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Obecná Jednota Cyrilská

Pokyny všem Farním jednotám Cyrilským a Pěveckým sborům chrám. — účastníkům Sjezdu!
1. F. J. C., které nevrátily dosud řádně vypiněný dotazník, žádáme, aby tak učinily lask. obratem.
2. Objednali jste již potřebný notový materiál liturgických zpěvů, jež provedou všechny F. J. C.?
a)	Missa IX. chorální, prův. varhan Kč 6.—, hlasy á Kč 1.—. (Expeduje Příprav. výbor I. celosfáf. sjezdu kafol., Praha L, Na Příkopě č. 37.)
b)	Sychra: Missa Convicfus. Part. Kč 12.—, hlasy á Kč 1.20.
C) Říhovský: Te Deum op. 4. Part. Kč 12.--, hlasy á Kč 1.80.
d) Sfecker: In Fesfo Ss. Aposf. Petri ef Pauli, proměnlivé čásfo mešní, part. Kč 3.60, hlasy á Kč 1.20.
3. F. J. C. a pěvecké sbory, které by si přály vzor k nacvičení chorální mše IX., upozorňujeme na gramofonové desky, jež k tomu účelu pořídil Přípravný výbor sjezdu. Celá mše bude nezpívána na 2 gramof. deskách. Tyto desky expeduje á Kč 15.— (celá mše Kč 30.—) fa Jan Kettner, Praha-Král. Vino-hrady, Jugoslávská tř. č. 12. Bližší viz inserf v fomfo čísle.
4. Všechny uvedené skladby budou předneseny v Rozhlase, proto upozorňujeme, aby byl sledován program v denním tisku ve zprávách o Sjezdu katolíků, kde budou dni a hodiny přesně oznámeny.
5. Záznamy o slevu na dráze a na noclehy u-čiňte včas u svých farních neb diecésních Sjezdových výborů? Obecná jednota Cyrilská těchto neobstarává.
6. Pořidte všem účastníkům sjezdu ve svých F. J. C. spolkové odznaky cyrilské, zejména pro společná vystoupení u sv. Víta a na Stadionu. Každý člen ať může se na vyzvání též prokázati spolkovou legitimací. Odznaky i legitimace všem jednotám dodá O. J. C. v Praze.
7. Oznamfe co možno nejdříve O. J. C. v Pra-ze počet účastníků sjezdu — hlavně pěvců — aby mohla podle toho učiniti potřebné disposice.
8. Začněte ihned ve všech F. J. C. cvičiti uvedené skladby a věnujte cvičení náležifou péči; hlavně předepsaná tempa!
9. Umožněte ve svém okolí, aby s přispěním F. J. C. mohl i lid nacvičiti IX. chorální mši. Cvičení této jest věnován zvláštní článek v fomfo čísle Cyrila.
10. Všechnu korespondenci a dotazy řidte lask. přímo na jednatele O. J. C. v Praze: Jaro-slav Dušek, Praha-Král. Vinohrady, Máchova u1. č. Ila.
•
Zápis o IX. výhorové schůzi O. J. C., konané dne 15. února 1935 v místnostech Křesfanské Akademie v Praze. Schi'tzi zaháiil předseda Msgre Boháč o půl 17. hod. Po přečtení a schvá‑
 lení zápisu o poslední schůzi sdělil, že kolej Arnošta z Pardubic propůjčila místnost pro náš archiv bezplatně. Vzdány za to srdečné díky. Po zprávách jednatele p. Duška a redaktora „Cyrila” vldp. Perlíka projednány záležitosti celostátního sjezdu katolického, pokud se týkají C. J. Konstatováno, že mnohé C. J. nevrátily do-sud vypiněné dotazníky. Ke konci schůze před-neseny stížnosti na provozování nepřístojné církevní hudby v některých pražských chrámech. Schůze pak o 18. hod. skončena. Přítomni byli: J. M. vsdp. prelát Msgre Wiinsch, předseda Boháč, jednatel p. Dušek, vldpp. Dr. Perlík, Stříž a P. Šfikar, sl. Lišková, pp. Dr. Blatník, řed. Říhovský, prof. Trumpus, Keller a zapisovatel Kudlička. Omluveni: J. Exc. ndp. biskup Msgre Dr. Elfschkner, pí Šamanová a vldp. Kořen.	Zapsal Ant. Kudlička.
Arcidiecése Pražská

Jednatelská zpráva Cyrilské jednoty Družinské u sv. Ignáce za rok 1934. Naše iednofa má 32 členu činné, a to 15 sopránů, 8 altů, 3 Tenory, 6 basů. V uplynulém roce zpívány byly při mši sv. o 11. hod. (pravidelně 1. neděli v měsíci) mše latinské: chorální De angelis, Fiihxerova C op. 203, ]~íhovského Loreffa, Říhovského Cor Jesu, Suchého C (rukopis), Doušova In hon. Seti. Joanni Bapt., Pickova Missa brevis op. 43, pastorální Horák-Steckerova; české: Treglerova, Říhovského op. 77, Hradilova a Marhulova Koledová, Zelinkova Glagolská; Pange lingua Kolovrafovo, Drahlovského, Sfréblovo, Foerstrovo. Příležitostně zpívány vložky eucharistické neb mariánské od známých skladatelů: Říhovského, Lexy, Sequense, Sládka, Sychrv, Sigmunda, Vovsa, Trumpusa, Vymetala, Novotného, Zelinky, Chmelíčka. V době postní zpívány sbory Pickovy O umučení Páně a část z Dvořákova Stabaf Mater, Zelinkovy pašije. O slavnosti vzkříšení Horníkovo Regina coeli. V adventě roráfy Lehner-7,ákovy. V době vánoční koledy Říhovského, Lexovy, Sfeckerovy. Slavnostními zpěvy jsme u-ctili sv. Ignáce, sv. Cecilii a Pannu Marii Neposkvrněnou. Zpívali jsme též o výstavu N. Svátosti oltářní na Skalce, dále při prvním sv. přijímání dítek francouzského ústavu u sv. Ignáce a při průvodu Božího Těla (31. V.) na Zlíchově. Dne 22. prosince zemřel po delším utrpení zakladatel a neúnavný sbormistr P. Frant. Žák T. J. Založil naši jeclnofu dne 16. února 1919, ač již po léta (od r. 1908) připravoval jí půdu, řídě zpěvy v družinách a záhy s nimi pak na kůru. Z potřeb a pro účely mariánských družin vytvořil družinský zpěvník, který se vžil a jehož mnohé písně jsou pravými perlami zbožného zpěvu lidového i uměleckého na skvělé výši své doby. Dovedl k nim v několika chvilkách napsati básnický text tryskající zhloubi věřící duše a nesoucí se k výšinám; dovedl si k nim najíti na-nejvýš vhodné nadané skladatele, jako Říhovského, Trumpusa, Lesu, Novotného, Sládka, Sigmunda a j. Když pak odešel r. 1920 do Hradce Králové, později do Opavy, kde rovněž zřídil sbory z tamějších prvních umělců, myslil vždy nejvíce na svou Cyrilskou v Praze, která jej také

