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ÚVOD 

  
Vymezení tématu, cíl a metodologie práce 

Rozbor hudebního díla Missa „Veni, Domine“ (Přijď, Pane) poskytuje vítanou 

příležitost seznámit zájemce nejen s touto skladbou. Prostřednictvím její analýzy 

nahlédneme do Churáčkovy tvorby jako celku, představíme osobnost autora v kontextu 

prostředí, kde žije a komponuje, seznámíme se s inspiračními zdroji jeho tvorby. 

Součástí práce jsou přílohy - přetištění časopiseckých inzercí a reflexí o provedení 

liturgických děl autora, CD záznamy z provedení literátských skladeb na netolickém 

kůru při církevních slavnostech a DVD záznam, který usnadní orientaci ve skladbě.   

Mým cílem je komplexní analýza vybrané mše (jež je součástí dosud 

neuzavřeného skladatelského díla) a její analytická  interpretace pro konkrétní skupiny 

čtenářů a posluchačů. Věřím, že se skladba dostane i na koncertní pódia, proto první 

cílovou skupinou jsou koncertní posluchači, kteří mají bohatší zkušenosti s různými 

hudebními slohy a styly. Mohou si prostřednictvím mojí analýzy prohloubit vhled 

do hudebního díla a tím obohatit koncertní poslech. Ten v žádném případě nelze 

považovat za činnost pouze pasivní.   

Další skupinou, pro kterou by má práce mohla být užitečná, jsou hudební 

pedagogové, především učitelé hudební nauky v základních uměleckých školách. Také 

učitelé hudební výchovy mohou v podmínkách školních vzdělávacích programů 

základních škol využít tuto látku v obecně kulturním kontextu jako průřezové téma - 

hudba, historie, náboženská tolerance.  

Nejvíce však moji práci mohou využít sbormistři. Právě oni maximálně uplatní 

veškeré aspekty hudebního rozboru pro hlubší pochopení díla při jeho nácviku 

a provádění.  

Jako poslední cíl bych ráda jmenovala ten, který zastřešuje všechny ostatní 

a který se přidal až v průběhu vzniku práce – popularizace hudebních aktivit 

v Netolicích a okolí jako precedens a povzbuzení jiným lokalitám naší země 

k tvořivosti na poli provádění liturgické hudby. 
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Moje práce není primárně srovnávací, i když některé hudební i mimohudební 

aspekty mě k tomu původně vedly. Podtrhují styl díla, které je v dnešní době neběžné 

a oživuje barokní hudební tradici aktuální před 200 lety. Autor sám tuto skladbu 

označuje za angažovanou a ve vyjadřovacích prostředcích vědomě stylizovanou.  

Nabízí se srovnání například se zbytkem jeho tvorby (i v rámci tvorby duchovní 

bychom nalezli zajímavé kontrasty). Představení veškeré skladatelovy tvorby jsem 

prozatím nechala ve stádiu chronologického řazení.  

Srovnávací metodu jsem užila především v případě hledání adekvátního jazyka 

pro tento typ odborného textu u zkušenějších autorů. Sbírala jsem a třídila informace 

o vybraném díle, autorovi, místu a příležitostech, ke kterým se vznik a provádění díla 

váže bez záměrného srovnávání s tím, jak podobné příležitosti probíhají jinde. 

Prostřednictvím dotazování u autora samotného jsem získala informace, které mi 

pomohly doplnit celkový náhled na adventní Missu „Veni, Domine“. Metodu 

dotazování považuji za velice inspirativní.  

Jádrem mé práce je především kompletní rozbor vybrané mše. Předchází mu 

kapitoly, které se zabývají nejprve obecně pojmem mše a terminologií s ní spojenou, 

dále osobností autora a jeho dílem nejen liturgickým. 

Důležité jevy, ke kterým jsem při rozboru dospěla, dokládám na notových ukázkách 

umístěných přímo v textu. 

 

Charakteristika použité literatury 

V souvislosti se zpracovávaným tématem jsem shromáždila informace 

v odborné literatuře, kterou bych nejjednodušším způsobem rozdělila na duchovní, 

historickou a hudebně-teoretickou. Velmi zásadní pro mě bylo pečlivé pročtení prvních 

dvou částí Katechismu katolické církve (napsaného po druhém vatikánském koncilu)1.  

Nadále pro tuto knihu budu používat zkratku KKC. Tyto kapitoly mi pomohly při 

hledání smysluplného účelu zpracování mnou zvoleného tématu. První z nich pečlivě 

rozebírá obsah katolické víry, formulovaný do modlitby Věřím (Credo), která zazní při 

každé sváteční mši svaté ve zpívané nebo recitované podobě. Druhá část pojednává 

                                                
1  Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. 
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o smyslu, způsobu a formě slavení liturgie, ve které je hudba více než jen doprovodnou 

záležitostí, ale formou slavení. Na Katechismus navazuje Konstituce o posvátné liturgii 

„Sacrosanctum Concilium“2 , které jsou i v Katechismu velmi často citovány. Nadále 

budu pro tuto knihu užívat zkratku SC.  

Mezi historicky přehledové knihy by patřily Dějiny posvátného zpěvu 

staročeského3 Karla Konráda, kde jsou zmínky o aktivitách arcibiskupa Arnošta 

z Pardubic, ze kterých postupně vzešla literátská bratrstva. Stejnou problematiku jsem 

studovala v knize kolektivu autorů Hudba v českých dějinách4 a v útlé brožurce Rorate 

– české adventní zpěvy 16. století.5  Slovník vybraných pojmů jsem částečně doplnila 

na základě nového Liturgického slovníku Ruperta Bergera (2008). Stručný slovník 

duchovní hudby Jiřího Vyskočila mi také pomohl definovat některé hudební pojmy, ale 

místy je až příliš stručný a schematický. Zato Teorie kompoziční praxe Jiřího Válka 

je psána velmi plynule a pro mě nejzajímavější byly kapitolky o tvůrčím procesu.6  

Oslovil mě vztah Vítězslava Nováka k lidové písni, který je patrný z předmluvy 

k rozsáhlému zpěvníku Národ v písni z roku 1941. Z podstatně novějších prací jmenuji 

knihu Michala Nedělky Mše v soudobé české hudbě7  a disertační práci Leony 

Salákové Česká liturgická tvorba pro dětské a ženské sbory, v nichž jsem získala velmi 

dobré vodítko k možnostem hudební analýzy mnou vybrané skladby. Recepční ohlasy 

o provedení rozebírané mše a dalších literátských skladeb Jiřího Churáčka jsou 

zveřejněny v časopise Svatý Jan Prachatický (ročník 2008 – 2009), které mám 

k dispozici. 

Do ostatních uvedených knih jsem nahlédla čistě účelově a nestudovala jsem 

je systematicky. 

 

 

 
                                                
2  Konstituce o posvátné liturgii „Sacrosanctum Concilium“ In: Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha :   

Zvon, 1995. 
3  Praha : Cyrillo-methodějská knihtiskárna, 1881 a 1893 
4  ČERNÝ, J., KOUBA, J. A KOL. Hudba v českých dějinách. Praha : Supraphon, 1989. 
5  Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. 
6  VÁLEK, J. Teorie kompoziční praxe. Praha : Panton, 1989. 
7  Praha : Nakladatelství Karolinum, 2005. 
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Slovník vybraných pojmů 

Amen - (hebrejsky: amen - tak jest). V biblických textech znamená stvrzení myšlenky, 

podobně i v závěru církevních modliteb. 

 

Církev - „Biblické slovo „církev“ (ekklésia) znamená „svolání“, „shromáždění“. 

Označuje shromáždění těch, které Boží slovo svolává, aby vytvořili Boží lid.“8 

„Církev je zároveň viditelná i duchovní, hierarchická společnost i mystické tělo 

Kristovo. Je „jedna“, vytvořená z lidského a z božského prvku. Toto je její  tajemství, 

které dokáže přijmout jen víra.“9  

 

Encyklika - papežský okružní list adresovaný biskupům, kněžím a věřícím katolické 

církve na celém světě; obsahují důležité nauky, směrnice a ustanovení v oblasti víry, 

mravů a disciplíny; zpravidla se značí dle prvních slov původního latinského textu.10  

 

Figurální mše - mše s doprovodem nástrojů, zpívaná latinsky z kůru, která byla častá 

v barokní a klasicistní hudbě, kdy začalo často docházet k oddělení od liturgického 

obřadu; hudebně zastoupena především mší, litaniemi a nešporami, které zněly 

v chrámech i několikrát týdně.11  

 

Hostie - pšeničný chléb (v západních církvích nekvašený, ve východních kvašený), 

používaný při mši svaté k proměnění v Kristovo tělo. 

 

Kadidlo - voňavý oblak kouře, stoupající vzhůru, vytvořený zapálením vhodných 

pryskyřic sypaných na žhavé dřevěné uhlí.12  

 

                                                
8  KKC 777 
9  KKC 779 
10  HERIBAN, J. Príručný lexikón biblických vied. Bratislava : Don Bosco, 1998. s. 349  
11  zpracováno dle práce Leony Salákové, kapitola Nárys vývoje liturgického zpěvu v Čechách a na Moravě,  
  s. 24 – 28  
12  BERGER, R. Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 2008. s. 172  
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Katechismus – „Souhrnný výklad základních složek katolického učení, jak o víře, tak 

o morálce. Hlavními prameny jsou Písmo svaté, svatí Otcové, liturgie a učitelský úřad 

církve.“13  

 

Katechumen - člověk, který se připravuje na křest (někdy též „křtěnec“). 

 

Katolická církev - společenství, jež se považuje za pravého pokračovatele prvních 

následovníků Krista, uznává za svou hlavu římského papeže jako nástupce apoštola 

Petra (liturgický jazyk je latina, řečtina a hebrejština). 

 

Koncil - všeobecný sněm biskupů katolické církve, potvrzen papežem, jímž biskupský 

sbor v čele s papežem vykonává slavnostním způsobem moc nad celou církví.14  

 

Křižmo - posvěcený olej, určený pro použití při svěcení biskupů, kněží, oltářů, kostelů, 

zvonů; čistý olivový olej (odnedávna i jiné rostlinné oleje) + aromatické přísady.15  

 

Litanie - pravidelná oslovení (přednášená jedním člověkem) a prosby (přednášené 

lidem). 

 

Literátská bratrstva - „Literátská bratrstva se jeví jako poměrně jednotný typ hudební 

instituce (označován v některých odborných zdrojích za ryze český), organizované 

po vzoru dobových řemeslnických cechů. Bratrstva, přidružená obvykle k jednomu 

kostelu, plnila také širší společenské funkce a vládla leckdy i značným nemovitým 

majetkem. Podle odhadu K. Konráda existovalo do Bílé hory v Čechách přes 100 

bratrstev, na Moravě asi tři desítky. Nejstarší stopy vedou do druhé poloviny 

14. století16, dobou institucionalizace byl patrně až sklonek 15. století. Husitství 

urychlilo cestu laickému živlu do chrámových pěveckých souborů. Specifikem 

                                                
13  KKC 11 
14  KKC 884, 885 
15  srovnej BERGER, R. Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 2008. s. 226  
16  viz poznámka o Arnoštu z Pardubic v předešlém odstavci  
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je laický charakter (literátské sbory byly složeny z dobrovolníků neduchovního stavu) 

a důraz na vzdělání jako podstatný rys příslušníků souboru.“17  

Hnutí vrcholilo v 16. století. Literáti pořizovali krásné kancionály pro své kůry. 

Množství zpěváků bylo omezeno tím, že celá skupina zpívala vždy jen z jedné knihy. 

Chorál se zpíval v kůru latinském. Kůrů však existovalo více a hudebníci se v nich 

uplatňovali podle jejich specifik (figurální kůr například provozoval duchovní hudbu 

s doprovodem nástrojů).18 Kromě varhan se hrálo na různé smyčcové a dechové 

nástroje. Zpěváci i instrumentalisté byli buďto příležitostně, nebo smluvně za produkci 

odměňováni, takže je není možno označit za amatéry. Pak ale mohly být kladeny 

nároky na jejich výkon a potřebu dalšího hudebního vzdělávání. Z tohoto důvodu 

bratrstva zakládala hudební školy.  

Při slavnostních příležitostech byli zváni ke spolupráci hudebníci ve službách 

města nebo zámku. 

 

Liturgická hudba - taková, ve které je zhudebňován duchovní text v celé šíři možných 

konkrétních témat v libovolném jazyce. Liturgické skladby patří přímo ke slavení 

liturgie, jsou její neoddělitelnou součástí, v žádném případě pouze hudební nadstavbou. 

Požadavky na ni specifikují papežské encykliky a ustanovení koncilů.19  

 

Nešpory - odpolední či podvečerní pobožnost, kterou pravidelně dodržují řeholníci 

v klášterech. 

 

Pikardská tercie - závěrečná durová tercie na konci mollové skladby; souvisí zřejmě 

s činností tzv. beckhartů, kteří působili ve 13. – 15. století mj. na našem území (řeholní 

uskupení na laické bázi; pěstovali svou hudbu s převážně dur cítěním). 

 

Pontifikát - doba trvání úřadu konkrétního papeže. 

 
                                                
17  ČERNÝ, J. Hudba v českých dějinách. Praha :  Editio Supraphon, 1989. s. 99  
18  VYSKOČIL, J. Stručný slovník duchovní hudby. Čelákovice : Městské muzeum, 1992. s. 50  
19  srovnej VYSKOČIL, J. Stručný slovník duchovní hudby. s. 64  
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Presbytář - místo v kostele, ze kterého duchovní vede bohoslužebné shromáždění.20  

 

Svátost - od 12. století společné jméno výlučně pro určité bohoslužebné úkony, jež 

jsou fundamentální pro život církevní obce; uspořádány podle svatého čísla sedm; 

svátosti se vždy dějí v prostoru církve, jsou vázány na společenství věřících; centrem 

je eucharistie (přepodstatněný chléb a víno).21  

 

Žalm - hebrejská modlitba, prosba, píseň (150 žalmů je obsaženo ve Starém zákoně 

Bible). 

 

                                                
20  BERGER, R. Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 2008. s. 383  
21  BERGER, R. Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 2008. s. 477- 478  
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1  MŠE JAKO LITURGICKÝ OBŘAD, MŠE V ADVENTU 
 

„Výraz  liturgie znamená původně veřejné dílo, služba lidu nebo služba ve 

prospěch lidu.“22 „Liturgické úkony nejsou soukromé úkony, nýbrž slavnostní projevy 

církve.“23 Potvrzuje se tím veřejná přístupnost a slavnostnost setkání věřících, také 

někdy obecnost působení jejích plodů na všechny lidi bez rozdílu. „Liturgie je vrchol, 

k němuž směřuje činnost církve.“24   

Setkáváme se též často s pojmem „slavení liturgie“. Přestože se zde vše děje 

rituálním způsobem, pro zúčastněné věřící nejde pouze o rituál, ale o reálné 

zpřítomnění, opakování velikonočního tajemství, nikoli pouhé připomenutí. Slovo 

tu vždy provází úkon. Jsou při nich symbolicky využívány přírodní materiály, jejichž 

volba a historické souvislosti užití by jistě byly zajímavým tématem samostatné 

bakalářské práce. Jsou jimi voda (křestní, svěcená, normální), kadidlo (získávané 

z orientálních stromů, možnou verzí je i purpura), oheň (např. při velikonoční vigilii 

zapalován před kostelem a vnášen do ztemnělého chrámu), popel (znamení popelce 

na Popeleční středu, zřetelně postní charakter), vosk (svíce křestní, oltářní, symbolicky 

nesené při čtení evangelia, velikonoční svíce – paškál), olej (proniká do hloubky, hojí 

a voní - olej katechumenů, nemocných, křižmo).  

„Mimořádný význam má při slavení liturgie Písmo svaté. Z jeho inspirace 

a podnětů se zrodily liturgické modlitby; z něho dostávají liturgické úkony a znamení 

svůj význam.“25 Je třeba doplnit, že slavení liturgie je starší, než zaznamenání 

novozákonních biblických knih, které ale zachycují i události předcházející Ježíšově 

smrti. 

„Je vhodné, aby se slavení liturgie snažilo nalézt vyjádření v kultuře národa, 

do něhož je církev začleněna, aniž se stalo na ní závislým. Z druhé strany sama liturgie 

vytváří a ztvárňuje kultury.“26  

 
                                                
22  KKC 1069 
23  SC 26 
24  SC 10 
25  SC 24 
26  KKC 1207 
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Eucharistická liturgie (mše svatá) se člení na dvě velké základní části: 

1) Bohoslužba slova - se čteními, zpěvem žalmu, homilií (kázáním) a přímluvami. 

Má svou strukturou původ v židovské modlitbě, má v ní své odpovídající vzory. Je 

svou povahou katechetická, vzdělávací. Zahrnuje čtení ze Starého a Nového zákona. 

2) Eucharistická bohoslužba - s obětním průvodem, předkládáním hostie a vína 

k tajemnému proměnění, s proměňováním (konsekrace) a svatým přijímáním. 

V této části dochází k přepodstatnění chleba a vína v tělo a krev Ježíše Krista. Je to 

jedna ze sedmi svátostí, která je nejúžeji spjata se svátostí kněžství. Ta nás spojuje 

autentickou posloupností s dobou života apoštolů. Je předávána vkládáním rukou 

biskupa (kněžské svěcení), který je vlastně nynějším apoštolem. „Předsedat eucharistii 

a proměňovat chléb a víno, aby se staly tělem a krví Páně, mohou jen platně posvěcení 

kněží.“27  

Dalšími svátostmi jsou svátost křtu, biřmování, svátost smíření (zpověď), 

svátost pomazání nemocných. Vyčleňuji z nich svátost manželství, která je výjimečná 

tím, že ji neuděluje kněz nebo jáhen, který je v tomto případě svědkem, ale udělují 

si ji snoubenci navzájem. 

Pro úplnost uvádím, že všechny svátosti jsou obecně definovány jako viditelná 

znamení neviditelných skutečností. „Jsou ohniskem všeho liturgického života.“28  

Mše svatá jako bohoslužebný obřad provází celý liturgický rok, který začíná 

první nedělí adventní29. Největšími a pro věřící křesťany nejdůležitějšími svátky jsou 

Velikonoce, které se na rozdíl od svátků vánočních řídí lunárním kalendářem.30 

Druhými nejdůležitějšími svátky jsou Vánoce. Na rozdíl od občanského kalendáře 

trvají oba svátky několik týdnů – hraje zde roli také číselná symbolika, převzatá 

z biblických textů (její původ bychom ale našli mnohem hlouběji v čase). Každému 

z těchto období předchází několikatýdenní doba přípravná – postní období před 

Velikonocemi a adventní období před Vánocemi, které má též postní charakter.  

                                                
27  KKC 1411 
28  SC 6 
29  pozn. každý týden v roce začíná nedělí, takže jeho dny jsou označeny např. „pondělí po druhé neděli postní“ 
30  „Na nicejském sněmu (roku 325) se všechny církve dohodly, aby se křesťanské Velikonoce slavily v neděli, 

po úplňku (14.nisanu), který nastává po jarní rovnodennosti. V důsledku lišících se způsobů, jak vypočítat 
14.nisan, nepřipadají vždy na Západě a na Východě na tentýž den.“ (KKC 1170) 
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Mše svatá má na každý den v roce proměnlivé texty, jež odpovídají konkrétnímu 

datu či svátku (proprium) a které byly zhudebňovány především do 14. století. Jedná 

se o části Introitus (vstup), Graduale (stupňový text především na žalmový text), 

Offertorium (obětní průvod) a Communio (svaté přijímání). Kromě části Graduale 

všechny mají charakter procesního zpěvu. Dále obsahuje stálé texty, které jsou 

neměnné (ordinarium). Dnešní hudební cyklická forma mše zpracovává právě tyto stálé 

texty. Do bohoslužby slova patří Kyrie (Pane, smiluj se), Gloria (Sláva) a Credo 

(Věřím). Sanctus (Svatý) a Agnus Dei (Beránku Boží) patří do druhé části mše, 

eucharistické bohoslužby. 

Průběh mše svaté v různých částech liturgického roku vykazuje určitá specifika, 

která náhodný návštěvník většinou nepostřehne. Jedním z nich je vzhledem k postnímu 

(kajícnému) zaměření adventu absence Gloria. Na rozdíl od postního období před 

Velikonocemi se ale nevynechává Aleluja (radostný zpěv před čtením z evangelia). 
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2  MŠE JAKO HUDEBNÍ FORMA 

 
„Mše jako hudební dílo je cyklická skladba, která slouží jednak při 

bohoslužbách (mších), jednak pro koncertní přednes. Textová předloha mše, užívaná 

ke zhudebnění, je přesně stanovena a sestává z deseti částí různého rozsahu. Šest částí 

se provádí pravidelně při každé mši (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus 

Dei – souhrnně tzv. ordinarium missae), čtyři části se zařazují jen někdy podle 

přesných zásad uspořádání bohoslužeb během celého roku (Introitus, Graduale, 

Offertorium a Communio, souhrnně tzv. proprium missae). Většina textů je součástí 

mše přes 1000 let; zhudebňují se v každé době právě panujícím hudebním slohem. 

Jednohlasých gregoriánských mší se zachovalo celkem 13. V období renesance 

se psaly mše stylem vokální polyfonie, později pak v harmonicko-melodickém slohu 

s instrumentálním doprovodem, s uplatněním sboru i sólistů.“31  

Přestože mešní ordinarium Luděk Zenkl považuje za cyklickou formu, hudebně 

jí v podstatě není. Jednotlivé části jsou příliš autonomní, povaha textu není stavebně 

ani smyslově navzájem propojena, leckde chybí potřebná gradace, nebo alespoň 

strofičnost textu. Zmíněné části mešního ordinaria spojuje „pouze“ to, že jejich text 

se v průběhu roku při mši svaté nemění. Kompozičně blíž by měly k sobě například 

zpívaný žalm a následné aleluja nebo část mešního ordinaria Agnus Dei (Beránku 

Boží) a zpěv k přijímání (Communio). V takových případech by se dalo hovořit 

o významovém propojení nebo naopak o žádaném kontrastu, který je výzvou 

pro hudebního skladatele.  

Zajímavá je též zmínka o tom, že „pozornost hudebních tvůrců poutaly zpočátku 

proměnlivé části mše, ve 14. století se však situace obrátila ve prospěch ordinaria“, 

kterou jsem našla v knize Michala Nedělky.32 Domnívám se, že tento zvrat nastal 

jednak proto, že proti neměnnému textu ordinaria je proměnlivých textů propria během 

liturgického roku mnohem více. A právě do 14. století se ustálily církevní svátky 

                                                
31  ZENKL, L. ABC hudebních forem. Praha : Editio Supraphon, 1990. s. 205 
  (tuto definici nepovažuji za přesnou)  
32  NEDĚLKA, M. Mše v soudobé české hudbě. Praha : Karolinum, 2005. s. 53  
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a slavnosti a výběr jejich proměnlivých textů, které bylo třeba zhudebnit. Dále může 

hrát roli i chápání vyňatého textu ordinaria ze mše svaté ve smyslu umělecké památky, 

jejíž znění je právě díky neměnnosti mnohem známější. V každém případě je zdařilé 

zhudebnění mešního textu (ať propria či ordinaria) dokladem kompoziční vyspělosti 

skladatele v jakémkoli slohovém období. 

 

2.1 Charakteristika a původ jednotlivých částí ordinaria 

Kyrie (Pane, smiluj se) 

- původně zvolání při cestě panovníka městem (významově též „buď k nám 

milostiv, projev nám přízeň“) 

- v liturgii původní význam modifikován jako součást kajícného úvodu mše svaté 

po společné modlitbě lítosti nad hříchy  

- je jedinou částí mešního ordinaria, jejíž původní text není latinský, ale řecký 

- formálně výňatek z litanií (opakovaně přednášená prosba za něco k někomu), 

kde pronášení úmyslů bylo postupně vypuštěno a zbyla opakovaná odpověď 

- trojdílná struktura textu většinou ovlivní i trojdílnost formy hudební (nejčastěji 

Da Capo) 

- malé množství slov dává (stejně jako v části závěrečné – Agnus Dei) skladateli 

velký prostor pro libovolné množství opakování (není nutné zachovat vždy trojí 

opakování každé fráze), možnost vystavět gradaci nebo naopak zvolit 

meditativnější formu zpracování 

- část bohoslužby slova 

 

Gloria (Sláva) 

- textově představuje tzv. velkou doxologii (chvalozpěv o slávě Otce, Syna 

a Ducha Svatého, tedy o Svaté Trojici)33, má slavnostní, někdy až radostný 

charakter 

- úvodní větu bychom našli v Bibli v evangeliu Sv. Lukáše (2, 14) a po něm 

následují dvě strofy  

                                                
33  srovnej Mše v soudobé české hudbě s. 58  
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- hudebně lze řešit v principu dvojím způsobem – buďto podpořit „evolučnost“ 

textu, nebo zvolit expoziční způsob zpracování pro snazší orientaci v textu 

s reprízou a kodou „Amen“ (může být i samostatnou částí, často ve formě fugy) 

- zpívá se nebo recituje o nedělích (kromě adventní a postní doby), slavnostech 

a svátcích a výjimečných příležitostech (např. děkovná mše) 

- část bohoslužby slova 

 

Credo (Věřím) 

- textově nejmladší část ordinaria, pečlivě cizelovaná a doplňovaná v průběhu 

staletí prostřednictvím církevních koncilů částečně jako reakce na heretické 

názory, vůči kterým se církev teologicky vymezovala 

- textově má dvě podoby, mnohem jednodušší apoštolské vyznání (starší) 

a obohacené nicejsko-cařihradské vyznání víry (formulováno na prvních dvou 

ekumenických koncilech r. 325 a r. 381), které je dodnes společné všem 

východním i západním církvím34 

- textově nejrozsáhlejší a nejnáročnější část, rozdělená na tři díly; krajní díly 

jsou typem textu příbuzné, bývá proto někdy užito hudební formy s návratem 

- pouze o nedělích a slavnostech, někde praktikováno tak, že o nedělích se 

recituje, o slavnostech se zpívá 

- nejčastěji vynechávaná část v hudebním zpracování pro přílišnou textovou 

rozměrnost nebo text krácen 

- část bohoslužby slova (do liturgie definitivně až v roce 1014; původně 

formulováno jako text obsahující jednotlivé články víry) 

 

 

Sanctus (Svatý) 

- nachází se už v eucharistické části mše svaté před proměňováním   

(přepodstatněním) 

- textově vychází ze starozákonní biblické knihy Izajáš (6, 3) 

                                                
34  podle KKC 195, 196 
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Benedictus (Požehnaný) 

- textově vychází z novozákonních evangelií (Matouš, Marek, Jan) 

- při mši svaté napojován na Sanctus, často hudebně jako jeho druhá sloka; 

v polyfonních mších zhudebňovány odděleně  

 

Agnus Dei (Beránku Boží) 

- textová třídílnost připomíná úvodní Kyrie, čímž celý cyklus uzavírá, ale první 

frázi je možno v rámci liturgického děje zpívat vícekrát podle časové potřeby 

(od reformy mše svaté z roku 1970) 

- text se opírá o evangelium sv. Jana a texty proroků o příchodu Beránka 

- Beránkem Božím myšlen Kristus (návaznost na starozákonní krvavé oběti 

beránka) 

- vyjádření úcty a bázně před právě proměněným Kristem 

- doprovází úkon lámání chleba (confractorium), bezprostředně předchází 

svatému přijímání (eucharistická bohoslužba), které ale už patří hudebně 

do mešního propria 

 

Vzhledem k tomu, že v rozebírané skladbě je zhudebněn text mešního ordinaria 

v latinské verzi, uvádím ho v následujícím přehledu v češtině i latině. Pracovala jsem 

s Kancionálem35. Odtud jsem převzala i zkratky S (schola), K (kněz), V (všichni), 

L (lid), které označují rozdělení textových frází při chorálním způsobu interpretace.   

Všechna ordinaria ve zmíněném Kancionálu mají tříčíselné označení začínající 

číslem 5.

                                                
35  Praha : Katolický týdeník s.r.o., 2003. 



 

 

 

KYRIE   

   

První fráze S Kyrie, eleison. Pane, smiluj se. 

 L Kyrie, eleison. Pane, smiluj se. 

 V Kyrie, eleison. Pane, smiluj se. 

   

Druhá fráze S
 
Christe, eleison. Kriste, smiluj se. 

 L Christe, eleison. Kriste, smiluj se. 

 V Christe, eleison. Kriste, smiluj se. 

   

Třetí fráze S
 
Kyrie, eleison. Pane, smiluj se. 

 L Kyrie, eleison. Pane, smiluj se. 

 V Kyrie, eleison. Pane, smiluj se. 

   



 

 

GLORIA   

Biblický vstup K Glória in excélsis Deo. S Et in terra pax homínibus bonae      
voluntátis. 

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré 
vůle. 

   

První strofa L Laudámus te. S Benedícimus te. Chválíme tě. Velebíme tě. 

 L Adorámus te. S Glorificámus te. Klaníme se ti. Oslavujeme tě. 

 L Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. 

 S Dómine Deus, Rex caeléstis, Deus Pater omnípotens. 
Pane a Bože, nebeský králi, Bože, Otče všemohoucí. 

  
 

Druhá strofa L Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste. 

 S Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce. 

 L Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 

 S Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. 

 L Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 
Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. 

 S Quóniam tu solus Sanctus. Neboť ty jediný jsi Svatý. 

 L Tu solus Dóminus. Ty jediný jsi Pán. 



 

 

 S Tu solus Altíssimus, Iesu Christe. Ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste. 

 L Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris.  V Amen. Se svatým Duchem, ve slávě Boha Otce. Amen 

   

CREDO   

První díl K
 
Credo in unum Deum, Věřím v jednoho Boha, 

 S Patrem omnipoténtem, Otce všemohoucího, 

 factórem caeli et terrae, Stvořitele nebe i země, 

 visibílium ómnium et invisibílium. všeho viditelného i neviditelného. 

 L Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei 
unigénitum. 

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného 
Syna Božího. 

 S Et ex Patre natum ante ómnia saécula. Který se zrodil z Otce přede všemi věky. 

 L Deum de Deo, lumen de lúmine, Bůh z Boha, Světlo ze Světla, 

 Deum verum de Deo vero. pravý Bůh z pravého Boha. 

 S Génitum, non factum, Zrozený, nestvořený, 

 consubstantiálem Patri: jedné podstaty s Otcem: 

 per quem ómnia facta sunt. skrze něho všechno je stvořeno. 



 

 

Druhý díl LQui propter nos hómines et propter nostram salútem On pro nás lidi a pro naši spásu 

 descéndit de caelis. sestoupil z nebe. 

 S
 
Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny 

   et homo factus est. a stal se člověkem. 

 L Crucifíxus étiam pro nobis  Byl za nás ukřižován 

   sub Póntio Piláto; za dnů Pontia Piláta; 

   passus et sepúltus est. byl umučen a pohřben. 

 S
 
Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. 

 L Et ascéndit in caelum, sedet ad déxteram Patris. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. 

 S Et íterum ventúrus est cum glória, A znovu přijde ve slávě 

   iudicáre vivos et mórtuos, soudit živé i mrtvé 

   cuius regni non erit finis. a jeho království bude bez konce. 

   

Třetí díl L Et in Spíritum Sanctum, Věřím v Ducha svatého, 

   Dóminum et vivificántem: Pána a dárce života, 



 

 

   qui ex Patre Filióque procédit. který z Otce i Syna vychází. 

 S
 
Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur: S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován 

   qui locútus est per prophétas. a mluvil ústy proroků. 

 L Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou 
církev. 

 S Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. 

 L Et expécto resurrectiónem mortuórum Očekávám vzkříšení mrtvých 

 S Et vitam ventúri saéculi. a život budoucího věku. 

 V Amen. Amen. 

   

   

SANCTUS V Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. Svatý, Svatý, Svatý Pán, Bůh zástupů. 

   Pleni sunt caeli et terra glória tua. Nebe i země jsou plny tvé slávy. 

   Hosánna in excélsis. Hosana na výsostech. 

   

   



 

 

   

BENEDICTUS V Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. 

 Hosánna in excélsis. Hosana na výsostech. 

   

   

AGNUS DEI   

První fráze V Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, 

 miserére nobis. smiluj se nad námi. 

   

Druhá fráze Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, 

 miserére nobis. smiluj se nad námi. 

   

Třetí fráze Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, 

 dona nobis pacem. daruj nám pokoj. 
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 Části mešního propria a ordinaria mají své stabilní místo v průběhu mše svaté. 

Není je možno zaměnit. V některých částech liturgického roku je v první části mše 

možno vynechat Credo, Gloria, v odůvodněných případech (např. Popeleční středa) 

Kyrie. Eucharistická část je mnohem stabilnější. Texty mešního propria, jak je popsáno 

výše, jsou proměnlivé podle liturgie daného dne. Výběr hudby je v těchto místech také 

proměnlivý. Většinou se zpívají písně z různých druhů kancionálů.   

V době adventní je také možné oživit tradici zpěvu rorátů, které hudebně 

naplňují části jak propria, tak ordinaria.  

„Podnětem ke vzniku našich rorátních zpěvů byla ranní zpívaná mše na čest 

nejsvět. Rodičky Boží. Ta však již vlivem Karlovým ve XIV. stol. valně se rozšířila 

po zemích českých; tudíž na snadě jest se domysliti, že i rorátné zpěvy pro ni složené 

záhy a rychle se rozšířily péčí zbožného Arnošta.36 I neváhám pro horlivou snahu 

Arnoštovu o zvelebení služby Boží a zbožnosti lidu přisvědčiti starému podání, že sám 

Arnošt jest původcem přeutěšených zpěvů těchto. Však bezprostředních důkazů 

autorství Arnoštova nemáme.“37 Karel IV. ale nebyl první, kdo podnítil tuto církevní 

aktivitu. „Víme, že ustanovil biskup Dětřich (Teodorik) v Olomúci již l. P. 1282, aby 

mše svatá o Panně Marii před svitáním slavně zpívána byla. A podobně stalo se asi 

též v tu dobu i na královském Vyšehradě.“38 

Mariánský formulář adventní doby začíná slovy: Roráte, coeli, désuper..., odtud 

slovo „roráty“ (původ textu ve starozákonní knize Izaiáš),39 které mají své hudební 

kořeny v českém husitském chorálu. Ten byl prokládán českými duchovními písněmi. 

Hlavním zdrojem melodií byly ale písně latinské 15. a 16. století. Do této struktury 

vnikaly i nápěvy písní světských a duchovní písně mimo adventní dobu. Výběr se 

ustálil v 16. století a byl zaznamenáván v tzv. „rorátnících“ nebo v misálech. Provádění 

rorátů pěstovala hojně literátská bratrstva až do svého zrušení císařem Josefem II. 

v roce 1783, v souvislosti s níž došlo bohužel k četné likvidaci rorátníků. Existovalo 

                                                
36  jedná se o Karla IV. a Arnošta z Pardubic 
37  KONRÁD, K. Dějiny posvátného zpěvu staročeského. Praha : Cyrillo-methodějská knihtiskárna, 1881.  
  s. 97-98  
38  KONRÁD, K. Dějiny posvátného zpěvu staročeského. Praha : Cyrillo-methodějská knihtiskárna, 1881. s. 45  
39  zpracováno dle předmluvy Rorate - české adventní zpěvy 16. století, Kostelní Vydří : Karmelitánské 

nakladatelství, 2003. s. 5  
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několik verzí v různých rukopisech. Tato různorodost trvá i dnes. Nejrozšířenější 

je verze na všechny dny v týdnu od Dr. Dobroslava Orla (1921).  

Těmito krátkými výpisky vás chci pozvat k přečtení celé krásné předmluvy 

Bohuslava Korejse v útlé publikaci Rorate - české adventní zpěvy 16. století 

a samozřejmě i ke zpěvu této velmi autentické verze. Při ponoření do krásných melodií 

chorálu hudebně kontrastujících s melodiemi duchovních strofických písní, který je 

ještě lépe patrný při provedení scholou (či sólistou) a plenem, objevíme a oceníme 

až ohromující  dramatičnost a citovost textu. 

Některé nápěvy převzal i Kancionál40 , který v současné době najdeme nejčastěji 

v katolických kostelech.41 

Ve zkratce je heslo „roráty“ zpracováno i ve Stručném slovníku duchovní 

hudby.42 

 

                                                
40  Praha : Katolický týdeník s.r.o., 2003. 
41  Adventní zpěvy mají tříčíselné označení, které začíná  číslovkou 1. Souvisí to s tím, co bylo zmíněno výše,    

že obdobím adventu začíná celý liturgický rok. Číslem 2 začínají písně vánoční, číslem 3 postní, číslem 4 
velikonoční. 

42  VYSKOČIL, J. Stručný slovník duchovní hudby. Čelákovice : Městské muzeum, 1992. s. 137  
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3  JIŘÍ CHURÁČEK 
 

Jiří Antonín Churáček se narodil 25. června 1960 v Prachaticích jako jediné dítě 

Miroslava a Jiřiny Churáčkových. V roce 1982 byl biřmován kardinálem Tomáškem 

v katedrále sv. Víta v Praze a přijal jméno Petr. S rodiči bydlel do srpna 1968 

v Netolicích. Pak rodina přesídlila na 10 let do nedalekých Českých Budějovic a odtud 

do Prahy – Chodova.   

Po skončení základní školní docházky byl z politických důvodů 2 roky učněm 

v oboru strojní zámečník, aby pak mohl projít přijímacím řízením na Pražskou 

konzervatoř (1977). Obor fagot absolvoval po šesti letech studia u Jaroslava Řezáče 

v roce 1983.  V 6. ročníku přidal ještě obor skladba u Oldřicha Semeráka. Vzhledem 

k otevřenosti a vzájemné spolupráci poznal i další skladatele – Ilju Hurníka, Jindřicha 

Felda nebo Františka Kováříčka. Ve 3. ročníku skladby (1984) přešel studovat tento 

obor na pražskou AMU (u Ctirada Kohoutka a Jiřího Dvořáčka), kde mu byla 

umožněna kontrakce pětiletého studia na čtyřleté z důvodu limitovaného odkladu 

nástupu základní vojenské služby. (Autor sám mi sdělil, že nebýt tohoto nuceného 

urychlování studia, určitě by měl zájem studovat i dirigování; základy dirigování jako 

jeden z předmětů navštěvoval u Jana Kasala 3 roky při studiu Pražské konzervatoře.)43 

Tu prožil na Vojenské hudební škole Víta Nejedlého v Roudnici nad Labem v letech 

1988 – 1989. Konkurzem získal místo učitele teoretických předmětů na Pražské 

konzervatoři, kde působil od září 1989 do pololetí školního roku 1999 – 2000 (z toho 

v letech 1991 - 1994 jako vedoucí úseku hudební teorie), kdy z vlastní iniciativy přešel 

do svobodného povolání.44 

Pro úplnost životopisu uvádím, že v roce 1984 si za asistence P. Václava 

Dvořáka v Praze v branickém kostele udělili svátost manželství s učitelkou MŠ Danou 

roz. Pavlíčkovou, která pochází z Netolic. Postupně se jim narodilo 5 dětí – Jakub Jan 

                                                
43  Zde potkal herce Jiřího Pomeje, Stanislava Zindulku, Ivana Trojana, Lukáše Hlavicu, Petra Meisela, které 

herecky vedla Jana Hlaváčová. Napsal hudbu k jejich absolventskému představení v divadle Disk. 
44  Po mém nástupu na Konzervatoř v Praze ve školním roce 1990 – 1991 jsem u něj studovala veškeré 

teoretické předměty. 
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Evangelista (1985), Alžběta Marie Anna (1990), Anna Marie (1994), Adéla Marie 

(1996) a Karolína Johanka (1999). 

Do roku 2000 bydlela rodina na Jižním Městě v Praze – Chodově. Ve zdejším 

kostele sv. Františka z Assisi působil Jiří Churáček 21 let jako jeden z pravidelných 

varhaníků. Jeho duchovní průprava začala ale už v Českých Budějovicích 

v Mládežnickém katolickém sboru v kostele P. Marie Růžencové (řád petrinů), kde hrál 

na kytaru. Sbor založil v roce 1969 brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Současně zde 

vypomáhal jako varhaník v katedrále sv. Mikuláše.  

Po návratu do Netolic v roce 2000 se stal varhaníkem ve zdejším filiálním 

kostele sv. Václava. Zároveň nastoupil na Konzervatoř České Budějovice jako pedagog 

hudební teorie a od školního roku 2002 – 2003 zde založil oddělení skladby, kterou 

vyučuje. Kromě toho vlastní od roku 1991 živnostenský list na vydavatelské 

a nakladatelské činnosti a je majitelem nakladatelství Jc-Audio45. Postupně publikuje 

(nejen své) hudebně teoretické učebnice pro studenty konzervatoří a ZUŠ a soudobý 

notový materiál. Je redaktorem informačního měsíčníku prachatického vikariátu 

„Sv. Jan Prachatický“. Pracuje též jako zvukař ve svém nahrávacím studiu 

v Netolicích. Od roku 1989 je zastupován OSA.  

 

3.1 Liturgické a názorové zázemí  

Jiří Churáček je vyznáním římský katolík. Proto se mnou souhlasil, abych 

v úvodu této části citovala dva pro římsko-katolickou církev významné dokumenty 

a jejich vyjádření o hudebním umění:  

„Církevní hudební tradice představuje nedocenitelný poklad, který vyniká nad 

ostatní umělecké projevy především tím, že je to bohoslužebný zpěv, vázaný na slova 

liturgie, a tak tvoří nezbytnou nebo integrující součást slavné liturgie.“46 

„Zpěv a hudba jsou úzce spjaty s liturgickým děním. Měřítka jejich správného 

užívání jsou: krása vyjádření modlitby, jednomyslná účast shromáždění a posvátný ráz 

slavení.“47 

                                                
45  http://obchod.mrp.cz/jcaudio ; www.jcaudio.cz   
46  SC 112  
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Oba zmíněné citáty nás uvádějí do problematiky liturgické hudby, velmi 

výstižně směrem k jejímu základnímu poslání. Ve shodě s názorem skladatele Jiřího 

Churáčka jsou podstatná slova mešního textu, která jsou již staletí stejná, zdálo by se 

naprosto jednoznačná. Přesto v rukou hudebního skladatele docházejí velmi rozdílného 

hudebního naplnění. Tato rozmanitost je dána například charakterem hudby v daném 

uměleckém slohu. Podle mého názoru je také důležité, z jakého důvodu a s jakým 

cílem bere skladatel do ruky liturgický text. Zda je si plně vědom té výše zmíněné úzké 

spojitosti s liturgickým děním. Jestli je právě toto dění důvodem ke zhudebnění, nebo 

je příliš těsnou obručí, která bývá rozetnuta. Takové rozvolnění vede například k tvorbě 

časově nadměrně rozsáhlých děl, k použití příliš velkého reprodukčního aparátu, 

ke vsouvání neliturgických textů (např. biblických), či k použití volného přebásnění 

textu původního. Vznikají hudebně mnohdy překrásná díla, v rámci liturgického 

obřadu neproveditelná. Ale nemůžeme je z okruhu liturgické hudby vzhledem k textu 

v žádném případě vyřadit. 

K tomuto tématu se vyjadřovala už řada hudebních skladatelů a hudebníků. 

Často jejich názory svědčily o jejich osobním vyznání. Například Petr Eben byl toho 

názoru, že modlitby vyňaté z liturgického prostoru by se k záměrně koncertnímu 

zhudebnění používat neměly. Jsou tak úzce spjaty s průběhem mše svaté, že vyčlenit 

je znamená zbavit je nejdůležitějšího kontextu.48 Jiří Churáček mluví v tomto případě 

o tzv.„idealizované liturgii“. Tento termín připodobňuje k vžitému spojení idealizovaná 

píseň nebo idealizovaný tanec. Je patrné, že tato kategorie jasně vede ke vnímání 

především hudební stránky skladby a její původní formu a ostatní hudební prostředky 

legitimně stylizuje. Je to možný úhel pohledu na danou látku. 

Současná tvorba Jiřího Churáčka je v mnohém úzce spjata s jeho působením 

v jihočeských Netolicích.49 Centrem zdejší farnosti, která je součástí prachatického 

vikariátu, je farní kostel Nanebevzetí P. Marie na náměstí (P. Pavel Liška). Dalším 

přináležejícím chrámovým prostorem je zámecká kaple Narození P. Marie 

                                                                                                                                                    
47  KKC 1191 
48  NEDĚLKA, M. Mše v soudobé české hudbě. Praha : Karolinum, 2005. s. 17  
49   o historii města více na www.netolice.cz ; zajímavá je zde zmínka o původu městského znaku s vyobrazením 

P. Marie 
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v nedalekém zámku Kratochvíle.50 Jeho působení ve filiálním (dceřinném) kostele 

sv. Václava  neobnáší pouze funkci varhaníka, ale celkově vede chod kůru jako kantor 

a je doslova reformátorem zdejší liturgické praxe ve smyslu závěrů tridentského 

koncilu, které jsou i dnes legitimní formou slavení liturgie. Jednou z aktivit je oživení 

literátské tradice formou znovuzaložení jediného v současné době registrovaného 

sdružení tohoto jména, jehož je předsedou.  

Kromě rodiny Churáčkových u znovuoživení tradice činnosti zdejšího 

literátského bratrstva51 stály rodiny MUDr. Pužeje, Ing. Kosaře, Mgr. Troupa (kastelán 

zámku Kratochvíle) a paní Romana Hodinová (učitelka hudby, specializace zobcové 

flétny). Sdružení bylo registrováno plným názvem „Literátské bratrstvo u kůru 

sv. Václava v Netolicích“ jako nezisková organizace při Ministerstvu vnitra v lednu 

2009.52 Jiří Churáček společně se svým žákem Mikolášem Troupem (nyní student 

Hudební vědy Filozofické fakulty v Praze, absolvent hry na varhany a skladby na 

českobudějovické konzervatoři) pro něj komponují vlastní liturgické skladby ve 

starých slozích, které uvádějí při velkých liturgických slavnostech.53 Pracují tu kůry 

(spolky) latinský zasvěcený archandělu Michaelovi (plánuje se instalace chórových 

lavic po stranách presbytáře, zpěv v tomto kůru je čestný,  nehonorovaný), figurální 

(kostelní kůr sv. Václava pojme až 80 hudebníků a zpěváků, pro které je připraveno 

dobré technické zázemí včetně výborné pozice varhan), dětský kůr „Župani“ (Jiří 

Churáček zde hraje na baskytaru) a kůr lidového zpěvu, pro který napsal mešní 

ordinarium. Jako další žádoucí etapa činnosti se jeví navázání na kantorskou tradici 

ve formě spolupráce s nějakou stávající hudební školou, případně zřízení školy vlastní; 

chystané kompletní ozvučení kostela nemá narušit estetiku stavby a má pouze slabě 

                                                
50  viz mapa v příloze 
51  „Netolickému bratrstvu zachovaly se souvislé zápisy od r. 1650. Z nich poznáváme, že dělili se na lat. 

A český kůr. R. 1699 bylo latinských literátů 8, při českém kůru 55, pak několik přespolních. Zpívali netoliko 
ve farním kostele Nanebevzetí Py. Marie, nýbrž také ve filiálném kostele sv. Václava a sv. Jana Křt. 
(na hřbitově)“ – pozn dnes zbořen. „Jejich příjmy byly: roční příspěvky členů, vánoční koleda, pohřební 
poplatky, dary a pokuty, vše jako při jiných bratrstvech.“ KONRÁD, K. Dějiny posvátného zpěvu 
staročeského. Praha : Cyrillo-methodějská knihtiskárna, 1893. 347-348 s. 

52   viz www.mvcr.cz, www.literatskebratrstvo.cz 
 
53   viz přílohy na CD 
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a autenticky zesílit hlas kněze, který podle tridentské liturgie stojí čelem k oltáři a tedy 

zády k věřícím.  

Vzhledem k tomu, že autorova literátská tvorba (patří sem i Missa 

„Veni, Domine“) a reformátorské snahy jsou úzce spjaty s konkrétním chrámovým 

prostorem a  projevují se vědomým navázáním na historickou tradici, zařazuji několik 

odstavců o kostele, které jsem převážně zpracovala z útlé brožurky Kostel sv. Václava 

v Netolicích, vydané u příležitosti znovuotevření v roce 1997. Následují informace 

o zdejších varhanách, protože přímo tento nástroj se stal inspirací k napsání několika 

liturgických děl Jiřího Churáčka. 

Dobu vzniku svatováclavského kostela bezpečně určit nedovedeme a nejisté je 

i jeho původní zasvěcení. Musíme se spokojit s jejím rámcovým vsazením od sklonku 

12. do počátku 13. století. Z podvěží byl do lodi asi v polovině 14. století prolomen 

bohatě profilovaný gotický portál. Do tohoto století připadá i přístavba nového 

presbytáře, pětiboce uzavřeného. K datování ukazují poměrně těžká, vyžlabená žebra 

klenby, navazující na široký triumfální oblouk křížově klenutým polem. Jeho čelo 

zdobí alianční erb Eggenbergsko-Schwarzenbergský s datem 1695. Mnohem křehčí 

malba klenby pochází nejspíš z poloviny 16. století. Na ostění schrány pro svátosti se 

dvakrát opakuje rožmberská růže a růžičkami je poseta i jeho původní kovová mřížka. 

V patře sakristie je panská oratoř.  

Kostel sv. Václava nejprve sloužil jako farní. Po vypálení později postaveného 

děkanského chrámu na náměstí r. 1619 sloužil do poloviny 17. století opět jako farní. 

V 17. století byl též na určitou dobu propůjčen Českým bratřím. Při velké opravě 

v 1.polovině 18. století byla dostavěna věž (posledně opravena 1994) a pořízen nový 

hlavní oltář.  

Zařízení kostela je převážně barokní. Ve výzdobě kostela najdeme výjevy 

ze života sv. Václava a na stropní výzdobě kaple sv. Michala zasvěcení obyvatel 

Netolic P. Marii. V čele lodi na severní straně stojí historicky i umělecky výjimečný 

oltář P. Marie ze 17. století. Při severní stěně presbytáře stojí novogotický oltář 

sv. Ludmily z r. 1854. Po opravě byl kostel znovuotevřen v roce 1997 už jako trvale 

filiální bez uchovávání Nejsvětější svátosti. 
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Kostel má 3 zvukově velmi odlišné prostory – presbytář s „nejsušší“ akustikou, 

chrámovou loď s nepříliš dlouhým dozvukem velmi vhodným k pořizování zvukových 

nahrávek, která se zlepšila mj. po odkrytí původní kamenné dlažby, a právě zmíněnou 

kapli sv. Michala se sochou sv. Barbory, kde je ideální dozvuk pro pořizování záznamů 

vokální hudby. 

Varhanní nástroj byl původně postaven pro děkanský kostel Nanebevzetí 

P. Marie r. 1733 v dílně Pantočků z Dačič. Předností nástrojů z této dílny je měkká 

barva zvuku „plena“. Opraven r. 1848 krumlovským varhanářem Franzem Jüstlem. 

R. 1867 varhanář Karel Vocelka u příležitosti stavby nového nástroje do děkanského 

kostela přenáší varhany na své dnešní místo a přelaďuje je o ¼ tónu výše. Ani pozdější 

drobné úpravy nenarušily autenticitu varhanního stroje. Rejstříková dispozice je zcela 

původní, stejně jako veškerý cínový a převážně i dřevěný píšťalový fond. Po restauraci 

v letech 2006 – 2008 je pozitiv vestavěn do zábradlí kůru, což přispělo k lepšímu 

nesení zvuku a ke zvětšení prostoru pro další hudebníky. Nástroj má 2 manuály. 

Klasické rejstříky čtyřrejstříkového pozitivu: dřevěná Copula Major (8´), dřevěná 

Copula Minor (4´), cín Principal (2´) a cín Octava (1´).  

Na hlavním stroji najdeme: dřevěná Flétna (8´), cín Principal (4´), cínová 

Viola (4´) a cín Kvinta Major (22/3´), cín Octava (2´), cín Kvinta Minor (1 2/3´), cín 

Mixtura 4x a cín Super Octava (1´) – nerepetující, hraje reálné „c6“, průměr této 

píšťaly je 1,5 mm. Pedál obsahuje Subbas (16´) a Violonbas (8´). Dále stroj obsahuje 

mechanickou manuálovou spojku. Dne 24.10. 2009 byly varhany posvěceny biskupem 

Jiřím Paďourem. 

Informace o provádění literátských skladeb a činnosti všech kůrů se pravidelně 

objevují ve vikariátním měsíčníku „Sv. Jan Prachatický“ (Sv. Jan Nepomuk Neumann) 

včetně fotografií. Ukázky jsou umístěny v přílohách.  

 

 

 

 



 

 35 

3.2 Východiska, názory, postoje 

Všechny nynější aktivity skladatele mají pevné kořeny v jeho životních 

názorech a postojích. Týkají se především dvou oblastí – lidské víry a tvořivosti.  

Jiří Churáček přijal víru skrze svou rodinu.54 Veškeré umění (nejen hudební) 

podle něj vychází z jednoho zdroje, kterým je Duch. Proto není divu, že za největší 

vzor, který je ve své tvořivosti nedosažitelný, považuje Boha. Moment tvorby zůstává 

přes všechny snahy o výstižnou definici tajemstvím, které člověk nemůže pochopit, 

obsáhnout, trvale si ho přisvojit. Je v něm vždy ve velké míře obsažena emocionální 

složka, teprve potom přicházejí na řadu jevy a stavy, které lze systematizovat 

a hudebně definovat. Teprve potom přichází na řadu takové pojmy jako melodie, 

rytmus, tektonika, forma... K tomuto názoru se v plné míře přikláním společně s Jiřím 

Válkem.55 Na druhou stranu se tu také mluví o nutné technické připravenosti skladatele 

přijmout a zpracovat tak těžko definovatelnou „inspiraci“. 

Zdánlivě paradoxně bude vypadat druhé důležité životní východisko, a sice že 

každý umělec, který tvoří, je vždy sám, oddělen od společenství. Jedním z vysvětlení 

může být i zcela jiné chápání času, než je běžné ve fyzikálně měřitelné části světa. 

Autor dokonce varuje před „kultem společenství“, které v některých lokalitách ovládlo 

církev a zdá se být jejím hybatelem. Tuto tendenci nazývá slepou uličkou, kterou 

zřejmě nezáměrně podpořil i II. vatikánský koncil. Zcela zákonitá je tedy  autorova 

náklonnost k pěstování vnitřního vztahu s Bohem bez přítomnosti kohokoli dalšího. 

Právě tridentská liturgie se mu v tomto smyslu jeví jako cesta pravdivá, schůdná 

a působivá. Nevyžaduje tolik aktivity věřících, ale právě tím je disponuje vnímat 

a nechat se oslovit. Vždyť kdo mluví, nevnímá mluvu jiného. Pouze ztišení může vést 

k zaslechnutí tichého oslovení a k osobnímu přerodu.  

Čtenář může v tomto místě právem nesouhlasit. Ovšem může také souhlasit; 

podle svých životních zkušeností. Vždyť i veškerá východní učení vedou k zastavení, 

ztišení mysli, meditaci, prostřednictvím které je možno vejít do sebe a tam najít 

                                                
54  V Netolicích kromě katolické farnosti funguje skupinka asi 5-i karmelitánských řeholníků III. řádu (ve světě), 

do které kromě jiných patřili i rodiče skladatele až do otcovy smrti. 
55  VÁLEK, J. Teorie kompoziční praxe. Praha : Panton, 1989. 59 s. 
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uložené velké poklady. V tomto bodě bych já osobně viděla živý průsečík všech 

duchovních hnutí na světě. V naší anglo-americké civilizaci se tichého prázdna v sobě 

spíše děsíme a proto jsme si vytvořili „logickou“ protimyšlenku, že pouze aktivita 

dodává člověku jeho ceny.  

Další skupinou vzorů, které svým myšlením a osobností měly vliv na Jiřího 

Churáčka, jsou někteří teologové. Na prvním místě skladatel jmenoval nynějšího 

papeže Benedikta XVI. jako velmi progresivně a moderně myslící osobnost, o čemž 

svědčí jeho psané dílo a především encykliky vydané za jeho pontifikátu. Dále 

vzpomenul zakladatelský počin papeže Řehoře Velikého při sjednocení tehdejší 

liturgické hudby – gregoriánského chorálu. To si vynutilo trvalejší psané uchování 

neumatické notace, pro nás dnes velkou hudební pokladnici. Předposledním teologem, 

filozofem a spisovatelem je P. Dominik Pecka. Není příliš překvapující, že posledním 

jmenovaným je Adam Michna z Otradovic. Některými je ceněn za svou hudební 

tvorbu, jinými pro své verše. Jiří Churáček ho považuje za významnou osobnost proto, 

že se v jeho díle vzácně vyrovnaně snoubí mystická a přitom velmi moderní teologie. 

Verše např. jeho Svatoroční muziky jsou místy až nepříjemně naturalistické, přitom 

se žádný z textů neodchyluje od platných dogmat, se kterými nejen že nevytváří třecí 

plochy, ale sugestivně je naplňuje, někdy přímo spoluvytváří. Nejedna jeho píseň má 

trvalé místo v kodifikovaných mešních zpěvnících. Jako plnohodnotná nadstavba takto 

pojatých textů působí jeho melodicky nápaditá hudba. Některé nápěvy doslova 

zlidověly. Pokud vezmu v úvahu záměrnou církevní angažovanost jeho skladeb včetně 

řízení jejího provádění při bohoslužbách, nevyhnu se paralele s osobností Jiřího 

Churáčka, který při slavnostních příležitostech často Michnovy skladby zařazuje 

a podle potřeb i upravuje.56  

Hudbu autor charakterizoval jako umění, které přestože trvá v čase měřitelném 

zde na zemi, nese v sobě klíč k času univerzálnímu, který fyzikálně měřit nelze. Pokud 

vychází právě z tohoto pozadí, přináší i nám posluchačům prožitek nekonečnosti. 

Kulturním průsečíkem, kde se setkalo ve vzácné rovnováze umění (od slova umět) 

                                                
56   viz přiložená CD 
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literární a hudební, míra praktických dovedností a inspirace, je pro něj epocha 

renesanční. Církevní hudba té doby v sobě kromě mistrně zvládnutých skladebných 

technik nese i nezbytnou úctu k papežské funkci. Teprve tato kombinace je podle 

názoru autora kritériem liturgičnosti hudby. A liturgie sama je  neustálým klaněním 

a přinášením nejhodnotnějších darů ve všech profesích, hudební nevyjímaje. Připojuji 

zde ještě požadavek na katolicitu (všeobecnost) hudby (nemá být mylně chápána jako 

přístupnost všem při interpretaci), jejíž prožitek nerozděluje, ale sjednocuje obec 

věřících. 

Na závěr je třeba zmínit ještě jména tří českých umělců, kterými byl Jiří 

Churáček výrazně ovlivněn. Kromě skladatele Jindřicha Felda a profesorky klavírní 

hry na AMU Olgy Boldocké je to zvláště Miroslav Raichl, jemuž autor donesl své 

první úpravy lidových písní a který ho povzbudil k další tvorbě. Part fagotu ve svých 

úpravách lidových písní psal Raichl na tělo právě jemu. 
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4  PŘEHLED SVĚTSKÝCH SKLADEB 

 
Při volbě textů můžeme sledovat dva hlavní inspirační proudy – výběr poezie 

od renomovaných českých básníků a zhudebnění poezie lidové. Zajímavé je, že autor 

většinou vybírá ze sbírky moravské poezie Františka Sušila. Tyto verše jsou 

charakteristické hloubkou citovosti i v epických příbězích. Vidím tu obecněji 

podobnost naturelu lidových písní jihočeských a moravských, jak na ni poukazuje 

Vítězslav Novák v předmluvě sbírky Národ v písni57 : „Písně jihočeské tvoří zvláštní 

skupinu, odchylnou od běžného typu české písně. V tomto daleko převládá tonorod 

tvrdý a z toho vyplývající jasné zabarvení melodie, kdežto píseň jihočeská je měkkým 

tonorodem i ve svém radostném projevu zbarvena jaksi přitemněle. Kromě toho se v ní 

často objevují úryvky třítaktové či pětitaktové, odporující pravidelné periodisaci písně 

typicky české, dále často ostře zahrocená rytmika a někdy též přechody z dur v moll. 

Právě těmito příznaky blíží se píseň jihočeská písni typicky moravské.“ 

Některé skladby (většinou sbory) byly oceněny na skladatelských soutěžích, 

bohužel autor si tyto úspěchy nezaznamenával, jeho vzpomínky jsou příliš kusé 

a nedají se katalogizovat. Díla nejsou opusována ze stejného důvodu.  

 

Dětské sbory na umělý text: 

1983 „Pouštění draka“ pro tříhlasý dětský sbor á capella (text Jiří Žáček) 

1984 „Ráj domova“ pro dětský sbor a klavír (text Jan Čarek) 

1985 „Kolik má Praha věží?“ pro dětský sbor a klavír (text Jiří Žáček) 

 (části Kolik má Praha věží?, Nerudova ulice, Zmrzlina, Na matějské pouti, 

 Kočky, Kamenná Praha, Vltava) 

1985 „Jaké oči má vítr“ cyklus dětských sborů s klavírem (text Jiří Žáček) 

1988 „Kočičí množiny“ miniatury pro dětský sbor (text Jiří Havel) 

 (části Strašidýlko, Oči, Kočičí množiny, Srpnový den, Sladký život,  

 Tak je to!) 

                                                
57  SEIDEL, J. Národ v písni. Praha : L. Mazáč, 1941. 7 s. 
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1988 „Jaro si dalo inzerát“ pro dětský sbor a klavír (text Miroslav Florian) 

 (části Jaro si dalo inzerát, V dubnu, Okno otevřené do noci, Zářijové nebe, 

 Vrány a havrani, Na slavnosti jara) 

 

 

Dětské sbory na lidový text: 

1986 „Měl jsem já píščelku“ pro dětský sbor, zobcovou flétnu a klavír 

 

 

Sbory: 

1986 „Epigrammata“ pro smíšený sbor a klarinet střídaný basklarinetem (slova 

 Marcus Valerius Martialis)58 

1987 „Jižní Čechy“ kniha madrigalů pro smíšený sbor na slova Jana Nohy 

 (9 částí) 

1992 „Jaborové husličky“ pro ženský sbor, housle a klavír (moravská lidová 

 poezie)59 

1995 „Legenda o dívkách, vlaštovkách a o růžích“ kantáta pro smíšený sbor, 

 recitátora a klavír na slova Jaroslava Seiferta 

2003 „O lásce a svatbě“ pro ženský sbor a klavír (text František Sušil) 

 (části Toužení, Svinutí jména, Cesta neznámá, S Pánem Bohem, A před 

 rájem, rájem; poslední část zatím nedokončena)60 

2005 „Galán očarovaný“ smíšený sbor s klavírem (text František Sušil) 

2007 „Sluzenky“ ženský sbor (s citací lidové písně ve všech třech částech) 

 

                                                
58  1.místo ve skladatelské soutěži vypsané pražským Hlaholem při jeho 130.výročí v roce 1988 
59  viz CD Bel Canto 
60  viz CD Bel Canto – části A před rájem, rájem a S Pánem Bohem 
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Skladby pro sólo hlasy a doprovod: 

1979 „Měj se dobře, srdéčko“ madrigal pro soprán a tři instrumentální hlasy na český 

středověký text 

1985 „Chvíle prstenu“ čtyři písně pro baryton a klavír na slova Josefa Kainara 

 (části Chvíle prstenu, Míč, Parma, Tůň) 

 

Dále upravil několik desítek lidových písní.61 

 

Skladby instrumentální: 

1980 „Suita pro dvoje housle“  

 (části Preludium, Siciliano, Danza, Aria, Ostinato) 

1984 „Kontrapunktické hříčky pro čtyři hlasy“ smyčcový kvartet 

 (části Račí kánon v kvartě a septimě s průvodním hlasem, Kánon ve 

 spodní kvintě s imitačními hlasy, Čtyřhlasý kánon ve spodní sekundě, 

 Dvojitý kánon s augmentací) 

1985 „Sonatina“ pro pozoun a klavír 

1988 „I. symfonie“ absolventská práce na AMU v Praze 

1989 „Sonatina“ pro trubku a klavír 

2003 „Fuga“ pro hoboj, klarinet a fagot 

2004 „Okamžiky“ obrazy pro flétnu a klavír dle obrazů Jana Cihly 

 (části Slunce vychází, V zeleném světě, Vlasy, Čekání, Motýl; starší verze 

 z roku 1980) 

2005 „Pláč“ pro hoboj a orchestr (části Zastavení první, Zastavení druhé,   

Zastavení třetí) 

2007 „Koncert pro fagot a orchestr“ (3 věty; starší verze z roku 1995) 

                                                
61  Některé jsou uvedeny na profilovém CD dívčího sboru Bel Canto, které vyšlo v roce 2002 – K Borkojicům 

cesta, Teče voda vodička, Kukačka kuká, Když Bůh Jihočechy stvořil, Sluníčko zašlo, Padly vody veliký, 
Můj koníček pěkný vraný, Na řečickym rynku. Dále vyšla brožurka 13-i úprav písní Jihočeské lidové písně 
(1998 vydal autor vlastním nákladem spolu s CD, kde sborovou nahrávku řídí PhDr. Miroslav Střelák) – Můj 
milej mi pod okýnkem, Ty zdejší panenky, Už se ten tálínskej rybník nahání, K Budějicum cesta, Už mně 
koně vyvádějí, Kramářko hlinecká, Moje milá je z Rájova, Mirotická věži, Až budou lovit záblatskej 
rybníček, K Borkojicum cesta, Klášterská hospoda, Už se krumlovskej zámeček bourá, Teče voda, vodička. 
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2008 „Rondo“ pro tři lesní rohy  

2010 „Zvony, zvonky, zvonečky“ 3 věty pro housle a klavír 

2010 „Renesanční kusy pro čtyři pozouny“ (4 části) 
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5  DUCHOVNÍ SKLADBY JIŘÍHO CHURÁČKA 
 

Obecně se dá říci, je v duchovní tvorbě autora jsou rovnoměrně zastoupeny 

skladby vokální a vokálně instrumentální. Jedinou výjimkou je triová sonáta k poctě 

sv. Jana Nepomuka Neumanna. Názorem autora ale je, že koncertantní (instrumentální) 

princip obecně není příliš vhodný na chrámový kůr. Je ve své hudební podstatě světský 

a upoutává pozornost sám na sebe, což je jedním z jeho charakteristických znaků, 

žádaných spíše na koncertním pódiu. Je paradoxní, že např. Antonio Vivaldi, ač sám 

vysvěcený kněz, psal duchovní hudbu velmi světsky. Naproti tomu hudba Antonína 

Dvořáka je někdy velmi produchovnělá i se světským textem, nebo úplně bez něj. 

Duchovnost hudby zřejmě vůbec nemusí primárně určovat zhudebňovaný text.  

Liturgická hudba má podle Jiřího Churáčka korespondovat s vlastnostmi, které 

obsahuje název samotné církve. „Římská“ značí vždy plnou a vědomou sounáležitost 

s Římem, neboli s autoritou osoby papeže jako nejvyššího apoštola současnosti. Víme, 

že některé církve tento bod nedokázaly přijmout a naopak ho považují za známku 

nezdravé centralizace. Pokud je hudba zároveň „katolická“, všeobecná, má v průběhu 

liturgie spojovat, ne rozdělovat. Neznamená to nutně společnou hudební produkci 

všech přítomných, ale možnost a podporu všeobecného duchovního prožitku, který má 

jediný cíl – přiblížení se Bohu jako nejvyššímu tvůrci.  

Duchovní tvorba skladatele v sobě skrývá jasnou dělící čáru, která vyčleňuje 

do samostatné skupiny liturgické skladby literátské, které budou v přehledu psány 

kurzívou. Charakteristická je pro ně volba obsazení, jejich cílené uvedení na figurálním 

literátském kůru a záměrná stylizace do barokního období.  

 

Duchovní skladby Jiřího Churáčka: 

1980 „Stabat Mater“ pro velký smíšený sbor à capella 

1980 „Ordinarium pro lidový zpěv“ jednohlas s průvodem varhan 

1986 „Lamentationes Jeremiae“ duchovní kantáta pro sóla, smíšený sbor, 

 smyčce a varhany 



 

 43 

1989 „Canticum Canticorum“ pro soprán sólo a smyčcový kvartet 

2004 „Improperiae“ pro ženský sbor a sólo bas 

2007 „Missa Veni, Domine“ pro soprán, alt a varhany 

2009 „Missa Beatus vir, qui timet Dominum“ pro dva ženské hlasy, sólo fagot, 

 varhany a smyčce 

2009 „Magnificat“ aria da chiesa pro soprán, sólo hoboj , smyčce a varhany 

2010 „Ecclesiastes“ pro mužský sbor 

2010 „Missa“ pro velký smíšený sbor à capella 

2010 „Dvě moteta na text rabína Löwa Ben Bezalel“ pro pět hlasů  

2010 „Triová sonáta“ pro klarinet, housle a basso continuo k poctě sv. Jana 

 Nepomuka Neumanna 

2010 „Missa Hodie Christus natus est“ pro smíšený sbor, kvartet zobcových 

 fléten, 2 hoboje ad libitum a varhany 

2010 „O svatém Janu Prachatickém“ mešní píseň (slova Jiří Churáček) 

2010 „Slavná mše k jubileu 150 let od úmrtí sv. Jana Nepomuka Neumanna“ 

 

Dále autor upravil několik desítek starých duchovních písní, velmi početně 

je zde zastoupena tvorba Adama Michny z Otradovic. Úpravy postních písní ze sbírek 

Česká mariánská muzika a Svatoroční muzika vyšly v roce 2009 pod souhrnným 

názvem „S Kristem trpícím a umirajícím společnost“ a jejich provedení ze 4. dubna 

2009 bylo zaznamenáno a vydáno na CD, které je součástí příloh této práce. 
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6  ANALÝZA DÍLA MISSA „VENI, DOMINE“ 
 

Rozborem, byť sebepečlivějším, jediné skladby není možné postihnout všechny 

aspekty hudební řeči skladatele. Ve světských dílech autora především na lidové texty 

je patrný blízký vztah k melodice lidové písně, citlivý ve volbě hudebních prostředků. 

Citlivé uchopení a zpracování jakéhokoli textu je podle mého názoru jednotící 

charakteristickou vlastností všech autorových vokálních děl, i když se jedná o zdroje 

značně různorodé. Od lidových textů přes umělé různého druhu až k textům 

liturgickým. 

Missa „Veni, Domine“ (Přijď, Pane) je vytvořena záměrně v barokním slohu 

pro provádění při bohoslužbách. Slova „Přijď, Pane“ skladbu zasazují do období 

adventu; v souladu s tím chybí část Gloria. Vznik mše je úzce svázán s činností 

Literátského bratrstva při kůru sv. Václava v Netolicích a s dokončenou kompletní 

rekonstrukcí tamějších barokních varhan, která odkryla krásu a osobitou zvukovou 

kvalitu nástroje.62 Skladba byla poprvé provedena při oslavě první adventní neděle 

v roce 2008 v Netolicích a svou strukturou je pro adventní období určena. Hlasové 

party, původně psané pro sólové hlasy, interpretoval ženský sbor. Repríza proběhla 

při první adventní neděli v roce 2009 tamtéž. Při třetí adventní neděli 2009 mše zazněla 

na Svaté Hoře v Příbrami a dne 2.12. 2009 v klášterním kostele zasvěceném P. Marii 

v Českých Budějovicích. Variabilita nástrojového a hlasového obsazení je dána právě 

možnostmi při konkrétních provedeních. Liturgické potřeby se tak stávají 

nejpřirozenějšími iniciátory vzniku mešních skladeb a také příslibem možnosti jejich 

provedení nejen při církevních slavnostech. Doklady bychom našli u mnoha hudebních 

skladatelů napříč všemi slohy.  

Při pohledu na makrostrukturu čtyřdílné skladby psané v tónině D dur (vyjma 

Agnus Dei ve stejnojmenné d moll) je zřejmá velká přehlednost a užití hudebních 

prostředků bez nadbytečných zvukových efektů. U všech částí je zvýrazněna role 

                                                
62  O literátském bratrstvu a dispozici varhan jsem se zmínila v kapitole č. 4. 
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varhan, i když ne stejnoměrně. V notovém vydání z roku 2007 63 je v partituře vepsán 

číslovaný bas všude tam, kde je má posílit orchestr.  

Každá ze čtyř částí začíná alespoň čtyřtaktovou varhanní předehrou, ve které 

se objevuje nezáměrná tematická citace skladeb J. S. Bacha.  

 
Příklad 1: Sarabanda z Francouzské suity h moll J. S. Bacha 

 

 

 

Příklad 2: Tříhlasá invence č. 13 (J. S. Bach), kde zmíněné téma nastupuje sice až v taktu 21, 

ale poté je velmi výrazně opakovaně uváděno všemi hlasy.  

 

 

                                                
63  Jc-Audio, Netolice 
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Příklad 3:  jiné místo téže skladby 

 

Přestože témata pěveckých hlasů nevycházejí z jednoho melodického či 

rytmického modelu, téma doprovodu varhan prochází cíleně všemi částmi, pouze 

stylizováno do daného druhu taktu a faktury. Z notového zápisu tento jev vystupuje 

velmi výrazně, ve zvukovém provedení64 se spíše jedná o záměr v „druhém plánu“, 

protože zpěvní party na sebe přirozeně přivedou více pozornosti. 

Missa „Veni, Domine“ je napsána původně pro sólo soprán a sólo alt 

s doprovodem varhan. Později ji autor rozinstrumentoval pro komorní obsazení, 

ve kterém ale varhany stále hrají svébytnou roli. Přidávají se všechny smyčce, hoboj, 

B klarinet a fagot. Zajímavé je, že pro orchestrální provedení připsal autor k ženským 

hlasům ještě part barytonu.  

 

6.1 Kyrie 

Autor dodržel na ploše 60 taktů třídílnou formu Da Capo (ABA). V nástrojové 

verzi pouze přidal 4 takty dohry. S počtem uvedení jednotlivých zvolání nakládá dle 

kompoziční invence volně, není vázán pravidly trojího uvedení každého zvolání, ani 

nevyužívá možnosti kontrastu 1. a 2. uvedení jako předzpěvu sóla a odpovědi sboru. 

Nástupy ženských hlasů přicházejí imitačně po dvou taktech, od 15. taktu a v celém 

středním dílu (23. – 42. takt) jsou už vedeny homofonně. Celá část probíhá beze změn 

ve 3/4 taktu a v tempu moderato. Rozsah sopránu se pohybuje příjemně mezi d1 a f2, 

které je ale uvedeno jen jednou v místě s nejvyšší dynamikou. Alt zpívá mezi cis1 a c2. 

Nároky na zpěvačky tedy nejsou vysoké, ať se jedná o sólistky nebo sbor. 
                                                
64   viz CD a DVD v příloze 
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Melodie první části skladby (myšleno bez čtyřtaktové varhanní předehry) je 

členěna na dvě symetrické periody (či dvojperiodu), harmonicky podložené střídáním 

akordů kadence D dur a A dur. Na několika místech je užit obrat kvintakordu 

VII. stupně. Melodicky je nejvýraznější dvoutaktový úvodní zpívaný motiv, kde autor 

využil střídavého melodického tónu. Jako první nastupuje alt v D dur a následně po 

dvou taktech soprán v dominantní tónině, takže imitace zvukově připomíná fugový 

nástup hlasů. Tento prvek se ve vedení melodie objevuje už jen v poslední části mše, 

ale v jiném harmonickém plánu.  

Výše zmíněný baryton nastupuje opět v D dur dva takty po sopránu. Částečně 

imituje jeho melodii, částečně doplňuje harmonický průběh skladby v rozsahu tónů H 

a c1. Střední díl uvedou varhany čtyřmi takty stále v dur, ale zpívaná část se pohybuje 

v paralelní mollové tónině h moll. Pro srovnání uvádím začátek Kyrie v obou verzích. 
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Příklad 4: začátek Kyrie z varhanní verze 
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Příklad 5: začátek zpěvních hlasů z instrumentované verze 

 

Na grafu dynamického průběhu skladby je vyznačena dynamika pěveckých 

partů. To platí pro všechny části mše. Doprovod  (především varhany) má průběh 

rozmanitější – v duchu barokních terasovitých ploch, kde kontrast umocňuje 

instrumentace rozdělená mezi tutti a varhany. Vytvořila jsem ho podle úpravy 

pro varhany a ženské hlasy. 

 

 

 
Příklad 6: graf dynamického průběhu Kyrie 

 

6.2  Sanctus 

Tato část hudební mše patří už do tzv. bohoslužby oběti, neboli eucharistické 

části bohoslužby. V notovém záznamu úpravy pro varhany a ženské hlasy jsem našla 

několik proporčních změn oproti instrumentované úpravě se třemi pěveckými party. 

Proto se jim budu věnovat jednotlivě. 
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Sanctus ve varhanní úpravě má rozsah 55 taktů a začíná kratičkou opět 

čtyřtaktovou introdukcí. Pracuje se v ní se stejným bachovským motivem, který je 

zmíněn výše, ale v drobnějších notových hodnotách, takže nálada je hned od začátku 

radostnější a působí dojmem lehkosti. Přítomnost figurativního prvku dodává části 

koncertantnější charakter. Varhany využívají obou manuálů a tím vytvářejí dynamicky 

terasovité podcelky. Celá část má metrum dvoudobé v tempu allegro moderato. Toto 

zadání nijak výrazně nekontrastuje s moderatem v Kyrie, podle mého názoru také 

proto, že při liturgickém provedení je mezi těmito částmi poměrně dlouhý čas.  

V notovém zápisu nezahrnuje část Benedictus, ale přechází do ní attacca. Formu 

bych označila jako písňovou AB s kodou. Díl A začíná čtyřtaktovou introdukcí 

v D dur. Díly A a B dělí modulační pásmo a B díl začíná v dominantní A dur. Jeho 

druhá část obsahuje opět modulaci zpět do závěrové D dur. Pouze v těchto  

modulačních pásmech bychom našli výraznější harmonii. V první části, kde najdeme 

výhradně expoziční hudbu, je harmonická pestrost zúžena na akordy kadence, velmi 

často jen střídání T – D. Hudba působí posluchačsky nenáročně a neubráním se dojmu 

evokace melodiky J. J. Ryby a českých kantorů 18. století. Dokonce včetně 

dvoutaktového naprostého unisona všech hlasů a nástrojů záměrně přiřazeného 

ke slovům Dominus Deus.  

 

 
Příklad 7: unisono 
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Po tomto unisonu nastupuje modulace do dominantní A dur. Melodie ženských 

hlasů se proti prvnímu uvedení na začátku navzájem vymění. V pohodlném rozsahu 

sopránu nezaznamenáme vyšší tón než e2, alt zpívá nejvýše h1. Sazba pěveckých partů 

je velmi přehledná a hned na první pohled je vidět, jak autor pracuje s hlavou 

sopránového tématu. Je jí kvarta, která působí zvukově i rytmicky výrazně (tečkovaný 

rytmus v úvodu) proti stupňovému pohybu v protihlasu i v pokračování hlavní melodie. 

Skladatel ji provádí různými délkovými hodnotami na stejné tónové výšce.  

 

 

 
Příklad 8: práce s kvartou 

 

Pestřejší harmonický průběh jsem našla až v druhé části, kde po několikataktové 

basové prodlevě na dominantním A přichází jasně evoluční hudba, bez výraznějších 

melodických pohybů a ve čtvrťových hodnotách, které jsou komplementárně 

doplňovány osminovým pohybem basu až k závěrečné osmitaktové kodě. V ní autor 

soprány rozdělil do dvou hlasů a předepsal slavnostní fortissimo. Celkový dynamický 

průběh má tento vývoj: 
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Příklad 9: graf dynamického průběhu Sanctus 

 

 

V instrumentální verzi se třemi pěveckými hlasy (soprán, alt, baryton) najdeme 

rozsáhlejší předehru, kde varhany svůj rytmicko-melodický motiv 4 x opakují a pak 

dají prostor také dechům a smyčcům. Takže čtyřtaktová předehra se rozšíří na 28 taktů, 

kde až na akcentované zatěžkanější poslední čtyři takty neustále běží šestnáctinový 

rytmus alespoň v některém nástroji nebo nástrojové skupině. Barytonový part vždy 

koresponduje s některým z ženských hlasů. A to rytmicky i melodicky, většinou 

ve formě protipohybu, s výjimkou zmíněného unisona. V první části v D dur 

se sopránem, po modulaci do A dur s altem. V homofonnějších částech doplňuje 

harmonii. Pohybuje se v rozsahu oktávy mezi H a h.  

Změnu v této úpravě přináší vložení instrumentální mezihry, kde místy ustupují 

ze své role i varhany a dávají prostor ostatním na ploše 24 taktů. Jen občas krátce 

zopakují úvodní motiv. Tato mezihra, která je ukončena kadencí, prokomponovaně 

vyúsťuje do zpívané části Benedictus. 

Zpívané části si ponechávají stejný rozsah, jako ve varhanní úpravě.



 

 

Příklad 10:  prokomponovaný přechod Sanctus a Benedictus
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6.3 Benedictus 

Benedictus plynule attaca navazuje na Sanctus a tvoří hudebně do detailu 

vlastně druhou sloku předchozí části s totožnou délkou. Při provedení pouze 

s doprovodem varhan (bez prokomponované mezihry) lze Benedictus od Sanctus 

oddělit a zpívat samostatně podle potřeb liturgického dění. 

 

6.4 Agnus Dei 

V poslední části mše nedochází (v kontrastu s částí předešlou) k žádné změně 

v různých instrumentacích. Její rozsah zůstává stejný – 59 taktů. Pouze v nástrojové 

verzi dechy a smyčce obohacují zvuk. Baryton se pohybuje mezi cis a d1. Nefiguruje 

ale při imitačních nástupech ženských hlasů jako 3. nositel téže melodie, nýbrž přidává 

se v průběhu, leckdy jen na několik taktů. Celá část má tempo andante a kontrastně 

proti ostatním je psána v rytmu 6/8 v tónině d moll. Působí mnohem klidněji, ztišeně 

a rozjímavě.  

Podle mého názoru si autor část Agnus zvolil jako textový, hudební 

i významový vrchol celého mešního cyklu. Zajímavé je, že ve varhanní úpravě končí 

všichni na dynamice piano, kdežto poslední dva takty instrumentované verze jsou 

skokem označeny forte. Při koncertním provedení by duchovní vyznění skladby podle 

mého soudu více podpořila dynamika slabší, už vzhledem k textu. 

Formálně Agnus začíná introdukcí varhan, následuje díl A v d moll v rozsahu 

15 taktů (nebo lépe 12 + 3 takty hudební dovětek). Díl B opět předchází 8 taktů 

varhanní předehry, která ale bez modulace začíná v F dur. Z té se vrací v závěru dílu B 

opět d moll. Celé Agnus ukončuje koda, která začíná slavnostně a forte, ale poslední 

nobis pacem vplouvá v pianu do ticha. Zajímavý je naprostý závěr, který kromě tiché 

dynamiky v posledním souzvuku nekončí smířlivě v dur (užití tzv. pikardské durové 

tercie), ale proti běžné dobové praxi zůstává v d moll. 
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Příklad 11:  závěr varhanní verze v pianu 
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Příklad 12:  závěr v instrumentované verzi ve forte 
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Imitační nástupy ženských hlasů v první části skladby využívají vztahu 

paralelních tónin. Alt opět nastupuje jako první s výrazným dvoutaktovým motivem 

a soprán se přidává imitačně už v dalším taktu v F dur (oba hlasy opět v pohodlném 

rozsahu). Je to dáno mollovým tónorodem základní tóniny. Je zajímavé, že ani zde 

autor neopustil ve varhanním doprovodu zmíněný Bachův motiv.  

 

 

Příklad 13:  úvod Agnus Dei s imitačními nástupy hlasů 
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Příklad 14: graf dynamického průběhu Agnus Dei 
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Závěry 

 

Pod pojmem analytický pohled na umělecké dílo se skrývá mnoho možných 

úhlů náhledu. Prvním a zásadním z nich je rozbor ryze hudební. Každý další aspekt 

komplexní analýzy má v něm svou pevnou kotvu. Jedině tímto spojením může 

před námi hudební dílo vydat svá tajemství a přitom náš pohled netříštit, ale naopak 

sjednotit.  

V případě mše Jiřího Churáčka se tato slova potvrzují. Pečlivý hudební rozbor 

je nezbytnou podmínkou k dalším parciálním analýzám, se kterými se až překvapivě 

doplňují a ucelují komplexní pohled. Tato konkrétní skladba má totiž kromě dalších 

souvislostí s osobností autora ještě přesah do oblasti dění v dané lokalitě. Dění 

hudebního, ale v širším slova smyslu i společenského a liturgického. Když se 

podíváme do seznamu duchovních skladeb Jiřího Churáčka, najdeme nápadnou 

souvislost posledních děl s činností figurálního literátského kůru v Netolicích, dále 

pak opakovanou dedikaci skladeb sv. Janu Nepomuku Neumannovi. 

Johann Nepomuk Neumann se narodil v Prachaticích 28. března 1811 jako syn 

české matky a německého otce. Jako katolický kněz a misionář v USA se stal 

biskupem ve Filadelfii. Proslul nesmírnou vzdělaností, horlivostí, obětavostí, ale také 

mírností a stavební činorodostí. Dodnes je považován za zakladatele církevního 

školství v USA. Zemřel ve Filadelfii 5. ledna 1860 . Roku 1977 (19. června) byl 

papežem Pavlem VI. prohlášen za svatého; je de facto posledním českým národním 

světcem. V letošním roce oslavíme 150 let od jeho úmrtí a v roce 2011 to bude 200 let 

od narození. Vzhledem k německé národnosti jeho otce již několik let probíhá česko-

německá spolupráce při oslavách těchto výročí. Zájem o jeho osobu tedy není v hudbě 

Jiřího Churáčka náhodný. Jeho jméno nese také prachatický vikariátní časopis.  

Při celkovém náhledu na vybranou mši se vynořily její podstatné 

charakteristické znaky. Jsou jimi záměrná stylizovanost do barokního období z důvodu 

domovského provedení na barokní varhany na kůru kostela sv. Václava v Netolicích. 

Vždyť prvním impulsem jejího vzniku byla pocta těmto varhanám. Psaný generálbas 
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pracuje s technickými možnostmi (krátká oktáva) barokních nástrojů. V krajních 

částech mše varhany více doprovázejí, kdežto v Sanctus a Benedictus se nástroj 

prezentuje spíše koncertantním způsobem. Z toho je zřejmý symetrický oblouk, který 

se klene nad celým mešním cyklem jako duha. Volba faktury je typická pro tvorbu 

českého raného klasicismu, ale v úpravě pro varhany a zpěv zní více barokně. 

Připomíná tvorbu českých venkovských kantorů, velmi prostou, čistou, jednoduchou, 

určenou přímo pro daný malý venkovský kůr. Instrumentovaná verze 

s prokomponovanými mezihrami je více skladbou klasicistní.   

Pro harmonickou složku mše je typická přísná práce s disonancí, tzn. její 

záměrná příprava a následné rozvedení. Emancipaci disonance, typickou pro 

kompoziční techniky 20. století, zde nenajdeme. Je plodem negativního postoje 

k dosavadním hudebním pravidlům a vedla ke ztrátě formujících prostředků tonality. 

Zajímavé je programové naplnění části poslední, Agnus Dei. Vzhledem ke 

stavbě celého cyklu by bylo normální tuto část zakončit slavnostně, nebo alespoň v dur. 

Zde autor hudebně vyjádřil adventní ráz mše dynamickým ztišením, které vede 

posluchače spíše k vnitřnímu usebrání a ztišení, jak je pro liturgii adventní doby 

typické. I z toho se dá usoudit, že Agnus je nejzávažnější částí mše. Z harmonické 

struktury částí moll – dur – moll je patrná uzavřenost a možná větší nezávislost na 

ostatních částech. Bylo by možné ji v liturgii i koncertně provést odděleně. Je nejvíce 

obsahově nosná a vyjadřuje dostatečně charakter celé skladby.  

Posledním podstatným charakteristickým znakem je absence Creda, které svou 

textovou závažností a rozsáhlostí a formální uceleností vystupuje jako svébytný celek. 

Tuto část mešního ordinaria autor prozatím nezhudebnil v žádné mši ani v lidovém 

ordinariu. K jeho provedení využívá některou z rozšířených melodických verzí 

s českým zněním. Souvisí to se zatím výhradně liturgickým provedením při mši svaté.  

Moje práce může představit hudební a liturgické dění v jihočeských Netolicích 

jen do roku svého vydání. Brzká budoucnost ukáže jeho další progresivní vývoj, který 

se latentně rodí už teď. Stejné je to i s dosud napsanými skladbami autora. Seznam 

končí v roce jeho padesátin a zdá se, že v příštích letech se můžeme dočkat značného 

rozšíření počtu skladeb. Analytický pohled na Missu „Veni, Domine“ může být 
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v budoucnu zajímavější, protože skladba se začlení do rozměrnějšího a rozmanitějšího 

autorova díla. Je dost možné, že netoličtí literáti  na ni časem budou pohlížet jako 

na skladbu „pionýrskou“, která stála u znovuzrození literátského hnutí v jejich městě.  

Doufám, že autorovi nebude vadit, když zde uveřejním jeho velké osobní přání, 

aby se netolická literátská činnost stala obrodnou silou, která se jako vlna rozšíří 

do celé naší země a duchovně ji obohatí. Je to jedna z cest, jak životně navázat 

na minulost českého národa navzdory globalizačním tendencím okolo nás, kterým 

se údajně nedá vyhnout ani ubránit. Bude to stát hodně sil, které celému hnutí i Jiřímu 

upřímně přeji. O jeho smysluplnosti je autor bytostně přesvědčen a na doplnění dodává, 

že „netoličtí nepřišli k literátskému bratrstvu, ale bratrstvo přišlo za nimi“. Netoličtí 

literáti inzerují všechny důležité informace o jejich činnosti 

na www.literatskebratrstvo.cz. 

Již několik desetiletí Jiří Churáček sleduje i u svých žáků silnou a spontánní 

tendenci k návratu ke starším předklasickým kompozičním technikám, především 

v liturgické tvorbě. Nepovažují tento návrat za negativně determinující. Trend, který 

bychom mohli nazvat liturgickou neopolyfonií65, si získává plnohodnotné místo 

na slunci. Nejedná se ve většině případů o pouhou povrchnost, nedostatek schopností 

inspirovat se současnými kompozičními směry či o epigonství, ale záměrný druh 

syntézy historie se současným životem a uměním. Jde o legitimní cestu, jak může 

hudební umění reflektovat současný svět a rezonovat s ním. Příklady najdeme 

i v minulosti u světových autorů, kteří při zhudebňování duchovního textu zvolili starší 

techniku, která v samých kořenech svých kompozičních principů vyjadřovala 

posvátnost liturgického textu a především dění (jedním z nich je již zmíněná práce 

s disonancí). Nešlo o restauraci, ale o stavbu nové budovy podle adekvátních pravidel. 

Nedoprovázela text mnohdy krásnou a umělecky hodnotnou hudbou, která vyžadovala 

pozorného koncertního diváka (kořeny je možno hledat už u Beethovena), ale přímo 

principielně vyjadřovala význam slov. Taková hudba je plnohodnotnou formou 

liturgie. „Zpěv a hudba jsou úzce spjaty s liturgickým děním. Měřítka jejich správného 

                                                
65   jedná se o nové slovní spojení, jehož autorem je sám skladatel; není  v odborné literatuře zatím běžně    

užíváno 
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užívání jsou: krása vyjádření modlitby, jednomyslná účast shromáždění a posvátný ráz 

slavení.“66 

Do velké míry se ztotožňuji s názorem Jiřího Churáčka, že soudobé umění 

v principu anticipuje negaci, mění všechna dosavadní pravidla. Dostává se tím na čas 

ze slepé uličky, ale protože umění není nikdy pouze výsledkem intelektuální 

konstrukce, je to řešení dočasné. Soudobými hudebními technikami se jen obtížně 

vyjadřuje posvátnost, která je první liturgickou potřebou. Posvátnost liturgie, při které 

reálně prožíváme společenství napříč časem od hluboké minulosti předků 

k budoucnosti potomků ještě nenarozených. Je dána obětí Krista, která je rozumem 

neuchopitelná a nedocenitelná. Nelze ji plně přijmout bez víry, jež provází lidstvo už 

od nepaměti. Víra společně s láskou a nadějí jsou součástí našeho obecného lidství, 

proto je společenství v obou směrech časové osy reálně možné. Tento přesah je ryze 

duchovní povahy. A právě on je východiskem a cílem komponování také Jiřího 

Churáčka. 
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Résumé 

Díky komplexnímu rozboru hudebního díla Missa „Veni, Domine“ se povedlo 

odkrýt  širší spektrum pohledů na dané téma a jejich souvislosti. Je to především 

hledisko ryze hudební, kde klíčovými slovy a tématy jsou struktura mše jako 

hudebního cyklu a kritéria historizujících slohů. Dále hledisko obecně historické,  

kde je opět ústředním termínem mše, tentokrát v kontextu církevním. Informace 

o literátských bratrstvech v minulosti i současnosti přirozeně doplnily a rozšířily 

povědomí o vzdělávacích aktivitách církve. Potvrdilo se, že mešní ordinarium je 

fungující styčnou plochou všech třech zmíněných úhlů pohledu.  

Od rozboru jedné vybrané skladby se podařilo plynule přejít k celkovému 

pohledu na dosavadní dílo skladatele Jiřího Churáčka. Dosud nerealizované sestavení 

přehledu jeho skladeb považuji za velmi přínosné. Detailnější seznámení s dalšími 

díly autora se ukázalo být nad rámec této bakalářské práce. Kapitola o východiscích, 

postojích a názorech autora koresponduje s úplným závěrem práce, kde se píše 

o duchovním přesahu lidské víry, hudební tvorby a lidské tvořivosti vůbec. Tato 

dispozice překonává hranice času a prostoru a má filozofický základ.  

 

Summary 

The thesis deals with the analysis of composition Missa “Veni Domine” and 

general list of the output of composer Jiří Churáček. Thanks to the detailed analysis 

of composition Missa "Veni Domine", at wider spectrum of opinions on this topic has 

been brought to light. There were found three aspects for evaluation and analysis of 

Missa “Veni Domine”. Firstly,  I have taken into account the musical point of view, 

where the key words and topics are structure of the mass as a musical circle. Secondly, 

I have taken into account the aspects of historical composition. Thirdly , the historical 

point of view, where the holly mass is in the centre. In general, I could say that 

sacramental ordinarium is in conjunction with these three points of view. 

Analysis of one selected composition is followed by a general list of the output 

of composer jiří Churáček.  Detailed analysis of  other compositions by this author is 
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not the subject of this work. I consider the  currently realised complete list of this 

composer’s output beneficial.The chapter about author’s opinions corresponds with the 

conclusion of this work, where the spiritual base of the faith, musical production and 

human creativity are mentioned.  
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