66	CYRILL	XXXIX.
U každého oltáře počne nejdříve sbor motetto předepsané v Ritualu pražském str. 94. U I.: Ego sum panis vivus.
I1.: Caro mea.
III.: O quam bonus.
» IV.: 0 sacrum convivium.
Po těchto sborech zpívá vždy jáhen evangelium.
Po evangeliu jsou )k a E,.
U I. 01 t á ř e: V. Panem de coelo praestitisti eis. Alleluja. R. Omne delectamentum in se habentem. Alleluja. K n ě z : Oremus ...
4. Amen.
N'. A fulgure et tempestate.
U.	Libera nos Domine ]esu Christe.
-\~. Fiat misericordia tua, Domine super nos.
I, . Quemadmodum speravimus in te.
37. Domine exaudi orationem meam.
R-. Et clamor meus ad te veniat.
N~. Dominus vobiscum.
[3. Et cum spiritu tuo. -- Požehnání.
U 11. o l t á ř e: Po evangeliu:
~~. Panem coeli dedit eis. Alleluja.
R. Panem angelorum manducavit homo Alleluja. K n ě z: Oremus ... jako u I. oltáře.
U III. o l t á ř e: Po evangeliu :
V.	Cibavit eos ex adipe frumenti. Alleluja. R. Et de petra melle saturavit eos. Alleluja. K n ě z. Oremus ... jako u I. oltáře.
U IV. o l t á ř e: Po evangeliu :
~. Educas panem de terra. Alleluja.
W Et vinum laetificet cor hominis. Alleluja.
Kněz. Oremus ... jako u I. oltáře. Při 4. oltáři intonuje kněz uTe Deum Sbor dokončí. V kostele »Tantum ergo«, »Genitori »Panem de coelo«, modlitba a požehnání.
 FRA1`ITISEK HRUSKA. DR. CYRILL SYCHRA. (POxRAČ.)
Motiv A zas tu se ozývá; dále po unisonu rozčlení se sbor (při ,et ascendit"), aby zas (při ,sedet ad dexteram Patri" až k ,et moi•tuos") přešel v mohutné unisono; při »cujus regni" sbor vesměs ve vyšších polohách (ve forte) se pohybuje. Půvabnou jest následující část: ,Et in Spiritum" — nádherné duo solového sopránu s tenorem (Andantino
_= 72), v jehož melodii opět pozoruješ motiv A (v dur):
Et	in spi•ri-tum san - ctum Dominum
Mírně plyne další partie : „et unam sanctam” (Moderato 84—88) téměř homofonně pracovaná (sbor). Ke konci ,Creda" - -Et vitam" (o - 104) — staví skladatel proti sobě soli a sbor jako dva rivaly motiv A je však u obou. Při „Amen” všechny hlasy se spojí ve vážné, chorálové unisono.

