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pro katolickou hudbu posvátnou
v Čechách, na Morava a ve Slezsku,
zároveň
Organ Obecné Jednot.y Cyrillské,
M4 ted, v12avatef a ze~aPttoz
F. 9, ~EHNER.


	OBSAH: Program třídenního cvičení církevně-hudebního. — Obecná jednota Cyrillská : Arcid. Pražská. (Z kniž. arcib. semináře. - Sv.
Císlo 7. Maštal. - Ralrovníl..) - Diec. Královéhradecká. (Velím.) - Diec. Bu- 1882. Roeo 1X.
dějovická. (Klášter.) - Diec. Brněnská. (Ze Štěpánova u Jcvíčka.) — Literatura hudební. — Oznámení řiditelům kůru a varhaníkům.
1'liz OGRAM
třídenního cvičení církevně - hudebního
v Praze od 21, do 24. srpna.
Předvečer:
V pondělí dne 21. srpna o 7, hodině večerní Produkce „školy Cyrillské” řízením Frant. Chluma ve dvoraně sv.-Václavské. (l~etězová ulice čís. 223-I.)
r , Veni Sancte Spiritus." (,. Ett.	4.	Posuisti Domine". f. L. Bella.
2. U) ,Kyrie,"	ze mše in hon. S. Pro-	5 ,Pange lingua." -70s. Foerster. (Cyrill
b) „Sanctus.”	i i. příl. hud. roč. VI.)
copii. _7. Starý. (Rukopis.)	6. „Regina coeli.” dos. Foerster. (Cecilie
~. ,'1'imete Dominum11. _7. L~bniann.	2. a 3. příl. hud. roč. IV.)
První den : Zpěv obecný. V úterý dne 22. srpna:	Dopoledne:
O 8. h. tichá ruše sv, v kostele Domini-	i. „I. mše obecná.” (Mg. kane. str. 25-26).
kánském u sv. Jiljí, při které zpívati se	2. „II, mše obecná.” (Meš. kane. str. 36-46). bude I. raše obecná: „Hospodine, všech 3. „Litanie o nejsv. Jménu Ježíš” od F. J.
věcí Pane”. (F. J. Lehnera. Mešní Kanci-	Lehnera. (Cyrill 7. v 8. příl. r. IX.)
onál strana 25-26.) ,Zvéstlí/ téla."	4. ,Zvčstuj tčla." (Cyrill 7. hud. příl, r. IX.)
(Cyrill 7. hud, příl, r. IX.)	5	Otče náš." „Zdrávas Maria.” (Cyrill 8.
O g. h. Cviécní hísné obecné (s účastníky	hud, příl. r. IX.)
samými).	Cvičiti bude F. f. Lehner.
Odpoledne:
O 3. h. soukromé porady o zřizování jed- O 7. h. Produkce „školy Cyrillské” řízením not Cyrillských ve zvláštních skupinách	Fr. Chluma.
diecésních.	i. ,Posuisti Domine." Ottom. Smolík (Ceci‑
O 6h, Požehnání u sv. zlí iři kterém	lie, 3. příl. hud. roč. V.)
zpívati se budou Křížkov keho litanie 2. „Gloria et honore.” f. L. Bella. lauretánské od F. J. Lehnera česky upra- 3 „Deus firmavit.c~ Ant. ITlolf. vené.*) ,Zvěstuj tčla”, „Pochválena”.	4• „Pange lingua.11	Traun 711er.
(Cyrill 7. Příl. hud. r. IX.)	5, „O salutaris hostia. -70s. Foerster. (Ce‑
cilie, 6, hud. příl roč, I.)
*} Jsou na skladě v redakci ,Cyri11a” za 5 kr.	I 6 jubitate Deo.” (pětihlasé) ~. 1liblinaer,

