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Byla každý z přítomných vděčen za důkladné poučení.
Vcrrlirzny jsou důležitým faktorem při reformě hudby chrámové. Zpěv obecný na ně jest odkázán zúpina, zpěv liturgický částečně. Varhanářství za let posledních vy-kazuje se velikými pokroky. V kostele sv. Vojtěcha mají stroj zhotovený nedávno od jednoho z nejlepších varhanářů. Šlo se tedy společně k sv. Vojtěchu, kde mistr josef Foerster ukázal výhody a krásy dokonalého stroje. Hrál na jednotlivé a kombinované registry. Každý ozýval se ve své charakteristické barvitosti. Mnohým zde otevřely se oči. Takové varhany neznaly ještě. Také soustavu kůželovitou vysvětloval a ukazoval. Naslouchalo se s pobožností. Každý byl vděčen za poučenou. S jiným přesvědčením mnohý odtud se vracel.
Po odpoledních nešporách zašli si cyrillisté do Karlínské basiliky sv. Cyrilla a Methodčje. Bylt rok cyrillský. S basiliky cyrillo-methodějské proud cyrillský vzal původ v Cechách. Návštěvou krásného a monumentálního chrámu skončily se cyrillské exercicie. Svatému patronu jednoty Cyrillské vzdány tu díky vroucí a srdečné,
 Někteří z milých hostú, jimž vypršela již lhůta, zde před svatyní sv. Cyrilla a Methoclěje se rozžehnali s vypravovatelem. Po-dali jsme si pravice s heslem : ~,Na shledanou o příštích exerciciích cyrillských," S ostatními příštího jitra jsme si vyjeli na Karlův Týn. Bylo to odměna a odpočinek. Den byl krásný a pro nás jako stvořený — obrazem a odleskem duševní nálady. Karlův Týn zůstane nezapomenutelným všem. Odtud navštívili jsme Tetín sv. Ludmily.
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Ideální bylo to triduum hudební. Cyrillisté nadšení se dostavili, nadšenější a v pře-svědčení svém skálopevně utvrzení odcházeli. Rodině hudebníků ta škola se líbila. Zaokrouhlený cyklus přednášek illustrovaný hudeb-ním provozováním ukázal v úzkém rámci obraz veškeré činnosti cyrillské. Škola nebyla bez užitku. Štěp vydal ovoce. Mnozí z účastníkův již zřídili farní jednoty cyrillské. Ti ostatní letos tak učiní. účel jest dosažen. Všeobecně vysloveno jest přání, aby každý rok konaly se exercicie cyrillské.
Leh;ver.
Obecná jednota Cyrillská.
Diecése Litoměřická.
Vikariát Turnovský.
Z Cyrillské jednoty Loukovské n. J.
Delší dobu nedali jsme o sobě věděti. Ale ne-zaháleli jsme. Mladistvá „Jednota” naše za ten čas dvakráte vystoupila u veřejnost. Poprvé naskytla se jí příležitosf k tomu při svěceni nového železného mostu v Loukově. Obřad vykonal vd. pan vikář Turnovský za účastenstvi mnohých hostí i liclu obecného. Při tom zapěl sbor chorálni ,Asperges." Při službách Božích provedla se mše „in honorem beatis. Mariae Virginis” od Nešvery dvojhlasně s průvodem varhan. Offertorní vložkou byl trojzpěv ,Motteto" od Palestiriny. Dále ,Pangc lingua" chorálně. R_esponsoria zatím jednohlasně.
Provedení bylo zdařilé, tak že přítomní hosté, kteři poprvé měli příležitosf' poznali malý nástin pravé hudby posvátné, jen s pochvalou a nadšenim se o ní zmínili.
Toto prvé vystoupení skvělým výsledkem svým oživilo mysl a snahu naši. Pomýšleli jsme provésti tutéž skladbu čtyrhlasně bez průvodu.
Nepředvídaná uclálosf změnila tímvsl náš, že odročili jsme vše na dobu příhodnou. „Jednota-
 měla smutek — zemřel jí diecesni protektor — nejdůst. pan biskup Litoměřický. Konaly se přípravy k zádušní mši sv. Při té provedlo se chorální requiem z ,Ordinarium missae”, rovněž s výsledkem neočekávaným.
Nyní máme svrchu vytknutý program v práci. Leč často nám počasí stavi překážky své v cestu, tak že se pravidělně a v piném počtu sejíti nemůžeme; majíf některé síly pro sbor náš nutné dosti dalekou cestu k cvičbě.
Má-li i jinde reforma hudby posvátné prospívati, nezbude nic jiného, než aby duchovni správy vřele a rozhodně se věci pjali, po připadě lid poučovali, pilné a snaživé ředitele kůra vždy a všady podporovaly, liknavé k činnosti pobádaly, šumařeni v kostele netrpěly. Ovšem jest valná většina regenschori (na venku zvlášf), ježto neměli příležitosti v oboru hudby posvátně se náležitě vzdělati. Byla u nás do poslední doby strašně zanedbána a jen dle jména a ještě ne všude známa.
Tomu aspoň částečně čtenim spisů toho druha lze pomoci. ,Cyrill" ode všech povolaných měl by nejen čten, ale i ltorlivč podporován a náležitě ceněn býti. Kde „farní Jednoty (;yr.” již zřízeny jsou a tčí se clubr,"• pověsti, činnosti i pros)ěchu, ty necht

