
                        KONCERTY V KOSTELÍCH 
 
 
                                  I 
 
               HUDBA V KOSTELÍCH MIMO SLAVENÍ LITURGIE 
 
 
1. Jedním z projev ů sou časné kultury je zájem o hudbu. Možnost poslouchat k lasická díla doma 
prost řednictvím rozhlasu, gramofonu, kazet a televize nej en oblibu živého poslechu koncert ů 
nesnížila, ale ješt ě ji zvýšila. Je to jev pozitivní, protože hudba a z pěv p řispívají k 
duchovnímu povznesení. 
   Rostoucí po čet koncert ů vedl v poslední dob ě v řadě zemí k tomu, že se často konají v 
kostelích. Uvádí se pro to řada d ůvod ů: pot řeba vhodných prostor ů, které nejsou vždy k 
dispozici; akustika, kterou kostely všeobecn ě dob ře zaru čují; estetické d ůvody, protože je 
žádoucí, aby se koncert konal v krásném prost ředí; stylové d ůvody, aby skladby zn ěly ve svém 
původním prost ředí; často i ryze praktické d ůvody, zvlášt ě v p řípad ě varhanních koncert ů, 
protože tyto nástroje jsou tém ěř v každém kostele. 
 
2. Sou časn ě s tímto kulturním procesem nastala nová situace v církvi. 
  "Scholae cantorum" - chrámové sbory mají mén ě p říležitostí provád ět sv ůj obvyklý repertoár 
vícehlasé liturgické hudby p ři slavení bohoslužby. 
  Proto se za čala liturgická hudba v kostele provád ět formou koncertu. Totéž se stalo i s 
gregoriánským zp ěvem, který se stal sou částí program ů koncert ů jak v kostelích, tak i mimo n ě. 
  Další d ůležitou skute čností je vznik koncert ů náboženské hudby. Nazývají se tak proto, že 
hudbu na nich uvád ěnou lze považovat za náboženskou pro její nábožensk ý nám ět, text nebo obsah 
anebo jen kv ůli prost ředí, ve kterém se taková akce koná. 
  Sou částí t ěchto koncert ů mohou n ěkdy být čtení, modlitby a chvíle ticha. V tom p řípad ě 
nabývají charakter (hudební) pobožnosti. 
 
3. Rostoucí zájem o koncerty v kostelích vyvolává mezi  fará ři a rektory kostel ů otázky, na 
které je nutné odpov ědět. 
  Jestliže na jedné stran ě otev ření kostel ů pro jakýkoliv druh koncert ů vyvolává u mnoha 
věřících nevoli, na druhé stran ě neod ůvodn ěným odmítáním koncert ů se riskuje, že to špatn ě 
pochopí a p řijmou po řadatelé koncert ů, hudebníci a zp ěváci. 
  P ředevším je d ůležité poukázat na vlastní význam a poslání kostel ů. Proto považuje 
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti za vhodné navr hnout biskupským konferencím, a v rámci 
jejich pravomoci liturgickým a hudebním komisím, n ěkteré úvahy a výklad kanonických norem o 
používání r ůzných druh ů hudby v kostelích: liturgické hudby a zp ěvu, hudby inspirované 
náboženstvím a hudby nenáboženské. 
 
4. V této souvislosti je pot řeba znovu pro číst dokumenty zve řejn ěné už d říve, zvlášt ě 
Konstituci o liturgii Sacrosanctum concilium (dále SC), instrukci Musicam sacram z 5.zá ří 1967 
(dále MS), instrukci Liturgicae instaurationes z 5.zá ří 1970 a také sou časné zn ění Kodexu 
kanonického práva, kán.1210,1213 a 1222. 
  Následující text bude pojednávat hlavn ě o hudebních produkcích mimo slavení bohoslužby. 
  Kongregace pro bohoslužbu a svátosti by takto rád a napomohla jednotlivým biskup ům k p řijetí 
účinných pastora čních rozhodnutí se z řetelem na spole čenskou a kulturní situaci v jejich 
oblasti. 
 
 
                                 II 
 
                           ZÁKLADNÍ ÚVAHY 
 
 
Charakter a poslání kostel ů 
 
5. Podle tradice osv ětlené ob řadem posv ěcení kostela a oltá ře, jsou kostely p ředevším místy, 
kde se shromaž ďuje Boží lid. "A tento lid, shromážd ěný ve spole čenství s Otcem, Synem a Duchem 
Svatým, tvo ří církev, čili Boží chrám, vybudovaný z živých kamen ů, v kterém se Otci vzdává 
úcta v Duchu a v pravd ě. Právem se tedy od nejstarších dob slovem "ecclesi a" ozna čuje také 
budova, ve které se k řesťanské spole čenství schází k naslouchání Božímu slovu, ke spole čné 
modlitb ě, p řijímání svátostí a slavení Eucharistie" a aby ji uc tívalo jako trvalou svátost 
(srv. Pontifikál-Posv ěcení kostela, I.1.) 
  Proto se kostely nemohou považovat za pouhé prost ory "pro ve řejnost", které jsou k dispozici 
pro shromážd ění všeho druhu. Jsou to místa posv ěcením nebo požehnáním trvale vyhrazená pro 
bohoslužbu. 
  Kostely - jako viditelné budovy - jsou znameními církve putující na zemi; jsou obrazy 
zv ěstujícími nebeský Jeruzalém; jsou místy, v nichž se  již zde na zemi uskute čňuje tajemství 



spole čenství Boha a lidí. Mezi obydlími lidí ve m ěstech nebo na venkov ě je také kostel, d ům 
Boží, znamení jeho p řebývání mezi lidmi. Kostel z ůstává posvátným místem i tehdy, když se v 
něm nekoná bohoslužba. 
  Ve spole čnosti sužované shonem a hlukem, jaká je p ředevším ve velkých m ěstech, jsou kostely 
také místy vhodnými k tomu, aby zde lidé v tichu ne bo v modlitb ě nacházeli mír duše nebo 
sv ětlo víry. 
  To bude možné jen tehdy, jestliže si kostely zach ovají svou identitu. Budou-li se kostely 
používat pro jiné ú čely, než pro ty, které jsou jim vlastní, nastane ne bezpe čí, že p řestanou 
být znamením k řesťanského mysteria. To p řinese v ětší nebo menší škodu pro výchovu k ví ře a pro 
náboženské cít ění Božího lidu, jak p řipomínají Pánova slova: "M ůj d ům má být domem modlitby" 
(Lk 19,46). 
 
Význam liturgické hudby 
 
6. Zvlášt ě kladné vyzvednutí si zaslouží liturgická hudba, a to jak vokální tak 
instrumentální. Liturgická hudba je ta, "která byla  složena pro slavení bohoslužby a která je 
obdařena posvátností a krásou formy" ( MS 4a). Církev ji považuje za "nedocenitelný poklad, 
který vyniká nad ostatní um ělecké projevy" a který má "sloužit bohoslužb ě" (srv. SC 112); 
doporu čuje, "a ť je udržován a p ěstován s nejv ětší pe člivostí" ( SC 114). 
  Když se hudba provádí b ěhem bohoslužby, musí se p řizp ůsobit jejímu rytmu a jejím osobitým 
podmínkám. To pak nez řídka vede k požadavku na omezení používání d ěl pocházejících z doby, kdy 
se aktivní ú čast v ěřících nepovažovala za zdroj pravého k řesťanského ducha (srv. SC 14; Pius 
X.: Tra le sollecitudini ). 
  Tato zm ěna v provád ění hudebních d ěl je analogická zm ěnám, k nimž došlo p ři slavení liturgie 
v jiných um ěleckých oblastech; nap ř. byly rekonstruovány presbytá ře s p ředsednickým sedadlem, 
ambonem a oltá řem čelem k lidu. To neznamenalo pohrdnutí minulostí, al e sledovalo to 
důležit ější cíl, a to aktivní ú čast shromážd ění na bohoslužb ě. 
  Eventuální omezení, které m ůže nastat v provád ění t ěchto hudebních d ěl, m ůže být vyváženo 
jejich úplným provedením mimo bohoslužbu formou kon cert ů liturgické hudby. 
 
Varhany 
 
7. Hra na varhany se dnes p ři slavení bohoslužby omezuje na n ěkolik p říležitostí. V minulosti 
nahrazovala aktivní ú čast v ěřících a p řisuzovala jim roli "n ěmých a ne činných divák ů" (Pius 
XI.: Divini cultus 9). 
  Varhany mohou p ři bohoslužb ě doprovázet a podporovat zp ěvy shromážd ění nebo scholy - sboru. 
Zvuk varhan však nesmí p řekrývat ani modlitby a zp ěvy kn ěze, ani čtení p řednášená lektorem 
nebo jáhnem. 
  V souladu s tradicí má z ůstat zachováno ml čení varhan v kajících dobách (v dob ě postní a ve 
Svatém týdnu), v dob ě adventní a p ři bohoslužb ě za zem řelé. V t ěchto p řípadech mohou varhany 
pouze doprovázet zp ěv. 
  Delší hra na varhany je vhodná b ěhem p řípravy na bohoslužbu a na její záv ěr. 
  Je velice d ůležité, aby ve všech kostelích, p ředevším ve významn ějších, p ůsobili vzd ělaní 
hudebníci a byly zde kvalitní nástroje. A ť se v ěnuje zvláštní pé če historickým varhanám, které 
si zaslouží úctu pro své charakteristické vlastnost i. 
 
 
                                 III 
 
                          PRAKTICKÉ POKYNY 
 
 
8. P ředpis o používání kostel ů je dán kánonem 1210 Kodexu kanonického práva: "Na posvátném 
míst ě je p řípustné pouze to, co slouží konání bohoslužby a pod poře zbožnosti a náboženství; 
zakazuje se, co se neshoduje s posvátností místa. O rdiná ř může pro jednotlivé p řípady povolit 
i jiné užití, které není v rozporu s posvátností mí sta". 
  Zásada, že použití kostela nesmí být v rozporu s posvátností místa, stanoví kriterium: 
Kostely mají být otev řené pro koncerty hudby liturgické nebo náboženské, zatímco pro každý 
jiný druh hudby musí z ůstat uzav řené. Tak nap ř. ani ta nejkrásn ější symfonická hudba není sama 
o sob ě náboženská. To, že hudební díla a zp ěvy mohou být ozna čeny jako náboženské, musí jasn ě 
vycházet z jejich p ůvodního ur čení a obsahu. Není legitimní uvád ět v kostele hudbu, která není 
inspirovaná náboženstvím, ale byla složená pro prov edení ve sv ětském kontextu, a ť už jde o 
hudbu minulých epoch nebo o hudbu sou časnou, o hudbu vysokých um ěleckých cíl ů nebo o hudbu 
zaměřenou lidov ě. Jinak by nebyl respektován ani posvátný charakter  kostela, ani dílo samo, 
protože by bylo uvedeno v prost ředí, které mu není vlastní. 
  Na posvátných místech svobodn ě vykonávají svou moc církevní p ředstavení (srv. kán.1213 CIC). 
Ti rozhodují o používání kostel ů, a to tak, aby byl zachován jejich posvátný charak ter. 
 
9. Liturgická hudba, která byla složena pro bohosluž bu, která však z uvedených d ůvod ů nemůže 
být provád ěna p ři liturgii, a dále náboženská hudba, která se inspi ruje texty Písma svatého 



nebo liturgií nebo která se vztahuje k Bohu, Pann ě Marii, svatým nebo k církvi, m ůže mít své 
místo v kostele, ale mimo slavení liturgie. Hra na varhany a jiné vokální nebo instrumentální 
hudební produkce mohou sloužit "podpo ře zbožnosti a náboženství". Jsou zejména užite čné: 
 
    a) jako p říprava na hlavní liturgické slavnosti nebo k zvýšen í jejich slavnostní nálady 
mimo bohoslužbu; 
 
    b) k zd ůrazn ění osobitého charakteru r ůzných liturgických dob; 
 
    c) k vytvo ření prost ředí krásy a meditace, které napom ůže p řijímat duchovní hodnoty i 
lidem církvi vzdáleným; 
 
    d) k vytvo ření prost ředí, které usnad ňuje hlásání a p řijímání slova Božího, nap ř. čtení 
evangelia na pokra čování; 
 
    e) k uchování poklad ů duchovní hudby, které se nesm ějí ztratit: skladeb a zp ěvů složených 
pro liturgii, které se dnes v ní nedají použít v ůbec nebo jen nesnadno, a náboženských skladeb 
jako jsou oratoria a náboženské kantáty, které i na dále zprost ředkovávají duchovní sd ělení; 
 
    f) k tomu, že napomáhá návšt ěvník ům a turist ům lépe porozum ět posvátnému charakteru 
kostela prost řednictvím varhanních koncert ů konaných ve stanovených hodinách. 
 
10 . Když po řadatelé žádají o uspo řádání koncertu v kostele, je v pravomoci ordiná ře ud ělit 
povolení "per modum actus". To znamená, že povolení  platí jen pro daný koncert. Je vylou čeno 
povolení hromadné, nap ř. pro festival nebo cyklus koncert ů. 
  Jestliže to ordiná ř považuje za nutné, m ůže za podmínek stanovených kán.1222,§2 CIC ur čit 
kostel, který už neslouží k bohoslužbám, jako "audi torium" pro provád ění liturgické nebo 
náboženské hudby, ale také pro provád ění hudby sv ětské, pokud je tato v souladu s posvátností 
místa. 
  P ři pln ění tohoto pastora čního úkolu poskytne ordiná ři pomoc a radu diecézní Komise pro 
liturgii a liturgickou hudbu. 
  Kv ůli ochran ě posvátného charakteru kostela je p ři povolování koncert ů nutné dbát na 
následující podmínky, které ordiná ř může blíže up řesnit: 
 
    a) Po řadatelé koncertu musí v čas podat ordiná ři písemnou žádost; v ní musí uvést datum a 
hodinu konání koncertu a program obsahující provád ěná díla a jména autor ů. 
 
    b) Když fará ři nebo rekto ři kostel ů obdrží od ordiná ře schválení, mohou sbor ům a 
orchestr ům povolit použít kostel, jestliže budou spln ěny výše uvedené podmínky. 
 
     c) Vstup do kostela musí být volný a zdarma. 
 
    d) Oble čení a chování ú činkujících a poslucha čů musí odpovídat posvátnému charakteru 
kostela. 
 
    e) Hudebníci a zp ěváci nemají být rozmíst ěni v presbytá ři; zejména musí z ůstat zachována 
maximální úcta k oltá ři, sedadlu kn ěze a ambonu. 
 
    f) Nejsv ět ější svátost má být podle možnosti umíst ěna v bo ční kapli nebo na jiném 
bezpe čném a d ůstojném míst ě (srv. kán.938,4 CIC). 
 
    g) Koncert bude uveden p řípadn ě provázen výkladem, který se nemá týkat jen um ěleckých a 
historických údaj ů, ale má poslucha čům napomáhat k lepšímu porozum ění a k vnit řní ú časti. 
 
    h) Po řadatel koncertu se písemn ě zaru čí za bezpe čnost, za úhradu výloh, za úklid budovy a 
za odstran ění eventuálních škod. 
 
11 . Výše uvedené praktické pokyny mají pomoci biskup ům, fará řům a rektor ům kostel ů v jejich 
pastora ční snaze o neustálé zachování osobitého charakteru kostel ů, které jsou ur čeny k 
bohoslužb ě, k modlitb ě a k tichu. 
  Tyto pokyny nesm ějí být považovány za projev nedostatku zájmu o hude bní um ění. 
  Poklad liturgické hudby z ůstává sv ědectvím o zp ůsobu, jímž k řesťanská víra podporuje lidskou 
kulturu. 
  Správným ocen ěním liturgické a náboženské hudby se mají k řesťanští hudebníci a zasloužilí 
členové schol cantorum - sbor ů cítit povzbuzení, aby v této tradici pokra čovali a udržovali ji 
živou ve služb ě víry, podle výzvy Druhého vatikánského koncilu v j eho poselství um ělc ům: 
"Neodmítejte dát své nadání do služby Boží pravdy! Svět, ve kterém žijeme, pot řebuje krásu, 
aby neupadl do zoufalství. Krása, stejn ě jako pravda, vnáší do lidských srdcí radost. A to 
díky vašim rukám" (srv. Druhý vatikánský koncil, Poselství um ělc ům, 8.12.1965) . 
 



 
Řím, 5. listopadu 1987 
 
                             Paul Augustin kardinál  MAYER 
                                         prefekt 
 
                                       Virgilio NOÉ  
                            titulární arcibiskup vo ncarijský 
                                         sekretá ř 


