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DIECESNÍ JED. CYRILL. V PRAZE.
Dr. FR. STEJSKAL.
Program skladeb provedených u příležitosti VII. všeob. sjezdu katol. českosl.
v Kolíně. 6. září: V předvečer sjezdu při zastaveníčku nu počest J. Em. p. kardinála pořádaném » Katol. spolkem v Kolíně= zpívala se: J. C. S y c h r y >,Modlitba za vlast« pro smíš. sbor s prův. žestových nástrojů. Chrámový sbor řízený řed. kůru J. Wintrem. — 7. zář í: V 8 hodin dopol. při pontifikální mši sv. sloužené J. Em. p. kardinálem: 1. »Ecce sacerdos« smíš. sbor od Jos. Foerstra. 2 »Missa solemnis« pro 5h1, smíš. sbor s prův. varhan. 3. »Offert. Benedicite,« smíš. sbor od B. Kothe. 4. »Introit, Graduale, Communio«, chorál vatikánský. S. Po mši sv.: »Toccata et Fuga D moll« od J. S. Bacha. Hrál, jakož i při pontif. mši doprovázel Ant. Hanuš, varhaník. Při zahájení sjezdu: 1. »Tu es Petrus« z orat. »Christus« a 2. »Fantasie a fuga« od Frant. Liszta zahrál řed. kůru josef Winter. — 3. září: Při závěrečné schůzi sjezdové: 1. z předehry k »Parsifalu« od R. Wagnera, 2. chorál »Sv. Václave« a »Postludium« hrál řed. kůru J. Winter. Sbor chrámový, čítající 38 členů, řídil řed. kůru Jos. Winter. Dne 24. srpna jakožto c poutní slavnosti provedena též »Missa solemnis« od J. C. Sychry za přítomnosti slovutného skladatele; vedle toho Grad. »Constitues« od K. Steckra, Offert. »Mihi autem« od Bischoffa, »Pange lingua« od Gollera. Ostatní chorá] vatilánský. Při mši sv. sloužené p. proboštem dr. Mrštíkem z Poděbrad doprovázel, hrál na varhany p. řed. kůru Ant. Ledvina z Kutné Hory, který po mši sv. zahrál Janderovu Slavnostní předehru E dur a Guillmant »Grand Choeur triumphale«. Varhany o třech manuálech postavené fir. J. A. M&lzer z Kutné Hory, pině sloužily této ke cti, jak barvitostí rejstříku tak i piným plénem.
Basilika na Smíchově. Dne 14. t. m. o půl
šesté hod. več. provedeny byly následující novinky v basilice smíchovské: Te Deum pro sbor osmihlasý, varhany a orchestr, složil Jos. Renner ml. op. 50. Renner jest přední moderní skladatel německý, jest professorem hry varhanní a kontrapunl<fu v Rezně. Litanie k P. Ježíši pro sola, sbor a varhany od Vojt. Říhovského. — Pange lingua a moll šestihlasé od Jos. Wintra.
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RUZNE ZPRAVY. ~	O
Proprium Provinciae Pragensis, 58 stran,
ke Graduale Rom. edice vatikánské, jež dává 0. J. C. odběratelům s,Cyrilla«, jest schváleno apoštolskou Stolicí a celým českým episkopátem. Obsahuje i ty formuláře, které má missál »pro alíquibus locis«. Takto rozšířené proprium má býti doplňkem ke Graduale parvum«, vydané O. J C. Ještě scházejí v »Graduale parvum« officia o nedělích (de dominica), jež dle nových výnosů nyní se zpívají. Při vydání »Graduale parvum« nebylo možno tuto velikou změnu v dekretech ani tušiti. I tato officia de Dominica vydá brzy Jednota jako další dopiněk ke »Graduale parvum«. Ta budou ovšem v notaci moderní; Proprium bylo nutno jako originál vydati dle stávajících předpisů v notaci chorální. Proprium má na skladě administrace »Cyrilla«.
O soukromých mších sv. votivních a de Requie na některé ferie. Dle nových rubrik
není dovoleno sloužiti mše sv. votivní soukromé
 a mše de Requie soukromé (lectae pro defunctis) o feriích svatopostních, o všech suchých dnech, o prvním prosebním dnu před Nanebevstoupením Páně, o všech vigiliích, konečně i o dnech, ve kterých officium tredělní se anticipuje neb dodatečně persolvuje. V době svatopostní soukromé mše sv. zádušní mohou se čísti jen jedenkráte za týden a to v prvý den, který je v kostele, kde se celebruje, pro tyto mše sv. volným. (Viz Ord. list pražské arcidiecese 1913 č. 4. str. 47 (N. E. 4430) a 1912 č. 12 str. 130.)
* Zpěv náboženských písní jako školní
modlitba. Ord. list arcidiecese pražské 1913 č. 7, str. 85. podává pod N. E. 6345 i n s t r u k c i o k o n á n í školní modlitby před vyučováním a po vy‑
u č o v á n í. V ní se dí : Společná modlitba školní jest podstatnou součástí náboženských cvičení (Ord. list z r. 1907 str. 98) ... Při této příležitosti upozorňujeme veled. duchovenstvo a dpp. katechety, že přípustny jsou jenom ty modlitby, které jsou vzaty z katechismu nebo z církevně approbovaných knih nebo zpěvníků. Hlavně budiž užívánomodlitby »Otče náš« s pozdravením andělským iZdrávas Maria), bud že se užívati bude jenom této modlitby samotné (zejména
v nejnižších třídách) nebo ve spojení s jinými modlitbami ... Z důvodů paedagogických jest radno, aby se modlitby střídaly a též se p í s n ě m o d l i t b u v y-ž a d u j í c í p ě 1v. Vždy pak budiž před modlitbou a po ní činěn kříž. Co se týče výběru, buďtež modlitby (resp. písně přiměřeny stáří školních dětí .. . Z k. arb, konsistoře v Praze, 31. května 1913. Z této instrukce patrno, že se má i v hodinách náboženských pěstovati zpěv a že katecheta m á p r á v o cvičiti a zpívati s dětmi kostelní píseň. » O t č e náš« a »Z d r á v a s« notované jest v Nápěvech k Oltáři diecese královéhradecké. Nápěvu k »Zdrávas« užívá se v diecesi královéhradecké i při zpívaném «Anděl Páně«. Děti i dospělí si tyto modlitby velmi rádi za-zpívají. Kostel jen zní .. .
KOUřim. 20. července ve velké dvoraně Sokolovny konal se koncert zpěváckého spolku »Lecha«, na který jsme se opravdově všichni těšili. Snaha di rigentova, ve kterém poznáváme nadšeného stoupence zásad prof. Spilky, vtisknouti sboru známky svého vlastního uměleckého nazírání, zdařila se ku podivu, protože známe dobře tvrdost a nepoddajnost našich venkovských sborů oproti novotám bez rozdílu. Pělo se znamenitě, a věru na rozpacích se ocitáme, máme-li se zmíniti o provedení >Dvořákových dvoj-zpěvů«, a Treglerových sborů, ponurého »Opuštěný« a bezstarostného, trochu rozvleklého »Jarní travička«, ženským sborem anebo o mužských sborech, z nichž provedení Křížkovského »Utonulé« bylo stěžejným bodem onoho večera Nadšení, zájem a radost — to četli jsme v očích těch našich milých pěvkyň a zpěváků Mužský sbor po zapění Malátovy »Útěchy« a Pospíšilových »Kočiček« odměněn byl zaslouženým potleskem. Ze solistů jmenujeme pí. Lešovskou, která vyrovnaným svým orgánem přispěla velikou hřivnou k úspěchu celku, p. Vejdovského, p. Touška, a zná-mé nám z loňska Sitenského a Stadlmana. Pan J. Kašpar, absolvent varhanické školy, zdařile doprovázel na novém křídle, které jest zajisté velikým úspěchem reformní činnosti dirigenta a ředitele chrámové hudby p. J. Křížka.	Pk.
Pátá hudební a pěvecká akademie reálky
v Nymburce, dne 1. června 1913. 1. W. A. Mozart: »Don Juan«. Ouvertura. Orchestr. 2. F. Mendelssohn-Bartholdy: »Předtucha jara«. Smíšený sbor. 3. S. Jadassohn: Klavírní kvintett. (Sostenuto, Scherzo.) 4. K. Bendl: »Stříbrné lesa praménky«. Dvojzpěv

