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Dnes, kdy již jen v radostných vzpomínkách obnovujeme v duchu ony slavnostní chvíle, ooeňuje Obecná Jednota Cyrilská nejen veškeru činnost a spolupráci těch Cyrilských Jednot, které s nemalými obětmi zúčastnily se sjezdu katolického, ale i veškerého členstva, jež ochotně dalo se do služeb sjezdových výborů a s nadšením připravovalo se na velkou církevní manifestaci obětavou činností ve svých Farních Jednotách.
Bylo to snad po prvé, kdy Cyrilské Jednoty z krajů celé republiky vystoupily v tak velkém počtu společně s chrámovými sbory a pěveckými tělesy i jiných národností. Cyrilská obec může býti hrda na dílo v tak krátké době vykonané!
Všem Farním Jednotám Cyrilským, chrámovým sborům, německým chrámovým sborům i všem drobným pracovníkům, kteří se o zdar společného vystoupení zasloužili, náleží upřímný dík celé katolické veřejnosti.
Obecná Jednota Cyrilská děkuje všem za jejich obětavost, ochotu, vzornou disciplinu a za všecku předsjezdovou práci s nácvikem sborů a chorální mše spojenou a přeje všem, aby Kristus Král, Jemuž chvály pili, odměnil jim Svým požehnáním a rozmnožil v jejich životě ony krásné zažité dny, piné nadšení a tiché radosti!

ZA OBECNOU JEDNOTU CYRILSKOU
Msgre Jan Nep. Boháč,	Jaroslav Dušek,
předseda.	jednatel.
Liturgická hudba při I. celostáfním sjezdu katolíků CSR. v Praze.
Obecná Jednota Cyrilská byla pověřena Přípravným výborein I. celostátního sjezdu katolíků, aby postarala se vhodným způsobem o důstojné provedení liturgických zpěvů při pontifikální mši sv. dne 29. června v kafhedrále sv. Víta a dne 30. června při pontifikální mši sv. na Stadionu.
K tomu účelu byly určeny J. C. Sychry: Missa Convicfus pro smíšený čtyřhlasý sbor a jednohlasý sbor unisono, proměnlivé části mešní chorálně. Pra ohromnou plochu Stadionu určena chorální mše IX. ,Cum jubilo", Introifus a Communio chorálně, Graduale a Offerforium Dra J. B. Foersfera ,Chrisfi Regis". Po mši sv. slavnostní Je Deum" Vojtěcha Říhovského.
Vyžádalo si velké píle a námahy tyto skladby nacvičiti ve Farních Jednotách Cyrilských a při jediné společné zkoušce je sezpívatil Snad více Božím požehnáním nežli lidským přičiněním bylo dílo toto korunováno tak zdařilým výsledkem!
V sobotu ráno v kafhedrále sv. Víta, při pontifikální mši sv. sloužené J. Exc. Drem Karlem Kašparem, zpívaly spojené Cyrilské Jednoty J. C. Sychry: Missa Convictus. Netušily jistě tehdy, že stařičký Mistr dočkává se posledního pro-vedení svého díla. Zvláštním dojmem působil přednes této skladby, prodchnu-té vroucí zbožností a mistrnou hudebností českého umělce, jejž podávaly dva sbory, jeden na kůru chrámovém a protější na ochozu umístěný, navzájem sobě pod jedním dirigentem odpovídající. Provedení bylo bezvadné a zanechalo nejen na přítomných posluchačích, ale i u samotných zpěváků nezapomenutelný dojem. Introifus a Communio zpíváno gregor. chorálem, Graduale a Ofiertorium Karla Steckera: In Festo Ss. Aposf. Petri et Pauli pro smíšený čtyřhlasý sbor. Krásně tyto skladby zapadly do rámce posvátné nálady svým opravdu církevním slohem. Po mši sv. zapěly Cyrilské Jednoty a k nim se připojily tisícové přítomných státní hymnu a píseú papežskou (nemůžeme již, kdy jsme po prvé o sjezdu slyšeli oficielní, říkati hymnu papežskou). Všechny skladby řídil Jaroslav Budík, kapeln:k olomoucké opery a dirigent Arcidiecésní J. C. v Olomouci. Na varhanách delikátně doprovázel prof. Janda, dómský varhaník.
Neděle 30. června. — Všem přítomným jistě nezapomenutelný den! Již od sedmé hodiny ranní řadily se Cyrilské Jednoty na vyhrazeném místě po evan‑

