OBECNÁ JEDNOTA CYRILSKÁ v Praze 11., Narodni třida čís. 6.
CYRIL
Casopis pro katolickou hudbu posvátnou a liturgii v Ceskoslovenské republice. Zároveň orgán a majetek Obecné Jednoty Cyrilské v Praze, Zakladatel Ferd. Lehner. Redaktor PhDr. Rom. Perlík, Praha IV.-Strahov č. 132. Administrace Praha li., Národní tř. č. 6. Vychází ročně o 10 sešitech jednotlivých nebo sdružených. Předplatné na rok Kč 20' —, do ciziny Kč 30' —, do U. S. A. 8 1'50. Tiskne Ceskoslovanská akciová tiskárna v Praze-II., Karlovo náměstí číslo S.
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Farním Jednotám tyrilským,
vswem.Id. Farním úřadům a duchovním správám.
V neděli dne 24, listopadu 1935 konají se ve všech kostelích českých i moravských diecésí
chromove sliíwrky Cecilskew
ve prospěch Obecně Jednoty Cyrilskě (na Moravě Diecěsnlch Cyrllskjjch Jednot)

Sbírky byly povoleny a nařízeny všemi aejd. biskup. Ordinariáty, prosí proto O. J. C. snažně, aby vld. duchovní správcové uvědomili veřící s kazatelny o práci a úkolech O. J. C. (zřízení a udržování Školy pro církevní hudbu, vydávání církevních hudebnin a časopisu pro círk. hudbu »Cyril« atd.), sbírky ve svých kostelích o svátku sv. Cecilie laskavě vykonali a částku vybranou laskavě odeslali složenkou, jež bude v českých diecésích přiložena k listopadovému číslu Ordinariát. listu. — Kdo by složenku neobdržel, račiž lask. na »bianco složenku« (k dostání na každém poštovním úřadě) vepsati číslo účtu 54.894 s poznámkou »Cecilská sbírka«. —farní Jednoty tnrilské prosíme, aby re své farnosti měly za snou povinnost této sbírky iinně se zúiastniti a o nejlepší rÝsledek její se pf iiiniti. — Za projevenou blahovůli předem Z a p 1 a t' P á n B ů h!

