30	CYRILL	XXXIX.
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Však dábel je přesvědčen, že Jobova ctnost jest jen následkem blahobytu, jímž ho ob-dařil Bůh. (Sem vpadá několika takty chorálním recitativem sbor andělů.) S dábelskou jízlivostí, charakterisovanou volným tanečním rhytmem :
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nabízí Hospodinu zkoušku : af stihne )oba neštěstí; nezmění-li se v něm, pak nechf se shroutí peklo v chaos a Satan sám af je nazýván podlým robem Hospodinovým:
 Sd T_ -Y.
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necht podlým robem Tvým jsem na - zý-ván,
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nechf po-dlým ro-bem Tvým jsem na-zý-ván
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Po malém přemýšlení (4 takty) Bůh svoluje: nechf pozná lob, co je neštěstí, ale osoby jeho budiž ušetřeno.	•
Ďábel zmizí a nebesa rozezvučí se pětihlasým smíšeným sborem andělů a svatých (notový doklad příkl. 2.) za jásavého doprovodu celého orchestru i varhan a zvonů (s bohatou figurací ve smyčcových nástrojích).
IPříště dále.)

NOVÉ A1`1TIFOI`IALE PRO DENNÍ RODINKY KNĚŽSKÉ.
DR. FRANT. STEJSKAL.
Zde dne 12. března 1908, kdy se nám dostalo úředního vydání graduálu římského pro (_ f nápěvy při mši sv., toužebně jsme očekávali i nový antifonář pro hodinky kněžské.
Komise sice nelenila, a před rokem již byla témčř hotova s novou úpravou, avšak tu přikázána byla nová úprava breviáře římského bullou »Divino afflatu«, a sv. Otec si přál, aby nový antifonář odpovídal úpině těmto novým předpisům. Tím se ovšem vydání antifonáře zdrželo. Před štědrým večerem př. r. odevzdal předseda komise pro vydání liturgických knih řehořských, Dom Josef Pothier 0. S. B., Jeho Svatosti výtisk tohoto díla s názvem:
Antiphonale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae pro diurnis horis SS. D. N. Pii X. P. M., iussu restitutum et editum. Tiskem polyglottní knihtiskárny vatikánské 1912.
Od nynějška přestane tedy výmluva mnohých, kteří nechtěli užívati tradicionelního úředního nápěvu proto, že prý čekají i na antifonář, kterým by se mohli říditi i při nešporách, jako graduálem při mši sv. Nuže, teď v krátké době dostane se knihy té všem, aby mohli i ve zpěvu vypiniti přání a rozkaz sv. Otce, a tím dáti výraz tak výmluvný nejen

