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dočkáme, že Mistr Říhovský z úcty i vděčnosti k zesnulému svému spolupracovníku uskuteční i tufo poslední práci P. Žáka a zanechá české hudební veřejnosti dílo, které bude i jemu velkou ozdobou a ctí...
Zmlkla ústa, která s takovým nadšením pěla chvály Nejvyššímu .... Utichlo srdce tak zanícené pro vše krásné a dobré ... Leč osiřela lícha, kterou on tak ne-únavně obdělával? Býfi vděčným a vzpomínati ... toť malá vděčnost. Ze zanechaného žíti, rozmnožovati a pokračovati -- tof nejlepší vděk?
Odpočívej v pokoji, duše zbožná?	Jar. Dušek.
Jaroslav Dušek: Cyrilské hnutí a jeho organisace.
Povinnosti Farních Jednot Cyrilských. Činnost těchto spočívá především v péči o důstojný zpěv ve farním kostele při všech liturgických obřádech. Stránka organisační slouží F. J. C. jediné k tomu, aby ve svazku organisačním našly oporu pro svoji vlastní činnost. Jest pravdou, že v mnohých kostelích existují sbory pěvecké, které nejsou ve svazku Cyrilské obce a přece vyvíjejí slibnou a záslužnou činnost. Jest to pravda? Ale to není dostatečný argument, že není potřebí postaviti svoji činnost na základ organisační. Jest také dosti známo, jakými cestami se činnost mnohých takových pěveckých sborů béře? Třeba že se stránky umělecké nelze mnohdy ničeho vytknouti přihlédněme ale ke stránce liturgické. Potom ovšem bude třeba jinak na věc nahlížeti. - - Cyrilské jednoty se zavazují při svém ustavení naprostou poslušností vůči O. J. C. i vůči svým D. J. C. -- Tato závazná poslušnost jest již zárukou, že bohoslužebný zpěv v fé farnosti, kde F. J. C. jest zřízena, bude prováděn na základě a předpisech církevních. Tato poslušnost F. J. C. zavazuje liturgii provázeti zpěvem, jak jej předpisují bohoslužebné řády? Tu, kde jest disciplinovaná F. J. C., není ani dobře možno, že by jednotlivec uplafňoval své záliby a „umělecké” výstřednosti na místě posvátném? - Proto jest organisace Cyrilských jednot zřízena tak, že výbor spolku pracuje s hlediska organisačního na podkladě úředně i církevně schválených stanov, kdežto pěvecký sbor, řízený svědomitě k této funkci vy-braným členem, pracuje po stránce umělecké.
Jak pracovati ve Farních Jednotách Cyrilských — o tom je nutno šířeji pojedna‑
ti. Především tuto otázku musí vyřešiti výbor. Proto do popředí spolku postaví lidi, o nichž jest jisto, že své funkce budou zastávati rádi, ochotně a obětavě. Sbormistrem nechf si zvolí člena, který má pro tuto funkci schopnosti, lásku a nadšení. Není to úkol lehký? Předseda F. J. C. musí býti otcem jednoty. Výboru náleží povinnost starati se o materiální i uměleckou prosperitu spolku. V o-sobě sbormistra má výbor záruku, že pěvecká činnost bude vedena v duchu Cyrilském. O hmotné a organisační otázky musí se výbor zajímati sám. K účelu zřízení pěveckého sboru jest nutno založiti Pěveckou školu Farní Jednoty Cyrilské. Tufo řídí sbormistr (ředitel. kůru neb jeho zástupce). Je-li fato škola zřízena podle stanov O. J. C., nepotřebuje zvláštního schválení úřadů. Vyučování zpěvu děje se ovšem bezplatně. Ze žáků této školy jejímiž navštěvovateli mohou býti i žáci a žákyně místních škol, aniž by pofřebovali nějakého povolení školních úřadů - může sbormistr pro pofřeby chrámového sboru sestaviti si pěvecké těleso, které bude zdarma pečovati po celý rok o církevní zpěv při bohoslužbách ve farním kostele. Mimo kostel ovšem není dovoleno žactva školou po-vinného ve sboru užívati (jako při večírcích a pod.). O finanční otázky, spojené s činností pěveckého sboru, přísluší starati se výboru. Přirozeně: opatření notového materiálu, nástroje, při němž mají býti konány zkoušky a jiné -- to vše vyžaduje do začátku finanční podpory. Jak fé dosáhnouti? Členské příspěvky jsou nepatrným zdrojem. Tam, kde není možno v krátké době nalézti většího počtu přispívajících členů, nelze pokládati příspěvky činného členstva za do~ statečný zdroj. Proto nechť výbor postará se čilou agitací, aby získal pro cyrilskou myšlenku záhy dostatečný zájem katolické veřejnosti ve farnosti. Češi

