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CYRIL
Casopis pro katolickou hudbu posvátnou a liturgii v Ceskoslovenské republice
ROČNÍK LXI	KVĚTEN-SRPEN	ČÍSLO 5-6
Sedesát let ve službách církve
pod ochranou svatého Cyrila
Jak krásný cíl vytkla si Obecná Jednota Cyriiská před šedesáti lety! Dáti se do služeb církve svaté věrně a oddaně. Plniti svědomitě její příkazy, chrániti čistotu liturgie a posvátných zpěvů! Šedesát let pod vedením nadšených a obětavých kněží i laiků pinila svůj úkol.
Dnes s radostí pohlížejíce zpět na vyoranou líchu, oceňujeme práci těch, kteří odešli již z našeho středu, aby blíže svému Tvůrci, požívali věčného bia-ženství.
Pod ochranou slovanského světce, patrona posvátného umění, vyrostl spolek založený Msgrem Lehnerem, vedený dlouhá leta J. M. apoštol. protonotářem Msgrem Wiinschem, Msgrem Millerem, Drem D. Orlem a mnoha jinými zasloužilými pracovníky v mohutnou organisaci církevní, která se velmi za-sloužila o zvelebení posvátné hudby v naší vlasti. Po šedesát let vydává „Cyrila”, časopis pro církevní hudbu, svojí Edicí umožnila vydávání církevních skladeb, v nejhorších dobách pop"evratových získala si nemalých zásluh zřízením a udržováním varhanických kursů, z nichž vyšla řada varhaníků a nynějších ředitelů kůru.
Šedesát let tiché a pilné práce. Bez subvencí, bez mecenášů, jen obětavostí svých pracovníků! Nejhorší doby válečné, kdy zanikly řady kulturních spolků a uměleckýchcasopisů — vše s pomocí Boží štastně přestála a po smutných časech, v nichž ztratila i mnoho svých nejlepších členů, vzpružila se opět novou silou k intensivnější a oddanější práci.
Letošní jubileum zastihlo Obecnou Jednotu Cyrilskou v mimořádné době. Hlas arcipastýřů volá všechny věrné katolíky do české metropole, aby veřejně projevili svoji víru a oddanost k církvi Kristově. Jak mimořádná příležitost i pro Obecnou Jednotu Cyrilskou! Radostně uposlechla hlasu svých biskupů a oddaně se postavila do služeb sjezdového výboru. Původně projektovaný sjezd Cyrilských Jednot byl ve svém jednání značně omezen, aby bylo možno věnovati veškeré síly ke zdaru sjezdu katolíků.
Tím však daleko větší připadl úkol Cyrilským Jednotám, nebot zavázaly se — prostřednictvím svého ústředí — obstarati církevní zpěvy při pontifikálních bohoslužbách o sjezdu. Cyrilské Jednoty právě při této velké manifestaci církevní, kdy tisíce katolíků byly účastny bohoslužeb, ukázaly svoji uměleckou zdatnost přednesem církevních zpěvů — a při pontifikální mši sv. na Strahovském stadionu dokázaly tisícům přítomných, že pravý liturgický zpěv — chorál — jest přístupen i nejširším vrstvám.
Nemohlo býti skutečně vhodnější příležitosti k důstojné oslavě jubilea Obecné Jednoty Cyrilské, než jaká se jí naskytla.

