a - by hřj-chy svě-ta sílal, sám se Ot - ci v o-bět dal.
Ve sloce této přízvuk slov stojí v odporu s dobami taktu jedettrzrlurtccfkrrít. Ne-přízvučná slabika klade se jea'en ctckrát na te"".;kate dubu taktu (viz slabiky t znamenané); Aří-,vučltá pak slabika klade se acsefkrrít na lehkou dobu taktu (*). Zde panuje tedy úpiná neshoda slov s nápěvem. Dva různé živly smířiti nelze. Kterému z nich sluší tedy před
 nost dáti? Nápěvu či testu ? Tělu či duši? Duši 1 Protože duše oživuje tělo. Slovo, modlitba zpěvem pronášená, jest duší. Bude tudy sice v nápěvu šetřeno rhytmu hudebního, ale tak, aby přízvuk slov — co pod-statná část — tím újmy netrpěl. Čáry taktové, ač hudebně odůvodněné, zpěváka matou, svádějíce jej k nesprávné deklamaci. Nutné shody docíliti lze jedinou cestou -- úphijnt Isře/vweo,,didin textu na nápěvy stávající. Bude-li možno, stane se tak již ve Iřelíliz vydání mešního kancionálu. Jiné pomoci není.
Bude-li šetřeno zásad zde uvedených, duchovní písni staročeské vrácen bude duch její a lid náš bude zase zpívati — česky.
(Pokračování.)
Obecná jednota Cyrillská.
Diecvse Královéliradecká,.
Vikariát Kopidlnský.
Velíš, duo 16. íwora 1882.
(První valná bromada Obecné Jednoty Cyriilské.)
Podávám vám tímto stručnou zprávu o utěšeném zdaru naší farní jednoty Cyrillské, která ku pochvale všech členů vzkvétá velmi zdárně. Členové farní jednoty Cyrillské ve Veliši, která zde dne 16. listopadu 1881 založena byla, zpívali poprvé na zdejším kůru o vánočním hodu božím jalnohlasou mši od Jos. Nešvery do I'-dur; před mši sv. zpíváno chorálni Asperges. — Prvni produkce jednoty vyslechnuta s velikou spolcojeností a zálíbenim 'od nábožných věncích. Táž mše opakována s tímtéž výsledkem na „Nový rok”, na den sv. Tří králů a na den Nejsv. jména Ježíš.
Na Hromnice zpívána již druhá, opět je(lnohlasá mše, od Nešvery dedikovanti Jos. Pórstrovi.
Ty' den odpoledne odbývána první valná schůze a vykonána volba představenstva spolku, př-i čemž vysvětleny stanovy a promluveno stručně o účelu jednoty Cyrillské.
O zdaru jednoty naší svědčí hojný počet členů ; školnich dítek čítá jednota 54, dospělých členů 33•
Chvalitebná jest horlivost členů dospělých, kteří nelitují obtížné cesty z obcí vzdálených a velmi pilně všem cvičením se súčasttiuji.
Lehnej Bůh spolku našemu!
)laia (;útsclurer, kaplan.

Vikariát Poděbradský
Velím, 15. dubna 1M2‑
Dne 26. března odbývala naše farní jednota Cyrillská první řádnou valnou hromadu. Přítomných členů bylo 31. Y. předseda zahájiv schůzi, přistupuje k i. číslu programu totiž : zprávě o stvrzení stanov.
 Oznamuje, že stanovy jsou velesl. c. k. místodržitelstvím potvrzeny. 2. část programu, zpráva jednatelská, obsahuje as toto: Od první mimořádné valné hromady přihlásilo se celkem 39 členů. Zakládajících jest 6 a z těch někteří jsou členy činnými. Přispívajících jest ] a z nich opět někteři členy činnými. Činných členů jest 29. Počet členů není sice příliš skvělý, může však uspokojiti a vésti k naději, že později ještě zvětšen budce — Výbor uznal za pro-spěšné zaopatřiti spolku „hennerovy nástěnné ta-bulky” ku cvičení ve zpěvu; mimo to má býti před-placen časopis ,Cyrill".
Ku zprávě této připojil jednatel zároveň zprávu pokladní, dle níž příjmů bylo 23 zl., vydáni 8 zl. jo kr. Spolek má tedy 14 zl. 3o kr. Ovšem, že řádné vybirání přispěvků nastane po valné hromadě. Obč zprávy byly valnou hromadou schváleny. 3. "Zpráva o činnosti údů. P. řiditel oznamuje, že dle usnešení výboru odbývají se cvičení ve zpěvu třikrát týdně. Oznamuje, že celkem jest s úspěchem spokojen, žádá jen, aby návštěvy cvičení správněji před se šly. — 4• Přihiásení se k literátskému sboru. Věci té chopil se p. předseda sám a spůsobil, že do sboru přihlásilo se to členů. Starost o vycvičení tohoto sboru převzal taktéž p. předseda na se. — S. Volba funkcionářů. Do trojčlenného výboru'zvoleni opět: llúst. p. farář P. Ad. Pažout co předseda; p. řídíci učitel J. Kvapil co řiditel; ml. učitel Dlaa Bub, co jednatel. 6. Volné návrhy. P. Veicl. Urbánek navrhuje, aby spolek vystoupil také s hudebními silami svými, a podotýká, že netřeba, aby užito bylo snad nástrojů hřmotných, nýbrž jen na př. čistého quartetta. Návrh schválen a slibeno, že se talc stane. Když žádný návrh více učiněn nebyl, ukončil p. předseda schůzi valné hromady.	Jlxx huba,
jednatel farní jednoty Cyrillské.

