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„Jde před vámi do Galileje“
Ženy si myslely, že najdou mrtvé tělo
k pomazání, ale našly prázdný hrob.
Šly oplakávat mrtvého, ale vyslechly
zvěst o životě. Proto, jak říká evangelium, „na ně padl strach a úžas“ (Mk
16,8) – strach, bázeň, ale také úžas.
V tomto úžasu se mísí obavy a radost,
která překvapuje jejich srdce, když uvidí, že velký náhrobní kámen byl odvalen a uvnitř hrobky sedí mladý muž
v bílém rouchu. S údivem naslouchají
jeho slovům: »Nelekejte se! Hledáte Ježíše Nazaretského, ukřižovaného. Byl
vzkříšen, není tady« (v.6) a posléze výzvě: »Jde před vámi do Galileje, tam ho
uvidíte« (v.7). Přijměme také my
tuto výzvu – velikonoční výzvu – a pojďme do Galileje,
kam nás předešel vzkříšený
Pán. Co to ale znamená „jít
do Galileje“?
Jít do Galileje znamená především začít znovu. Pro učedníky to znamená návrat do
místa, kde je poprvé Pán vyhledal a povolal k následování. Je to

místo prvního setkání a první lásky.
Od oné chvíle zanechali sítě a šli za Ježíšem, naslouchali jeho kázání a viděli
zázraky, které konal. Přestože s ním
stále pobývali, plně mu neporozuměli,
často nechápali jeho slova a před křížem utekli, nechali ho samotného. Navzdory tomuto selhání jde vzkříšený
Pán ještě jednou před nimi do Galileje,
jde tedy napřed a opětovně, neúnavně
je volá, aby ho následovali. Zmrtvýchvstalý jim říká: „Pokračujme tam, kde
jsme začali. Začněme znovu. Chci,
abyste znovu byli se mnou, navzdory a proti veškerému nezdaru.“ V této
Galileji se učíme žasnout nad nekonečnou láskou Pána, který
vytyčuje nové stezky na cestách
našich porážek. Takový je Pán:
vyznačuje nové stezky na cestách našich porážek. Je takový
a zve nás do Galileje, aby tak
mohl učinit.
papež František
(Velikonoční vigilie
3. 4. 2021)

Požehnané a milostiplné Velikonoce 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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Rozhovor s varhaníky – spoluautory edice Varhanní preludia

Karol Frydrych
Debutoval jsem nikoli jako řádný
chrámový varhaník, ale coby doprovazeč sboru dětí a mládeže; konkrétně
při liturgii Květné neděle roku 1994,
kde zazněla skladbička Dej Matko synu
požehnání z Popelky Nazaretské Václava
Renče; posléze pak velikonoční Surrexit
Christus hodie Václava Karla Holana. Obě
provedení dopadla velmi dobře, bez
přehmatů a dočkala se pochvalného
uznání od farní obce. Při hře jsem však
měl velkou trému a byl napnutý jako
struna; vyjádřeno odbornou terminologií: zvýšená psychická tenze interpreta dosáhla maxima. 

Co vás k varhanám nasměrovalo?
Moje cesta k organu nebyla přímočará. Za prvotní hudební formaci vděčím
mamince, jež mne učila hrát na flétnu.
Základy klavírní hry mi vštípila Věra
Gregerová na brněnské ZUŠ. Avšak
hlavním důvodem, proč jsem začal uvažovat o tom, že bych se mohl naučit
hrát na královský nástroj, byla idea rozšíření repertoáru pěveckého sboru dětí
a mládeže v Žarošicích o skladby s doprovodem varhan. Dalším impulzem
pak bylo setkání s Petrem Kolařem na
kůru starobrněnské baziliky minor při
večerní liturgii. Pamatuji si, že tehdy
mne nadchl velkým hudebním nadhledem, invenčními improvizacemi, které
chrlil tak nějak samozřejmě, přirozeně.
Naprosto paf jsem však zůstal, když
v průběhu doprovodu mešní písně vyřídil telefonát ze sakristie, aniž by bylo
poznat, že hraje „jen“ pravou rukou
a nohama na pedál. Slavné služby Boží
pak zakončil pompézním postludiem.
Petrův výkon byl velmi imponující, inspirující a zároveň motivující. Toho
večera mi zapůjčil dvě snadná sborová
dílka za doprovodu varhan, což byla
výzva.

Od kolika let hrajete na varhany? Jak
často hráváte při liturgii?
Službu liturgického varhaníka kontinuálně vykonávám od 1. neděle adventní 1995. Zpočátku jsem hrával jen
v neděli na hrubé; po roční průpravě
třikrát týdně (pátek, sobota, neděle),
církevní slavnosti a nedělní svátostná
požehnání. Z kraje milénia mne taktéž
angažovali (na 1–2 liturgie za týden)
brněnští minorité, v jejichž kostele sv.
Janů stojí nádherné barokní varhany
s krátkou oktávou. Hudebně podnětná pro mne byla rovněž civilní vojenská služba v Římskokatolické farnosti
Brno-Židenice, kde jsem se seznámil
s velkým třímanuálovým nástrojem.

Jaké byly vaše varhanické začátky?
Pamatujete si na to, když jste poprvé
hrál při mši?
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V tomto období stála varhanní služba v žebříčku mých
hodnot velmi vysoko. Mnohé změnila realita všedního
dne – nástup do zaměstnání
a posléze přestěhování do
Slavkova u Brna. Nyní pravidelně doprovázím nedělní
liturgie, církevní slavnosti,
ekumenické liturgie brněnské komendy Vojenského
a špitálního řádu sv. Lazara
Jeruzalémského, občas pohřby a samozřejmě vypomáhám, kde je třeba.
Které jsou vaše oblíbené
písně z Kancionálu?
Karol Frydrych
Ze Společného zpěvníku česdobě si s oblibou přehrávám zvláště píských a moravských diecézí mám
rád písně: ke křížové cestě 072, 074; ad- ně německých kancionálů, např. Lobe
ventní 103, 127, 128; vánoční 201, 219; den Herren, den mächtigen König der Ehren
postní 307, 309, 312; velikonoční 407, (Evangelisches Gesangbuch, Lied 317), Nun
422B, 423; mešní 511, 517; eucharistic- danket alle Gott (Gotteslob, Lied 405), Wie
ké 712, 722; mariánské 813, 816; příleži- schön leuchtet der Morgenstern (Gotteslob,
tostné 910, 928. Z dalších sbírek: Soudce Lied 357), Ein feste Burg ist unser Gott
všeho světa, Bože Jana Amose Komenské- (Evangelisches Gesangbuch, Lied 362) aj.
ho (Mešní zpěvy), Věřím, že můj Vykupitel Vzorovou interpretaci lze dohledat na
žije Josefa Olejníka (Obřadní graduál), webu youtube.com například v podání
Zachovej nám, Hospodine Josepha Hayd- chlapeckého tělesa Thomanerchor Leina (Cesta k věčné spáse) a jako žarošický pzig a varhaníka Ullricha Böhme.
patriot si neodpustím připomenout
hymnu Zlaté soboty Před věky zvolená, Jaké písně v Kancionálu postrádáte?
Adventní písně s eschatologickým zaPanno Maria (Radostná cesta k Staré Matce
Boží Žarošské). V Žarošicích, Šaraticích měřením a písně kající, vánoční písně
a Letonicích se používá též Salve Regina: pro období slavnosti Zjevení Páně a ke
poutnický kancionál pro poutě a laické po- svátku Křtu Páně, postní kající písně,
božnosti Františka Malého. V poslední velikonoční písně po slavnosti Nanebe3
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nátu zřetelně dominuje červený Žaltář.
Z pedagogického hlediska nemá smysl
zahltit farníky – jejichž počet stále klesá a v průběhu pandemie se dále citelně
snížil – dalšími nápěvy stejného žalmu.

vstoupení Páně, příležitostné písně pro
svátek Zjevení Páně, Křtu Páně, Obětování Páně, Proměnění Páně aj. Do nové
verze kancionálu (K2) by bylo nanejvýš
potřebné rovněž zařadit vícero mešních
písní (vzhledem k délce liturgického
mezidobí je současný počet nedostatečný) a eucharistických písní s refrénem,
čímž by se podpořila idea, aby lid Boží
obecný při průvodu communia zpíval
(tento názor zastával a prosazoval rovněž důstojný pán Antonín Láník).

Cení si lidé ve farnosti (řadoví věřící,
kněží) vaší varhanické služby? Jak to
vyjadřují nebo nevyjadřují?
Nepochybně váží. Zažil jsem interní
i veřejné pochvaly kléru, děkovné zprávy
spolupracujících hudebníků a farníků,
prezenty od svatebčanů a kněží, pozvání
na oběd, potlesk celého farního společenství u příležitosti mých čtyřicátin…,
takže v tomto ohledu jsem saturován.
Výpovědní hodnotu má samozřejmě
i finanční odměna, na niž si nemohu
stěžovat. Perlička: V jedné farnosti, kde
jsem občas zaskakoval, se držel zvyk, že
lavice na kůru byly vyhrazeny výhradně mužům a všichni pánové hned po
příchodu chodili pozdravit varhaníka
podáním ruky. Neminula mne samozřejmě taky kritika, například v souvislosti s nácvikem Ordinaria Petra Ebena;
žarošický kostelník mně tehdy důrazně
sdělil: „Toto nehré, hré to naše,“ mínil tím
zhudebnění Karla Břízy.

Která ordinaria máte nejraději a proč
(Olejník, Bříza, Eben, Pololáník,
chorál, jiné)?
Nejvíce mne oslovil skladatelský počin Petra Ebena. Vyhovuje mému naturelu, je umělecky originální, svěží, má
dobře vyřešené střídání scholy a lidu,
varhanní part podporuje zpěv lidu a je
dynamicky vyvážený, dosud se mi neomrzelo. Proto jsem Ebenův opus zavedl v Žarošicích a Šaraticích – v těchto
obcích se taktéž zpívá Lidové ordinarium
poutníků moravských Antonína Láníka
(Salve Regina: poutnický kancionál; Septem
ordinaria).
Od kterého z autorů nejraději
používáte responsoriální žalmy (Eben,
Korejs, Pololáník, Olejník, Bříza,
chorál, další)?
Většinou interpretuji žalmy zhudebněné Josefem Olejníkem, v menší míře
pak to nejlepší z tvorby Ebena, Korejse a Pololáníka. Respektuji tak zažitou
tradici, poněvadž ve slavkovském děka-

Jak hodnotíte činnost jednoty Musica
sacra?
Ačkoli historii prvních pěti let letos
jubilující Jednoty na zvelebení církevní
hudby na Moravě znám jen zprostředkovaně, je nasnadě, že za 30 let existence udělala ve všech svých aktivitách
obrovský progres a vykonala mnoho
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dobrého. Jako její nejvýznamnější činnost vnímám výchovu nových a formaci stávajících chrámových varhaníků
v rámci vzdělávacích tříletých kurzů.
O renomé těchto školení svědčí neutuchající zájem (descendentnímu vývoji
počtu praktikujících katolíků navzdory). Například na aktuální kurz ve
Žďáru nad Sázavou se přihlásilo 80–90
hudebníků, z kapacitních důvodů tak
někteří museli být zařazeni do pozice
náhradníků. Velmi přínosná je rovněž vydavatelská činnost, zvláště ediční řady varhanních preludií na písně
z Kancionálu. Díky výše uvedenému se
hudební úroveň na mnohých kůrech
citelně zvýšila. Lze tedy konstatovat, že
spolek naplňuje credo ve svém názvu,
avšak se značným lokálním přesahem.

špičkovou úroveň. Achillovou patou
jednoty je skutečnost, že většina spolkové činnosti – mj. též vydávání Zpravodaje
Musica sacra – leží na bedrech předsedy
a sekretářky. Po třech dekádách nebyla
ustanovena redakční rada. Zřídkakdy
se podaří někoho aktivovat k činnosti
pro jednotu, a pokud ano, tak většinou
krátkodobě.

Co je silnou stránkou Musica sacra a co
slabou?
Stěžejní síla tkví v kvalitně a svorně
obsazeném předsednictvu – to jsou
nosné pilíře Jednoty na zvelebení církevní hudby na Moravě. Mezi silné
stránky bezesporu dále patří bezvadně
fungující kancelář jednoty, kontinuální
růst členské základny, spolupracovníci
v regionech (lektoři kurzů z řad učitelů
místních ZUŠ, organizátoři Sborování),
aktualizované webové stránky, upgrade
publikací či osobnost předsedy Willi
Türka, který pružně reaguje na řadu
konstruktivních připomínek, má dar
stmelovat kolektiv a je schopným manažerem. Nutno též připomenout, že
počítačová sazba not Ivo Prchala má

Máte nějakou humornou příhodu ze
své varhanické praxe?
Uvedu dvě historky z poslední doby.
Registrátorka: Zaskakoval jsem za jednu
kolegyni v kostele s malým jednomanuálovým mechanickým nástrojem.
Nachystal jsem si registraci na úvod
liturgie a včas příhodný zapnul varhany. Náhle k hracímu stolu přiskočila postarší paní a bez vysvětlení vypla
elektrický spínač a zasunula všechny
registry s výjimkou jedné slabé osmičky. Znejistil jsem, pak si dodal odvahy
a opět vysunul registry. Paní mi je opět
zasunula a posléze aktivovala elektrický
ventilátor. Úvodní preludium jsem tedy
submisivně zahrál na rejstřík Copula
8´. Tato hodná duše mi pak rejstříko-

Jak by měla Musica sacra více pomáhat
službě varhaníků?
Nebylo by od věci vytvořit nahrávky
kancionálového repertoáru a dát je na
spolkový web, aby varhaníci měli mustr,
jaké zvolit tempo či kterak píseň frázovat. Jednotná interpretace je nanejvýš
potřebná zvláště ve farnostech, kde působí vícero organistů.
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jestli tento žertík ještě někdo z osazenstva pochopil. 

vala u ordinaria, žalmu a závěrečnou
píseň – dle místního úzu – vygradovala
postupným přidáním všech varhanních
hlasů. Následné postludium na ni asi
zapůsobilo, protože příště mi nachystanou registraci na úvod liturgie ponechala.  Lektor: Nedávno jsem hrál při
bohoslužbě, kde lektor druhého čtení
chrlil slova jako z kulometu. Během
jeho kvapíku mne napadlo, že bych na
něj mohl navázat, a tak jsem zaimprovizoval velmi rychlou fughettu k písni
517 – přišlo mi to vtipné, ale nevím,

Co byste vzkázal čtenářům našeho
Zpravodaje, respektive chrámovým
varhaníkům?
Aby si rozšiřovali své hudební obzory
četbou nejenom Zpravodaje Musica sacra,
ale i časopisů Psalterium, Varhaník či Singende Kirche, poctivě se připravovali na
slavení liturgie a stali se AKTIVNÍMI
členy brněnské Jednoty.
Za rozhovor děkuje redakce Zpravodaje

Karol Frydrych (* 1975, Smolenice, SR) je český
pedagog, muzikolog, varhaník, sbormistr, hudební
skladatel. Maturoval na SPŠ stavební v Brně, technické vzdělání završil absolvováním Fakulty stavební
VUT. Hru na varhany studoval na ZUŠ varhanická
Brno ve třídě Zdeňka Hatiny, privátně u Drahomíry
Horákové, profesorky Konzervatoře Brno. V kompozici byl nejprve soukromým žákem Zdeňka Zouhara,
emeritního profesora JAMU, poté absolvoval dvousemestrální kurz Úvod do kompozice na Hudební
fakultě JAMU u Markéty Dvořákové. Hudebně-teoretické vzdělání si doplnil studiem pětiletého magisterského oboru Hudební věda na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity,
které posléze zakončil rigorózní zkouškou. Pro výkon pedagogické profese se
připravil aprobacemi: Učitelství estetické výchovy pro SŠ na FF MU, Hudební
výchova pro SŠ na PdF MU a tamtéž Fyzika pro ZŠ. Pedagogicky působí na
ZŠ Brankovice a tříletých kurzech jednoty Musica sacra. Dlouhodobě se věnuje
práci s pěveckými sbory; je zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru Collegium musicale bonum ve Slavkově u Brna, se kterým provedl mše W. A. Mozarta, J. Haydna, skladby B. M. Černohorského aj. Varhanickou službu vykonává
v Letonicích a ve Slavkově u Brna. Výsledkem jeho muzikologických aktivit je
více než 300 publikací (článků, recenzí, studií, rozhovorů).
6
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Zpráva o činnosti MUSICA SACRA za rok 2021
písně z Kancionálu – Vánoční a byly zahájeny
redakční práce na druhém opraveném vydání vyprodané publikace Zdeněk Pololáník
– Zpěvy mezi čteními.
Podle plánu vyšla čtyři čísla Zpravodaje,
kromě informací, ohlasů čtenářů a samostatných článků byla publikována série
článků Velké osobnosti koncilu a v každém
čísle Rozhovor s varhaníky – spoluautory edice
Varhanní preludia. Notové přílohy tvořily
převážně antifony k přijímání zhudebněné
Zdeňkem Pololáníkem.
Náš digitální hudební archiv Regenschori se úspěšně rozrůstá o další skladby, kterých je aktuálně přes 3 tisíce. Redakční tým postupně zaučuje samotné
autory pro správu vlastních skladeb.
Případní spolupracovníci jsou vítáni. Vývoj zajišťuje komunita Glowspace, která
kromě hudební oblasti začala propojovat
další církevní digitální projekty. Mobilní
aplikaci Zpěvníku pro scholy má nainstalováno více než 7,5 tis. uživatelů a u webové verze zaznamenáváme kolem 17 tis. návštěvníků měsíčně.
Za Musica sacra Willi Türk, předseda

Kvůli nepříznivé situaci s pandemií
Covid19 nemohly proběhnout pravidelné
hromadné akce jako valná hromada, Svatocecilské setkání a Sborování. Ze stejného
důvodu zůstal druhým rokem přerušen
kvalifikační vzdělávací kurz pro chrámové
varhaníky ve Žďáru nad Sázavou.
Předsednictvo naší Jednoty průběžně
udržovalo kontakt prostřednictvím videokonferencí. V říjnu se pak uskutečnila
schůze předsednictva v prostorách biskupství na Petrově za účasti sídelního biskupa
Vojtěcha Cikrleho.
Mimoto se uskutečnilo několik pracovních videokonferencí a osobních setkání
ohledně dalších záležitostí agendy Musica
sacra (Zpravodaj, projekt Donátor MS, publikační činnost, spolupráce s kolegy z ostravsko-opavské diecéze, soutěž svatojosefských písní, nabídka spolupráce České
biskupské konferenci ohledně projektu
nové generace kancionálu).
Podařilo se zrealizovat opravené a doplněné vydání publikace Varhanní doprovod
kancionálu, dále druhé přepracované vydání sešitu Varhanní preludia VI. Preludia na

Zpráva o hospodaření MUSICA SACRA za rok 2021
Hlavní položky výdajů tvořily: tisk Zpravodaje MS (39 tis.), poštovné (37 tis.), nájem
kanceláře (28 tis.), tisk publikace Varhanní
doprovod kancionálu (221 tis.), tisk publikace Varhanní preludia VI (29 tis.) a další
drobné položky (např. úhrada odebíraných
periodik, cestovné, korektury textů pro
Zpravodaj MS ad.).
Rozdíl příjmů a výdajů v minulém roce
byl + 36 tis. Kč.
Svatava Baráková

(výběr nejdůležitějších položek)
(veškeré finanční údaje jsou zaokrouhleny na celé tisíce Kč)
Finanční příjmy jednoty Musica sacra
v roce 2021 dosáhly 424 tis.
a výdaje 388 tis.
Hlavní položky příjmů tvořily: dary fyzických osob (77 tis.), dary od právnické
osoby (124 tis.) a příjmy z prodeje publikací (222 tis.).
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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.

kardinál
Henri de Lubac SJ
(1896–1991)
„Tradice je bohatší, než by se zdálo“
část odjakživa, má skutečné kořeny až
v posledních třech-čtyřech staletích,
a naopak leccos z toho, co je dnes pokládáno za revoluční novotu, tu už
dávno bylo, jen se na to zapomnělo.
(Například už na počátku 5. století sv.
Cyril Alexandrijský poučoval křesťany,
jak mají do rukou přijímat Tělo Kristovo...)
Jejich úsilí však přerušila další válka. De Lubac přenesl svůj zájem z teologie na odboj. Zapojil se do vydávání podzemního časopisu Témoignage
chrétien (Křesťanské svědectví) a pomáhal
uprchlíkům před nacismem, zejména Židům. Ještě v roce 1974, kdy byla
lyonská fakulta rušena, se tu nečekaně objevil televizní štáb z Tel Avivu
s přáním nafilmovat de Lubaca přímo
na místech, kde během války několik
Židů schovával. Mladí jezuitští studen-

Za první světové války sloužil Henri
de Lubac (1896–1991) na francouzsko-německé frontě, kde byl vážně raněn
do hlavy. Naštěstí se jej podařilo vyléčit a mohl se vrátit ke knihám a k přátelům do Tovaryšstva Ježíšova, kam
těsně před vypuknutím války vstoupil.
Po válce vystudoval v Anglii. V roce
1929 se vrátil do Francie a začal učit na
jezuitské teologické fakultě v Lyonu.
Tady už působil profesor Daniélou. Jejich setkání bylo rozhodujícím impulsem pro „Nouvelle thélogie“, současně
začali vydávat křesťanskou literaturu
z prvního století církve. Dnes proslulá
ediční řada Sources chrétienes (Křesťanské
prameny) obsahuje kus nejpestřejších
dějin církevního života z údobí jejich
utváření a relativizuje tak představy
o neměnnosti církevní tradice: mnohé z toho, co se považuje za její sou8
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Teprve nástup papeže Jana XXIII.
a jeho rozhodnutí svolat koncil znamenaly obrat. Mnozí do té doby podezřívaní, umlčení teologové dostali příležitost. Mezi nimi i de Lubac, kterého
jmenovali jako experta do přípravné
koncilní komise.
De Lubac se dočkal nejen koncilu
a jeho závěru, ale i návštěvy papeže
Jana Pavla II. v Paříži. Ten v proslovu
na půdě pařížského Katolického institutu vzdal hold de Lubacovi, kterého
nazval svým učitelem. Francouzský
teolog od něj po delším váhání nakonec přijal v roce 1983 i poctu kardinálského purpuru. Váhal, protože si na
biskupa připadal příliš starý. Nakonec
se stal kardinálem jako pouhý kněz.
Malá slavnost, kterou mu v Paříži
uspořádali jezuitští spolubratři, byla
vrcholem zadostiučinění, kterého se
mu po právu dostalo. Bral je „zástupně
za všechny ty, kterým Pán Bůh nepopřál tak dlouhého života“.

ti, kteří při filmování pomáhali, žasli
nad bludištěm chodeb pod přilehlou
bazilikou, v němž se jejich vážený profesor pohyboval se stejnou jistotou
jako ve farní knihovně.
Po druhé světové válce pokračoval ve
vytváření „teologie schopné konfrontace se skutečnými problémy současnosti“. Toto úsilí, vlastní „Nouvelle théologie“, mířilo k jádru vnitrocírkevního
sporu o vztah k moderní společnosti.
Už před válkou se o řešení této otázky
pokoušeli modernisté, jejich pokus byl
katolickou církví odmítnut. Teď se ve
stejné situaci a v zorném poli příslušné římské kongregace ocitl de Lubac.
V roce 1954 mu bylo doporučeno, aby
– alespoň na čas – přestal vyučovat.
Následujících deset let bylo pro něho
těžkou zkouškou: byl posílán z místa
na místo, jeho knihy byly vyřazovány
z knihoven a stahovány z knihkupeckých pultů. On sám se ocitl v úplné
izolaci. V Americe právě tehdy zemřel
jeho přítel – podobně postižený a poslušně mlčící – jezuitský kněz a vědec
Pierre Teilhard de Chardin.

Petr Kolář SJ
(převzato z časopisu Anno Domini)
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Varhaníkem na plný úvazek,
aneb
život mého tatínka Bořivoje Grepla
denta Bořivoje bydlení na faře u kostela
sv. Jakuba Staršího. Bořivoj rád oplácel
tuto možnost ubytování hraním při bohoslužbách. Tím také získával praxi pro
službu, která ho provázela po celý život.
V době, kdy se vracel z vojny, hledali
v Břeclavi varhaníka. Bořivoj se zde ujal
nejen varhanické služby, ale také řízení
sboru a setkal se tady se svojí životní
láskou Anežkou, která ho bezpochyby
okouzlila svým nádherným sopránem.
A tak vytvořili tito dva mladí lidé nerozlučný pár, který svými vrozenými dary
od Pána Boha vracel právě jemu svou
vděčnost a chválu při bohoslužbách.
Krásně se doplňovali – Bořivoj výbornou hrou na varhany a jeho žena Anežka nádherným zpěvem, který povznášel
přítomné až do nebes.
Po svatbě v roce 1957 nabídl novomanželům Greplovým tehdejší farář
P. Karel Havlas možnost bydlení v areálu fary, v domečku na farním dvoře.
Zde také vyrůstaly tři dcery manželů
Greplových. Narození čtvrtého dítěte,
syna Bořivoje, bylo provázeno psychickým terorem uplatňovaným na tatínkovi Bořivojovi, který v té době učil na
lidové škole umění v Břeclavi hře na

V Hrochově, vzdáleném asi dvacet
kilometrů od Prostějova, se v sobotu 9.
října 1926 narodil do rodiny krejčího
Bořivoj Alois Josef Grepl. V rodině bylo
devět dětí, Bořivoj byl poslední. Když se
narodil, jeho mamince bylo čtyřiačtyřicet let. Doma měli jednu místnost, kde
bylo vše – kuchyň, dílna i ložnice.
V roce 1938, v době nástupu nacismu,
bylo Bořivoji dvanáct let a uvědomoval
si válečné napětí v rodné i sousední vesnici. Začal se věnovat krejčovskému
řemeslu, stejně jako jeho otec a sourozenci. Jeho životní cesta však byla
nasměrována k jiným cílům. Hrával
v Suchdole u Prostějova na varhany.
Tuto možnost měl díky panu kaplanovi, který ho nejdříve sám vyučoval
a později jeho základní hudební vzdělání také financoval.
Láska k hudbě a hře na varhany přivedla Bořivoje ke studiu na varhanické
škole v Brně. Přijímací zkoušky skládal
u Miroslava Příhody, který v té době
působil jako ředitel kůru v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie na Starém
Brně. Jeho profesory byli mimo jiné Josef Pukl, Josef Tomaštík a Karel Hradil.
Profesor Hradil také zajistil pro stu10
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je daná skladba tónině. Samozřejmě
jsme jen málokdy uhodli, ale tatínek
suverénně sdělil odpověď na záludnou
otázku a poté stvrdil správnost odpovědi příslušným akordem zahraným na
klavír.
V Břeclavi byl tatínek opravdu varhaníkem na plný úvazek. Tehdy byla
v Břeclavi mše každý den a v neděli
dvě mše a odpoledne vždy požehnání.
To vše dokázal tatínek obsloužit. Kromě toho se intenzivně věnoval nácviku a řízení sboru. Při krásných a velmi
slavnostních májových jsme se sborem
zpívali čtyřhlasně Litanii loretánskou.
Všemu byla věnována intenzivní příprava. S panem farářem se vždy před
nadcházejícími svátky scházel v našem
obývacím pokoji a podrobně probírali a plánovali průběh obřadů. Dodnes
vzpomínám na nádherně prožité Vánoce, kdy nás provázelo jisté napětí, jak
produkce nacvičené mše dopadne. Po
půlnoční mši přicházeli někteří zpěváci a hudebníci k nám domů a probírali
nadšeně, jak se vše povedlo.
V Šebrově prožili manželé Greplovi
téměř dvacet let života, ale stále je to
táhlo zpět do Břeclavi, kde prožili své
nejkrásnější roky, a tak se k prožívání důchodového věku znovu vrátili do
své, navzdory všemu strádání, milované
Břeclavi. Tatínek zde prožíval krásné
chvíle na své zahrádce. Tady byl spokojený a nejednou se zasnil v proutěném
křesílku. Když už mu síly docházely
a svoji zahradu musel opustit, vytvořil
si alespoň malinkou zahrádku vzadu za

Bořivoj Grepl

klavír. Neúnosný nátlak totalitního režimu donutil manžele Greplovy řešit
situaci přestěhováním rodiny do malé
obce Šebrov v blízkosti poutního místa
Vranova u Brna. A zde tatínek Bořivoj
plnil přání své maminky Jenovéfy, která doufala, že její syn bude jednou hrát
Panně Marii vranovské. Splnilo se a tatínek na Vranově hrál, vedl sbor a maminka zpívala – všichni ke chvále Boží.
Tatínek měl neuvěřitelný přehled
o historických etapách, znalosti ze zeměpisu, ale především z muzikantské
oblasti. Dodnes mám ve vzpomínkách,
že jsme vždy při slavnostním nedělním
obědě poslouchali polední koncert a tatínek nás zkoušel, jakou skladbu zrovna hrají a kdo je jejím autorem. Potom
pokračoval záludnou otázkou, v jaké
11
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Tatínek strávil poslední dny svého života v Domově Matky Rosy – v klášteře
promodleném desítkami let působení
Kongregace sester Těšitelek Božského
Srdce Ježíšova. V pondělí 14. února zde
občerstven svátostí pomazání nemocných a posilován přítomností své životní lásky, manželky Anežky, vydechl
naposled.
Tatínkova stopa dál kráčí tímto světem v muzikantském umění a varhanické službě v jeho dětech, vnoučatech
a pravnoučatech…
Deo gratias.

domem, kde pěstoval pár brambor, rajčata a papriky. Miloval také četbu knih
a společně s maminkou procestoval velké množství různých koutů světa.
Potom však přišlo období postupného opouštění věcí lidských. Tak tatínek
musel opustit hraní na varhany i svoji
milovanou zahrádku. Měl však to velké štěstí, že měl po svém boku bytost
– věrnou a milovanou manželku, která
ho provázela až do poslední chvíle. Je
třeba poděkovat mamince Anežce, která umožnila tatínkovi prožívání životní
etapy obtížené stářím a nemocí v bezpečí domova, v její přítomnosti a neúnavné péči, s níž se o tatínka starala.

Marie Kozáková, dcera

Důstojný pán Josef Martínek
(1888–1962) – výročí
ka fotografií, originálních manuskriptů
hudebních skladeb a dobových liturgických rouch byla opakovaně zpřístupňována po dobu deseti dnů a byla bohatě
navštívena. Dvakrát navštívil výstavku
synovec pana profesora a ocenil hudební archiv našeho kůru, jenž zřejmě jako
jediný uchovává soubor skladeb, který
se nezachoval ani v pratecké farnosti,
ani v autorově rodině.
Při této příležitosti bych rád vzpomněl
„vrcholné éry“ Blažovického chrámového sboru, ve kterém působil právě pod

Před deseti lety
(20. května 2012)
jsme v Blažovicích
vzpomněli 50. výročí úmrtí pana
profesora pátera
Josefa Martínka
nedělní
liturgií
a výstavkou v přístavbě. Při mši byla
Dp. Josef Martínek
přednesena část
jeho Velikonoční mše a o Vánocích část 5.
koledové mše op. 54 z roku 1956. Výstav12
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svátcích působila většina členů blažovických kapel a hosté – mezi nimi pravidelně s flétnou známý houslař Bohumil
Buček z Jiříkovic. Oblíbeným hráčem
pana profesora byl skvělý kontrabasista
pan Antonín Klaška, místní holič.
Martínek byl horlivým mariánským
ctitelem – též Staré Matky Boží Žarošské
Divotvůrkyně Moravy. Při jedné z poutí se od místních hudebníků dozvěděl
o existenci Žarošické mše pastýřské, opatřil
si její opis a v roce 1952 ji za textové spolupráce básníka Dp. Josefa Marcela Svobody upravil. Jako docent zpěvu v brněnském alumnátu měl u chrámových
hudebníků velký vliv, také proto jeho
tvorba zněla na mnoha kůrech kostelů
zvláště brněnské diecéze.

patronací pana profesora a Vladimíra
Babušíka, varhaníka a člena sboru brněnské opery.
Sbor nastudovával čerstvě zkomponované liturgické skladby pana profesora
často pod jeho přímým vedením a s doprovodem dobře obsazeného orchestru.
Některé významné „mše“ pak přednesl
společně se slavkovským a prateckým
sborem „pohostinsky“ v různých kostelích. Sbor často vystupoval v různých
moravských chrámech v Brně, ve Slavkově u Brna, na Hostýně a dalších. Ve
vsi vystupoval též při různých oslavách,
pro které nacvičoval skladby klasiků.
Ze sólistů sboru v této době bych vzpomněl Helenu Mazílkovou-Kubínkovou,
Ludmilu Maňákovou-Benešovou, Pavla Beneše a Františka Paulíka. V doprovodném orchestru o významných

Jan Kašpařík

Sboristé s Dp. Josefem Martínkem, Slavkov u Brna, 24. dubna 1960, foto J. Kocian
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Křižanovická Hubertská mše
vnučkami, díky trubačským kurzům
pořádaným v Chlumu u Třeboně.
Naše kariéra amatérských trubačů
ale nezačala současně. Jako první jsem
se k troubení dostala já, Terezie Voňková, která jsem k lesnici přišla úplnou
náhodou. Do té doby jsem hrála v Základní umělecké škole Arthura Nikische v Bučovicích na trubku a s lesnicí
jsem se poprvé setkala u dědečka, Miloše Voňky, který ji dostal od kama-

Mše ke cti a chvále svatému Hubertovi jsou tradičním způsobem, jakým
myslivci vzdávají díky svému patronovi. S nápadem, uspořádat takovou
slavnost i v našem kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Křižanovicích přišel můj
děda, hospodář myslivců z Křižanovic
a Maref, Miloš Voňka. Ke Svatohubertské mši totiž neodmyslitelně patří hra
na lovecké hudební nástroje, kterým
se věnuje on sám spolu s námi, svými

Miloš Voňka, Klára Cenková, Terezie Voňková, Gabriela Cenková a varhaník Lukáš Frydrych
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tyto nástroje jsou v B ladění a jsou bezventilové, tudíž nemají klapky. Lesnice
je větší a dá se připodobnit klapkovému koncertnímu lesnímu rohu. Borlice
je menší a laděná o oktávu výše než lesnice, dá se tak svým zvukem připodobnit trubce. Na lesnici a borlici se kvůli
absenci ventilů dají zahrát pouze tóny
C, G a E. Lesnice je ale výjimečná tím,
že jde rozšířit škálu tónů pomocí techniky krytí roztrubu dlaní.
První Hubertská mše v Křižanovicích se uskutečnila v roce 2018 za doprovodu mne a mých sestřenic, tedy Terezie, Kláry a Gabriely. Na příští, která
proběhla v roce 2019, se k nám přidal
i děda Miloš. Nyní hrajeme v plné sestavě, jejíž nedílnou součástí je i náš
varhaník Lukáš Frydrych, který nás
doprovází. Při své třetí Hubertské mši,
konané letos v neděli 6. února 2022,
jsme hráli části Hranické Hubertské mše
v B-dur, v úpravě Petra Vacka a Vladimíra Vyhlídala, doplněnou o Halali
z Trubačského desatera od prof. Antonína Dyka. Nesmíme též opomenout
zpěvačky Marii Cenkovou a Ivanu
Svobodovou, jež zpívají responsoriální
žalm nejen při Hubertské mši, ale také
pravidelně při běžné nedělní liturgii.
Celé desatero bylo možné si poslechnout po sváteční mši v krátkém koncertu, při agapé a prohlídce loveckých
trofejí. Přestože jsme my, trubači z Křižanovic, pouze amatérskými, věřím, že
jsou naše Hubertské mše opravdovým
hudebním i duchovním zážitkem.
Terezie Voňková

ráda. Zanedlouho mne také děda přihlásil do kurzu mysliveckých trubačů
v Chlumu u Třeboně, který se každoročně pořádá na začátku srpna.
Letní kurz trubačů je jedním ze dvou
kurzů již tradičně pořádaných Klubem trubačů ČMMJ pod garancí Petra
Dudy. Každoročně se do Chlumu u Třeboně sjíždí přes sto amatérských trubačů, kteří se ve skupinkách po třech
nebo šesti učí správně hrát na lovecké
nástroje pod dohledem profesionálních
lektorů z celých Čech. Součástí jsou ale
i společné nácviky všech účastníků kurzu pro závěrečný koncert. Po celou dobu
kurzů se trubači učí hrát jak skladby
pro závěrečný koncert, které jsou každý
rok jiné a upravené právě pro amatérské
trubače, tak tradiční lovecké signály
a hlaholy od prof. Antonína Dyka či
Josefa Selementa. Pro vlastní procvičování začínajících i pokročilých trubačů
je doporučována Škola hry na lovecké nástroje Tomáše Kirschnera.
Protože se lovecké hudební nástroje
zalíbily mým sestřenicím, přihlásily se
další rok do kurzu i Gabriela a Klára
Cenkovy. Postupně se tak mé sestřenice naučily hrát na lesnici, kterou později vyměnila Gabriela za borlici a společně se mnou pak hrály na honech
v Křižanovicích a v Marefách. Netrvalo
dlouho a tato hudba nedala spát ani
našemu dědovi, který se o několik let
později také účastní kurzu trubačů.
Lesnice a borlice jsou tradičními
mysliveckými nástroji používanými
zejména při praktické myslivosti. Oba
15
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Vánoce na kůrech
Morkovice-Slížany
Chrámový sbor farnosti Morkovice-Slížany zpíval 24. a 25. prosince. Na
programu byly: Josef Hrůza – Pastorella
in F Nebeští měšťané, Graduale in D Vítáme Tě, Jezulátko a Pastorella in F od F. X.
Thuriho.
Vladimír Bleša

Adamov
Ve slavnostní, radostné vánoční atmosféře v kostele svaté Barbory v Adamově zazněla na půlnoční a na Boží
hod vánoční Česká vánoční mše koledová
od Karla Hradila v provedení místního
smíšeného farního sboru.
O svátku Svaté rodiny zazpívala
schola s dětmi koledy a vánoční zpěvy
za doprovodu kytar – všichni zaslouží
velkou pochvalu.
Na závěr vánoční doby, o svátku Křtu
Páně, byla ještě jednou uvedena mše od
Karla Hradila.
Adamovský chrámový sbor v letošním roce oslaví 165 let od svého založení – 165 let nepřetržité služby ke chvále
Nejvyššího.
S přáním Božího požehnání při
všem konání do celého roku
Josef Novotný

Třebíč
Ač situace o letošních Vánocích nebyla nikterak příznivá, v Třebíči se i tak
podařilo ve všech kostelích nacvičit
a provést sborovou a instrumentální
hudbu. Vše ve znamení jisté obezřetnosti a skromnosti vůči minulým rokům, ale o to upřímněji.
Farnost kostela Proměnění Páně na
Jejkově se letos mohla pochlubit zcela novým dětským sborem Kuliferda.
Jeho odvážných osm děvčat (věk 6–11)
se na Štědrý den a Boží hod spojilo
s malým orchestrem a několika sboristy bývalého sboru Amea Chorus a pod
vedením Karla Tomka bohoslužby prozářili třpytivým dětským sopránkem.
Jelikož je důležité chrámové muzikanty
a zpěváky do sborů nejen lákat, ale především vychovávat a vést již od útlého
věku, málokterá „Kuliferdka“ se o těchto svátcích vyhnula svému vůbec prvnímu sólu. Počáteční trému a ostych prvních zkoušek tak vystřídaly suverénní
zpěvácké výkony, inu jak to u dětí tohoto věku bývá. S hravou atmosférou sbo-

Křižanovice
Na Štědrý den a Boží hod vánoční
zazněla v kostele Nanebevzetí Panny
Marie anonymní Pastýřská mše. Účinkovali: šestnáctičlenný ženský chrámový sbor, Marie Cenková (mezzosoprán),
Anna Gulová (mezzosoprán), Lukáš
Frydrych (varhany) a Marta Kuchtová
(sbormistr). Na svátek Křtu Páně sbor
provedl Pastýřskou mši v kostele Narození svatého Jana Křtitele v Dražovicích.
Lukáš Frydrych
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dortu pak byla třebíčská premiéra části
Variací na píseň Adéste Fidéles pro smyčcový orchestr a svátečního Postludia pro
varhany na píseň Narodil se Kristus Pán,
obojí od třebíčského varhanáře, varhaníka a skladatele Tomáše Nováčka.
U sv. Martina ovšem již 30 let v různých podobách a uskupeních funguje
schola mladých muzikantů, nyní pod
vedením budoucího pedagoga Vojtěcha Pia Čapka. Vystupuje ve zvukově
velmi zajímavém obsazení: jednohlasý
zpěv, sopránová flétna, klarinet, housle, baskytara a klávesy. O svátku Zjevení Páně doprovodila mši v autorské
aranži širokým výběrem vánoční hudby od části Rybovy Tříkrálové pastorely
přes tradiční koledy – například Veselé
vánoční hody, až po soudobou muziku:
Díky Betlémské ze zpěvníku Hosana
nebo S nadějí pod srdcem z webu Regenschori.cz.
Taktéž bazilika sv. Prokopa, jakési
někdejší pomyslné epicentrum vánoční muziky v Třebíči hlavně při hojně
navštěvovaných koncertech, nezůstala
zcela hudbou opuštěna. Již druhý rok
sice musela být většina koncertů a různých akcí zrušena, avšak letos se alespoň mohl za svědomitého dodržování
vládních nařízení uskutečnit již rok
odložený jubilejní 35. novoroční varhanní koncert Marka Buše, varhaníka
třebíčského a kastelána zámku na Náměšti. „Výběr z hroznů aneb nadrobený kafe!“ – takovýto „punkový“ název
programu zval návštěvníky k nevšednímu výběru skladeb, které zdejším var-

ru (a milého provedení) skvěle souzněl
i výběr skladeb, kterými byly koledy
z kancionálu ve vkusných reharmonizacích s častokrát velmi nápaditými
ritornelly od australského skladatele
Charlese Norwella, který s oblibou pro
tento konkrétní kůr skládá.
Koledová díla tohoto autora zazněla
i na kůru děkanského kostela sv. Martina. Ač byl program těchto Vánoc sestavován tak, aby jeho případné storno
z epidemiologických příčin co nejméně bolelo, přesto se podařilo více než
důstojně oslavit narození Spasitele.
Původně skromně pojaté obsazení se
tak povedlo rozšířit na celý Svatomartinský chrámový sbor s orchestrem,
ve kterém jsme snad poprvé v historii kůru měli kromě smyčců, varhan
a flétny obsazeny i orchestrální perkuse a dokonce i skutečnou sedmipedálovou harfu (!). Právě ta nejvíce vynikla v ritornellu k písni Chtíc aby spal
(opět z pera Charlese Norwella), které
je sametovou ukolébavkou v jemném
třídobém taktu právě narozenému betlémskému Jezulátku. Oproti něžnému
programu z Božího hodu byla muzika
na novoroční mši svaté radostná, snad
i méně vážná a předznamenávající rok
očekávané radosti z postupného vytrácení jedné jisté pandemie. Opět v aranži a ritornellovém stylu Charlese Norwella zazněly veselé Třebíčské koledy,
které jazykem ale i nenucenou melodikou zcela odpovídají slavným malovaným třebíčským betlémům, které zdobí naše kostely dodnes. Třešničkou na
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ním manželů Lojdových. Opět bohaté
a nevšední složení muzikantů (5 houslí, 3 flétny, 2 kytary, violoncello a altový
saxofon) doprovodilo dětskou štědrovečerní mši, uvítalo zástupy dětských
tříkrálových koledníků a pak v neděli
9. ledna doprovodilo zpěv farníků při
mši, na které však hostoval také chrámový sbor kostela Narození Panny Marie v Přibyslavicích pod vedením Pavla
Maxy, též varhaníka baziliky.

hanám v příjemné románsko-gotické
akustice nejvíce sluší (navzdory pomalé
traktuře a částečně poškozenému píšťalovému fondu). Na původně romantickém nástroji se zaskvěla Fantasie na
symfonickou báseň Vyšehrad Josefa Kličky,
ale třeba i renesanční Samuel Scheidt,
Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy nebo dokonce břeskný
Leoš Janáček a Carl Orff ve varhanním
přepisu samotného interpreta.
Při bohoslužbách pak hrál početný
orchestřík bazilických dětí pod vede-

František Ignác Dolíhal

Dovolujeme si Vás informovat, že Musica sacra vydala
VARHANNÍ PRELUDIA
NA VELIKONOČNÍ PÍSNĚ
Z KANCIONÁLU
2. přepracované vydání
Publikace obsahuje 119 předeher,
meziher a doher na všechny velikonoční a svatodušní písně z Kancionálu
v jeho základní verzi. Oproti vydání
z roku 2009 je toto přepracované
vydání obohaceno o 29 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 uvedených v tiráži.
Publikace bude k dispozici také v prodejně Donum, Petrov 9, Brno.
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Informace – Nabídky – Pozvání
Svatocecilské setkání se uskuteční v dřívějším termínu, a to v sobotu 8. října
2022. Oslavíme při něm 30. výročí založení Musica sacra, hlavním celebrantem
slavnostní mše v 10 hod. v brněnské katedrále bude emeritní olomoucký pomocný biskup a známý autor duchovní poezie a hudebník Mons. Josef Hrdlička. Srdečně zveme.
Od září r. 2022 plánujeme pokračovat (druhým ročníkem) v kvalifikačním
kurzu pro chrámové varhaníky, který byl pod záštitou brněnského biskupa zahájen ve Žďáru nad Sázavou. Bližší informace naleznete v dalším čísle Zpravodaje.
Notové přílohy tohoto čísla Zpravodaje:
Zdeněk Pololáník – Antifony k přijímání na tyto liturgické dny: slavnost Nanebevstoupení Páně, slavnost Seslání Ducha Svatého, slavnost Nejsvětější Trojice,
slavnost Těla a Krve Páně, slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a první svaté přijímání dětí.
V roce 2021 jste na činnost jednoty Musica sacra věnovali dary v celkové výši
77.327,87 Kč – děkujeme Vám. Zároveň Vás prosíme o další podporu, a to nejen
finanční, v r. 2022. 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

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 červenci 2022. Uzávěrka následujícího čísla je 7. 6. 2022.
Budeme rádi, když nám pošlete své příspěvky. Předem děkujeme!
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Křížovka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

8.
9.

konec (závěrečné slovo) modlitby
jméno hudebního skladatele
Hurníka (1922–2013)
10. zkratka akademického titulu
bakalář umění
(lat. baccalaureus artis)
Karol Frydrych

velké skupenství včel
bratr Ábela
velká vodní plocha
mládě lva
dvakrát zvýšený tón G
Pomocný technický prapor
nápis na kříži Ježíše Krista

Řešení tajenky z minulého čísla ANTONÍN DVOŘÁK:
1. kapr, 2. paní, 3. učit, 4. rosa, 5. Venuše, 6. Dušín, 7. koncert, 8. Amadeus, 9. Advent, 10. story, 11. Syřan, 12. Mesiáš, 13. epik. Správnou tajenku nám zaslalo šest
luštitelů: L. Janírek, J. Faktor, Z. Štěpánková, J. Lindr, M. Koubová a D. Pištěková.
Odměnu zasíláme panu Lukáši Janírkovi. Tajenku tohoto čísla nám zasílejte do
7. 6. 2022.
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