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Systematika kancionálů

• I. Hlavní bohoslužebné kancionály
• České

• Německé

• II. Poutnické kancionály
• III. Okrajové kancionály

• Lokální

• Řádové

• Plagiáty



• Jan Rozenplut ze Švarcenbachu (1550 – 1602): 
Kancionál, to jest sebrání spěvův pobožných (Olomouc: Jiřík
Handel, 1601)

• Normálnj Zpěwy, Letanye a Modlitby (Brno: Jozef  
Neumann, 1784) 



I. Hlavní bohoslužebné 
kancionály - české

• Tomáš Fryčaj (1759–1839): Písně duchovní (Olomouc 
1788)

• Tomáš Fryčaj: Auplná kniha duchovních písní katolických
(Brno 1801)

• Tomáš Fryčaj: Katolický Kancyonál k wzdělánj a roznjcenj
skutečné weřegné y domácý Pobožnosti. Obsahugjcý Pjsně a 
Modlitby (Brno: Jan Jiří Gastl)

• Tomáš Fryčaj: Melodye na Katolický Kancyonál (Brno: s. 
n., 1830)





I. Hlavní bohoslužebné 
kancionály - české

• František Poimon (1817–1902): Úplný Kancionál 
katolický (Olomouc: W prodeji u Jana Neugebauera, 
Ant. Halouska, 1856)

• Ludvík Holain (1843–1916): Plesy duchovní: kostelní 
zpěvník pro čtyři smíšené hlasy, hlavně ku potřebám studující 
mládeže škol středních (Brno: Knihtiskárna benediktinů 
rajhradských, 1883)



Úplný kancionál 
katolický



I. Hlavní bohoslužebné 
kancionály - české

• Placid Johannes Mathon (1841–1888): Úplný kancionál 
katolický: Písně zavedené na Moravě a v Slezsku s mnohými 
modlitbami a ponaučeními (Brno: Papežská knihtiskárna 
benediktinů rajhradských, 1883) 

• František Kolísek (1851-1906): Kancionálek Cyrillský
zavírající v sobě vybrané písně pro všecky doby roku 
církevního, jakož i nejpotřebnější modlitby pro lid katolický 
(Brno: Cyrillská jednota, 1886). 
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zavírající v sobě vybrané písně pro všecky doby roku 
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(Brno: Cyrillská jednota, 1886). 







I. Hlavní bohoslužebné 
kancionály - české

• Karel Eichler (1845–1917): Cesta k věčné spáse: sbírka 
modliteb a duchovních písní pro diecesi brněnskou (Brno: 
Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských, 
1912–1915)

• Dodatky ke kancionálu Cesta k věčné spáse (Brno: 
Brněnská tiskárna, 1940; Valašské Meziříčí 1947)



Karel Eichler









I. Hlavní bohoslužebné 
kancionály - české

• Cyrilometodějský kancionál (Brno: Biskupský ordinariát, 
1949)





I. Hlavní bohoslužebné 
kancionály - české

• Kancionál: společný zpěvník českých a moravských diecézí 
(Praha: Česká katolická Charita, 1973)



Hymnus Kristus vítězí (JK č. 631) Jana Kunce 

a) ve Varhanním doprovodu Kancionálu 1980, 
ve verzi, jak ji používá jako znělku Radio Vaticana

b) ve Varhanním doprovodu Kancionálu 1992



Příjď, ó Duchu přesvatý (JK č. 422B)

a) ve Varhanním doprovodu Kancionálu 1980
b)

b) ve Varhanním doprovodu Kancionálu 1992





Německé kancionály

• Alois Slovák (1859–1930): Ora et canta: Gebet–und
Gesangbuch, zunächst für die katholische Schuljugend
(Brünn: A. Slovák, 1888) 

• Franz Mühlberger (1850–1923): Orgelbuch zu Lobet den 
Herrn!: katolisches Gebet= und Gesangbuch für die Diözese
Brünn (Brünn: Carl Winiker, 1905) 







II. Poutnické kancionály

• Radostná Cesta w tomto plačtiwém Audolj: to gest: 
Každodennj Pobožnost putugjcjho k zázračným obrazům, 
totižto: do Mariecell, k nerozdjlné Trogici Božj, na 
Sonntagberku a k bolestné Marii Panně Taferlské: Kterážto 
pobožnost w městě Ewančickém, w Markrabstwj morawském
wyzdwjžená roku 1733, nynj pak zase wssem horliwým
poutnjkům českým a morawským na swětlo daná (Brno: 
František Karel Siedler, 1735)







II. Poutnické kancionály

• Cesta Swato-Cellenská: někdy od wlastence nasseho, mučedlnjka a 
patrona králowstwj Českého swatého Wáclawa, Jindřichowi, 
markraběti Morawskému, poneyprw ukázaná, nynj od wěrných
českých poutnjů neyswětěgssj Rodičky a diwotwornice Cellenské
Panny Marie milownjků, každoročně konaná: aneb, knjžka
mnohými rozličnými modlitbami, pjsněmi, litaniemi z rozličných 
kněh sebranými, při pouti Swato-Cellenské k užjwánj pro celý den 
spořádaná a okrásslená : pro potěssenj a cesty dlouhé ukrácenj
wssem Swato-Cellenským poutnjkům na swětlo wydaná a opět 
wytištěná (Jindřichův Hradec: Alois Josef  Landfras, 1851) 



II. Poutnické kancionály

• Antonín Mička (1809–1892): Příloha k Cellenské cestě: 
sbírka 150 k této pouti přiměřených z wětssí části nowějssích, 
wesměs wýborných duchowních písní, s potřebnými 
připomínkami poutníkům: příruční a pomocná kniha pro 
horliwé wůdce průwodů jak na jmenowané, a s touto poutí 
spojená, tak též i jiná swatá místa (Brno: J. Pustowsky, 
1868) 



II. Poutnické kancionály

• Úplná Cellenská cesta: každodenní pobožnost na sv. pouti do 
Marianských Cell: příruční a pomocná kniha pro horlivé 
vůdce poutníků do Maria Celly a na jiná sv. místa (Brno: 
Karel Winiker, 1872, 1877, 1893)

• Karel Šmídek (1818–1878): Poutní kniha Velehradská
(Brno: Ant. Nitsch, 1863)



II. Poutnické kancionály

• František Korec (1844–1931) a Tomáš Korec (1863–
1923): Poutní kniha: modlitby a písně (Brno: Dědictví sv. 
Cyrilla a Methoda, 1893)

• Antonín Kolek (1895–1983): Radostná cesta k Staré 
Matce Boží Žarošské: Starodávná baroková pouť (Brno: 
Občanská tiskárna, 1942)

• František Malý (* 1956): Salve Regina: poutnický 
kancionál pro poutě a laické pobožnosti (1. vydání Brno: 
Salve, 1992; 2. vydání Brno: Salve Regina, 2015) 





Antonín Kolek



Hymna Zlaté soboty v Žarošicích 
(současná verze)



GALERIE „STARŠÍCH BRATRŮ“



GALERIE „STARŠÍCH BRATRŮ“



Děkuji za pozornost.
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