Obecná jednota Cyrillská.
Arcidiecése Pražská.
V Praze, duu, 111. derveuce. 1882. (Z kniž. arcib. semináře.)
Po návratu z prázdnin nastal zde živý ruch; veškeré místnosti a prostory rozsáhlého domu opět obdržely své staré a nové obyvatele.
Po obyčejném bratrském uvítání bylo první otázkou mou, zdali zpěvácký sbor jest celý, neubyla-li totiž snad nějaká síla zpěvácká. Mimo to zvědav jsem byl, mnoholi asi zpěváků z nově přistouplýcU kollegů prvního ročníku získáme. Díky Bohu! Oboje dobře dopadlo; ze starých zpěváků neztratili jsme nižádného, a z nových přihlásivších se přijato bylo po předsevzaté zkoušce deset, tak že veškerý počet na začátku roku byl na třicet.
Chutě dali jsme se do práce scházejíce se tři-krát v týdnu do zpěvácké místnosti pečlivostí pana ředitele, nynějšího Uiskupa Brněnského nejd. pana Dra. Bauera jak náleží upravené, a zde pracovali, pilovali a hoblovali jsme na skladbách hudebních za přispění kollegy pana Aloise Lance, jenž mne doprovázejícího zpěvy na piano (při zkouškách), na harmonium v domácí kapli a na varhany v chrámu v dirigování horlivé zastával.
Bohužel v4ak u prostřed píle naši největší navštívila krutá nemoc našeho dobrého tenoristu p. Hromadníka, jejž pak k dálšímu působení na celý rok neschopným učinila; na vzdor tomu však pracovali jsme dále, a s pomocí Boží vypěstovali jsme repertoir obsahu následujícího: Z mešních skladeb prováděla se Stein-ova mše F-dur, hoenen-ova es-dur cum organo obligato, Witt-ova toni VII. čtyrhlasá v mysolydické tonině s průvodem varhan, Witt-ova dvojhlasá toni VII. v transponované tonině mixolydické, Wittova mše Francisci Xav." cum organo obligato, Hallerova Assumpta est" e. org., Skuherskiho missa quinta, a Singenbergra Američana Daytonského missa in honorem seti Stanislai", konečně pak mše itt honorem seti Lucae" auctore ignoto.
Vložky zpívaly se obyčejně chorálně z Graduale romanum, některé pak, zvláště při pobožnostech čtverhlasně, jak z následujících řádků viděti lze : „Sulutis hunt. sator” od Kothe, Panis arzf elieus" od Baini, Ave znaris stella" od Petra Dasoiani, jiné dvě Ave maris stella" auct. ignoto, „Regina coeli” auet. Lotti, Pange lingua" mimo dorické a frygické ještě dvě od Witta, jedno od Etta, a tři auctore ignoto, taktéž „ecce sacerdos magnus” a Te Deum"" ; requiem od Křížkovského a Cascio lini. „Nešpory” zpívaly se každou neděli a svátek chorálně podle vesperale romanum, a sice antifony, žalmy, hymny a responsoria s jemným průvodem varhanovým; žalmy zpívaly se střídavě od dvou sborů alumnů, z nichž jeden na kuru, druhý pak
 v presUyteriwn se nalezal.*) Po celý čas adventní a postní, mimo to pak každou třetí neděli v ostatní době církevní se prováděly mše chorální z Ordinarium Missae. Nešpory ve falso Uordonech od Witta zpívány třikrát. Sborová škola „obecné jednoty Cyrillské” řízením jejího oUětovného a vždy ochotného učitele pana Frant. Chluma přispěla nemálo k oslavě služeb Božích o svátcích vánočních v chrámu semiuářském sv. Salvátora, zejmena však o letošní májové slavnosti v chrámu sv. Klimenta, kdež za pomocí školy nadšeně a vzorně provedeny byly litanie lauretánské od Křižkovskélto a Te deum od Foerstra.
Nalezaje se pak právě pii pobožnosti májové, pokládám za vhodné zmíniti se všem přátelům pobožnosti této, že známý každému staroušek Č'aboun, stařičký varhaník mariansl:ého chrámu týnského, jenž do noci tmavé takořka zpěvy lidu v chrámu sv. Klimenta na varhany stříUrozvuké zbožně provázel, již odešel na odpočinek. Litoval jsem starouška toho při návštěvě své v květnu, vida jeho zármutek, že nemůže již bohorodičku oslavovati, ač by rád to učinil — ale ty nešfastné nohy, ty prý již nechtějí sloužit. —
Tím lzončím, a louče se s místnostmi semiuářskými odkazuji věrného přítele svého a svěřence, varhany svato-salvatorské rulcoum nástupce svého pana Ant. Míška, a přeji semimířskému sboru zpěváckému hojného zdaru a vytrvalosti k příštím podnikům a pracem, jež sv. Cyrill přímluvou svor pod-porovati bude, a nebeský Pán zajisté každou nota liojně odplatí tomu, kdo z čisté lásky ke zvýšení slávy jeho přispěje.
Gerhard Kurdnle,
t. č. pracfekt choru a varhaník
arcib. semináře.

V Praze, dne 28. června 1882
(Farní jednota Cyrillská u sv. Haštala.)
Zdejší farní jednota Cyrillská" konala dne 22. března 1882 výroční valnou hromadu za přítomnosti c. k. policejního komisaře p. Ant. Svobody.
Aby důstojně tak významný den byl oslaven, usnešeno, že jednota bude při ranní mši sv. účinkovati a večer svou výroční valnou hromadu odbývati.
Vp. Ant. Nepil sloužil o 6. hodině ráno mši svatou, při kteréž členové Dlissa in honorem Spiritus Sancti" od Jos. Nešvery s přiměřenými na tento den vložkami z Grad. Rom. zapěli.
Večer o 7. hodině sešli jsme se počtem 29 členů ku valné hromadě v místnosti spolkové na faře.
Důstojný p. farář zahájiv schůzi obvyklým Pochválen bud Ježíš Kristus", promluvil lvu shro‑
*) Odstavec jednajici o osobě redaktorově jsem
vypustil.	Red.

