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Cyrillská kronika.
Myslím, že čtenářům ,Cyrillaa nebude uepříjemno zvěděti, jak se daří reformě
u bratrského, nám velmi sympatického národa slovinského na rakouském jihu. Roku 1876 konal všeob. cecihánský spolek Německa VI. valnou hromadu ve štýrském llradci. I při-putovalo tam také 14 účastníků z Krajiny, (jako r. 1873 několika dvacet lechů v 1Zezně). „F ides ex auditu”. Obrátili se, a navrátivše se domu bez meškání přikročili k založení „Cecilijinega drušstva v Ljubljani” pro Slovinci. A nyní šly skutky ráz na ráz. První valnou hromadu konali již v červnu 1877 a hned na to v říjnu již i otevřeli varhanickou školu, i~editelem jejím a vůbec vůdcem celé reformy jest p. Ant. Foerster, ředitel kůru katedrálného v Lublani, (bratr pražského prof. Foerstea), jenž již od r. 1868, kdy tam ustanoven byl, počal reformovati, jsa osamocen
v té věci až do r. 1876. Ale nyní nastal živý ruch.
Do varhanické školy přijato 20 chovanců, pořízeny varhany, harmonium a piar_o x vy-učováno v ní ocl tří učitelů liturgice, dějinám církevní hudby, harmonii a generalbasu, kontrapunktu etc., hře na varhany, chorálnému a figurálnému zpěvu a dirigování. Vrchním protektorem drušstva a jeho školy jest sám nejel. p, biskup Dr. Jan Zlat. Pogačar, jehož vlivem veškerá kostely ďiecesní ~řtšj~ívají lia vydržování varltani.W školy. Kromě toho založilo si družstvo r. 1878 svůj vlastní orgán „Cerkveni glasbenik,” jenž výborně jest redigován od dp. J. Gniezdy a v hudebních přílohách od A. Foerstra.
Bojů bylo i zcle až do sytosti, riebot
 korrupce hudby kostelní byla zde hrozná!*) Však pod mocným štítem a za pevné vůle ndp. biskupa kráčí nyní reforma statně ku předu, jak svčdčí hojné dopisy ze všech slovinských krajů do ,glasbenika" (— ,hudebník-'). V Lublani kromě katheclrály statně reformuje i kůr Františkánský vedením P. Angelika Hribar-a a kůr farního chrámu řízením L. Belara. A v Kraní (Krainburg) právě založili si ,Cecilijine družstvo Kranjské dekanije", jež již působí. Přílohy ,cerkv. glasbenikull svědčí, že mají Slovinci také již své skladatele refor:r,ační, z nichž hlavní jest opět gospod. Foerster, jenž kromě četných skladeU sepsal takě naučné knihy pro školu varhanickou : „Nauk o ltarmoniji in generalbasu, o modulaciji, o kontrapunktu, o imitaciji, kanonu in fugi s předhajočo oběno teorijo glasbe-' etc. Z jeho skladeb zvláště označuji jeho op. 21. mši pro 4 m, hlasy, op. 2o. "Missa pro defunctis" pro 4 smíš. hl. (ač jednoduchá, přece krásná a ušlechtilá), op. 18. »1'e lleum” pro 4 smíš, hl. (jako op. 20.) a jiné. Ke konci dokládám, že družstvo právě nyní tisknouti dává nákladem družstva sv. Mohara v Celovci zpěvník ,Pesmarica Cecilija", v neniž bude asi 3oo vybraných slovinských písní kostelních redakcí A. Foerstra. Tiskne se asi 30.000 exemplářů ! —
Přeji bratrským Slovincům mnoho zdaru a štěstí! Tot výborný počátek a pokrok reformy, jenž má zdravý a trvalý základ a tudiž i zabezpečené trvání! -	Iiollríd.
Vit co dí A. Foerster sám o ní ve Wittově „llusica s.” r. 1878. st. 78. qo
HUSY K LITANIIM
o všech SvutýcL, o Nejsv. Jnténn Ježíš ti 1auret&u5kým jsou již tištěny a lze je objednati v redakci „Cyrilla'.
Obsah SecitU : Litanie „U všech SvaHelr” s žalmem a responsoriemi. Zvěstuj Těla. Pochválena. - Litanie o IVcjšv. flilr~ttla fežís. Otče náš. Zdrávas. — T.itcznie latGre'láltskr'. Pod och-anu Tvou. Slavná Spasitele matkci. Zdrávas Královno nebeská. Raduj se nebes Královno. Zdrávas Královno.
Celý sešit 16 stran čítající ve formátu hudebních příloh „Cyrilla” prodává se po
15 k7-.
Při objednávce Zoo výtisků najednou, přímo v redakci „Cyrilla”, počítá se sešit po
-ZO k7-.
Oznámení: S tímto číslem nevyšla žádná hudební příloha. Bude nahražena příště.
Nfikladem vydavatelovým. — Tiskem Jos. Mikul.íše a spol. v Praze, v Karlínč

