XL.	CYRILL
I ČINNOST CYRILLSKÁ I
OBECNÁ JEDNOTA CYRILLSKÁ.
Upozorňujeme na změnu, která se stala resignací vsdp. jednatele Msgra. Frant. H r u b í k a a chorobou redaktora ,Cvrilla" vdp. prof. Dobr. Orla. Dopisy Obecné Jed-noty Cyrillské i „Cyrilla'° se týkajícíl buJ-tež zasílány jednateli Ob. J. Cyr. vdp. kanovníkuVáclavu Miillerovi, Vyšehrad, štulcova ul. č. 82.
Výborová schůze O. 7. C. dne 22. prosince 1913. Monsg. dr. Fr. Hrubík vzdává se funkce jednatele O. J. C. pro přibývání prací a pro úřad vyžadující více než půlroční nepřítomnosti. Za jednatele zvolen jednohlasně vdp. kanovník Václav Miiller. — Vyřízeny mimo jiné záležitosti týkající se vyplaty honorářů za revisi; za články v »Cyrillu« uveřejněné.
Výborová schůze O. 7. C. dne 28. ledna 1914. Jednáno obšírně o stanovách farních jednot dioecesních. Ku přání p. administrátora Boh. Kašpara projednána otázka revise jmění O. J. C. a stanovena pravidla o ní. — Prof. Orel, redaktor »Cyrilla«, pro přílišné zaměstnání a otřesené zdraví vzdal se redakce »Cyrilla« pro nový ročník. Utvořena tudíž redakční rada, jež pod vedením vsdp. probošta dra. Mrštíka »Cyrilla« bude dále vydávati.
D. J. C. V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.
K. BOCEK.
Církevní hudba v děkanském chrámu Páně v P í s k u. Ve čtvrtek, dne 25. prosince 1913. V 11 hodin dopoledne slavné služby Boží, »Veliká vánoční mše« od Fr. Gregory, proměnlivé části od jar. Hrušky, Aloise Strébla, Boh. Fiedlera, »Pange lingua« od Jos. Omáčky. Týž den ve 4 hodiny odpoledne: »Nešpory«, po nešporách »Vánoční koledy Zpívali žáci hudební školy »Otavan-Gregora«. 1. Jaromír Hruška: »Aj, tichounkou nocí«, sbor. 2. Alois Lad. Vymetal: »Na loktech pěstouna«. Vánoční píseň s průvodem varhan a oboe. 3. Alois Ručka: »Radost vánoční«. Koleda pro ženské hlasy, houslové solo a varhany. 4, H. Vacek : »Spějme všichni do Bet]ema«. Vánoční píseň pro altové solo se solem houslovým a průvodem varhan. S. Alois Strébl: »Tichá noc«. Koleda pro ženské hlasy. V neděli, dne 28. prosince 1913. V 11 hodin dopoledne: »Asperges« Josef Foester. »Pastorální mše« od V. Horáka, upravil Karel Stecker, Graduale od Aloise Lad. Vymetala, Offertorium od A. Strébla, »Pange lingua« od Kociána. Ve středu, dne 31. prosince 1913. Ve 4 hodiny odpoledne: »Zpívané litanie«, »Te Deum« od Aloise Lad. Vymetala, »Pange lingua« od A. Strébla, »České koledy« od B. Fiedlera a V. Říhovského. Na Nový rok, dne 1. ledna 1914. V 11 hodin dopoledne: Jaromír Hruška: »Missa solemnis«, smíšený sbor, varhany, trubka a pozouny. Graduale »Viderunt« od Fr. Slcuherského, Offertorium »Tui sunt coeli« od O. Horníka, pro tenor, soprán, oboe a varhany. »Pange lingua« od Josefa Omáčky. Introit a Communio chorálně. Po mši sv.: Vánoční píseň« pro mužský sbor, oboe a varhany od Jaromíra Hrušky. Odpoledne ve 4 hodiny: »Ceské koledy« jako na Hod boží.	AI. L. Vymetal, řed. kůru.
 D. J. C. V HRADCI KRÁLOVÉ.
(Dr. J. MRŠTÍK.)
Valná hromada Diecesní Jednoty Cyrillské v Hradci Králové konala se dne 28. ledna r. 1914 v Adalbertinu. Konstatováno, že Dioecesní Jednota Cyrillská dovršila letos 20. rok svého trvání. Dne 21. ledna 1894 byly zadány stanovy jednoty ke schválení, a 5. března 1894 byla ustavující schůze její. Význačné body činnosti jednoty r. 1913 byly, že po-starala se zvláštními dotazníky za dobrotivé podpory nejdůstojnější biskupské konsistoře o důkladnou statistiku kůrů a jich repertoirů v celé diecesi a pořádala ve dnech 21. až 23. července 1913 26. cyrillský sjezd hradecké dioecese v Cáslavi. Stav jmění obnášel příjmů 917 K 25 h, vydání 429 K 78 h, tak že koncem roku 1913 zbylo jmění v obnosu 487 K 47 h. Jeho Excellenci, nejdůstojnějšímu panu biskupu mnsg. dru. Josefu Doubravovi vděčí a uctivý dík vzdává jednota dioecesní, že povolením každoroční kostelní sbírky po celé dioecési královéhradecké v neděli v oktávě svátku sv. Cecilie postaral se jednotě o stálý a vydatný zdroj příjmů. Volby provedeny dle nových stanov, a zvolen výbor takto: Předseda: dr, Mrštík josef, probošt a bisk. vikář v Poděbradech; náměstek: mnsgr. dr. Šulc Fr., kanovník a professor bohosloví v Hradci Králové; jednatel: Režný Frant., c. k. finanční rada, tamže ; pokladník : dr. Huraň Josef, b. konsistorní tajemník; sbormistr a archivář: dr. Svoboda Oldřich, vicerektor bisk. Borromaea; členové výboru: Fischer Štěpán, c. k. rada zemského soudu na odpočinku, Hornof Vladimír, katecheta c. k. vyššího gymnasia v Hradci Králové; náhradníci: dr. Doskočil Hugo, rektor b. kněžského semináře a professor bohosloví, Keppl Karel, rektor b. Borromaea; revisoři účtů: Sekera Vladislav, ředitel Rudolfina, Sahula Jiří, cheíredaktor »Obnovy«.
C. k. učitelský ústav v Hradci Králové, Při slavných službách Božích dne 4. října, 19. listopadu (requiem), 2. prosince, na začátku a na konci školního roku a na význačné svátky v roce zpíváme úpiné mešní skladby s předepsanými na ty dny zpěvy střídanými, jinak každou neděli a svátek, kromě písní z Oltáře, případné vložky sborové. Pří výběru skladeb přihlíží se: 1. k vážnému slohu a hudební ceně skladby, 2. k rozmanitosti obsahu, 3. k požadavkům technickým. Nevolíme skladeb nad své síly, poněvadž jde nám vždy o provedení pokud možno vzorné. Vedle čisté intonace, rhytmické přesnosti a jasné výslovnosti dbáme dynamického odstínění do detailu vypracovaného. I kostelní písně z Oltáře dle těchto zásad zpíváme, a celý ústav je za tou příčinou společně zkouší. Chorál pěstujeme cvičením Introitu, Graduale, Offertoria a Communia. Též Te Deum laudamus zpívalo se chorálně. — V posledních; asi třech letech provedeny a opakovány tyto skladby; 1. M š e. Fr. Witt: Missa septimi toni. J. C. Bischof, Missa. Josef Gruber: Missa in hon. B. M. V M. Haller: Missa tercia. Missa quarta. J. Singenberger: Missa in hon. ss. Cordis Jesu. Missa brevis. Missa Adoro te. V. Ríhovský: Mše ku cti sv. Aloise. 1. Foerster: Missa bohemica. H. Tappert: Missa in hon. ss. Ang. Custodum. L. Ebner: Missa in hon. ss. Cordis Jesu. 2. Pange 1 i n g u a. G. Zoller: Některé ze sbírky. »24 P. l.« B. Janda: Pange lingua. R. Schumann: Tantum ergo. Fr. Witt: Tantum ergo. 3. R e q u i e m. Fr. Witt: Missa pro defunctis. J. Diebold: Missa pro defunctis. J. Bauer:

