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I ČINNOST CYRILLSKÁ ID. J. C. V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.
K. BOČEK.
Infulovaným děkanem kathedrální kapituly českobudějovické jmenován byl J. M. vys. důst. pan kanovník-strážce josef Brenner, zástupce bisk. Ordinariátu v D. J. C. Vzácnému příznivci svému a horlivému podporovateli cyrillských snah blahopřejeme co nejvřeleji.
Pochvalnými dekrety ordinariátními za horlivé pěstování chrámového zpěvu u příležitosti generální visitace, vyznamenáni byli: Jakub Pučelík, ředitel kůru v Bukové; František Havránek, správce školy v Čelákovech; Matěj Šedivý, řídící učitel a ředitel kůru v Břeskovicích ; Václav Volter, učitel v Dolní Lukavici ; František Housar, říd. učitel a ředitel kůru v Ouboči ; Jan Tykal, řídící uč. a ředitel kůru v Poleni.
Ředitelství hudební školy v Č. Budějovicích ve výroční zprávě za desátý školní rok lituje, že mu bylo pro různé technické nesnáze upustiti od úmyslu pořádati oznámený již feriální kurs hudební na Hluboké, při němž měl býti zastoupen též zpěv chrámový a hra na varhany. Za to však oznamuje, že pomýšlí na zřizení oddělení pro výchovu venkovských varhaníků, jak i my ve vyřízení dotazníků o stavu hudby a církevního zpěvu v naší diecesi na-vrhujeme. — K jakému rozkvětu českobudějovická hudební škola za první desetiletí pod osvědčenou rukou ředitele Bohuslava jeremiáše dospěla, dokazuje vedle veřejných ..ávěrečných zkoušek a koncertů, jež každoročně pořádá, stále stoupající počet žáků. Ve školním roce 1903--4 navštěvovalo školu 86 žáků, 1904—5 130 2áků, 1905—6 134 2áků; 1906—7 157 žáků, 1907—8 212 žáku, 1908—9 260 2áků, 1909—10 348 2áků, 1910—11 361 2áků, 1911—12 359 2áků, 1912—13 380 žáku.
Hudební škola sp. ,Otavan-Gregora" v Písku (založena r. 1901), první to česká hudební škola v Cechách, zkvétá utěšeně za správy ředitele kůru AI. Lad. Vymetala, vykazujíc proti počtu žáků 203 v r. 1911—12 počet 217 v r. 1912—1913. Kéž nám odchovají obě hudební školy hojnost nadšeného dorostu pro naše kury!
D. J. C. V HRADCI KRALOVE.
(Dr. J CIBULKA.)
V Kutné Hoře zemřel majitel varhanářské firmy ]an Tuček, náměstek purkmistrův, jenž nedávno byl vyznamenán papežským řádem pro Ecclesia et Pontifice
Nové varhany pro děkanský chrám v Poličce objednány byly slavným místním zastupitelstvem u domácí fy K C á p e k. Varhany budou o 3 manuálech se 45 rejstříky.


D. J. C. V LITOMĚŘICÍCH.
(]. C. SVCHRA.)
Bezno. Umíme a zpíváme o velké mši sv. skoro každou neděli a svátek tyto mše a skladby: Molitor J. B. Missa Tota pulchra es Maria. Op. XI. Smíšený sbor. Molitor J B. Missa in hon. S. Fidelis a Sigm. Mart. Op. XII. Smíš. sbor. Greith K. 1. mše chorální. Smíš. sbor s pruv. varhan. Sychra J. C. Missa decima. Smíš. sbor s prův. kvartetta. Sychra J. C. Missa
 in hon. S. Josephi. Jednohl. s prův. varhan. Sychra J. C. Mše k čes. sv. patronům. Jednohl. s průvodem varhan. (Vím, že se nemá zpívati o velké, ale když se mi zpěváci nesejdou, musíme ji zpívati.) Singenberger J. Missa in hon. S. Joannis Baptistae. Sopr , alt a bas s prův. varhan. Singenberger J. Missa brevis in hon. S. Sfanislai. Ten I., li a bas. Rampis Pank. Missa Cunibert. Smíš. sbor s prův. varhan. Gregor. mše I. z Vaňkova »Cyrilla`. Gregor. mše li. z Vaňkova » Cyrilla=. (Tyto poslední dvě mají průvod varhan v Org. comitans ad Ord. Missae, z něhož je doprovázím.) Mimo tyto zpívali jsme ještě jiné, ale jednak pro nesnadnost, jednak že zpěváci ubyli, pře-stali jsme jich zpívati. Dále zpíváme: Ett-Kašpar Missa pro defunct<s. Smíš. sbor. Dobrovský J. Cesl<é requiem (tak zvaný »nezmara). Smíš sbor s prúv. varh. Gregoriánské Requiem z Vaňkova »Cyrilla<. Motetta zpíváme tato: Casciolini Panis angelicus. Smíš. sbor. Dos P. Ecce panis angelorum. Smíšený sbor. Palestrina J. P. A. Prosíme Tě, dobrý Bože. Sopr., ten. a bas. ? Jesu, dulcis memoria. Smíš. sbor. Molitor ). B. O oscaviatorum. Smíšený sbor. Molitor J. B. Salutis humanae. Smíš. sbor. Nešvera J. Ave Maria. Op. 10. Smíš. sbor. Proška V. Zdrávas Maria. Smíš. sbor. Frey E. dr. Veni sancte Spi-ritus. Smíš. sbor. Jelen Slyš nás, Hospodine! Muž. sbor. Nedvěd A. OFfertorium. Op. 12. Pro jeden hlas. Mimo tato zpíváme ještě jiné a jiné od Zelinky, Pauknera, Nejedlého a jiných autorů. Pange lingua zpíváme jen jedno lat. od Fdrstra. 0 vánocích zpíváme leště po starodávnu vložky jednohlasé neb dvouhlasé od Hausmanna, Mladého, kutnohorsl<ou koledu a jiné a jiné. Pašije zpíváme čtverohlasně, ale ty staré, vydané Rob. Veithem v Praze r. 1860. Roráte zpíváme v adventě přede mší sv., vždy asi půl hod. od Zárub. Každý den jiné. V poslední době také o máj. pobožnosti Zdrávas Maria svatohorské. Po mši jak ranní tak velké zpíváme příležitostnou píseň tak dlouho, dokud se lid nerozejde ze chrámu Páně. Také několik pohřebních sborů umíme, smíšených i mužských. Mezi těmi také jeden od ]. C. Sychry. O ranní mši zpíváme většinou písně mešní z Kanc. svatojanského. Prúvod k nim hraji z Průvodu varhan od Můllera, vyd. též Dědictvím svatojanským. Zejména zpíváme ty tři mešní písně: Hospodine, všech věcí pane, Hospodine všemohoucí a Spěj, duše, zbožně k výšině. Snad jsem na něco ještě zapomněl. Napíši to jindy. Dělám to rád, poněvadž jsem si v tom zalíbil. Také stůjž zde připomenutí, že mne k tomu přiměl můj předchůdce t V. Vaněk. V roce 1879 jsme spolu založili v Bezně »První farní Jednotu cyrillsk~. Byl jsem v ní jednatelem, pokladníkem a cvič. zpěvu. Myslím, že každý znalec círk. hudby uzná, že jsem dělal dost. Také se mi dostalo pochvaly, jak od nejdůst. kons., tak od znalců hudby (Vomáčka, Pitrák, Prchlík atd.). Leč od obce mi bylo vzato a to 5 korců pole, jichž předchůdce můj zdarma užíval. Nesníti svých dvou dcer (alt a soprán), nemohl bych to snad dělati. Také často sklidí člověk i nevděk, ale to mne utěšuje, že jen od lidí, jimž je kostelní hudba »španělskou vesnicí Před lety mne jeden takový mizera napadl v Jizeraně, který mu to s ochotou otiskl, ač jsem sám do ]izerana tehdáž přispíval všelijakými příspěvky. A tak pro dnes dost. Abych neunavil. Až něco nového nacvičíme, oznámím. To bude však možno až v zimě. Teď na to není kdy. Srdečně Vás zdravím! Váš, Vám oddaný Frant. Seidl, říd. uč. a řed kůru.

