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Jaroslav Dušek: I. celostátní sjezd katolíků CSR. a sjezd Cyrilských Jednot v červnu 1935 v Praze.


K uveřejněné proklamaci na předešlé stránce „Cyrila” jest nutno pro informaci Farních jednot Cyrilských a čtenářů „Cyrila” podati alespoň pro počátek, nežli bude uveřejněn podrobný a přesný program, bližší vysvětlení.
Sjezd katolíků v r. 1935 koná se výslovně na přání — to pro každého katolíka znamená: rozkaz — nejdůstoj. pp. biskupů celé ČSR. Tak i Obecná Jednota Cyrilská pokládá účast na něm za svoji povinnost. Víme, že je hospodářsky nepříznivá doba, věděli to i nejd. pp. biskupové, ale právě proto viděti z toho, že vážná doba volá všechny katolíky bez rozdílu stavu, národnosti a společenského postavení ke společnému náboženskému projevu, ke společné manifestaci pro ideu katolickou — náboženskou! Uposlechněme všichni hlasu svých arcipastýřů a pracujme již ode dneška, aby tato manifestace vyzněla ve skutečnou duševní obrodu národa, aby myšlenka a idea katolická spojila všechny lidi dobré vůle!
Ve dnech sjezdu katolíků uspořádá O. J. C. také i svůj pracovní sjezd, který vlastně bude i sjezdem jubilejním, nebol v r. 1875 byla O. J. C. jako II. od-bor (hudební) Akademie Křesfanské ustavena a jen pro nepřízeň tehdejší rakouské vlády úředně potvrzena o čtyři léta později. Dodnes však jest hudeb-ním odborem Křesfanské Akademie bez jakéhokoli přerušení, proto oslaví příštím rokem 60 let svého trvání.
Pro první čas jest povinností všech Farních jednot Cyrilských, aby mezi členy připravovaly půdu pro tento sjezd, aby je poučily o jeho významu a aby hned s počátku každá začala s přípravnými pracemi. Náklad se zájezdem do Prahy ne-bude tak značný, nebof sleva na dráze bude nejméně 50 procent. Ubytování pak na 3 dni nevyžádá si také tak značných výloh. Tyto záležitosti obstará Přípravný výbor I. celostátního sjezdu katolíků ČSR. bud přímo, neb svými diecésními výbory.
Bylo by vhodné, aby F. J. C. zřídily ihned střádací akci, takže by členové týdně mohli uložiti pro účel zájezdu nějakou korunu, což by za půl roku byl pak jistě každému vítaný peníz k účelu sjezdu.
Obecná jednota Cyrilská rozešle všem Farním jednotám Cyrilským ještě před vánocemi dotazníky. Prosíme již dnes, aby tyto byly ihned po Novém roce vráceny pečlivě vypiněné ve všech rubrikách, aby výbor O. J. C. měl statisti-ku a přehled, s jak velkým počtem pěvců může pro jmenované slavnosti počítati.
Po vánocích bude vydána tiskem nová chorální mše IX. a jest povinností všech Cyrilských jednot, aby tuto se svým sborem řádně nacvičili. Zuto mši bude expedovati Přípravný výbor I. celostát. sjezdu katolíků ČSR. Adresa: Praha I., Na Příkopě č. 37. Výtisk hlasu po Kč 1.—. Průvod varhan v úpravě Dr. Stanovského bude rovněž k této mši zvláště vydán. Cenu po vytištění oznámí O. J. C. v „Cyrilu”.
Pražské Cyrilské jednoty nacvičí chorální mši v nejkratší době a předvedou ji v pražském rozhlase, aby i venkovské C. J. mohly ji podle tohoto vzoru náležitě nacvičiti. Rovněž tak i ostatní skladby budou ve vhodné době vysílány Radiojournalem. Tak všem Jednotám bude umožněno, aby poslechem se přizpůsobily vhodnému tempu skladeb a jejich přednesu.
Sychrova mše ,Missa convictus" bude vydána znovu v ,Editio Cyril". Partitura bude vhodněji upravena a ve všech hlasech budou uvedeny oba sbory. Cena bude levná, aby i nemajetné jednoty mohly si pofřebný materiál hlasový po-říditi.
Říhovského „Te Deum” op. 4. bude rovněž znovu vydáno a jest na všech Jed-notách, aby si ihned notový materiál•opafřily a hned započaly se cvičením.
Všechny uvedené hudebniny objednejte pokud možno nejdříve v „E d i t i o C y r i l”, Praha IL, Národní tř, č. 6, aby všechny objednávky mohly býti včas pečlivě vyřízeny. Nenechávejte vše na poslední -chvíli? Sbormistry Cyrilských jednot prosíme, aby všechny skladby, které budou u sv. Víta i na sfadionu zpí‑

