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Cinno st cyrilská
Zprávy úřední
Nově schválené Cyrilské jednoty v arcidiecési pražské:
Cyrilská jednota při františkánském kostele P. Marie v Plzni. Zem. úřad v Praze 15. III. 1935. cj. 13.036 z r. 1934. Odd. 19.
Cyrilská jednota ve Kbelích. Zem. úřad v Pra-ze 9. 111. 1935. Čj. 7263/1/z r. 1934. Odd. 19.
Cyrilská jednota v Kročehlavech. Zem. úřad v Praze 12. III. 1935. Cj. 1389;'z r. 1935. Odd. 19.

Nejdůstojnější arcibiskupská konsistoř v Pra-ze schválila dne 26. srpna 1935 pod čj. 10.217 Formulář služební smlouvy farního úřadu s ředitelem kůru (varhaníkem), který sestavil jednatel O. J. C. Jaroslav Dušek. Formulář bude vydán tiskem. Jest však nutno, aby v každém jednotlivém případě vypiněný formulář byl předložen nejdůst. arcibiskupské konsistoři ke schválení. Poplatky ze služebních smluv řídí se pak podle výše požitkú.
Obecná Jednota Cyrilská
Zápis o I. výborové schůzi O. J. C., konané dne 31. května 1935 v místnostech Křesfanské Akademie v Praze. Předseda Msgre Boháč zahájil schůzi o půl 17. hod. Zápis o poslední schůzi čten a schválen. Jednatel p. Dušek podal následující zprávy: Arcidiecése J. C. v Olomouci zasílá doplňky k navržené změně stanov. — F. J. C. Boleradice hlásí valnou hromadu. — F. J. C. Ivančice zasílá zprávu o činnosti. -- V Moravské Ostravě založena F. J. C.; vdp. Kubíček jmenován místním jednatelem. -- Schváleny sta-novy C. J. v Plzni, Kročehlavech a Kbelích. --Vsdp. kanovník Msgre Boček omlouvá nepřítomnost na valné hromadě. — Vypiněné dotazníky vrací F. J. C. Boleradice, Slavkov, Bernarficz n. O., Ceský Brod, a Plzeň a přihlašují do-hromady 44 zpěváků k účinkování na katolickém celostátním sjezdu. Ke konci zpráv referoval o valné hromadě F. J. C. na Žižkově, které se osobně zúčastnil. Po zprávách zahájena debata o celostátním katolickém sjezdu. Jediná schůze sjezdu C. J. konala se dne 30. června asi o 15. hod. Uvažováno o získání hojné ú-časti Slováků na této schůzi. Introitus a communio pro svátek sv. Petra a Pavla vydány budou tiskem. Vdp. P. Šfikar ustanoven delegátem na valnou hromadu C. J. v Plzni. — Schůze o 18. h. skončena. Přítomni byli předseda Msgre Boháč, jednatel p. Dušek, vdpp. P. Šfikar a Kořen, sl. Lišková, pp. Dr. Blafník, prof. Trumpus, Keller, Hovorka a zapisovatel Kudlička. Omluveni J. E. njdp. biskup Msgre Dr. Eltschkner, J. M. vsdp. prelát Msgre Wiinsch, doc. dr. Perlík, pp. řed. Říhovský a prof. Zástěra. -- Zapsal Ant. Kudlička.
Diecése Brněnská

Farní Cyrilská jednota v Ivančicích konala valnou hromadu dne 31. března 1935. Protektor P. Adolf Tesař, farář, zahájil schůzi proslovem, ve
 kterém zdůraznil účel C. J. Do výboru byli zvoleni: Protektorem P. Adolf Tesař, farář; předsedou p. Frant. Kelbl; jednatelem P. Josef Dyčka, kooperafor; pokladníkem p. Karel Mucha; sbor-mistry: P. Karel Švéda, katecheta a Václav Dusík, řed. kůru. Po schválení členů představenstva konal se ihned duchovní koncert za řízení řed. kůru Václava Dusíka, kde provedeny tyto skladby: Smetana: Moteto II. s průvodem orchestru. Zeller Jiří: „Cecilie”, pro sólo tenor, smíš. sbor a orchestr. Palmer: „Setí a žeň”, pro smíš. sbor. Zvonař: „K andělu strážci”, ženský shor. Michlík: „6 Máti naše”, sólo pro baryton. Jeremiáš: „Matčino srdce”, žen. sbor. V. Dusík: „Nechte malých přijíti ke mně”, dětský sbor. Koncert konán za hojné účasti v sále Besedního domu. --- Sbor čítá 25 členů a zpívá v kostele každou neděli s průvodem orchestru. V době adventní, postní a o prázdninách zpívají se pouze vokální skladby s průvodem varhan. Zkoušky kostelního sboru se konají dva-krát týdně, v úterý a v pátek. Též hojně pěstován chorál. Kromě toho mívá každou středu zkoušku dětský sbor, který zpívá při různých příležitostech, jako o vánocích při školní mši sv., koledy a j. -- O vánocích provedenu mše od Diabelliho, jeremiáše, Marhuly, Horáka, Reimana a vložky od Ryby, Tomáše Koželuha, Polhergera sen., Vlka, 1~tíhovského, Fiedlera a j. O velikonocích pašije Kašparovy, sbory od Jeremiáše, Palestrini, Bacha, Palmara, Skuherského a j. Regina cceli od Schnabela, na Boží Hod Horníkovo. Mše: Max Filke: D-dur, Terra tremuit. V pondělí Angelus Domini: Terra tremuit a mše od Grubera (op. 105). O svátcích svatodušních mše Olhansova. O Božím Těle mše Gruberova, op. 14 a vložky Martinino Hampeise. Při průvodu sbory Martínkovy. Na sv. Cyrila a Methoda mše Říhovského, op. 74 a Křížkovského „Hvězdy dvě”. O nedělích a svátcích byly provedeny mše od Olhanse, Schópfa, Reimana, Fiihrera, Halíka, Říhovského, Schuberta, Haydna, Alb. Lippa a j. „Ave Maria” od Gounoda, Tre,~;lera, Schuberta, Vymetala, Paisiello, Macha, Greifha, Procha, Pichla, Kolíska a j. Vložky od: Tomaselliho, Musila, Mladého, Dvořáka, Říhovského, Zangela, Novotného, Sládka a j. Nově nacvičeno bylo Iíhovského „Te Deum”, Zábrodského „Ave Maria”, Říhovského ,Koledy" a Fibicha „Blažený ten”, vše s průvodem orchestru.
Zpráva o činnosti Farní jednoty Cyrilské v Boleradicích za r. 1934. Farní jednota Cyrilská v Boleradicích konala svou řádnou valnou hromadu dne 28. dubna 1935 za přítomnosti 28 členů činných a 6 členů přispívajících v místnostech družstva Lidového domu v Boleradicích, při kteréž opětně byli zvoleni: předsedou vdp. konsist. rada Antonín Tomandl, farář v Boleradicích; místopředsedou a sbormistrem p. Jan Stehlík, rolník v Boleradicích; jednatelem a pokladníkem p. Ondřej Kabela, rolník v Boleradicích; varhaníkem p. Vladimír Soukup, rolník v Boleradicích. Podle záznamu o činnosti Farní jednoty Cyrilské za rok 1934 působila svým zpěvem jednak o důležitějších zasvěcených svát‑

