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Název scholy: 

Svatomichalská gregoriánská schola (Brno) 

Vedoucí – kontakt: 

RNDr. Josef Gerbrich, Biskupství brněnské, Petrov 8, 601 43 Brno, tel. 543 235 030, mobil 732 770 189 

O souboru: 

Schola vznikla na podzim roku 1994. Jádro tvořili tehdejší ministranti-žalmisté z kostela sv. Michala, z nichž asi 5 absolvovalo 
červencový týdenní kurs gregoriánského chorálu, který vedl prof. Prassl z rakouského Grazu. Po dvou měsících společného 
interpretačního hledání a snažení jsme 27. listopadu 1994 poprvé zpívali na veřejnosti (Brno, katedrála sv. Petra a Pavla – 
jmenování nových kanovníků Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla). 

V současnosti zpívá ve schole kolem 25 hochů (a mužů), věkové rozpětí 15 – 50 let. Většinou jde současné či bývalé ministranty 
z různých (nejen) brněnských farností. Z těch 25 se nás na každou akci sejde vždy kolem 8 – 12 zpěváků (pokud je výjezd mimo 
Brno, jsme omezeni kapacitou 2, výjimečně 3 aut). 

Kde a jak často zpíváme (při liturgii): 

Zpíváme téměř výhradně při liturgii, výjimečně také na koncertech (většinou jsou spíše ve stylu „chorální bohoslužby slova“). 

Pravidelně zpíváme: v katedrále 1x měsíčně + při kněžských svěceních a jiných významných liturgických akcích; několikrát 
ročně při rozhlasových přenosech bohoslužeb (latinsky zatím pouze proprium); pravidelně 2× ročně v Třebíči; v řadě farností 
více méně pravidelně (zhruba 1× za rok). 

Pro představu: ve školním roce 2001/02 jsme zpívali gregoriánský chorál 58× při mši, 4× na koncertě, 1× latinské nešpory, 2× 
beseda s ukázkami chorálu; ve školním roce 2002/03 jsme absolvovali 68 akcí. 

Z významnějších akcí: 

• instalace nových kanovníků brněnské kapituly (Brno, 1994/11) 

• oslava 950 let od příchodu benediktinů na Moravu (Rajhrad, 1999) 

• „Ručně psaná Bible“ (Brno, konzistorní sál, 2000/4) 

• ukládání ostatků Alberta II. ze Šternberka (Šternberk, 2001/11) 

• 400. výročí úmrtí Rozenpluta ze Švarcenbachu (Moravský Beroun, 2002/10) 

• ukládáné ostatků Radouita de Souches (Brno, sv. Jakub, 2003/8) 

• zakončení Stojanova roku - 80. výročí úmrtí (Dražovice, 2003/10) 

• slavnost k 150. výročí vyhlášení dogmatu o neposkvrněném početí Panny Marie (Uherský Brod, 2004/12) 

• oslava 650. výročí posvěcení kostela sv. Tomáše v Brně (Brno, sv. Tomáš, 2006/3) 

• ekumenicka bohoslužba smíření (Prace, Mohyla míru, 2006/4) 

• oslava 10. výročí vzniku ostravsko-opavské diecéze (Ostrava, sv. Václav, 2006/8) 

• oslava 100. výročí posvěcení kostela (Orlová, 2006/10) 

• oslava 750. výročí posvěcení kostela sv. Janů v Brně (Brno, sv. Janů, 2007/6) 

Výchovné akce: 

Ukázkové latinské mše s gregoriánským chorálem pro studenty: 

• Kroměříž (2000/5) 

• Opava (2000/11) 

• Opava (2001/4) 

• České Budějovice (2002) 



• Olomouc, Panna Maria Sněžná (2005/11) 

Ukázkové latinské mše s gregoriánským chorálem pro chrámové sbory: 

• Setkání 1997? – Brno, sv. Augustin 

• Sborování 2000 – Boskovice (2000/6) 

Přednášky o gregoriánském chorálu navazující na mši svatou: 

• Ústí nad Orlicí (2007/2) 

• Modřice (2007/5) 

V zahraničí: 

• Topoľčany (Slovensko, 1999) 

• Bratislava (Slovensko, 2001/7) 

• Goettweig (Rakousko, 2002/3) 

• Melk (Rakousko, 2003/1) 

• Bratislava, Námestovo, Liesek (Slovensko, 2004/5) 

• Maria Dreieichen (Rakousko, 2006/3) 

• Námestovo, Vavrečka, Žilina (Slovensko, 2006/5) 

• Geras, Langau, Weikertschlag (Rakousko, 2007/5) 

• Bratislava (Slovensko, 2007/10) 

Koncerty: 

Koncerty oficiální: 

• Týden pro broumovské kostely 2000: koncert „Liturgický rok v gregoriánském chorálu“ (Vižňov, 2000) 

• Týden pro broumovské kostely 2001: zahajovací koncert „Duch Svatý v gregoriánském chorálu“ (Šonov, 2001) 

• Brněnský varhanní festival: Fr. Couperin - Messe pour les Paroisses, proprium ze slavnosti Seslání Ducha Svatého 
(Brno, sv. Augustin, 2001) 

• Austerlitz 1805: koncert k 200. výročí slavkovské bitvy (Brno, sv. Michal 2005/11) 

• absolventský varhanní koncert brněnské konzervatoře – spoluúčast (Brno, sv. Augustin, 2006/4) 

• Klenoty barokní duchovní hudby z českokrumlovského archivu: A. Caldara - Vesperae de Domenica, Missa ex G 
(Vyškov, 2007/6) 

Koncerty spojené s duchovním slovem či rozjímáním nad zpívanými texty: 

• Kuřim, věznice (1999/12) 

• Čejkovice (2000/12) 

• Ostrava (2001/3) 

• Rajhrad (2001/4) 

• Háj ve Slezsku (2001/9) 

• Kyjov (2001/10) 

• Rajhrad (2002/4) 

• Mutkov (2002/7) 

• Žďár nad Sázavou (2002/10) 

• Předklášteří (2002/11) 

• Brno, katedrála (2002/11) 

• Brno, sv. Michal (2002/12) 

• Brno, sv. Jakub (2002/12) 

• Osová Bítýška (2003/3) 

• Litomyšl (2003/4) 

• Pozořice (2003/12) 

• Dubňany (2004/11) 

• Brno, sv. Michal (2004/12) 

• Brno, krypta katedrály (2004/12) 

• České Budějovice, piaristé (2005/4) 



• Brno, sv. Michal (2005/11) 

• Ostrava, katedrála (2005/12) 

• Brno, sv. Augustin (2006/4) 

• Námestovo (2006/5) 

• Žilina, sv. Barbora (2006/5) 

• Kunštát (2006/12) 

• Sloup v Moravském krasu (2007/3) 

• Podlažice (2007/6) 

• Brno, sv. Janů (2007/6) 

Koncerty společné: 

• Bratislava (2004/5) 

• Námestovo (2004/5) 

• Námestovo (2006/5) 

Vernisáže: 

• Brno, krypta katedrály (2003/2) 

• Brno, sv. Michal (2003/9) 

• Brno, oratoř katedrály (2005/6) 

Soutěže: 

• Musica religiosa (Olomouc, 2007/3) – zlaté pásmo 

Film, televize: 

• Hudba k dokumentárnímu filmu o restaurování boloňského antifonáře (Bratislava, 2002/7) 

• Hudba k adventnímu pořadu pro Českou televizi (Brno, 2002/12) 

• Notes, pořad ČT (Brno, 2006/11) 

Podmínky uspořádání akce: 

Při liturgii zpíváme zásadně zdarma, pouze za příspěvek na benzin (dle možností 3,50 Kč / km na 1 auto) a na drobné tiskové 
materiály (do 100 Kč). Při delší cestě nebo více mších nepohrdneme občerstvením. 

Zkoušky: 

Zkoušky probíhají ve školním roce každý čtvrtek večer v kostele u sv. Michala (odtud název Svatomichalská), krom toho před 
každou akcí – na zkoušce se totiž málokdy sejdeme v sestavě, která bude zpívat. 

Soustředění: 

O prázdninách vyjíždíme na týdenní soustředění, týká se především začátečníků, vždy se připojí i někdo ze zkušenějších. 
Soustředění má charakter dopoledne chorální, odpoledne zpravidla rekreační, večer (téměř denně) zpíváme při mši, závěrečný 
víkend přijíždějí starší (ženatí, pracující apod.) a v neděli obvykle zakončíme latinskou mší dopoledne, příp. i večer. 


