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Č1Nl OST cYRILLsKÁ 0D. J. C. V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

K. BOČEK.
(Pokračování k čís. červnovému.)Nuže,co činiti v obojím směru? Odpovídám: Jednati; nářek na zlé časy a na neblahé okolnosti, jichž změniti ne-můžeme, doposud nepomohl a také nepomuže. Je třeba přiiožiti ruku k dílu a při tom prositi za pomoc shůry. Podám nyní několik návrhu — svých soukromých názoru — za tím účelem, aby se o nich vyslovilo duchovenstvo, ředitelové kůru a kdožkoliv se o církevní hudbu a zpěv zajímají, po případě, aby podali návrhy nové, tak aby na základě těchto vyjádření mohl býti podán nejdust. bistr. Ordinariátu ku schválení návrh, jenž by pak byl normou jednání a organisace pro celou diecesi. Nuže, co třeba činiti vzhledem k té okolnosti, že bude stále přibývati míst, kde učitelstvo nebude chtíti konati služby varhaníka a ředitele kuru a to — vedle jiných duvodu — pro nepatrnou remuneraci, kterou za tuto práci dostává? Přičiňme se o to, by byla remunerace zvýšena a pře-svědčíme se, že tato okolnost mnohého z učitelstva při kostele udrží, zvláště když zemská školní rada ukládá okr. šk. dozorcům za povinnost, aby přimlouvali učitelúm, kteří se chtějí vzdáti služby varhanické, by toho nečinili. Cím větší bude odměna za hru na varhany, tím menší jest nebezpečenství, že se učitelstvo těchto míst vzdá, ale tím jsme také připravenější pro ten okamžik, kdy nadejde potřeba obsaditi tato místa silami jinými, které by jediné, anebo alespoň hlavně mohly b•~ti živy z tohoto pramene. Nuže, kterak docíliti zvýšení remunerace za hru na varhany? Je-li patronem kostela matice náboženská anebo studijní fond, zadejme o zvýšení remunerace pro varhaníka k c. kr. místodriitelství prostřednictvím bisk. konsistoře : výsledek bude jistě alespoň uspokojivý. — Při kostelích patronátů soukromých žádejme za zvýšení remunerace na patronátním úřadě opět prostřednictvim bistr. konsistoře. Mnohý z patronátních kostelů má totiž slušné jmění zádušní, tak že bude lzesvyšším svolením zvýšiti remuneraci pro varhaníka z tohoto pramene. Kde by však tohoto pramene nebylo, anebo kde by remunerace, jíž jsme dobyli cestou svrchu navrženou, nebyla dostatečna, nezbývalo by než se obrátiti na farní obec, aby ona z přirážek stanovených na základě konkurence vyplácela remuneraci varhaníkovi. K tomu účelu bylo by ovšem třeba připraviti půdu jak soukromými hovory, tak přednáškami veřejnými, ano i s kazatelny poukazem na důležitý význam hudby a písně chrámové nejen pro bohoslužbu samu, pro povznesení mysli k Bohu, ale také pro vzdělání a zušlechtění srdce. Platné služby, jako organisátoři a připravovatelé půdy, pro-kazovali by tu zajisté členové farních jednot cyrillských, A proto založme především při každém farním chrámu Páně Cyrillskou jednotu a to čím dříve, tím lépe! Nenechme se překvapiti, ale předvídajíce nebezpečenství, které hrozí, připravme se na ně a hlydme mu čeliti! Získejme lid pro chrámovou píseň! Naučme ho znáti krásu a cenu našich velebných chorálů mešních: »Hospodine, všech věcí Pane«, »Hospod;ne všemohoucí« »O shlédni Bože věčný atd., rozdmýchejme v něm po předcích zděděný, i pod chladnou vrstvou moderního egoismu a shonu přece jen ještě alespoň doutnající oheň lásky a nadšení pro píseň náboženskou, rozdmýchejme jej v plamen vysoko šlehající a budme jisti, že s tímto plamenem, s tímto nadšením vrátí se také bývalá
 osvědčená ochota ku přinášení obětí všeho druhu. Snad postačí rozdmýchati tento oheň u jednoho, tt dvou a pustit je jako hořící pochodně mezi ostatní; možná, že zapálí celou osadu. Někomu by se snad více zamlouval návrh založiti diecesní pokladnu, do které by plynuly dobrovolné příspěvky, odkazy, výtěžek ze sbírky, která by se alespoň jednou v roce na př. v neděli po sv. Cecilii po diecesi konala, výnos z divadehrích představení a koncertů, jež by se k tomu účelu pořádaly, an moderní člověk při-spěje k dobročinnému účelu raději tehdy, když za svůj příspěvek také něčeho užije Z této diecesní pokladny by se pro začátel< podporovala místa ohrožená a chudá, jak tomu jest u spolku sv. Vojtěcha. Výsledek zrníněné akce jest ovšem velice nejistý, měnivý a proto myslím, že s ním nelze na určito počítati. Z toho duvodu bych doporučoval prostředek dříve zmíněný jako hlavní, tento pak jako pomocný. Budou-li místa varhaníků navrhovaným zpusobem materielně slušně honorována, najdeme pro ně snadno výkonné síly. Vždyf při nynější nadprodukci v každém odvětví kulturním snadno se nalezne — alespoň na čas — i pro h&e dotovaná místa síla odborně vzdělaná. Ovšem pro kůry venkovsl<é budou se rekrutovati většinou síly domácí, kterým, i 1<dyby byly povšechně hudebně vzdělány, bude zpravidla scházeti odborné vzdělání k řádnému zastávání úřadu varhaníka a ředitele chóru. Kde ho mají nabýti? — Do-volil bych si navrhovati, aby bylo požádáno kuratorium hudební 5koly českobudějovické, by při ní zřídilo oddělení pro výcvik varhaníku pro kůry venkovské. Ci by se snad doporučovalo konati za pomoci zdejší hudební školy jen několikaměsíční kursy pro pokročilejší? Přestávám pro dnes na uvedených návrzích a prosím snažně pánů ředitelů kurů a pánů spolubratří, by se dle svých zkušeností vyslovili o zmíněných návrzích v dopisech na mě adressovaných s poznámkou, smí-]i se jejich dopis v »Cyrillu uveřejniti či smí-li se ho použiti jen btecto nomineg. Prosím P. T. pánu spolubratří, by se diskusse o předmětu uvedeném zúčastnili, by snad potom nenaříkali, že se »u zeleného stolu něco upletlo«, co v praksi prováděti nelze.
František Vránek, hudební skladatel a Pro‑
fessor zpěvu při učitelsl<ém ústavě v C. Budějovicích, byl za svou neúnavnou a úspěšnou činnost na poli církevního zpěvu, jejíž důkazy každou neděli a každý svátek při mši sv. pro žactvo zmíněného ústavu po-dává, vyznamenán pochvalným dekretem od nejdůst bisk. Ordinariátu v Č. Budějovicích.
D. J. C. V HRADCI KRÁLOVÉ.
(Dr. J. MRŠTÍK.)
Po dosavadním redaktoru »Cyrilla« pro králové-hradeckou diecesi, p. t. p. dr. Jos. Cibulkovi, který v nynějším postavení svém, biskupskébo sekretáře, úkol redaktorský úspěšně konati nemůže, přejímám redaktorství toto s prosbou, by přátelé cyrillského hnutí v diecesi královéhradecké o veškerém cyrillském snažení v diecesi laskavě mne zpravovali a hojnými dopisy pro Cyrilla= o činnosti ve svých působištích dobrotivě mne opatřovali. Jest mi dobře známo, že na mnohých místech ve směru cyrillském horlivě se pracuje, ale pro dobro věci jest žádoucí,

