorných vzpomínek je na Chvalský
dětský sbor. V den sv. Mikuláše jsem
dostal od jedné členky sboru figurku
sv. Mikuláše s berlou v levé ruce a s taktovkou v pravé. Vedle toho bylo přání,
které tehdy patnáctiletá dívka sama
zveršovala: „Tobě, Slávku, z nebe nesu
malou zlatou hůlčičku. Mávej s ní vždy
odhodlaně, aby zpod Tvé hbité dlaně
slyšet bylo písničku!“

Bohuslav Korejs (1925, Březové
Hory), český varhaník, zpěvák, pedagog, sbormistr a skladatel liturgické
hudby.
Dlouhodobě se věnoval práci
s chrámovými sbory (např. Komorní sbor Týnské vyšší odborné školy
nebo Sbor pražských literátů). Byl
dlouhá léta ředitelem kůru u Matky Boží před Týnem. Vedle sborové
a sbormistrovské činnosti byl varhaníkem a skladatelem, jenž v duchu
liturgické reformy Druhého vatikánského koncilu zhudebnil žalmy,
které jsou dodnes zpívány při mších
po celé republice (Zpěvy s odpovědí
lidu). Vyučoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a byl
lektorem mnoha kurzů duchovní
hudby. Za svou celoživotní činnost
byl oceněn Českou biskupskou konferencí a Ministerstvem kultury ČR.

Co byste vzkázal čtenářům našeho
Zpravodaje, resp. chrámovým
varhaníkům?
Moje rada je jednoduchá: Aby se při
hře na varhany nedopouštěli zbytečných chyb.
S poděkováním za rozhovor redakce
Zpravodaje gratuluje panu Bohuslavu Korejsovi k jeho 96. narozeninám, které oslaví
25. prosince, a přeje hojnost Božího požehnání a vše nejlepší!

Výroční mše za Otto Nováka
Výroční mše za Otto Nováka se letos
konala již po osmé; O. Novák zemřel 12.
listopadu 2013. Mše k výročí jeho úmrtí
je každý rok v tuto dobu v bazilice sv.
Jakuba, kde Otto Novák hrál od roku
1951 do roku 2011. Letošní bohoslužba
se však hudebně odlišovala od přede-

šlých, i když hudba nechyběla při žádné
z předchozích mší. Letos své síly spojily
Svatojakubský sbor s Collegiem Strahoviense, sborem baziliky Nanebevzetí
Panny Marie na Strahově. Dirigentem
byl svatojakubský regenschori Jan Rezek, varhanní hru obstaral strahovský
5
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Vladimír Roubal. Na úvod mše zaznělo moteto Wenzela Günthera Jacoba
(1685–1734) Beati, qui habitant, při mši
byla provedena Missa a tre voci Michaela Haydna (1737–1806) s chorálním
Credem (zpívaným střídavě sbor a lid),
při obětování zazněla Biblická píseň
Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou Antonína Dvořákova (1841–1904) ve skvělém
podání Virginie Walterové, k přijímání O sacrum convivium Gustaafa Neese
(1901–1965) a na závěr Salve Regina Jana
Zacha (1699–1773). Vše bylo korunováno skvělou varhanní dohrou-improvizací Vladimíra Roubala. Provedení
bylo nejen hudebně dokonalé, ale vyza-

řovalo i usebrání a zbožnost účinkujících, což vše zapůsobilo na posluchače
hlubokým dojmem. Několik účastníků
mi pak řeklo, že byli jakoby vráceni do
slavné minulosti svatojakubského kůru
za Josefa Hercla a Otty Nováka. Také
celebrant P. Josef Goryl přispěl ke kráse celé liturgie – zpíval a jeho promluva o nutnosti křesťana být připraven,
vždy připraven, dodala liturgii váhu.
Byl to výjimečný okamžik naprostého
souznění oltáře a kůru, liturgických
textů a liturgické hudby. Vše zanechalo v účastnících hluboký dojem. Díky
Bohu a všem zúčastněným.
Marie Nováková

Otto Novák za hracím stolem varhan kostela sv. Jakuba v Praze, foto Karol Frydrych

6

ZPRAVODAJ MUSICA SACRA; ročník 29 – 2021, číslo 4 – prosinec

Výsledky skladatelské soutěže
SDH 2020
Byl jsem požádán – jako přímý
účastník a interpret výše zmíněné
akce – redakcí MS o zprávu z vyhlášení výsledků skladatelské soutěže SDH
2020. Soutěž s uzávěrkou 16. 9. 2020
byla koncipována ve dvou kategoriích:
1. kategorie A: České proprium – vokální
skladba s českým textem k proměnlivým
částem mše pro smíšený sbor nebo sólový
hlas, píseň, aleluja nebo žalm (délka max.
cca 5 min.) a 2. kategorie B: Varhanní
skladba k praktickému liturgickému po-

užití (délka max. cca 5 min.): preludium,
chorálová předehra, resp. předehra, dohra,
aranže na témata písní nejlépe z Mešních
zpěvů nebo univerzální netematická varhanní skladba.
Koncert s vyhlášením výsledků se
konal kvůli covidové situaci až 11. 11.
2021 v kostele Panny Marie pod řetězem v klášterním areálu řádu Maltézských rytířů v Praze. Posluchačská
účast byla sice poznamenána opět se
zhoršující covidovou situací, ale o to

Skladatelská soutěž SDH 2020: Jaroslav Eliáš, Petr Chaloupský, Karol Frydrych, Pavel Kopecký,
František Fiala, Ondřej Šmíd

7

ZPRAVODAJ MUSICA SACRA; ročník 29 – 2021, číslo 4 – prosinec

více byla akce provedena v srdečné rodinné atmosféře. Podle slov Ondřeje
Šmída, administrátora soutěže, je každé vyhlášení pořadí poněkud problematické, protože je vždy velký rozptyl
v hodnocení jednotlivých porotců,
a tak jsou výsledky zčásti spíše orientační.
V kategorii A byly oceněny skladby
těchto autorů: 1. František Fiala: Ecce floret lilium, 2. Karol Frydrych: Vánoční ukolébavka, 3. František Fiala: Zpěvy k liturgii
Velkého pátku, Jan Bernátek: Vánoční propria, Petr Chaloupský: Ty jsi Petr (ofertorium) a Jan Juráň: Blahoslavenství.
V kategorii B byly oceněny kompozice: 1. František Fiala: Variace na píseň
„Kristus příklad pokory“, 2. Petr Chaloup-

ský: Toccata d-moll na píseň z MZ „Přešťastní jste, všichni svatí“, 3. Pavel Kopecký:
Preludium VI., Karol Frydrych: Postludium
k písni „Narodil se Kristus Pán“, Jan Bernátek: Introdukce a fuga, Chorální předehry
a postludia.
Na koncertě pak zazněla díla Pavla
Kopeckého, Jana Bernátka, Jana Juráně,
Karola Frydrycha, Petra Chaloupského
a Františka Fialy.
Zpívali členové a členky katedrálního sboru pod vedením Josefa Kšici,
na varhany hráli Josef Kšica, Petr Chaloupský, František Fiala a na hoboj Jan
Thuri. Díky patří též organizátorům
Ondřeji Šmídovi, Jaroslavu Eliášovi
a Josefu Kšicovi.
Petr Chaloupský

Čestné občanství P. Antonína Láníka
V jednom říjnovém nedělním odpoledni se ve farnosti Šaratice konal koncert u příležitosti 100. výročí narození
dlouholetého zdejšího faráře P. Antonína Láníka.
Účinkoval komorní orchestr Musica
Nova a soubor Rastislav pod vedením
pana Jaroslava Martináska, významného hudebníka, který pochází z Hostěrádek-Rešova. Jeho talent v něm objevil
a lásku k hudbě vychoval P. Antonín
Láník.
Zaznělo několik hudebních děl od
známých hudebních autorů: J. S. Bach

– Jesus bleibet meine Freude, W. A.
Mozart – Ave verum corpus, P. Vejvanovský – Sonata, B. Smetana – Moteta
a další skladby.
Na konci koncertu předal starosta
obce Šaratice, p. Karel Kalouda, diplom o udělení čestného občanství in
memoriam P. Antonínu Láníkovi.
Pro všechny přítomné byl koncert
velkým zážitkem a snad jediné, co některé lidi na tomto příjemně stráveném
nedělním odpoledni trápilo, byla zima
v místním kostele sv. Mikuláše.
P. Petr Pavel Severin, O.Praem.
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Na okraj mé skladby
Preghiera per armonio
Skladba Preghiera per armonio, kterou tě připomeňme, že tu jde inspiračně
jsem napsal (5. července 1997) a věno- o incipit chorální modlitby Pater noster,
val svému o šest let staršímu příteli pa- kterýžto incipit je dále kontemplativně
teru Antonínu Láníkovi (1921–2014), je rozvíjen. Záhlaví „Ded. P. A. L.“ znamepůvodně míněna pro harmonium (per ná: Věnováno P. Antonínu Láníkovi.
armonio), jaké má on např. na své faře,
prof. Zdeněk Zouhar (1927–2011),
neboť zdolat tam množství schodů na
hudební skladatel, muzikolog
šaratický kůr je pro více než osmdesátníka už téměř nemožné. Tuto skladbu
(převzato z periodika Věstník Histoje totiž možné hrát i na varhany, jak se ricko-vlastivědného kroužku v Žarošicích,
ostatně stalo při její premiéře 21. červ- Žarošice, 2004, č. 13, s. 46.)
na 2000 na XI. ročníku festivalu Forfest v kroměřížském chrámu sv. Jana
Pozn.: Výše zmiňovaná skladba je
Křtitele. Je však hratelná díky její tzv. přílohou tohoto čísla Zpravodaje Munástrojové sazbě i na klavíru.
sica sacra.
Proto tato vysvětlivka,
související s jejím vydáním v albu Moravští skladatelé dětem brněnského
nakladatelství
Editio
Moravia (2002, ISBN
979-07-0651-137-5). Toto
album obsahuje menší
skladbičky moravských
skladatelů pro mladé pianisty, kde Preghiera je
v pořadí jedenáctá. Její
název je slovo italské
znamenající modlitbu.
Myslím, že je to pro dárek jubilujícímu knězi
příznačné. K tomu ješ- Zdeněk Zouhar, 1992
9
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Možnosti finanční podpory Musica sacra
Musica sacra Vám děkuje za finanční podporu na
www.givt.cz.
Givt má nově mobilní aplikaci.
Děkujeme za nákupy (nejen) vánočních dárků přes givt.cz.
Prosíme o posílení PULSU naší jednoty „jednou kávou měsíčně“
či jakoukoli jinou částkou, kterou si navolíte na portálu
donator.cz. Farníci brněnské diecéze již tento fond znají.
Tato spolupráce s BB nám usnadní administrativu s vydáváním
potvrzení o darech apod. a dárcům nabídne např. přehled
podporovaných projektů. Další informace najdete na webu
DONATOR.CZ
Donator.cz je internetový portál zřízený Biskupstvím brněnským.
Přispět na Musica sacra můžete na:
https://donator.cz/spolupulsujeme/musicasacra.
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.
Příští číslo ZMS vyjde v březnu 2022. Uzávěrka následujícího čísla je 9. března
2022. Budeme rádi, když nám pošlete své příspěvky. Předem děkujeme!
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VARHANNÍ PRELUDIA VI – PRELUDIA
NA VÁNOČNÍ PÍSNĚ Z KANCIONÁLU
2. přepracované vydání
Publikace obsahuje 104 předeher, meziher a doher na
všechny vánoční písně z Kancionálu v jeho základní verzi.
Oproti vydání z roku 2008 je toto přepracované vydání obohaceno o 32 nových kompozic od osvědčených autorů (Jana
Vokatá, Václav Uhlíř, Ondřej Múčka, Karol Frydrych aj.).
Vhodné zvláště pro amatérské chrámové varhaníky.
Praktická kroužková vazba, cena 250,- Kč
Objednávejte na kontaktech: svatka.barakova@seznam.cz;
mobil: 732 660 687
K dostání též v prodejně Donum Petrov 9, Brno

Informace – Nabídky – Pozvání
Odkaz na nazpívané antifony od Zdeňka Pololáníka naleznete na webu MS. Ten Vás
přesměruje na web Regenschori.cz, kde se kromě nahrávek nacházejí i další informace.
Jan Steyer – Učebnice improvizace pro chrámové varhaníky
Učebnice improvizace pro chrámové varhaníky je publikací určenou přímo varhaníkům působícím v liturgickém prostředí v ČR. Má stručnou a srozumitelnou podobu, výstupy z každé
kapitoly lze ihned uplatnit v praxi. Použitá metodika vychází z potřeb českých chrámových
varhaníků a je založena na rozvoji kreativity s postupným přidáváním pravidel. Učebnice sestává ze čtyř tematických celků – melodické tvorby, variační tvorby, kontrapunktické tvorby
a harmonické tvorby. Všechny kapitoly obsahují praktická cvičení a notové příklady. Účinnost
uvedených metodických postupů byla úspěšně ověřena pomocí výzkumu realizovaného na
PedF UK.
Online objednávky na: https://www.cupress.cuni.cz/ink2_ext
Notové přílohy tohoto čísla Zpravodaje:
Zdeněk Zouhar – Preghiera per armonio
Karol Frydrych – Postludium na píseň č. 201
Zdeněk Pololáník – Antifony k přijímání na tyto liturgické dny: svátek Uvedení Páně do chrámu, slavnost sv. Josefa, slavnost sv. Petra a Pavla, svátek Stolce sv. Petra, slavnost Zvěstování Páně a Popeleční středu.
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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.

vánoční ryba
oslovení vdané paní
předávat znalosti
ranní vláha
druhá planeta Sluneční soustavy
člen Foglarova klubu Rychlé šípy,
Mirek …
hudební produkce

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

jméno skladatele Mozarta
(1756–1791)
liturgické období předcházející
Vánocům
anglicky „příběh“
obyvatel Sýrie
vykupitel, spasitel
opak lyrika
Karol Frydrych

Řešení tajenky z minulého čísla ANTONÍN DVOŘÁK:
1. Kolař, 2. Etna, 3. nota, 4. autor, 5. ozvěna, 6. lesní roh, 7. šalina, 8. kalich,
9. Dvořák, 10. tenor, 11. lvíče, 12. klekat. Správnou tajenku nám zaslali čtyři luštitelé: J. Faktor, J. Lindr, J. Štěpánek a D. Pištěková. Odměnu zasíláme panu Jaroslavu Lindrovi. Tajenku tohoto čísla nám zasílejte do 9. března 2022.
12

