XXXIX.	_	CYRILL	3
v Praze dne 16. dubna čís. 8 H 474 2, byly otištěny v příloze k pátému číslu časopisu »CyrillR.
Podle nových stanov § 4. každý odbor »Křesfanské Akademie«, tedy i 0. 1. C. pracuje úpině samostatně, aby došel cíle, jsa spravován vlastním výborem, zodpovědným valné hromadě svých členů i ředitelstvu »Křesfanské Akademie jakožto orgánu správnímu a dozorčímu. Proto vysílá ředitelstvo na tři léta dva ze svých členů do ústředního výboru 0. 1. C., a výbor 0. 1. C. účastní se správy celé »Křesfanské Akademie«, dvěma členy, vysílanými také na tři léta do ředitelstva »Kř. Ak.«.
Naděje, kterou v nové stanovy máme, uskuteční se, jak doufáme novou organisací jednot y, výbory diecesními, vikariátními a hlavně zakládáním farních jednot.
Činnost orgánu O. ). C. ČASOPISU »CYRILL« přehlédnuta jest v redaktorově článku >,Závěrem« prosincového čísla »Cyrilla«.
Redaktor snažil se, aby všem požadavkům vyhověl, kůrům chrámů malých i sborům větším. Z cenných příloh jmenujeme zvláště skladbu Doušovu »Missa in honorem S. Joannis B.«, Hejčlovy »Mariánské lidové nešpory«, Steckerův hymnus »Ave Maris StellaR a Nešverovo »Ave Maria`.
Na žádost a svolení nejdůstojnějšího k. a. ordinariátu pražského dostalo se časopisu »Cyrill« nové hmotné podpory výnosem c. k. ministerstva kultu a vyučování z 6. března 1912 č. 872 oznámeným c. k místodržitelstvim v Praze 21. března 1912 č. 17;'A—1843;1 (ordinariátní list pražský 1912 č. 5), jímž se dovoluje, »aby při farních kostelích v Čechách pod patronátem nábož. matice, příp. pod patronátem zeměpanským, počínaje dnem 1. ledna 1912 obnos 5 K se pojal do účtů kostelních mezi vydání jakožto předplatné na časopis >Cyrill«, a tím vyšší schodek aby se hradil z nábož. matice, příp. z etátu kultu«. Budiž za to projeven nejuctivější dík Jeho Eminenci, nejdůst. primasu českému a našemu nejmilostivějšímu protektoru.
SJEZD cyrillský byl r. 1912 uspořádán v Písku dne 23. a 24. července a zevrubně vylíčen v č. 8. »Cyrilla«. Neobyčejného lesku dodal sjezdu Jeho biskupská Milost, nejdůstojnější pan biskup budějovický Mons. Josef Ant. Hůlka, jenž se sjezdu a jeho porad účastnil. Za to budtež jeho biskupské Milosti znovu nejuctivější díky!
jednotu na sjezdu zastupoval a sjezd řídil místopředseda Mons. Wúnsch, přípravné práce vykonal ředitel Vymetal s redaktorem listu. Diecesní jednotu královéhradeckou za-stupoval předseda dr. Mrštík, jenž přinesl vřelý pozdrav jeho Excellence neld. p biskupa královéhradeckého Mons. dra. josefa Doubravy. 0 zdar sjezdu získal si vynikajících zásluh ředitel kuru píseckého, skladatel A. L Vymetal. Jeho Eminence, nejdůst. pan kardinál a primas český poslal sjezdu blahopřání a požehnání telegramem. Na sjezdu položen dle § 4. stanov základ další činnosti cyrillské novou d i e c e s n í jednotou budějovickou, jež se hned ustavila a jejíž předsedou zvolen kanovník Boček a zástupcem biskupským jmenován kanovník kustos J. Brenner.
Končím zprávu jednatelskou, opětuje nejuctivější díky 0. J. C. Jeho Eminenci nejmilostivějšímu protektoru a všem nejdůstojnějším pánům biskupům českým, prose za další jejich pomoc a požehnání.
Dr. František Hrubík,
iednatel O. 7. C.
POPELEČNI STŘEDA V MALÉM FARNÍM KOSTELE.
DR. FRANTIŠEK HRUBÍK.

A) Co jest připraviti k obřadům středy popeleční.*)
1.—I. L' sukristii.
Kostelník připraví:
(i) pro kněze celebranta humerál, albu, cingulum, štolu a pluviál barvy fialové; je-]i druhý kněz, superpellici;
b) talárky a superpellice pro hochy ministranty a zpěváky ;
c! kadidelnici s dřevěným uhlím a lodku s kadidlem.
*) Ulz »Úvodní připomenutt« v knížce Dr. Hrubík »Svatý týden v malém farním kostele« (Knihovna >Cyrill« č. 1. 1911) str. 5-9.

