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,o katolickou hudbu posvátnou
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
zároveň
rgan Obecné Jednoty Cyrillské.
~7T~ajítei, vycavatei a ze2aňtOz ~. ~, ~EHNER.
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Jednoty Cyrillské v kraji.
Píše F. f. Lehner.
(Pokračování.)
Důstojný Pane!
List Váš mne velmi potčšil. Tak to má býti. Shoduji se s Vámi z úpina.Ldá se, jako bychom byli téže povahy a těchže náhledů. Kdo chce něco podniknouti, neodkládej na zejtřek, co lze učiniti dnes. U Vás se tak stalo. Nerozmýšleli jste se rok nebo dvě leta. Za tři dni jste vykonali u Vás více, než jinde za leta. Takové divy tvoří láska s od-vahou. hekl jste: „Chci !” — a jednota Cyrillská byla hotova.
Šlechetnému podniknutí přibylo ceny tím, že nejsa ani hudebníkem, nýbrž pouze milovníkem zpěvu chrámového, předce jste se nebál zříditi bez odkladu jednotu, která dojista přinese požehnání osadč Vaší. Co tu bývá pochybností, nesnází, tčžkostí, obav, bědování! ,Nemáme zpčváků ! Není ochoty ! A což ten lid! A ta latina! Těžko k nalezení, kdo by zpčvu vyučoval. Co pak u Vás ve mčstech to jde snáze. Ale u nás na venkově! Já hudebníkem nejsem. Pan učitel nehodlá nové břímě na sebe uvaliti. A jelikož u nás žádná naděje nekyne, že by kdy se to po-lepšilo, budiž jméno mé vymazáno z řady odbiřratelů Cyrilla."
Při tak ledových slovech mrazívá mne po celém těle.
Za to Váš list mne rozehřál Čata jej, pořáde jsem si zpíval. Jsem přesvědčen, že
 po příkladu Vašem v krátké dobč vznikne po vůkolí celá řada jednot cyrillskýcli. Láska hoří. Jiskry lítají. Louč snadno chytí. A posléze při ohni i to suché dříví uschne a vzníti se. Prosit !
Váš novorozenec má se k životu. Volá po pokrmu. Dobře tak ! Jest to důkazem zdraví. Chcete především dobře zaopatřiti
I. sbor literátský.
Odpovím pořádkem, jakým jsem byl tázán. Pomocí sboru literátského liodláte přede-vším zvelebiti píseň obecnou
a)
při dopoledních službách Božích, když
sloužena bývá tichá mše svatá, a tážete se: po přiměřeném pěvníku.
Potřebu, která nyní u Vás se dostavila, pocifoval jsem již před lety a spořádal i vydal jsem „Mešní kanczonál” s povolením nejel. ordinariátu. Mám za to, že řečený kancionál nyní druhým vydáním již valně rozšířený, dobře poslouží sborům literátským při cyrillských jednotách.
Lid český modle se zpívá. Zpívá tudy i při tiché mši svaté od pradávna. Jest to v jeho povaze. Každý národ tak nečiní. Vlach při tiché mši sv. nezpívá, jen tiše se modlí. Lech zpívá, ráci zpívá, pčknč zpívá. Co v povaze národu jest, dlužno pěstovati. Církev

