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„Nebojte se [...] Byl vzkříšen“.
Tato slova chtějí dosáhnout
našich nejhlubších přesvědčení
a jistot, našich způsobů
usuzování a vyrovnávání se
z každodenními událostmi,
a zejména našeho vztahování se
k druhým. Prázdný hrob chce
vyzvat, pohnout a vyvolat, ale
především dodat odvahu k víře
a důvěře, že Bůh „přichází“ za
jakékoli situace v jakémkoli
člověku a že Jeho světlo může
dosáhnout těch nejnečekanějších a nejuzavřenějších
životních zákoutí. Byl vzkříšen
ze smrti, vstal z místa, odkud
nikdo nic nečekal, a čeká na
nás – jako očekával ženy – aby
nám dal účast na svém díle
vykoupení. Toto je základ
a síla, kterou jako křesťané
máme…
papež František
(velikonoční vigílie 2018)

***
Milí čtenáři našeho Zpravodaje,
kéž i skrze hudbu svátků smrti a vzkříšení našeho Pána co nejplněji prožijete
slavnost našeho vykoupení (i když letos zcela neobvyklým způsobem).
Karel Cikrle, Willi Türk, Svatava Baráková a Ondřej Múčka

Valná hromada Musica sacra 29. 2. 2020

Letošní přestupný rok nám přinesl s 29.
únorem ještě něco: v sobotu 29. 2. 2020
v 9.30 se na ZUŠ varhanická Brno sešla
výroční valná hromada jednoty Musica
sacra za účasti 35 členů a několika dalších
hostů. Všichni zúčastnění, jež se setkali
v sále varhanické školy, zahájili valnou
hromadu vzýváním Ducha Svatého písní
Přijď, Tvůrce, Duchu. Modlitbu vedl otec
Karel Cikrle, na varhany ji doprovodil Petr
Kolař.
Po modlitbě se ujal slova předseda MS,
jáhen Willi Türk a co nejsrdečněji všechny
pozdravil a přivítal. Omluvil přitom
místopředsedu Ondřeje Múčku, který žel
pro nepřízeň počasí zůstal v Praze. V úvodu
jsme vyslechli sdělení o činnosti MS
v uplynulém roce 2019 a sice o akcích,
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které MS každý rok pravidelně pořádá. Poté následovala zpráva dozorčí rady
o hospodaření za rok 2019. Za Irenu Veselou, která měla původně zprávu
přednést, pohotově zaskočila Stanislava Syrková. K podaným zprávám nebylo
připomínek ani dotazů. Dále jsme byli vybídnuti k volbě ověřovatelů zápisu
z valné hromady; souhlasem shromáždění byli schváleni dosavadní úspěšní
vykonavatelé této funkce – Josef Gerbrich a Olga Frydrychová.
Všichni pak byli předsedou srdečně pozváni k účasti na stálých akcích MS:
Sborování (ve Žďáru nad Sázavou), zájezdu za varhanami (letos opět do Vídně)
a již 25. Svatocecilském setkání, které doprovodí katedrální sbor pod vedením
Petra Kolaře. Nechyběla též zpráva o vydavatelském záměru MS, jehož hlavním
počinem bude vydání responzoriálních žalmů Jiřího Břízy, dále by měl být
realizován dotisk Snadného doprovodu Kancionálu a vyprodaných dílů edice
Varhanní preludia.
Program dále pokračoval vystoupením některých „přespolních“ osobností
církevní hudby: ze Zlína přijel P. Ondřej Talaš a seznámil nás s projektem
„Regenschori“. Začal úvahou nad označením „Regenschori“ a mluvil o budoucích možnostech chrámových hudebníků a sbormistrů najít široký výběr
požadovaných písní a skladeb v elektronické podobě na internetu.
Poté vystoupil prof. Jiří Sehnal a poreferoval nám o své poslední práci
pojednávající o figurální hudbě.
Nakonec nám předvedl připravovaný Feriální žaltář Zdeňka Pololáníka
Martin Uhlík z Ostravy.
Program formální části valné hromady uzavřela modlitba „Anděl Páně“, po
níž bylo přidáno „Odpočinutí věčné“ za zemřelé členy MS a požehnání otce
Karla Cikrleho.
Bylo načase popřát váženým oslavencům a jubilantům: prof. Sehnalovi
k úctyhodnému věku 89 let, otci Karlovi Cikrlemu k polokulatým 85.
narozeninám a naší paní sekretářce Svaťce Barákové, která nedávno oslavila
jubileum 40 let. Všichni přijali pozvání na číši vína a ke společnému lidovému
oslavnému zpěvu Živijó a Aby nás Pán Bůh miloval.
Blahopřání završilo vystoupení Collegia musicale bonum ze Slavkova u Brna.
Soubor řídil Karol Frydrych za varhanního doprovodu své manželky Olgy.
Zazněly tři skladby – Tantum ergo in G od Johanna Michaela Haydna, Verleih
uns Frieden gnädiglich (Uděl nám pokoj milosrdně) od Felixe Mendelssohna
Bartholdyho a poměrně náročná kantáta od Dietricha Buxtehudeho – Alles, was
ihr tut mit Worten oder mit Werken (Vše, co konáte slovem či skutkem).
Collegium bylo odměněno náležitým potleskem. Uvedené kompozice byly
repertoárovou inspirací pro některé přítomné sbormistry, kteří si vyžádali noty.
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"Živijó" jubilantům Jiřímu Sehnalovi a Karlu Cikrlemu (vlevo)
a Svatavě Barákové (vpravo)

Collegium musicale bonum pod vedením Karola Frydrycha
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Pěkným dárkem byla nově vydaná Liturgika otce Karla Cikrleho, kterou
všichni přítomní obdrželi.
Nakonec se jako každoročně všichni sešli k osobním setkáním a rozhovorům
na společném agapé. Všem, kdo se na realizaci valné hromady podíleli, patří
velký dík a Pán Bůh zaplať. Všichni se už těšíme na další setkávání MS.
Martina Cecílie Lavičková III OP
***

Zpráva o činnosti za rok 2019
Naše jednota Musica sacra se v minulém roce věnovala obvyklým aktivitám a
potřebám.
Členská základna se rozrostla na 564 členů. Přihlásilo se osm lidí (z toho
sedm z kurzu v Břeclavi a jedna účastnice kurzu pro sbormistry). Sedm našich
členů zemřelo: pánové Josef Veselý, Ing. František Popolanský, prof. PhDr.
Miloslav Buček, CSc., P. Jan Kubát, Jiří Havelka, František Pecina a letos v
lednu zemřela paní Ing. Anna Zavadilová. V modlitbě na ně vzpomeneme při
společném Anděl Páně v závěru oficiální části této valné hromady a prosbu za ně
vložíme do slavnostní eucharistie při Svatocecilském setkání.

Jménem předsednictva MS přednesl zprávu o činnosti předseda Willi Türk
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Kancelář naší jednoty o patro výš funguje v obvyklém režimu.
Předsednictvo, které řídí naši jednotu mezi VH se podle plánu sešlo na
pracovním zasedání v únoru, červnu a září spolu s některými členy dozorčí rady
a dalšími spolupracovníky naší jednoty.
Sborování na regionální úrovni se uskutečnilo pouze v Šaraticích a to díky
nasazení Karola Frydrycha, člena předsednictva MS a uměleckého vedoucího
souboru Collegium musicale bonum. Konalo se v neděli 5. května odpoledne za
účasti pěti sborů. Závěrečnou společnou skladbu Tantum ergo Josepha Michaela
Haydna secvičil a následně na závěr přehlídky řídil Karol Frydrych.
Zájezd za varhanami se uskutečnil v sobotu 19. října do Vídně. Jeho cílem
byly varhany ve vídeňském varhanním institutu a dále ve františkánském kostele
a v kostele sv. Michaela.
Co se týče Zpravodaje, vyšel v minulém roce opět 5x. Jako vždy – uvítali
bychom více příspěvků z řad členské základny. Za křížovky, které se těší značné
oblibě u čtenářů, a mnohé příspěvky chci poděkovat Karolu Frydrychovi.
Pokračujeme v notových přílohách se snadnými sbory či varhanními skladbami
obsahově zaměřenými na aktuální období liturgického roku, na což jsou velmi
kladné ohlasy. Za sazbu těchto notových příloh děkuji manželům Lence a Ivo
Prchalovým. Jen pro informaci: Zpravodaj vychází v tištěné podobě v nákladu
400 ks, v digitální podobě je rozesílán přibližně 700 zájemcům.
Svatocecilské setkání, které patří tradičně k zdařilým akcím naší jednoty,
proběhlo pod záštitou brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho v sobotu 23.
listopadu v katedrále na Petrově. Hlavním celebrantem mše byl brněnský
pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul. Liturgii doprovodila zpěvem a malý
koncert po mši zrealizovala Svatomichalská gregoriánská schola vedená Josefem
Gerbrichem. Příjemné pohoštění v prostorách biskupství po programu v katedrále
skvěle zajistila naše sekretářka Svatava Baráková se svými pomocnicemi
a pomocníky ze Znojma.
Tříletý kvalifikační varhanický kurz v Břeclavi byl zakončen
komisionálními zkouškami z varhanní hry v sobotu 1. června, kterých se
zúčastnilo 40 posluchačů. 33 z nich splnilo požadavky k získání kvalifikace
stupně D, zbylých 7 ukončilo kurz pouze čestným uznáním s tím, že po dosažení
požadované úrovně mohou složit opravnou zkoušku ke kvalifikaci stupně D na
zdejší ZUŠ varhanická. Slavnostní předání kvalifikačních osvědčení a čestných
uznání se uskutečnilo v neděli 23. června v podvečer při liturgii zpívaných
nešpor, jimž předsedal diecézní biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Spolu s kurzisty
přijeli na tuto slavnost i jejich blízcí rodinní příslušníci a také někteří kněží, takže
kostel Panny Marie v Břeclavi-Poštorné byl zcela zaplněn. Slavnost pak
doznívala do večerních hodin při agapé v nedalekém kulturním domě.
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V říjnu jsme otevřeli tříletý kvalifikační varhanický kurz ve Žďáru nad
Sázavou. Je o něj velký zájem – máme přihlášených 80 frekventantů, na výuce
varhanní hry se podílí devět učitelů z řad Musica sacra (Willi Türk, Dita
Türková, Svatava Baráková, Stanislava Syrková, Irena Veselá, Blanka Kolářová,
Karol Frydrych, Tomáš Nováček, Jiří Lang). Výuka takto velkého množství žáků
se dá kvalitně zajišťovat díky vstřícnosti místních kněží (přístup k varhanám
a rezervace kostelů pro výukové hodiny) a velkorysé otevřenosti místní ZUŠ,
v jejichž prostorách má kurz skvělé zázemí (sál pro přednášky společných
předmětů, učebny pro výuku varhan, šatna, automat na teplé nápoje, WC).
Kurz pro chrámové sbormistry probíhá v poněkud pozměněné frekvenci
v této budově (ZUŠ varhanická) pod vedením Ondřeje Múčky. Pravidelně se
kurzu účastní kolem 15 zájemců.
Co se týče vydavatelské činnosti, po náročné redakční práci vyšla
v upraveném vydání velice užitečná a úspěšná publikace Příručka pro varhaníky
autorské dvojice Karel Cikrle – Jiří Sehnal, která zahrnuje tři samostatné
vzdělávací texty: Stručný přehled dějin katolické chrámové hudby profesora
Jiřího Sehnala a dva texty otce Karla Cikrleho – Liturgická hudba a Liturgika.
Posledně jmenovaná navíc vyšla samostatně ve formě brožury. Tuto publikaci si
v několika tisícových nákladech objednaly různé farnosti a instituce. O publikace
vydané MS je zájem, jsme rádi, že slouží svému účelu. Varhanní doprovod
Kancionálu (tzv. zelený), Snadný varhanní doprovod Kancionálu (tzv. červený),
I., II., III., IV. a VI. díl edice Varhanní preludia jsou vyprodány, publikace Zpěvy
mezi čteními Zdeňka Pololáníka máme ve skladu již jen několik desítek výtisků.
Webové stránky jsou pravidelně aktualizovány, vše potřebné je na nich
průběžně zveřejňováno.
***

Zpráva o hospodaření za rok 2019
(výběr nejdůležitějších položek)
(veškeré finanční údaje jsou zaokrouhleny na celé tisíce Kč)
Finanční příjmy jednoty Musica sacra v roce 2019 dosáhly 575 tis. a výdaje
799 tis.
Hlavní položky příjmů tvořily: dary fyzických osob (52 tis.), dotace na
Svatocecilské setkání (14 tis.), platby účastníků kurzů (115 tis.), platby účastníků
zájezdu za varhanami (9 tis.), finanční spoluúčast brněnského biskupství na
varhanických kurzech v Břeclavi a Žďáru nad Sázavou (39 tis.) a zejména příjmy
za prodané publikace (345 tis.).
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Hlavní položky výdajů tvořily: tisk
Zpravodaje MS (34 tis.), poštovné
(34 tis.), náklady na kurzy v Břeclavi a ve
Žďáru nad Sázavou (139 tis.), tisk Školy na
varhany (208 tis.), tisk Příručky pro
varhaníky (206 tis.), občerstvení při různých
akcích (9 tis.), materiál a režie (5 tis.), úhrada
internetu (4 tis.), nájem kanceláře (47 tis.),
výplaty fyzickým osobám (12 tis.), odvod
srážkové daně (9 tis.) a další položky (např.
úhrada
odebíraných
periodik,
úklid
společných prostor, cestovné, údržba kopírky
atd.)
Rozdíl příjmů a výdajů byl v minulém
roce -224 tis. Kč.
Svatava Baráková
Ředitelka ZUŠ varhanická a členka předsednictva MS
Stanislava Syrková přednáší zprávu o hospodaření
Zakladatelé a oslavenci

P. Ondřej Talaš referuje
o projektu Regenschori
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Za fotografie děkujeme panu Gisbertu Heidlerovi,
další jsou vyvěšeny na webu MS.

Vaše ohlasy a příspěvky
Dobrý den,
moc děkuji za zaslání Zpravodaje a notových příloh. Již tři roky u nás ve farnosti
před evangeliem zpíváme alelujové zpěvy, proto jsem velmi přivítala nové
nápěvy.
S poděkováním a přáním hezkých dnů zdraví
Jana Maloušková, okres Vsetín (e-mail z 20. 2. 2020)
***
Budeme vděční za další ohlasy (kladné i záporné) na náš Zpravodaj i činnost
Musica sacra.
Redakce
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Finanční podpora MS

Musica sacra Vám děkuje za
finanční podporu na
www.givt.cz.

Informace – Nabídky – Pozvání
Sborování – nesoutěžní přehlídka chrámových sborů (pořádá Musica sacra)
se letos uskuteční 21. 6. 2020 ve Žďáru nad Sázavou (bude-li to kvůli
koronavirové pandemii možné). Pokud máte zájem se přehlídky zúčastnit
s Vaším sborem, kontaktujte naši kancelář. V době vydání tohoto čísla
Zpravodaje bylo přihlášeno 9 sborů.
***

Letošní zájezd za varhanami Musica sacra je naplánovaný na 17. 10. 2020.
Cílem by mělo být opět hlavní město Rakouska – Vídeň.
***
Nedělní graduál vydala Matice Cyrilometodějská na začátku roku 2020.
Obsahuje liturgické zpěvy pro všechny neděle v liturgickém mezidobí a slavnosti
Páně v liturgickém mezidobí, tedy slavnosti Ježíše Krista Krále, Nejsvětější
Trojice, Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (včetně související
památky Neposkvrněného Srdce Panny Marie). P. Josef Olejník se zaměřil
především na zpěvy ke slavnostem a svátkům svatých, na liturgii Svatého týdne,
svěcení kněží, vánoční, adventní, postní a velikonoční dobu, ale neopomíná ani
liturgii pro mezidobí.
Více informací k dílu P. Josefa Olejníka naleznete na www.josefolejnik.cz.
Vladimír Pavlík
***
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Letošní 17. Convivium (mezinárodní letní škola duchovní hudby), které pořádá
Společnost pro duchovní hudbu, se uskuteční 15. – 23. srpna 2020 na Velehradě.
Bližší informace naleznete na www.convivium.cz.
***
Notové přílohy tohoto čísla Zpravodaje:
- Willi Türk – Preludium na píseň č. 401
- David Postránecký – Postludium na píseň č. 407
- Patrik Buchta – Preludium na píseň č. 410
- Ondřej Múčka – Postludium na píseň č. 422B
***

Uzávěrka dalšího čísla je 15. června 2020. Budeme rádi, když nám pošlete své
příspěvky. Díky!

Křížovka
Řešení tajenky z minulého čísla GRADUALE TRIPLEX: 1. SGP, 2. Credo,
3. Basa, 4. Hodina, 5. Stupnice, 6. Opat, 7. Kalich, 8. Gregor, 9. Matouš,
10. Gerbrich, 11. Triola, 12. Repetice, 13. Pleno, 14. Des, 15. FXB. Správnou
tajenku nám zaslalo jedenáct luštitelů: M. Krejsa, J. Kocůrek, E. Procházková,
V. Babáková, M. Lakosilová, D. Pištěková, J. Štěpánková, M. Slapničková,
J. Lindr, Z. Štěpánková a J. Faktor. Odměnu zasíláme paní Marii Slapničkové.
Tajenku toho čísla nám zašlete do 15. 6. 2020.

Adresa vydavatele: MUSICA SACRA, z. s., Smetanova 14, 602 00 Brno
Tel.: 549 251 008, Mobil: 732 660 687, e-mail: musicasacra@musicasacra.cz
http://www.musicasacra.cz
Návštěvní den:
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ISSN 2336-5374

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Zakladatel a ředitel Varhanické školy v Brně (1881–1919).
2. Liturgická barva pro připomínky umučení Ježíše Krista.
3. Consociatio Internationalis Musicae Sacrae.
4. Poslední neděle postní.
5. Epidemie velkého rozsahu.
6. Autor Mše z Andělské Hory, Josef … (1914–2009).
7. Nejvýznamnější kostel diecéze.
8. Latinsky mše.
9. Nejstarší dobročinná organizace s celostátní strukturou v České republice.
10. Město tří světových náboženství – judaismu, křesťanství a islámu.
11. Představená ženského kláštera.
12. Baptisterium.
13. 365 dní.
Karol Frydrych
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