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35. Sbormistrovský kurz 
Cantate – nová publikace sborových zpěvů  

(autor: Ladislav Moravetz, vyd. Kalich 2019) 

Vánoční rumunská vokální hudba a Jaromír Plíšek  
 

Srdečně zveme (nejen) evangelické sbormistry, nové zájemce o sbormistrovství, zpěváky, 
varhaníky, církevní hudebníky a teology na 35. sbormistrovský kurz, který proběhne 
v termínu 22. - 24. 11. 2019 v rekreačním středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem.  
 
„Cantate Domino canticum novum“, „zpívejte Hospodinu píseň novou“ – tento žalmový verš nás 
povzbuzuje nejen k nové tvorbě, ale také k obnově zpěvu v církvi. Sborový zpěv může 
být dnes atraktivní, neboť umožňuje lidem podílet se na vytváření souzvuků, na vzniku 
harmonie, jež umocňuje sílu, pravdivost a hloubku zpívaného textu. Je-li zakotven v 
církvi, naplňuje důležité kulturně-společenské a misijní poslání. Nová notová publikace 
„Cantate“ souvisí s přípravou nového Evangelického zpěvníku. Chce posloužit k 
prezentaci a šíření nových písní v jiném zpracování, než budou vytištěny ve zpěvníku a ve 
varhanním chorálníku, kde bude uveden většinou jednohlas a jednodušší doprovod. 
Některé písně jsou nahrané na CD Studně nepřevážená, Bloudili jsme na cestách, Když jsme u vod 
sedávali, Již nebe jde k nám (vyjde letos jako vánoční příloha časopisu Český bratr). Tato 
notová sbírka obsahuje také skladby, které nesouvisí s novým církevním zpěvníkem. 
 
Druhým tématem kurzu je vánoční rumunská vokální tvorba. Některé rumunské koledy 
přeložil do češtiny vedoucí tajemník ústředí ČCE Jaromír Plíšek, bývalý velvyslanec ČR 
v Rumunsku a Maďarsku, který bude hostem našeho kurzu. Na závěrečném koncertu 24. 
11. 2019, který proběhne 13:30 hod. v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem, se 
představí nová sestava studentů Semináře církevní hudby Evangelické akademie.    
  
Zahájení kurzu bude pátek 22. 11. 2019 v 19:30 hod. v kapli Sola gratia. Poplatek za 
kompletní stravu (sobota plná penze, neděle polopenze) a ubytování (2 noci) činí 1.420 
Kč / osoba. Tentokrát je možno si přiobjednat páteční večeři v ceně 100 Kč. Páteční 
večeře se bude podávat v 18:30 hod.  
 
Přihlášku formou jednoduchého mailu je možno poslat na adresu: moravetz@e-cirkev do 
17. 11. 2019. Nelze se přihlásit jenom na část kurzu. V přihlášce je třeba uvést jméno a 
příjmení, věk, bydliště, případné přání o páteční večeři, preference vegetariánské či masité 
stravy a telefon. Odhlášení z kurzu je možné provést do 20. 11. 2019. Na podhostýnské 
sboropění se opět těší 
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