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Obecná jednota Cyrillská.
Lechy.
Arcidiecése Prafiská.
Cyrillská škola.
- (Vysiovené diky.) Škola cyrillslcé zpivala po tři dni v kostele sv. Kajetána při službách Božích, které se konaly za příčinou t50-letého jubilea založení kongregace Redemptoristů. Po slavnosti pišícího před-sedu došel list znění tohoto: Jubilejní slavnost Kongregace Redemptoristů u svat. Kajetána dne 7., 8, a q. listopadu t. r. odbývaná, nad miru zvýšena byla překrásným církevním zpěvem, jejž sbor pěvecký obecné jednoty Cyrillslcé" mistrovským spůsobem přednášel. — Na církevní hodnostáře a na veškerý chrám Páně naplňující lid všech stavů a vícbec na všecky účastníky této slavnosti zpěv ten přemilý, ano úchvatný učinil dojem. Přispělo to velmi mnoho k oslavě Boži a svat. zakladatele Kongregace. Jest mi tedy přemilou povinností za neobyčejnou ochotu, členů sboru pěveckého a p. řidicilio Chlum-a a za přesné provedení mší sv., Te Deum a t d. nejvroucnčjší vysloviti díky, s upřímným přáním, aby svatý Alfons, kterýž i v oboru tomto mistrem byl, Cyrillské Jednotě hojného požehnání na Bohu vyžádal.
Račtež vysocectěný Pane — jakožto předseda -- tyto dílty přijmouti, a všem ph zpěvu spoluúčinkujícím, jakož i celé ct. správě křesfanslcé akademie je také sděliti. S největší úctou znamenám se Důstojnosti oddaný sluha
P. Karel Nováček, C. SS. R. rektor. V Praze, u Sv. Kajetána, 14. listop. 1882.
V arcidiecési zřízeno zase několik jednot farních.
 V generálním vikariátu došly schválení úředního stanovy farní jednoty cyrillslcé u 8V. Jiljí.
Ve vikariátě mnichovickém vstoupila v život již třetí jednota farní v UhřiněVSi, jejížto stanovy úředně schváleny jsou. Sbor pěvecký pilně se cvičí. Jest naděje, že skoro na všech farách téhož vikariátu cyrillslcé jednoty zřízeny budou.
Ve vikariátě slánském zahájila činnost cyrillskou první farní jednota ve Vraném, jak listem ze dne 15. listopadu dp. farář Václ. Kratochvíle oznamuje, který si vyzdvihl potřebný počet stanuv ku zadání úřednímu potřebných.
Ve vikariátě berounském založena rovněž první jednota farní a to v Ouhoni0ich.I, letošních účast níkiiv cyrillských exercicií jest pan správce školy František Krotil první, který spinil, co v poradách usnešeno bylo. Píše: „Oznamuji, že umluvená jed-nota je a sestává z okolních dítelc a 4 starších sousedů, kteří při zpěvu vždy s radostí účinkují. Pro vánoční Boží hod cvičím již clorální mši a nešpory.”
Ve vikariátě plzeňském sorganisuje se jednota cyrillská v plzni samé následkem porad učitelských. Dp. katecheta Václav Lerch za pomoci pp. učitelů a učitelek chystá vydatný sbor pěvecký. DI). senior Fr. Herold pak slibil ujmouti se prací jednatelských. A tak velebný kostel sv. Bartoloměje, který nyní řízením architekta Mockra talc krásně a nákladně se upravuje, zastkvi se i sourodným zpěvem chrámovým a staroslavná Plzeň — druhé po královské Praze město české — stane se učitelkou celého kraje.
Diecése Litomérická..
V Litoměřicích, na samém sídle biskup‑
ském, jest nyni o rozkvět a budoucnost posvátného zpěvu výtečně postaráno. Jsou především dva faktorovL, jimi uložena jest péče o pěstování důležitého tohoto odvětví na stromě života církevního, cluchovenstvo a učitelstva. — Kněz a učitel v první řadě k tomu jsou povoláni. Mají-li však s prospěchem konati úkol ten, jest třeba, aby zasvěceni byli v tajemství a zásady nejideálnějšího ze všech oborů uměleckých ve službě církevní Potřebných vědomostí nejsnadněji nabýti lze v dobách připravných. Semináře a paedagogia jsou nejpřirozenějším a nejlepším mistem, kdo do mladistvých a tudy vnímavějších srdcí vlíti lze potřebnou vědomost a s vědomosti lásku ku zpěvu posvátnému. Kdo v semináři a na průpravně v tom oblíbil si, nikdy více nestane se ne-věrným krásnému tomu povolání. Ohlížíme-li se po seminářích českomoravských, shledáváme, že již skorem ve všech postaráno jest více neb méně o to,
 čeho budoucím kněžím v duchovní správě třeba bude, aby s prospěchem účinkovati mohli ku zvelebení služeb Božích důstojným zpěvem círlevním, a nebyli odkázáni na milost a nemilost těch, jimž služba na kruchtě kostelní svěřena bývá. — Na ústavech pro vz lělání učitelie z nařízeni ministeriálního rovněž má pečlivě pěstovati se zpěv chorální a hra na varhany, aby kandidáti jednou způsobilými byli k řízení posvátného zpěvu při katolické bohoslužbě. Pisatel nedovede však v tomto oboru pronésti se, v jakém duchu na jednotlivých ústavech děje se vyučování toto. Z vlastní zkušenosti ví dosti mnoho potěšitelného Celkem se poměry lepší. Odporu, s jakým ze strany učitelstva zde a onde reforma zpěvu posvátného se potkala, ubývá. Stávalo a stává se tak nazvíce z ne-vědomosti. V novějších dobách nebývalo na ústavech příležitosti ku vzdělání se v tomto oboru. Málo kolo přišel k poznání o důležitosti hudby posvátné. Nazvíce zůstalo kandidatům neznámo, jak svatý jest onen úkon

