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Jiří Cenek

Tečky not bez osnov mýtů,
pak víry stůl se prostírá
do tváří malých akolytů
když zazní Ave Maria.

Jsou všichni kolem němí, hluší
do hlubin klesáš níž a níž?
Hledej píseň ve své duši
ta pomůže ti nésti kříž.

To píseň zazvonila krokem
jak v potu tváře ved bys pluh,
stíny věštby za prorokem
květem lásky stírá Bůh.

Smutek lítost vyzve k tanci
hříchu když upad jsi v klín,
akordu vzdech před monstrancí
ať varhan nebo mandolín.

Struna viol, zdá se, pláče
až v klenbě rozechvěl se chrám.
Kam padlo zrnko rozsévače
s tou písní nikdy nejsi sám.

MEŠNÍ PÍSEŇ

Téma čísla: Bystrcká schola slaví 30 let

SETKÁNÍ  ׀březen 2016

PREMIÉRA PŘIŠLA O KVĚTNÉ NEDĚLI
Psala se osmdesátá léta minulého století a někteří farníci cítili, že nazrál čas, aby
v Bystrci vznikla schola. Svůj nápad pečlivě promýšleli a společně se na tento úmysl
modlili. Konkrétní krok pak učinili manželé Mičánkovi a Marie
Škrobánková, kteří se svým nápadem v lednu 1986 oslovili
pana faráře, aby s ním probrali možnosti a podmínky. Povídáním se zakladatelkou Marií Škrobánkovou, nyní dominikánkou
sestrou Anežkou, otevíráme seriál devíti ohlédnutí za historií
scholy a jejím fungování v dobách (ne)dávno minulých.
Nejprve jsme se pídili po tom, kdy v sobě sestra Anežka objevila
vztah k hudbě. A věděla přesně: „Ve třetí třídě obecné školy.
U nás doma se hodně zpívalo, a to i čtyřhlasně. Třeba když se v
kuchyni pekly šišky pro husy. Po válce chodily do obecné školy i starší děti, třeba šestnáctileté, aby mohly ukončit školní docházku. A protože mezi nimi byli opravdu dobří
zpěváci, můj otec, který byl řídící učitel, s nimi cvičil i vícehlasé sbory. Když chtěl mít
odstup a slyšet, jak to zní, šel ven a chodil pod okny. To vidím jako dnes. Bratr Josef se
později hudbě věnoval profesionálně, byl sólistou Janáčkovy opery.“ A člověka to ani
nepřekvapí, když se vzápětí dozví, že v mládí byla v Hradci nad Moravicí na osmi z devíti Beethovenových symfonií a líbí se jí také Mozart a Eben. Při poslechu dává přednost
hlavně lidovým písním, duchovní a vážné hudbě.
Sestra Anežka zavzpomínala na první krůčky vznikající scholy na začátku roku
1986. „Pan farář měl při naší schůzce podmínku, aby se zpíval žalm a ordinárium.
Na to jsme byli připraveni, a tak se dohodly podrobnosti a obešli jsme několik rodin.
Přihlásilo se 8-10 dětí a domluvili jsme se s nimi na zkoušce.“ Každý začátek je těžký, a jak Anežka řekla, na prvních zkouškách místo kýženého jednohlasého zpěvu
zněl spíše devítihlas. Když to slyšel pan farář, pravil, že s něčím takovým je do kostela nepustí. Schola to nevzdala a ve zkouškách pokračovala. S požehnáním pana
faráře vůbec poprvé v kostele zazpívala na Květnou neděli píseň Nastal čas velkonočních svátků. „Otec Vnislav byl tehdy nemocný a mladý kněz, který ho zastupoval, za ním zašel a pověděl mu: »Otče, víte, co vám závidím? Tu vaši scholu!« Panu
faráři šlo o krásu liturgie, a když se přesvědčil, že o totéž jde i nám, cítili jsme z jeho
strany vždycky velkou pomoc a podporu.“
Ohlasy věřících v prvních letech scholy byly, podle ní, docela kladné. „Stávalo se, že
když jsme dozpívali, někdo za námi přišel a chtěl se přidat. Jednou jsme třeba zpívali písničku »S Petrem a Ondřejem« a přišla za námi šestnáctiletá dívka, že s námi
chce hrát. A od té doby nás doprovázela na kytaru. Hlásily se malé děti, školáci,
dlouho se nám však nedařilo zaujmout dospívající. To se ale později změnilo a schola rostla. V roce 1990, když jsem odcházela, dostala jsem od zpěváků Bibli s věnováním, kde bylo jednašedesát podpisů. A to tam ještě nebyli podepsaní všichni.“
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K ohlasům ji napadla ještě jiná příhoda. „Přišli za mnou rodiče jedné dívenky s tím, že
žalmy jsou pro děti moc těžké. Odpověděla jsem, že když se to zahraje a zazpívá dobře,
tak to namáhavé není. Zpívali jsme většinou skladby P. Olejníka a dvanáctiletá Lidka
Olšanská hrála doprovod. Při jedné zkoušce mi Liduška pořád něco chtěla říct.
A já na to, že to si povíme potom. Ona se však nedala odbýt a řekla mi: »Potom bude
pozdě, Marie,učíš je to špatně!« To mě pobavilo a i potěšilo zároveň. Že na to přišla,
a že nepokračujeme s chybou.“
Sestra Anežka pak popsala tehdejší zkoušky „Scházeli jsme se na faře, vždy v pátek odpoledne. Napřed zpívaly malé děti s rodiči – to byla scholička - říkali jsme jim Maláčci. Pak
byla scholka šesti a sedmiletých dětí, teprve po nich zpívala schola. Po zkoušce jsme šli na
večerní mši v šest hodin, a tam jsme zpívali.“ A sestra Anežka doplnila i dělbu hlasů: „Malé děti se učily soprán, alt zpívaly větší děti a maminky, později se připojili i kluci a tatínci
a zpívali tenor a bas. Co se týče nástrojů: pokud měl čas, na varhany nás doprovázel
P. Bedřich Provazník, a u žalmů to byla od počátku Lidka Olšanská. Na kytaru hráli Honza
Suchý, Víťa Mičánek, Karel Trnavský a další.“ Každou neděli zpívala schola aspoň žalm
a ordinárium, většinou stihla nacvičit i nějakou vhodnou píseň k liturgii. Nedělní zkouška
byla hodinu před desátou mší, přičemž už od osmi hodin na faře probíhala výuka hry na
zobcové flétny a kytary. V té době totiž v Bystrci nebyla hudební škola.
Prakticky hned od začátku se pro potřeby scholy učilo dirigovat více lidí, sestra Anežka
nacvičovala, v kostele už ale dirigoval někdo jiný a sestra Anežka poslouchala a držela
palce v lavici. „Velmi se osvědčily Pavla Dvořáková, Lenka Mičánková, Verunka Mičánková, Marie Pučová, paní Ševčíková a další.“ Anežka považovala za důležité, aby zpěváci a dirigenti porozuměli liturgii i po teoretické stránce: „Bylo také třeba, abychom se
seznámili s liturgickou konstitucí. K tomu sloužila zvláštní katecheze. Vyučovala jsem po
domácnostech čtrnáctileté až šestnáctileté děti, které později scholu pomáhaly vést.“
Mezi dětmi byly oblíbené divadelní scénky, při kterých se zaměstnalo mnoho dětí
z farnosti. Nacvičovalo se na Vánoce, někdy Velikonoce, a když v roce 1987 kardinál
Tomášek vyhlásil Desetiletí duchovní obnovy národa, schola připravovala každý rok
divadelní scénku o světci daného roku.
Repertoár scholy se rozrůstal rychle: „Písně jsme sháněli, kde se dalo. Rozmnožovali jsme je
na psacím stroji přes kopírák. Občas se někomu podařilo okopírovat noty v práci na kopírce.
Žalmy a ordinária vydával P. J. Olejník v Olomouci i skladatelé P. K. Bříza a B. Korejs.”
Jak vidno, starostí souvisejících s chodem scholy bylo v prvních letech až nad hlavu.
Sestra Anežka neplánovala, jak dlouho scholu povede a kdy bude končit, ale věděla, že
se musí připravit: „Schola nebyla závislá na mně, pracovali jsme v týmu. Jak bych mohla zvládnout tolik práce? S vděčností vzpomínám na všechny maminky, tatínky a mladé,
kteří přiložili ruku k dílu. Ani bych je nezvládla všechny vyjmenovat.“
Dbala vždy na to, aby se zpěváci nenudili. S úsměvem nám prozradila své pedagogické
krédo: „Jedenácté přikázání zní: Neznechutíš bližního svého.“ Považovala za nutné
dělat liturgii dobře. „Když něco děláš dobře, i druzí to dělají dobře, a tak nakonec výsledek předčí očekávání.“ uzavřela své vzpomínání sestra.
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KVŮLI SCHOLE ODPADLA I CHALUPA
Jednou z prvních vedoucích scholy byla Lenka Mičánková. Bylo to ještě v dobách
totality a s manželem oba cítili, že se jejich děti potřebují setkávat se stejně smýšlejícími vrstevníky. Začali se za to modlit, prosili Boha, aby jim pomohl. Po nějaké
době je oslovila u kostela Marie Škrobánková.
„Zeptala se, zda by naše děti mohly sloužit Pánu Bohu svým zpěvem ve schole“. V jejím společenství se už půl roku modlili za to,
zda by v Bystrci mohla vzniknout schola!
„Marie takto oslovila více rodičů, věkově různě starých dětí
a některé maminky. A proč maminky? Protože maminky dobře
udrží melodii a dětské hlásky udělají tu parádu“.
Jak na začátku přijali scholu věřící? Myslím si, že to byl šok. Už
jen kvůli tomu, že schola zpívala vpředu, kde je její místo – sloužit u oltáře. A ne na
kůru, kde bylo zvykem zpívat. Ale ono je rozdíl schola a sbor“ 1.
Ale děti zpívaly dobře. „Měly dobrou průpravu, učily se dobře vyslovovat, nehuhlat,
oddělovat od sebe hlásky, samohlásky /pokud to tedy nebylo legato – vázaně/. Žádný
Jóžin z bážin“ – podotkla s úsměvem Lenka a pokračovala: „Marie si vzala na pomoc i
svého bratra, operního zpěváka, který zpíval v divadle a učil děti také správnému
dýchání. Děti tak dlouho pilovaly zpěv, až to zvládly. Nic nezůstalo na náhodě.
A samy z toho měly radost.“
Samozřejmě někteří farníci se cítili lépe, když prožívali mši svatou jak byli zvyklí, postaru. Ale měli samozřejmě možnost jít na jinou mši svatou, protože schola zpívala
jen na „desáté“. Schola zpívala každou neděli, pátek a o slavnostech, přičemž se
nacvičovalo vždy hodinu přede mší svatou na faře.
„Důslednost se po dětech vyžadovala nejen při zpěvu. Po mši svaté se všichni vrátili
na faru a vždy po sobě uklidili, umyli zem...“ Schola po sobě nenechala nepořádek,
ani když byla někde na soustředění. Teta Marie, jak jí všichni říkali, dětem říkávala:
„když odněkud odcházím, musí po mně zůstat všechno v lepším stavu, než jak to bylo“.
„Žalmy i písně získala Marie Škrobánková z Opavy, kde už schola fungovala. Té se
věnoval P. Josef Olejník, který je učil, jak nacvičovat žalmy, zpívání, dirigování. Úkolem scholy bylo zpívat responzoriální žalm, zpěv před evangeliem, učit lid zpívat ordinária a nové písně. A aby bylo také něco pro potěšení scholy, tak po sv. přijímání
zpívala nějakou píseň, která ale musela navazovat buď na čtení nebo na evangelium.“ Samozřejmě se souhlasem p. faráře. Nemohla si zpívat, „co ji napadne“.
1

Schola nebo také schola cantorum je pěvecký sbor podílející se svým jednohlasým zpěvem na liturgii, zejména
při významnějších svátcích. Scholy mohou být mužské,ženské i smíšené. Při mši se schola, umístěná v blízkosti
centra liturgického prostoru, a lid zpravidla ve zpěvu střídají. Scholy také zpívají gregoriánský chorál, popřípadě
jiné chorály. Někdy bývá schola nesprávně označována jako chrámový sbor (popřípadě jen sbor), který však
zpívá vícehlasně a je spjat především s liturgií před II. vatikánským koncilem, kdy zpravidla zpíval na kůru.
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„Mladí, kteří tento kurz v Opavě absolvovali, jezdili do Bystrce a předávali, co se
naučili. Přivezli dokonce písně z Francie, které přeložili. A také nás učili dirigovat.
Všechny, tedy i maminky. Tak se vždy poznalo, kdo má tento dar a kterým to „šlo“, ti
se zdokonalovali. Vždy byli alespoň čtyři dirigenti, kteří se střídali. Ze začátku nás
doprovázel na varhany P. Bedřich Provazník, který nás také učil, jak se latinsky čte
a jak se zpívá podle not, psaných v latině.“
Ve schole bylo dost dětí, které na něco hrály. „Na klavír hrály tři děti, tak se postupně
učily hrát na varhany a na střídačku měly službu - doprovod žalmů. Někteří starší
uměli hrát na kytaru např. Honza Suchý nebo na flétnu a ti z vlastního času učili hrát
další, i ty menší. A tak to pokračovalo dál. Takže výběr byl a počet rostl.
Marie učila děcka přijmout a poctivě žít „neředěné“ evangelium. A to děti chytlo.
Braly to vážně a odpovědně. Děti samy přiváděly další kamarády z okolí a někteří sem
jezdili dokonce až z Líšně. V neděli tak museli vyjet už v 8 hodin ráno, aby přijeli včas“.
Schola podle Lenky Mičánkové dostala hodně, samozřejmě ne pro sebe, ale pro druhé. Dokonce v r. 98 byla zpívat ve Francii v Paříži v mezinárodním sboru při příležitosti návštěvy sv. otce Jana Pavla II.
„Zda jsem měla někdy chvíle, kdy jsem chtěla s vedením skončit? Po odchodu Marie
Škrobánkové to nebylo jednoduché. Někdy přišly těžké chvíle, ale měli jsme vždy Pána
Boha, a tak jsme se modlili… A On pomáhal.
A měli jsme i krásný dar od starých lidí, dědečků a babiček, kteří se za nás modlili. Oni
nás podpírali, své bolesti za nás obětovali, a tak nám pomáhali. Ani nám tolik nedocházelo, jaký v nich máme poklad. V době, kdy schola v neděli trénovala na faře,
věřící se i za ni v kostele modlili růženec…
Skončit? Na to se jaksi nemyslelo. Když tvořím, nemyslím na konec, ale myslím dopředu. A odvolává ze služby Ten, který do ní povolal,“ podotkla rozhodně Lenka
Mičánková.
Když jí Boží plány „přivály“ na začátku r. 1992 čtvrté dítě, svoje aktivní působení ve
schole ukončila. „Schola pokračovala dál, protože na to měla, už sama, bez dospělých. Ti, co zůstali, si službu rozdělili podle toho, kdo co dělal.“
Zpívání ve schole označila Lenka Mičánková jako dobrou, náročnou a obětiplnou
službu: „Do scholy bylo dost povolaných, ale tehdy, stejně jako dnes, záleželo na každém, jestli tuto službu přijal. To není tak, že si jdu zazpívat, kdy se mi zachce. Ale
opravdu přijdu vždy, protože jdu do služby“.
Přiznala, že sama byla příjemně překvapená, jak odpovědně k tomu přistupovali
členové scholy. „Jednou rodiče dvou dětí chtěli jet na víkend na chalupu, jak se za
totality jezdívalo. Neodjeli, protože jejich děti nemohly. Měly v pátek a v neděli službu
– scholu! Rodiče byli moudří a přijali to.“
V současnosti Lenka Mičánková pracuje v Církevním domově mládeže Petrinum
a přitom se těší z vnoučat. A třeba se některé z nich jednou ve schole objeví a převezme jistý díl nelehké, ale krásné služby podobně jako její děti.
-em5
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POVÍDÁNÍ O HODNĚ DÁVNÉ HISTORII
Už dvacet let nebydlí v Bystrci, a není proto divu, že když jsme se na ni obrátili
s žádostí o rozhovor, s úsměvem podotkla, že už je to hodně dávno. Ale neodmítla.
Dodala, že je od přírody klidným člověkem. Žádná otázka ji zjevně nerozhodila.
A obdiv patří Pavle Dvořákové mimo jiné i za to, že dokázala to, co se nepovedlo
žádnému jinému vedoucímu scholy. Vměstnat do jediné věty vzpomínku na konkrétní příhodu z doby, kdy spolu s Lenkou Mičánkovou scholu vedla.
V roce 1995 se celá její rodina přestěhovala do Ochozi u Brna, kde několik let vedla
místní scholku a působila ve sboru dospělých. Rovněž učila hudební nauku a tance na místní pobočce ZUŠ. Před třinácti lety se
začala věnovat izraelským folklórním tancům, které učí se svými
dcerami dodnes. „Naše taneční skupina se jmenuje Miriam, čítá
cca 15 tanečnic a vystupuje nejen na plesech, ale i při jiných příležitostech“. V dnešní době již žádnou scholu nevede, ale zpěvu se
stále věnuje – konkrétně v gospelovém sboru Brno gospel choir
pod vedením Zuzany Petlanové.
Lásku k hudbě v ní velmi záhy vzbudili rodiče, kterým udělala radost tím, že na konzervatoři vystudovala zpěv a hru na klavír. Několik let také působila jako tanečnice
v operetním sboru divadla Reduta.
Ale přehoďme již výhybku k Bystrcké schole. S konkrétní vzpomínkou na ni se zaskočit nenechala. „Například když mi dcera přinesla vytržený zoubek v průběhu toho,
když jsem dirigovala žalm“. Že Bystrcká schola je pro ni hodně dávná historie už víme, ale Pavla Dvořáková si vybavila i něco jiného: „Zakladatelku scholy Marii Škrobánkovou, nynější dominikánku sestru Anežku, se kterou jsme dodnes v kontaktu.“
Kdy a jak často se zkoušelo? „Trénovali jsme vždy v pátek a v neděli před mší svatou,
a pak vždy před svátky. Písně přinášela Marie Škrobánková. V úplných začátcích nás
na kytaru doprovázeli například Libor Koutný a Petr Koutný.“
Skutečně stručného a jasného vysvětlení se nám dostalo, když jsme chtěli vědět, jak
těžké bylo v letech, kdy scholu vedla, získávat do ní nové členy. „Přicházeli sami“,
odpověděla s úsměvěm a ani na chvíli nezapochybovala, že letní soustředění byla
důležitá. „Určitě ano, moje děti na ně vzpomínají dodnes!“ A připojila k tomu i jednu
veselou historku ze soustředění k tématu svatého Františka z Assisi: „Modlitbu před
jídlem tehdy vedla moje dcera Magda a děkovala za to, že nejsme chudí jako František a nemusíme žebrat…“
Vzhledem k její povaze nejspíš nepřekvapí, že výběrem nástupce na pozici vedoucího
scholy si nijak moc hlavu nelámala: „Nějak to přirozeně vyplynulo poté, co jsme se
odstěhovali.“ A ve velmi podobném duchu odpověděla Pavla Dvořáková i na náš
závěrečný dotaz, jestli věřila, že se schola bez přetržky propracuje ke svému 30. výročí: „O tom jsme v té době nijak nepřemýšleli. Nebo alespoň já ne☺.“
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JEDNA KVALITNÍ JE LEPŠÍ NEŽ TŘI NEPOVEDENÉ
Před jedenácti lety se s manželkou odstěhoval do nedalekých Chudčic. Prozradil
nám, že tam opravují malý domek a starají se o pět »čistokrevných scholat«. Do
historie Bystrcké scholy se tento manželský pár zapsal hodně výrazně. Nyní vypomáhá s hudbou ve velkém sboru a ve schole ve Veverské Bítýšce. Asi už víte, že řeč
je o Dadce a Karlovi Trnavských.
V Bystrcké schole Karel strávil spoustu času a prožil s ní tisíce příhod „Hodně mě
třeba bralo, když jsme na faře přede mší cvičili velikonoční
žalmy (Nezemřu, ale budu žít, vstal Kristus moje naděje
apod.) a přitom do místnosti probleskovalo ranní slunko plné
naděje. Cítili jsme jakousi společnou radost “, líčí Karel, jehož
rodiče, babičky i dědové z obou stran hudbu milovali. „Když
jsem byl malý a sešla se širší rodina, zpívalo se za doprovodu
klavíru, kytary, harmoniky nebo houslí. Někdy od nás zněly
operní árie, jindy folkové a trampské písně a asi nejvíc lidovky.
Asi i proto mám rád různé žánry, ale musí to být dobrá hudba a musí se hodit k dané
chvíli. Musí v ní být emoce.“
Ať už byly ohlasy na Bystrckou scholu v době, kdy ji vedl, jakékoli, přiznal nám, že je
nikdy příliš neřešil: „Pochopitelně mě zajímalo, jak to znělo, a kde děláme chyby,
ale nebyli jsme koncertní těleso, které zpívá výhradně pro obecenstvo. V tom má
duchovní hudba výhodu“, říká Karel. Když se řekne Bystrcká schola, vybaví se mu
„parta konkrétních lidí, jejichž narozeniny mám poznačené v kalendáři. A taky Marie
Škrobánková.“
Právě ona vytvořila základ repertoáru, který se postupně rozšiřoval třeba i díky opavské schole, která byla jakousi starší sestrou té bystrcké. Noty zpočátku opisovali ručně a například verše před evangeliem přepisovali i v dobách kopírek. Noty sbírali kde
se dalo. „Někde jsme slyšeli hezkou skladbu a hned jsme prosili o noty. V cizích farnostech i na koncertech. Základní nástrojem byly varhany a varhánky, pak kytary,
různé druhy fléten a občas hostovaly housle, kontrabas, cello a bicí“, upřesnil Karel.
Krásu hudby s kouzlem přírody se dařilo skvěle provázat na letních soustředěních. „Děcka se tam stmelila a zažívali jsme pocit, že naším pobytem můžeme někomu pomoci a povzbudit ho.“ Proto se soustředění často umisťovala do pohraničí, kde
byli opuštění kněží. Kladl se důraz na spolupráci s místním duchovním a na pravidelnou mši. „K velkým organizátorům soutěží i celotáborových her patřili Honza Suchý,
později Petr Boris, Marek Borský, Víťa Mičánek a další“, vzpomněl Karel Trnavský
a neměl problém vybavit si ani veselou historku. „V r. 1993 jsme v létě vyjeli do Dolní
Dobrouče k otci Josefovi (bratr paní Kremláčkové – pozn. red.), který během neděle
musel zvládnout pět bohoslužeb. Přišel ke mně, předal mi klíče od auta, albu, liturgické knihy a pověřil mě, abych vyrazil na pouť do jedné kaple na kopci. Naložil jsem
7
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tedy do auta několik děcek a jel jsem sloužit bohoslužbu slova, aby místní aspoň něco
měli.“ Dokonce četl i kázání, a snad i proto ho někteří věřící považovali za bohoslovce. Když otci ještě před cestou namítal, že nemá jáhenské svěcení, dal mu požehnání
s poznámkou, že v misijní oblasti neplatí tak přísná pravidla.
Ale zpět do Bystrce. „Byli jsme puntičkáři, takže to s námi nebylo jednoduché,“ prozrazuje o sobě a Lidce Borisové (roz. Olšanské), která byla jeho pravou rukou. Každá
zkouška vyžadovala přípravu doma a občas pociťoval tíhu jako by nesl na zádech
balvan. „Když se na zkoušce sešla jen polovina z plánovaného počtu děcek, muselo se
improvizovat. Z vícehlasu se udělal jednohlas a z malého orchestříku flétnová předehra. Někdy se musely úplně měnit skladby a taky pokorně redukovat. Nakonec je vždy
lepší jedna kvalitní věc než tři nepovedené“, uvedl na vysvětlenou a skromně dodal:
„Hodně lidí se za scholu modlilo. Na nás samotných to příliš nezáviselo.“
Když končil studium medicíny a plánoval založit rodinu, bylo mu jasné, že na pozici
šéfa scholy musí dojít ke střídání stráží. Že by ji ale v letech 1992-1998 vedl úplně
sám, popřel: „My jsme měli vytvořený ze starších děcek takový realizační tým, který
se radil, co dál a každý měl nějaký úkol.“ I to bylo možná důvodem toho, že žádné
velké nábory dělat nemuseli. „Děti přicházely samy a některé dokonce nebyly ani
věřící. Marie Škrobánková totiž uměla oslovit a vysvětlit, co je to služba.“
Samotné předávání „žezla šéfa“ probíhalo postupně od konce r. 1997. Mirča Petrásková (roz. Trnavská) si vzala na starost stránku hudební, Víťa Mičánek organizační
záležitosti. Výrazněji kromě toho byli zapojeni i „Pet, Renča, Lenka, Pelča, Verča,
Evička a další“, nabídl jejich výčet Karel.
Že je mu nadsázka blízká, dokladoval, když měl charakterizovat sebe sama v době,
kdy vedl scholu: „Neurotik, puntičkář a nadšenec.“ A neméně vtipně naše povídání
uzavřel: „Zkoušky jsme tehdy měli v průměru 3x týdně, a to už se projeví i na hluchém
zpěvákovi“.
-pš-

KDO KDY VEDL SCHOLU?
1986–1989

Marie Anežka Škrobánková

1990–1991

Pavla Dvořáková a Lenka Mičánková

1992–1998

Karel Trnavský

1998–2000

Miriam Petrásková (roz. Trnavská) a Vít Mičánek

2000–2007

Veronika Adámková (roz. Mičánková)

2007–2012

Marie Fasorová (roz. Zámečníková)

2013–dosud

Marie Vechetová
8
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VŮNĚ KADIDLOVÁ
Ve výčtu vedoucích scholy není zdaleka jediná, koho životní osudy odvály z Bystrce
jinam. Ačkoli tvrdila, že ji počet otázek poněkud vyděsil, nakonec se s nimi originálním způsobem popasovala. A že jí vůdčí schopnosti rozhodně nechybí, potvrdila
Miriam Petrásková (roz. Trnavská) tím, že si na úvod sama aktivně vzala slovo.
„Zdravím všechny přátele a farníky. Potěšilo mě, že mohu takto zavzpomínat na krásné
časy mého mládí s Vámi v Bystrci.“
S manželem Josefem a čtyřmi syny nyní bydlí v Chudčicích. Když to měla trochu rozvést, zarazila se: „Nevím, jestli farníky zajímá, čemu se právě věnuji
a nechci je tím unavovat. Zájemci se mě můžou zeptat osobně☺“
Co ona a hudba? „Nepamatuju si, že bych v sobě vztah k ní nějak
objevovala. Prostě jsme byli muzikální rodina. Vzpomínám si, že
v r. 1984 dal taťka dohromady asi 15 menších dětí z naši farnosti.
Některé děti sotva četly. Dva roky po sobě jsme nazpívali pásmo
koled od Steckera. Když nás pan farář slyšel, reagoval způsobem
sobě vlastním: »No, pěkné. Ale do kostela vás s tím nepustím«“.
Nakonec pustil. Díky tomu je mohla v kostele na Vánoce 1985
slyšet Marie Anežka Škrobánková a tehdy se možná poprvé v její mysli zrodila myšlenka scholy. Tento sboreček za tři měsíce využila jako její základ.
Spojení Bystrcká schola u Miriam evokuje „zpěv a modlitbu; každý pátek a neděli
30 let bez přestávky“, uvedla se zjevným odkazem na rčení, že kdo zpívá, dvakrát se modlí. Ve schole totiž ve skutečnosti působila „jen“ něco málo přes 15 let. „Představuju si
zpěv jako vůni kadidlovou, jako modlitbu stoupající vzhůru.“ řekla Miriam a dodala: „Bystrcká schola to je služba. A taky hodně srandy.“ Což hned doložila příhodou: „Bylo mi asi
jedenáct let. V pátek byla při zkoušce vždy krátká přestávka i kvůli ladění nástrojů. Pár
děcek vyběhlo na půdu přístavků na farní zahradě. Běhali jsme tam v prachu, skákali po
trámech a občas někdo i zakopl. Moje kalhoty už nebyly jen bílé. Před oltářem jsme pak
při mši stáli špinaví a umounění a museli jsme vypadat šíleně. Naši rodiče asi hanbou lézt
pod lavice. Naštěstí byl aspoň pátek a ne neděle☺.“
Scholu přebírala po svém bratru Karlovi pozvolna: „Doma jsem byla při výběru not, řešení
různých situací a prostě jsem viděla pod pokličku »šéfkuchaře«. Nějak mě nepřekvapovalo, že už v roce 1997 jsem dostávala těch úkolů víc než jindy. Vlastně až teď po letech mi
bratr řekl, že tenkrát mi tím už vlastně předal scholu.“ A když se pak v roce 1998 oženil,
přispěchal jí na pomoc Víťa Mičánek. Nerada slyší, že vedla scholu. „Já to tak nevnímala.
Samozřejmě chápu, že někdo musí přebrat odpovědnost a kočírovat chod, ale pracovali
jsme jako tým. Pevným pilířem byla Lída Borisová (roz. Olšanská), která měla na starosti
žalmy. O tuto činnost se pak starala Evička Křiváková (roz. Dedková) a žalmy hrála i Renata Borisová.“ V kytarové sekci se střídala čtveřice Petr Boris, Marek Borský, Davy Kříž
a Víťa Mičánek. Flétny obstaraly Jan Vítková, Jana Hřivňacká a také Lenka Mičánková.
Velkou oporou byli sourozenci Ondráčkovi, Verča Mičánková a Marta Dedková.“ Občas se
stalo, že jsme nacvičili novou píseň, týž den ji měli zpívat na mši a děckám melodie vy9
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padla z hlavy. „Pamatuju si na jednu situaci před r. 1990, kdy naše dirigentka mávla a nic.
A pak zas. Někteří z toho měli slzičky na krajíčku.Toho jsem se i já obávala, že někdy mávnu jak slon chobotem a bude ticho. Raději jsem proto dávala hodně dlouhé předehry☺“
Scholáci se častokrát snažili oslovovat lidi, o kterých si mysleli, že by se mohli chtít
zapojit. Nějaké posily přicházely z malé scholy, kterou vedla paní Ševčíková. Malí zpěváci už nezkoušeli na faře, ale v Arše, kde zpívali na páteční dětské mši. „S Víťou Mičánkem jsme je několik let při nich doprovázeli na kytaru a pak jsme pospíchali na faru
na zkoušku scholy. Když jsme se zamýšleli, jak dál, zrodil se kompromis: větší děti chodily v pátek na dětskou mši a v neděli do scholy. Pod záštitou paní Ševčíkové měla malá
scholka dokonce soustředění v Bedřichově a dohromady se scholou i první podzimky
v Rosicích u Brna.“ připomněla Miriam a pokračovala: „Letní soustředění byla vždy
úžasná a moc jsem se na ně těšila a nechtěla jsem si žádné nechat ujít. Lépe jsme se na
nich poznali a dali se víc dohromady. Byla to odměna za celoroční práci.“ Vybavila si
vzpomínku z Horní Stropnice (r. 1998), kde byli na opuštěné a zpustošené faře: „Dostali
jsme za úkol vyskládat z přístavku staré křidlice na hromadu, aby se mohly vyvézt. Křidlic byla hodně a vzdálenost k přemístění výrazná. Vytvořili jsme řetěz, ale každý měl jiné
tempo práce a špatně to odsýpalo. Můj bratr Kája si proto vzal tamburínu, sedl si do
okna a řval vždy s úderem do bubínku sudá/lichá. Vypadalo to jako na galejích, ale
rázem to šlo. Byla to náročné a dělali jsme to asi dvě hodiny. A u toho jsme se smáli, že
si Kája chce ještě před odchodem ze scholy užít☺“, vzpomněla Miriam.
Když se její bratr oženil s Dadkou, ubyli schole naráz dva schopní dirigenti. Po nich
odešli Lidka a Petr Borisovi (kytarista a varhanice), a to už byl pro scholu výrazný zásah
do živého. „V r. 1997 jsme však byli povzbuzeni účastí v mezinárodním sboru komunity
Chemin Neuf v Paříži, kde jsme byli přítomni i světovému setkání mládeže se Svatým
otcem. V tomto sboru jsme byli také o rok později a přivezli jsme si pěkné písně. Některé měly českou verzi, jiné nám ochotně přeložila paní Švancarová.“
Odezva na scholu byla u věřících „vesměs kladná. Spousta lidí vnímala, že schola neplní
jen funkci jakési kulturní vložky, ale že pojí mládež podobného smýšlení, toužící po prohloubení vztahu s Bohem. Že mladí lidé jsou budoucnost farnosti, že tu prostě schola
chce být pro věřící a sloužit podobně jako ministranti.“ Ale nic nebylo jen růžové, a tak
občas přišly ze strany farníků i některé záporné reakce. Naštěstí mladý člověk si s něčím takovým moc dlouho hlavu nelámal.
Schola se dostala do běžného chodu kolem roku 1999, kdy Miriam nastoupila do práce.
Ve službách byla nováčkem, a tak pro ni bylo náročné zajistit si potřebné volno. Ba co
víc, brzy nato potkala svého budoucího muže, na rok 2001 začali plánovat svatbu. Předání štafety tak bylo nutné. „Bylo mi líto, že po těch dlouhých letech jsem se loučila se
scholou právě v době, kdy mě nejvíc potřebovala. Vystřídala mě Verča Adámková (roz.
Mičánková), která byla jasnou volbou. Patřila mezi služebně nejstarší, dirigovala a měla
přehršle energie☺. To bylo to pravé, co schola potřebovala.“
A jednoho si je vědoma dosud: „Za scholu je potřeba se modlit. Hlavně VY scholáci to
mějte na paměti, aby sem jednou mohly chodit třeba i Vaše děti ☺“ , vybídla závěrem
Miriam.
-pš10
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NEJVĚTŠÍM ZÁŽITKEM BYLO PRVNÍ SÓLO
Nemusíte ho ani příliš znát a hned zkraje rozhovoru pochopíte, že povídání rozro
hodně
ě nebude nudné. Ty, kteří s ním už někdy prohodili slovo, jistě nepřekvapí,
nepře
že
jeho vyjadřování je přiměřeně stručné, vtipné a přitom naprosto jasné. Víťa Mičánek je zkrátka veselá kopa a potvrdil
to nejen svou úvodní odpovědí.
Kam ho zavál čas po odchodu ze scholy? „Stále jsem zavátý v
Brně. Dělám různé věci, jak kdy. Občas pracuji, abych přežil,
když nepracuji. Mám nákladného koníčka - rodinu, kterého si
ve volném čase užívám.“
Konkrétní příhodou ze svého působení ve schole potvrdil, že
ne pokaždé člověk své okolí úplně nadchne. Vylovil totiž
z paměti výmluvné svědectví o tom, že premiéra někdy může být zároveň derniérou:
„Největším zážitkem pro mě bylo moje první sólo. Jak jsem začal zpívat, bylo postuppostu
ně všem jasné, že bude i poslední. Škoda, že to někdo
do nenahrál, dost bych se bavil.
Když se nad tím teď zamýšlím, tak to možná byl ten důvod, proč jsem chtěl být vev
doucí. Abych mohl zařídit, že už žádné sólo nebudu muset nikdy zpívat.“
Muzikální talent v něm začal klíčit vcelku brzy: „Když jsem byl malý, bylo
b mi doporučeno hrát na flétnu. Prý to pomáhá rozvoji hrudníku, což mě lákalo. Vztah k hudbě
jsem tehdy ale ještě neobjevil a hrudník též moc nerostl. Tak jsem s flétnou skončil.“
Vztah k hudbě pravděpodobně objevil, když začal hrát na kytaru, a to ho bavilo.
ba
„Myslím si, že pocházím z hudební rodiny. Na Vánoce zpíváme koledy u stromečku
a myslím si, že nehudební rodiny to nedělají. Možná se ale pletu.“ A aby řeč nestála,
dodal: „Nejradši poslouchám pop.“
Jaký byl podle něj ohlas věřících na scholu: „Občas nám zatleskali, takže usuzuji, že
spíše pozitivní.“
Také radost z toho, že mohl být součástí zmíněného hudebního tělesa vyjádřil vskutvsku
ku neotřele: „Tak Bystrcká schola je samozřejmě prestižní klubová záležitost. VybavuVybav
je se mi například spousta srandy, zábavy,
bavy, společné zájmy, fajn lidi. Ale i nedělní ranra
ní vstávání.“ Zkoušky probíhaly převážně na faře a bývaly vždy hodinu přede mší
svatou. Tedy každý pátek, neděli, svátky a první sobotu v měsíci,
ci, kdy schola zpívala v
domově důchodců. „Co se týče písní a hudební
dební stránky, té se věnovala převážně MirMi
ča Trnavská, která byla taktéž vedoucí. Čas od času přišel někdo nový, sám od sebe.
Nepořádaly se žádné velké nábory,“ zavzpomínal Víťa. Z otázky. jak by sám sebe chach
rakterizoval jako vedoucí se nevykroutil a s odpovědí
ovědí byl hned hotový:
hotový „Já byl vždy
lidumil a dobroděj☺.“
O prázdninových pobytech scholy hovořil v superlativech: „Letní soustředění bylo
vždy super, bylo víc času se společně blíže poznat, prožít společné zážitky“. Žádná
konkrétního příhoda z nich ho sicee nenapadla, ale spolehlivě si vybavil, že dobrá
11
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nálada jim každopádně nechyběla: „Vím, že jsme se smáli dost často. Možná občas
i ten důvod chyběl. Prostě nám někdy přišlo něco hrozně vtipného, tak jsme se tomu
zasmáli.“
Když nazrál čas předání žezla vedoucího, byl nad věcí: „Vůbec nic jsem neplánoval.“
Zdali Víťa věřil, že se schola bez přetržky propracuje až ke svému 30. výročí? „Vůbec
-pšne! Dával jsem ji 28, maximálně 29 let. Ta třicítka mě fakt dost překvapila☺.“

Co přejí Bystrcké schole do dalších let?
Jsem ráda, že schola je v rukou Božích a že je jí už 30 let. Je to věk zralosti. Maruška
Vechetová muzice rozumí, vzdělává se v ní a dělá to pěkně. Přeji schole a Marušce
zvlášť, ať vydrží a ať rostou. (Marie Škrobánková)
● Ať jsou stále šťastni, že můžou sloužit. Nejsme
Přání Otce Vnislava
stvořeni pro sebe, ale pro druhé a to člověka
naplňuje. (Lenka Mičánková) ● Aby s muzikou
Třicet let zpíváte Pánu
a společenstvím mladých lidí zažili takové radostodměny neberete
né životní období jako my. Aby pocítili krásu spoprotože jen z lidských džbánů
lečného souznění, které však vždycky (i mimo
víno píti nechcete.
hudbu) stojí velkou námahu. Choďte hodně do
přírody, na poutní místa, do domovů důchodců
Dobře znáte víno věčné
a všude zazpívejte. (Karel Trnavský) ● V době, kdy
které Pán všem nabízí
jsem odcházela ze scholy, nebyli někteří dnešní
to vytrysklo z jeho srdce
scholáci ještě ani na světě nebo se třeba právě
v utrpení na kříži.
narodili. Tak schole přeji, aby se teď narodilo
hodně miminek, aby byli nástupci. Je třeba hledět
Jeho víno pijte stále
vždy do budoucna! (Miriam Petrásková) ● Ať je to
zvláště v pozemských potížích
stále baví a ať si to pořádně užijou:) (Vít Mičávaše písně k boží chvále
nek) ● Aby se nebáli a měli velkou víru, že Bůh je
ať zaženou každý hřích.
vždycky s nimi a aby vždy s Ním dokázali spolupracovat,..no, a pak je neodradí ani spousty kritiAť se všichni do jednoho
ků, rádců, reformátorů,☺ (Veronika Adámková)
sejdeme v zahradě boží
● Ať má horlivé členy, kteří budou ochotni obětokde je jenom věčná radost
vat pro ni kousek ze svého pohodlí a budou o ni
kde netrápí nemoc hloží.
pečovat tak, aby se dožila ještě spousty let. (Marie Fasorová) ● Aby vždy držela při sobě, aby se
To vám všem ze srdce přeje
její členové navzájem na sebe mohli spolehnout a
ten kdo byl u scholy zrodu –
aby je Pán Bůh provázel na jejich životních
dlouholetý místní farář.
cestách. Ať tu ještě dlouho slouží a jejich služba je
Už odešel do důchodu.
naplňuje radostí a pokojem. (Marie Vechetová)
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SCHOLA NENÍ DÍLO LIDSKÉ, ALE BOŽÍ
Byly jí teprve čtyři roky a už ji navštěvovala. Že přijde den, kdy se z řadové členky scholy stane vedoucí, na to určitě v tak útlém věku nemyslela. Zpívání v kostele Veroniku
Adámkovou (roz. Mičánkovou) bavilo a možná i proto, že tam potkávala nejen kamarády, ale i skoro celou rodinu. Kromě tatínka, který vykonával ministrantskou službu
a jako mnozí další se za scholu modlil.
Většina farníků byla ráda, že ve farnosti je schola, složená převážně
z mladých lidí, které spojuje láska k Bohu a k hudbě. Velkou posilou
pro scholu byla a je modlitební podpora farníků. „Samozřejmě se
našli tací, kterým schola v něčem vadila, to jsme se ale snažili v rámci možností řešit. Vždy nás moc potěšilo a hlavně povzbudilo, když
nám někdo po mši svaté přišel říci, že se mu to líbilo, že se za nás
modlí a poděkoval za tu službu ve farnosti. No, a já bych ráda znovu
poděkovala všem babičkám a dědečkům a všem, kteří se za scholu modlili a modlí! To
je to nejkrásnější, co jí můžeme dát!“
Scholu jako cennou možnost trávit volný čas s vrstevníky, kteří jsou podobně naladění,
mají společné záliby, v tomto případě lásku k Bohu i k hudbě popsala Veronika takto:
„Krásné období, vyrůstání mezi nejbližšími, spousta přátel; myslím, že díky tomuto společenství jsem se naučila žít s Bohem, modlit se, našla mnoho dobrých přátel, na které
se mohu spolehnout, se kterými se stýkám ještě i dnes, kdy už máme své rodiny a do
scholy nechodíme. Naučila jsem se tam zpívat, dirigovat, hrát na flétnu, (kytaru), pracovat a jednat s lidmi, přestála jsem zde i období puberty. Schola byla také jako rodina!
A víte, co je nejhezčí? Vidět, že se k sobě všichni opravdu chovají jako v rodině! Že se ti
starší (i kluci) úplně automaticky a přirozeně starají o mladší: vezmou je za ruku, na
záda, za krk, řeknou večer pohádku, když je jim na soustřeďku smutno po mamince, že
ti mladší si jim sednou na klín. Vznikají tu krásné vztahy. Moc bych to přála všem zažít!
Teď zvlášť svým dětem, protože mít takové společenství věřících mladých lidí a ještě
k tomu spojené se službou Bohu a hudbou, je k nezaplacení!!!“
Vést scholu je nepochybně velmi náročné nejen časově, a tak se mohou dostavit
i chmury: „Samozřejmě, že přišly i chvíle, kdy je člověku do breku a má všeho dost. Ale
vždycky jsem měla okolo sebe lidi, kteří se za mě a za scholu modlili, nebo se právě
»náhodou« objevil někdo, kdo přišel jen tak poděkovat, povzbudit, pochválit, takže
jsme se nevzdali.“
A jak bych sama sebe charakterizovala jako vedoucí? „To nemohu posoudit, to musí
jiní. Za sebe bych jen chtěla říct, že jsem se scholu vždy snažila vést podle svého nejlepšího svědomí a nejlépe, jak to šlo, a jak jsem toho byla schopná.“
Jak šel čas, věkový průměr ve schole stoupal, ti odrostlejší zakládali rodiny a vyvstala
nutnost ji omladit novými zpěváčky. „Když jsem převzala scholu, tak v ní prakticky chyběla mladší generace a také starší se začali vdávat a ženit, tudíž odcházet, takže opravdu
13
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bylo nutné někoho dovést; oslovovali jsme maminky v kostele, kamarádi své kamarády.
A časem jsme se opravdu rozrostli, ale bylo to mnoho práce a vše úplně od začátku.“
Vítanými impulzy při celoroční činnosti scholy bývala letní soustředění. A nešlo tam jen
o relax. „Myslím, že veškerý volný čas strávený spolu je dobrý na stmelování, lepší poznávání sebe navzájem, na učení se spolupracovat, starat se o mladší. Ale také, což nechci
opomenout a v čem jsou právě letní soustředění specifická, je to, že každé má nějaké
téma z Bible, které se celý čas žije a to doslova: hry, modlitby, i speciální oblečení na společné modlitby vyrůstají z příběhu. Takže si člověk může ty příběhy z Bible, které zná, najednou prožít, pochopit, jak se jim tehdy asi žilo. Pak se na soustředění učíme vždy nové
písně, nějaké třeba i nazpaměť - např. i ve staroslověnštině nebo základní z kancionálu,
např. Te Deum, či Svatováclavský chorál, nová ordinária (ale i správně zpívat ta „stará“),
dobře vyslovovat při zpěvu, dynamiku, apod. Zaučují se a trénují více hru na nástroje,
zpěv i dirigování, probírají se např. určité symboly nebo úkony při mši sv., ale také např.
jak se oblékat do kostela, což u dospívajících v určitém období bylo velice náročné…☺.
Prostě mnoho věcí, na které není během zkoušek čas.“
Se spoustou legrace na soustředěních se pojí i historky. „Vzpomenu jednu ze soustředění
v Dřevohosticích. Věděli jsme, že k nám asi zavítá hygiena na kontrolu a bylo nám jasné, že
dodržet v počtu okolo 35 dětí všechna nařízení a příkazy bude náročné. Dala jsme proto
instrukce, co má každý dělat, když se někdo od nich objeví. Bylo odpoledne, děcka měla
volno a najednou se na dvoře objevila paní, která se po mně jako po vedoucí ptala. Jen co to
vyslovila, tázaný vykřikl:“hygienááá“ a utekl. Naráz byl dvorek prázdný, všichni lítali jako
zběsilí, uklízeli, doplňovali toaleťáky, rovnali boty… Taktika nás vedoucích byla jasná: snažit
se co nejvíce mluvit a co nejméně ji dovolit se ptát. A tak když se mě paní dotázala, jak si
dezinfikujeme ruce na izolaci, tak jí zdravotnice v zápalu boje začala vykládat vše, na co si ze
školy vzpomněla, jak je ta dezinfekce děsně účinná, že ničí bakterie, rotaviry, herpesviry, viry
HIV, i HCG !!!☺ (HCG je hormon, jehož přítomnost je jeden z prvních ukazatelů těhotenství
ženy, pozn. aut.). No, a aby toho nebylo málo, tak když jsme té paní v kuchyni nabídli kávu,
stála u dveří, na kterých byl nalepený jídelníček, který si četla, najednou se za nimi ozvalo
nějaké dítě: Tak už je ta ženská konečně pryč?“ Nakonec všechno dobře dopadlo.
A to ostatně platí i o chvílích, kdy se Veroničino působení v Bystrcké schole chýlilo ke
konci. Nejen její modlitby se upínaly i k tomu, koho vybrat jako nástupce. „Když mě můj,
teď už manžel, požádal o ruku, začali jsme se modlit za správnou volbu toho, komu scholu
předat. Proč padla volba právě na Marundu (M. Fasorovou – pozn. red.) se můžete zeptat Toho nahoře☺. No a měly jsme celý rok, kdy jsem jí mohla postupně vše předávat,
vysvětlovat, sepsat, kdy ona mohla věci vidět a učit se v reálu, vést soustředění se mnou.
Děcka jsem poprosila, aby jí v tom pomáhaly. A byli fakt úžasní, všichni!☺“.
Co bylo dál, to už víme, ale raději si to necháme potvrdit. „Po předání scholy jsem se
vdala a přestěhovala za manželem do Troubska. Nyní máme 3 malé děti, takže moje
místo je u nich – jako maminka na plný úvazek☺“.
Je nám jasné, že se s dětmi rozhodně nenudí, tak už nás jen zajímá, zda Veronika věřila,
že schola oslaví 30. výročí? „Ano! Vlastně jsem o tom ani nepochybovala! Za tu dobu
jsem se několikrát přesvědčila, že schola není dílo lidské, ale Boží!“
-jm14
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PÁN BŮH TO ZAŘÍDIL ZA MĚ
Se svojí rodinou bydlí v Újezdě u Brna, kam se s manželem před dvěma roky
z Bystrce přestěhovala. Povoláním je učitelka na základní škole, nyní je na mateřské dovolené se synem Tomáškem. Ráda poslouchá jakýkoliv
hudební žánr, ale mnohem raději se Marie Fasorová (roz. Zámečníková) na hudbě aktivně podílí hrou či zpěvem.
Zkuste se jí zeptat na konkrétní věk, kdy si ji hudba získala, a nepochodíte. „To opravdu neumím říct. Mám spíš pocit, že ve mně
byl vztah k hudbě prostě odjakživa. Určitě je to výrazná zásluha
rodičů, kteří k ní oba mají velice blízko. Tatínek byl varhaník
a maminka hrála na housle, takže mě i mé bratry k hudbě odmala
vedli. Stálo je to nemálo sil a také financí, když nás posílali do hudebky a nutili nás
cvičit. Ale přineslo to svoje ovoce a jsem jim za to vděčná."
Služba Bohu a farnosti, společenství křesťanské mládeže, smysluplně strávený volný
čas, přátelé a kamarádi – to vše, ale nejen to se jí vybaví, když od nás padne zmínka
o Bystrcké schole. A možná i její diplomová práce, ve které se o ní detailně rozepsala.
Kdy a jak se ve schole poprvé ocitla, si pamatuje moc dobře i díky příhodě, o kterou
se s námi podělila. I když se odehrála před dlouhou dobou, popsala ji jako by to bylo
včera. „Jako malá holčička jsem seděla v kostele na lavičkách a po mši svaté za mnou
přišel tehdejší vedoucí scholy Karel Trnavský. Řekl, že mě slyšel zpívat a že si myslí, že
bych mohla chodit do scholy. Ještě teď si vybavuji, jak jsem se s ním styděla mluvit
a vlastně jsem se ho i trochu bála, ale byla jsem šťastná, že si mě vybral“.
Tehdy ji ani ve snu nenapadlo, že by se z role zpěvačky ve sboru dostala do role šéfky
scholy. A že se v souvislosti s tím setkávala s rozdílnými reakcemi věřících na plody
činnosti sboru, potvrdila: „Ohlasy byly různé. Někdy pochvalné, občas někdo přišel
s konstruktivní kritikou, za kterou jsem byla vděčná, protože byla užitečná. Samozřejmě se občas stalo, že se někomu nelíbil např. zvolený žánr nebo temperamentnější doprovod písničky, kterou jsme zpívali. Ale není na světě člověk ten, aby se zavděčil
lidem všem,“ dodala pragmaticky.
Zpěváci se scházeli na faře každý pátek a neděli přibližně hodinu před začátkem mše.
Mimo tyto pravidelné zkoušky se scházívali také před Vánocemi, Velikonocemi
a slavnostmi během roku. Pokaždé se začínalo modlitbou a rozezpíváním a potom
následoval nácvik žalmu a zpěvu před evangeliem. Zbylý čas věnovali nácviku ostatního. „Nacvičované písně jsme čerpali z archivu písniček, které už zpívali naši předchůdci a repertoár jsme doplňovali o další, pro nás nové skladby", přiblížila Marie
a dodala, že „každého, kdo uměl ve schole na něco hrát, jsme se snažili nějakým způsobem zapojit, ať už na varhany, kytary, housle, violoncello, basu, klavír, flétny, bicí...
Pro některé to byla řehole pravidelná a museli tomu možná mnohé obětovat, za což
jim patří dík.“
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V době, kdy vedla scholu už nebyl žádný problém rozšiřovat repertoár o nové písničpísni
ky a sehnat k nim noty. „Některé jsme získali od jiných schol či křesťanských kapel
a čerpali jsme i ve zpěvnících a na internetu.“
Kromě pravidelných zkoušek mělo pro scholu velkou důležitost letní soustředění, ze
kterého si účastníci odnášeli plno zážitků, z nichž ještě dlouho čerpali. Na spoustu
z nich budou vzpomínat možná celý život. „Byl to samozřejmě
mě ideální čas na větší
poznání
znání a sblížení se s ostatními během společných zkoušek, her a modliteb. SoustřeSoustř
dění
ní bylo velice důležité pro tmelení kolektivu. Aktivity během celého týdne byly vždy
spojeny s nějakým příběhem z Bible nebo životem světce a ty jsme
js
více poznávali.
Bylo to obohacující jak pro vedoucí, kteří připravovali program, tak pro účastníky.“ Je
jasné, že na každém nebi se občas objeví mráček. Bez většího váhání reagovala na
dotaz, zda někdy chtěla s působením ve schole skončit: „Takovou variantu
vari
jsem si
snad nikdy ani nepřipouštěla. Brala jsem to jako úkol, který mi byl dán a také jsem
cítila povinnost zúročit hřivny, kterými jsem byla obdarována, a předat dál to, co do
mě vložili bývalí členové scholy.“
Noční můry v podobě strachu z nemoci sólisty
ólisty nebo jiné nepříjemnosti neměla.
A hned vysvětlila důvod. „Pokud totiž taková situace nastala, vždy se našel někdo,
kdo dotyčného nahradil. Scholu netvořili jedinci, ale všichni členové, jinak by to nen
fungovalo.“
A nebála se ani tehdy, když dozrál čas
as a bylo třeba se poohlédnout po další vedoucí.
Aniž jsme ji museli dlouze přesvědčovat, svěřila se nám i s tím, kde brala pro takové
rozhodnutí potřebný klid. „Spoustu lidí se za scholu modlí, a tak jsem pevně věřila, že
v pravou dobu poznám, komu žezlo předat. A bylo to tak. Pán Bůh to zařídil za mě,
nic jsem neplánovala....“
A jak už asi všichni víme, nástupkyní se jí stala jmenovkyně.
-km-

M.arie Škrobánková (Hutisko, 1991)

z prvních let scholy
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CHVÁLIT BOHA ZPĚVEM, MODLITBOU I TICHEM
Studuje obor viola na brněnské konzervatoři a vedle toho se věnuje dirigování.
Pohled z kůru našeho farního kostela zná jako málokdo. Od útlého věku tam totiž
chodila s oběma rodiči, kteří hráli na varhany. Sama na ně sice nehraje, ale její
rejstřík je neméně pestrý. Už i proto, že Marie Vechetová
v současnosti vede scholu i chrámový sbor.
Určitě každý, kdo aspoň trochu zná Vechetovy, pochopí, proč
jsme přeskočili otázku, zda pochází z hudební rodiny. Maruška k tomu jen dodala: „Kdy přesně jsem v sobě objevila vztah
k hudbě, netuším. Bylo to ve mně asi tak nějak vždycky. Mám
ráda vážnou hudbu, ale poslouchám také hudbu z filmů i
moderní písničky soudobých interpretů.“
I když její svědomitost dává tušit, že o dirigování se jí možná i zdává, neodpustili
jsme si dotaz, co se jí vybaví, když se řekne Bystrcká schola: „Banda děcek, které se
snaží být něco víc než jen banda☺. Mají společné to, že chtějí chválit Boha, a to
hlavně svým zpěvem, ale také modlitbou a tichem. Podnikají spolu různé akce
v průběhu celého roku. Jsou více než kamarádi, jsou jedno velké společenství.“
Zkoušky mají jednotný průběh a konají se pravidelně každý pátek a neděli, kdy
schola zpívá při mši. „Trénujeme na faře a zkoušky vždy začínáme modlitbou. Po
společném rozezpívání následuje nácvik. Nejprve žalm a zpěv před evangeliem
a teprve potom přijdou na řadu další písně.“ Nad rámec uvedeného jsou zkoušky
před většími svátky či modlitebními večery.
Není pochyb o tom, že písně a hudební materiály jsou mnohem dostupnější, než
před lety. „Ve schole je v současné době celkem dost starších členů, kteří zpívají
i v jiných scholách, takže občas si písničky navzájem vyměňujeme. Máme i různé
zpěvníky, z kterých čerpáme. A v neposlední řadě spoustu písní lze najít i na internetu“, vysvětluje Maruška. Přesto však základem zůstává repertoár písní, který se
přenáší z generace na generaci a každá další jej jen obohatí.
Nejčastěji zpívá schola s varhanami, varhaníci ji doprovázejí při všech žalmech
a ordináriích. O hudební doprovod písní se starají ti, kteří se to naučí, u kytar platí,
že starší interpreti postupně zaučují hráče mladší. „U ostatních nástrojů je to různé. Záleží na tom, kdo umí na co hrát“, podotkla Maruška.
Je mírnou nebo naopak přísnou šéfovou? „Jak v čem. Když se jedná o zpívání
a veškeré hudební nacvičování, bývám docela nekompromisní. Pokud se jedná
o plánování nějaké akce či něčeho jiného, jsem více otevřená různým variantám
a návrhům“, dala Maruška za pravdu oběma názorům. I to je určitě jeden z důvodů, proč má schola aktuálně hodně členů a neustále se rozrůstá. Zpravidla největší
příliv nových zpěváků je na začátku školního roku, kdy přichází hromadné oslovení
od ambonu. Během roku Maruška preferuje osobní pozvání. „V průběhu roku mám
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potom v kostele, dá se říci špehy, v podobě bývalých členů scholy, kteří, pokud si
všimnou nějakého potencionálního »cíle«, tak mě na něj rádi upozorní“.
Všichni scholu vnímáme hlavně při mších v kostele, ale „scholáky“ stmelují i společné zážitky o prázdninách. Na jednu takovou akci má Maruška nezapomenutelnou vzpomínku.
„Bylo to tak trochu na zkoušku v době, kdy scholu ještě vedla Maruška Zámečníková, poslední akce, na které jsme byly obě dvě a já jsem přišla pozdě na sraz. Všichni
už na mě čekali a já dobíhala pozdě... Byl to strašný pocit... Ale myslím, že jsem se
z toho hodně poučila a v dnešní době chodím i na zkoušky nejméně o půl hodiny
dříve☺.“
A z podzimních prázdnin má Maruška i nejhorší noční můru: „Jindy jsem v den odjezdu na podzimní prázdniny dostala vysokou horečku a lékař mi řekl, že bych neměla nikam s dětmi jet. Snažila jsem se proto narychlo zadat odjezd a úvodní den
jinému ze starších členů scholy. Když jsem se mu po hodině konečně dovolala, řekl
mi, že nakonec na prázdniny jet nemůže. A tak jsem se nadopovala léky, pobalila
věci a odjela.“
Vyvrcholením roku bývá týdenní letní soustředění, kdy schola secvičuje nové písně
a celý kolektiv se stmeluje pomocí společných modliteb, her, zpívání i různých dalších aktivit. Maruška si vybavila jednu provoněnou vzpomínku na soustředění, na
kterém se sestrou vařila. „Na jeden den v rámci hry připadl i půst, a tak všechny
děti celý den jedly jen suchý chléb a pily pouze vodu. A protože na závěr dne měla
být velikonoční večeře – v našem podání placky a maso na bylinkách – bylo potřeba
je včas připravit. Když se brzy odpoledne farou začala linout vůně pečeného masa,
všechny hladové krky začaly zjišťovat, co se to chystá a každý by nejradši hned
ochutnal. Tolik návštěv v kuchyni asi ještě nikdy nebylo. Kuchyni jsme nakonec
uchránily a vše, kromě vůně zůstalo utajeno až do večera, kdy nastala slavnostní
večeře.“
Zvenčí schola připomíná dobře promazaný stroj, ale Maruška nás ujistila: „Vždycky
je co zlepšovat. Na druhou stranu jako celek fungujeme a není úplně výjimečné, že
za mnou po mši někdo přijde s pochvalou, že se nám doprovod mše svaté povedl.
A nechybí ani postřehy toho, co by se dalo vylepšit, z čehož je vidět, že se o nás
farníci zajímají a nejsme jim lhostejní.“
Jednoho dne nejspíš i Maruška předá pomyslnou dirigentskou taktovku dál. Zatím
nechává věcem volný průběh a věří, že výběr nástupce nebude složitý. Ve schole
vyrůstají další dirigenti, a tak se její nástupce dost možná najde mezi nimi.
-em-

Fotografie a více informací z historie a současnosti scholy najdete na webu
bystrckaschola.webnode.cz
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K velikonoční meditaci
tu noc

jedno objetí

kdy měsíc dokončil svou fázi

vstříc smrti dýchali

potok jak vroucí voda v hrnci

děsivé a hrůzně zrůdné

bublal údolím

jakou jen člověku smí připravovat

až k hradbám

potok jak vroucí voda v hrnci

za kterými pyšné město

bublá údolím

kopím bok proklát chystalo se

stačí jen málo

Getsemany voněly

a hosana

Syn s Otcem a Otec se Synem

mění se v ukřižuj

jeden monolog

i dnes

jedna bytost

(autor: Roberto Scavino)

Z našeho farního úřadu
Z vody a z Ducha svatého se narodili
6. 12. Vít Zmrzlý
6. 1. Kristina Ondráčková, roz. Ptáčková
10. 1. David Jan Matula, Samuel Bojanovský
24. 1. Elisabeth Mišejková
30. 1. Viktor Alexander Tadeáš Káldy
31. 1. Ondřej Tomáš Daniel Šedivý
20. 2. Sofie Šmardová
21. 2. Daniela Ondráčková

Do náruče našeho Otce se vrátili
7. 12. Rostislav Chvátal
28. 1. Karel Jelínek
6. 2. Michal Ott
15. 2. Libuše Balabánová
23. 2. Dagmar Vaneková
2. 3. Josef Konečný
-em-

Téma příštího čísla: Zdraví a nemoc
• Předběžná uzávěrka příštího čísla: 5. 6. 2016 •
SETKÁNÍ – občasník farnosti u sv. Janů. ZDARMA. Vydává římskokatolický farní úřad
Brno-Bystrc. Příspěvky, náměty a připomínky předávejte osobně na faře nebo pište na
farabystrc@volny.cz. Spolupracovali: E. Máchová, K. Malinková, J.Mrkvová. Vedoucí
redakčního týmu: P. Šoba. Jazyková korektura: L. Moravcová •
Uzávěrka tohoto čísla: 5. 3. 2016, vyšlo: 20. 3. 2016. Příští číslo vyjde v červnu 2016.

www.faby.cz
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Moravský Krumlov
(letní soustředění 1995)

asi 1988

S biskupem V. Cikrlem
(biřmování 1995)

Bedřichov (letní soustředění 1998)

Za archivní fotografie v tomto čísle děkujeme P. Dvořákové a M. Petráskové.

