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otovy Školy nové a pak jsme se přidrželi vybraných písní z kancionalu Svato-janského harmorisovaných lle hlasu varhan. Lid z prsu na nové písně žehral, ale nvní jim zvykl a se zálibou nyní je piným kostelem zpív Pisnč ty jdou živě a rázně. Míle nás také dojímá velmi zbožný zpěv našich literátu před mši svatou. Příště více !
Fralatlšek I I otíl,
učitel.
L ťkar•icít l rctradýsskj.
Phtim1 ice (farní jedraotcz). Také ve vilcariátě braudý- ském zřízena jest přičiněním dp, faráře Jaroslava Stěticy první farní jednota cyrlllská. Ku vy zvání jeho slali se členy účinlzujicími všicicni čelní sousedé. Iťíclící učitel, pan Vincenc Žežulka, jest výtečným huclebnílcem. Bude tedy míti jednota farní důkladně vzdělaného řiditele. Jelikož pak na několika farách vikariátu zpěv cyrillský skutečně již jest zaveden, lze očekávati, že ještě letošní zimy zřízeno bude tamtéž několik jiných jednot. Dp. farář stanovy v Karlíně osobně si vyzdvihl.
G-ikari'(ít Křivoklcítskji.
V Nové Huti, (bte 15 listopadu. (/ zrní jednota
Ni-Gorzr). LT nás zahájíme pravidelnou činnost cvrillslcou na prvni neděli adventní jakožto počátkem cirkcvního roku. Žáci T1I. a IV. třídy cvičí se každodenně, dospělí pak zpěváci cvičí se ve čtvrtek večer a v neděli po požehnání.
 lpíváme již 2 nze.ční tzdventnd písně, 1 nze.finí vanočn , pal: Ejhle, lluepodizz pz=ilide a Ule přijde Pán, Spasitel n íš, konečně 1, oGecnuzz: lluspodínc, všech věcí Pane.
Každému, kdo to slyší, líbi se zpěv ná'I ; těším se, že získám celou obec i obec Nový Jáchymov.
Každý začátelc jest těžký. Trpělivost i železná vrata probijí.Lpivali jsme již na kuru ovšem že se zpčválcy mnou již dříve vycvičenými iblissa in houorem S. Angclormn Custochun od J. B. ítilolilora, Dlissa in honorem sct. Caeciliae od Ad. Kaima, Missa Cunibert od Rampise, Motetla od Skuherskóho.
Právě objednávám ltesponsoria ad Missun a Mešní ]cancionály pro žáky a členy naší budoucí jednoty. Musím se též zmínili, že náš clp. farář stanovy s kazatelnv přečetl, vyložil a co třeba přidal.
~1. IťlGGllla?'GYL,
říd. učitel.
hikaYicít votický.
Jeseoiee (L'ární jedzzuta). Ve vikariátě votickém zřizuje posud farní jednotu dp. farář Antonín Lego s horlivým řídicím učitelem p. Františkem Kafkou. j elikož oba jsou dobrými huclebnílcy, dočká se jednota v krátké době piného rozkvětu. Nelze pochybovati, že příkladu jesenicicčlto jině ]arni osady následovati budou. DI). farář Aut. Lego vyzclvihnul si osobní v Karlíně potřebný počet výlisku stanov k zaclání ítřeclnitntt.
Diecése Litoměřická.
Z BeZOa. Na jakém stupni zpěv chrámový v té které osadě se nalezá, seznáme nejlépe z vytčení pisní a slclacleb provozovaných. Dnešního dne na den Počctí Y. Marie provedeny byly v našem chrámu Yánč tyto písně a skladby: Po šesté hodině ranní zpívaly se ,roráte páteční', po nich při mši sv. píseti „Ú Maria, útočiště naše”, po mši „Hle, přijde Pán, Spasitel náš” a o velkj'ch službách Božích líolitorova čtcecoltlasná mše op. 12. Na odpoledni požcltnání tenleráte jsme se zvláště těšili; měli jsme poprvé provozovati zpívané litaníc lauretánské", které letošního roku ve příloze „Cyrilla” vydány byly. Do „sboru” vzal jsem většinu žáku třeti třídy, k nim přidružili se členové naší ,,Jednoty', tři sopranisté předzpčvovali a jaký byl výsledek? Více než jindy napiněný chrám Páně, všady pozornost, napnutost, a úsudek všeobecně příznivý: „Bylo to krásné!” tak pravil každý. Přirovnáme-li litanie pouze odříkávané s těmito zpívanými, krásou a zbožností vynikajícími, remužeme, leč díky vzdáti Vám, p. redaktore, žc jste ráčil tak vhodné a krásné dílo ve příloze „Cyrilla” vydati.
Jak dalece reformu hudby chrámové v našem okolí se šíří, stújž zde knitlry' náčrtek:
Dne 26. října t. r. přednás'el jsem v konferenci učitelské v Mladé Boleslavi „o zpěvu chrámovém” ; ítkolem tvým bylo pojednati pouze o vyučování zpěvu tomuto ve škole obecné. Při táto příležitosti uchopil se slova nedávno v All. Boleslavi usazený lekárník
 p. Karnol, ktcrj- v dclši, jádrné řeči vylíčil dějiny reformy hudby chrámuvG ; jestii p. Karnol výborný znalec a horlivý puclporovatel hudby kostelní ; zajiste zjev to v naší době vzácný, i\lnozí pp. učitel slíbili, že se postarají v brzlcu ve svých osadách o zaražení ,Jcclnot Cyrillskýclr'; i rozdal jsem mezi ně všecky exempláře stanuv, které mi ]c tomu cíli z Prahy zaslány Vyly. Jak dalece mi posud jest známu, počíná se na ruli reformy liuclby chrámové pracovati v Dobrovici, Kosmonosich, Struhách a \lladč; piíjde to ovšem pomalu, ale jen když je počátek — poznání, po něm náslcclovati bude láska k věci, a kde ta se objevi, tam výsledek zdárný následovali bude. — V některých osadách jest stav zpěvu chrámovéltu žalostný; tak na př. v Ž. již asi po 12 let necvičí se ani mládež, ani lid ve zpěvn chrámovém ; domácímu učiteli bylo řidilelství kúru odejmuto a dáno učiteli v obci vzdálené; ten přichází do Ž ... pouze v neděli „Bože před Tvou velebností” si odehráti, odbude pohřby a o jiného se nestará, a také starati nemUe. Cosi podobného nalezáme i ve B ... ; tam žádal učitel za řiditelslví kúru 16o zl. ; patron nesvolil a povolal za řiditele kúru — krejčího , který prý hraje na varhany jen dvěma prsty! Divíme se velice, že správa duchovní v obou obcích takový nelad tak dlouho trpěti mfíže; což se jí té ubohá mládeže i lidu nezželí !
hCGGlav TlalZek,
učitel.

