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158, O Deus, ego ama te! Pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella - a moll - C - Moderafo. Komp. 30. VII. 1909. - Později upraveno s českým textem.
159.	Mane nobiscum! Smíšený sbor a capella - d moll - 3/4 - Andante. Komp, 29. VII. 1909. Později upraveno na český text.
160. Ecce, quomodo mor>tur iustus! Responsorium pro smíšený sbor a capella (tenori a bassi děleny) - g moll - 3/4 - Tranquillo. Komp. 13. V. 1903. (Pokračování.)
Za t P. Vojtěchem Chybou.
Narodil se 20. března 1877 na Březových Horách. Otec jeho byl horníkem. Obecnou školu navštěvoval na Březových Horách a od r. 1878 do 1885 byl na gymnasiu v Příbrami. Od října r. 1886 vstoupil do arcib. semináře v Praze a po dokonaných studiích
$'		byl vysvěcen v červenci r. 1900 na kněze. Na‑
to byl ustanoven od 1. října 1900 zatímním
i. katechetou v Rakovníce. V roce 1901 se pod-robil zkoušce katechetské. V Rakovníce působil do 30. srpna 1904, odkud odešel 1. září 1904 na Kladno, kde působil do 30. srpna 1908 jako zatímní katecheta a do 30. srpna 1910 jako definitivní katecheta.
Na obou místech pracoval v pěveckých spolcích jako cvičitel a dirigent a získal si zásluhy o povznesení zpěvu. Jako katecheta kladenský podnikl zkoušku před státní komisí pro vyučování hudby v Praze r. 1906 a od 31. října 1905 až do svého odchodu působil na ústavu pro vzdělání učitelek na Kladně, kde byl též od r. 1906 až do svého odchodu zpovědníkem Školských sester.
Od 1. září 1910 přesídlil do Prahy a působil zprvu jako zatímní katecheta na různých
školách. Definitivním katechetou 1 yl ustanoven na školách u sv. Jindřicha
v Praze II. od 7. května 1920. Zde působil až do své smrti. Pro nedostatek dětí
na vlastní škole vyučoval náboženství na školách v Půjčovní ulici, ve Štěpánské
ul., ve Školské ul., na Novoměstské dívčí škole, ve Vladislavově ulici. Mimo to
učil zpěvu na reál. gymnasiu v Libni, na reálce v Holešovicích a na gymnasiu
v Podskalí Zúčastnil se práce při sbírání písní kostelních a s prof, Drem Orlem
pracoval na vydání Čes. kancionálu. V r. 1914 byl členem redakce časopisu „Cy‑
ril”. I v Cyrilské jednotě zdatně působil jako člen výboru v letech 1914 -1917.
Za války byl v Praze činný v aprovisační komisi, kde pomáhal chudým při‑
dělováním potravin a stal se takřka jejich otcem. — Když se světily nové zvony
v Sedlci a v Prčici, sám nacvičil a řídil veškeré zpěvy. V jeho pozůstalosti za‑
chována řada skladeb církevních i světských.
Do vánoc r. 1934 stále vyučoval, ačkoli zdraví jeho bylo již podryto. Po vánocích se již do školy nevrátil. Zemřel 25. února 1935 v nemocnici Mil. bratří v Pra-ze. Mrtvice mozková sklátila ho ve fřech záchvatech v předčasný hrob. Odešel oplakán mládeží, učitelstvem, s nímž vždy přátelsky vycházel, i množstvím občanstva, které se v ohromném počtu ku pohřbu dostavilo.
Za zdárné působení byl jmenován arcibiskupským notářem a obdržel mnoho pochvalných uznaní, poslední právě v den úmrtí.
Celý život zasvětil práci a svěřené mu mládeži a nedopřál si klidu. Necht aspoň nyní odpočine klidně po zdárně vykonané práci.	Á. Ch.

