106	CYRILL	XXXIX.
LID: (Ctyřhlasý smíšený sbor.)
Ó, vizme, jaký div se stal !
Job v slávě z prahu smrti vstal, když, Pane, raní ruka Tvá, zas vyléčí a požehná.
Zatím co nitro lobovo jest rozbouřeno zlovolností lidskou, schyluje se i v přírodě k bouři, zdvihá se vichr ; v klarinetu se po prvé ozve charakteristický motiv:
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V něj zaznívají chody fléten a pikol, brzy chromatické. Motiv přebírá anglický roh a s nástupem smyčcových nástrojů blíží se bouře, pro niž vedle chromatiky příznačný je motivek odvozený z předešlého:
21.
v rozšířené formě : 22. C
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Bouře doráží již pinými údery a z úst ustrašeného lidu mísí se v ní prosba za od-vrácení neštěstí. Motiv první zahřmí znovu ve fagotech, kernech a trombonech, ale na ráz rozbouřený orchestr i se sborem zarazí na trojzvuku g h d; etherické arpeggie harfy a za nimi majestátní fanfáry žesfů dávají tušiti cos nadpřirozeného lob v exstasi vidí Boha blížiti se k sobě a vroucně žádá za skončení útrap a přijetí do nebe. V prosbu tu jako z dálku zaléhají ozvuky bouře (notový doklad 1. z tohoto obrazu a chromatické chody`.
Ale lob se opravdu neklamal. Ve slávě své sklání se k němu Hospodin, jenž ví, že jediný lobův poklesek byl, když litoval svého zrození, jinak že duše jeho zůstala čista. Proto čeká Joba odměna: Vždyf Hospodin je bohem lásku, o níž zpívá houslové solo.
Dá lobovi ještě větší bohatství, než měl, prodlouží mu věk a požehná ho novým potomstvem.
Užaslý lid vidí zázrak: lob slavně vstává; proto nadšeně velebí Boha (allegro B-dur C, = 100).
(Příště dokončení.)
 ČINNOST CYRILLSKÁ I       
OBECNÁ JEDNOTA CYRILLSKÁ.
JÍ. M. vsdp. dr. J. Mrštík, infulovaný probošt poděbradský a předseda D. 1. C. královéhradecké byl slavnostně installován dne 4, května 1913 o 10. hod. dopolední. Pan probošt dr. Mrštík jako professor theologie v Hradci Králové založil D. J. C., svou neúmornou prací ji pozvedl umělecky i finančně mezi nejpřednější Hudební spolky české; více než 25 cyrillskými sjezdy upevnil v diecesi královéhradecké myšlenku cyrillskou a jí razí i nadále cestu k vítězství. Všichni Cyrillisté, kteří jej při sjezdech poznali jako muže energického a při tom bodrého, prostého vší osobní ctižádosti, přístupného a zároveň v otázkách církevní hudby velmi znalého, všichni Cyrillisté radují se z povýšení předsedy Jednoty : na prestol proboštský a přejí Jeho Milosti dalšího zdaru a hojné žně v jeho kněžském a cyrillském piisobení. K blahopřání tomu radostně se připojuje Obecná Jednota Cyrillská a redakce »Cyrilla«.
Osobní. Dr. Josef Cibulka, vícerektor b. Boromea v Hradci Králové, byl Jeho Excellencí nejd. P. biskupem dr. J. Doubravou jmenován b i s k. c e r e-m o n á ř e m. Při tom však zůstal telem i duší bývalým horlitelem pro círk. hudbu a ochotně setrvá k prospěchu jejímu v úřadě redaktora našeho listu za diecesi královéhradeckou. Nynější adressa jeho: Dr. Jos. Cibulka, bistr. ceremonář, Hradec Králové, bisk residence.
 D. J. C. V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.
K. BOCEK.
Č. Budějovice. Jako v Kr. Hradci rozeslala i naše vys. dust. bisk. konsistoř počátkem tohoto roku všem českým farním úřadům tištěné dotazníky o kostelním zpěvu a hudbě za tím účelem, aby z odpovědí, jež měl dáti ředitel kůru ve srozumění s farním úřadem mohl býti poznán skutečný stav zpěvu a hudby kostelní v české části diecese českobudějovické.
Prohlédl jsem po chvilkách odpovědi, jež došly, a mám za to, že nebude bez prospěchu věci cyrillské, načrtnu-li alespoň několika tahy obraz, který jsem si utvořil o stavu chrámového zpěvu a hudby na základě zmíněných odpovědí.
Potěšitelným zjevem jest, že dotazníky byly téměř všude uvítány s radostí, a že v poznámkách dotazníků anebo ve zvláštních přípisech bylo vyjádřeno potěšení z toho, že vys. dúst. bisk. konsistoř věnuje tomuto důležitému činiteli ve výchově lidstva svou pozornost a podporuje tak záslužnou činnost diecesní jednoty cyrillské.
Máme-li především zření ku c h r á m o v é p í s n i 1 i d o v é, nepřekvapí nás zajisté, že u velké většiny dotazníků shledáváme se při otázce : »Jak se daří zpěvu lidovému?« s odpovědí: »Dobře; lid si velmi rád zazpívá a jeví zájem i o novější písně.« Nepře-kvapuje nás to; vždy( se to týká diecese českobudějovické, která je doposud ze všech českých diecesí

