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Liturgická neděle v Jilemnici,
Farní jednota Cyrilská v Jilemnici uspořádala v neděli dne 24. listopadu — v oktávu svátku sv. Cecilie v Jilemnici „Liturgickou neděli” pod záštitou Obecné jednoty Cyrilské.
Zásluhou velmi agilního sbormistra p. Stan. Macha byli pozváni okolní varhaníci a ředitelé kůru a učiněny přípravy, aby liturgická neděle vyzněla co nejlépe a přinesla žádoucího výsledku.
V neděli ráno při tiché mši svaté promluvil vldp. P. Jan Nep. Štikar o lidovém zpěvu v kostele a lidové duchovní písni.
Ve svém druhém kázání před slavnou mší svatou promluvil vldp. P. J. Štikar na slova sv. Pavla ke Kolossenským, kapit. 3., verš 16: „Slovo Kristovo přebývej ve vás hojně, tak abyste ve vší moudrosti poučovali a napomínali se vespolek žalmy, chvalozpěvy a písněmi duchovními, v milosti je zpívajíce ve svých srdcích Bohu.”
Vyložil krásnými slovy smysl tohoto thema, uvedl je v souvislost s činností Cyrilské Jednoty a nabádal všechny přítomné, aby pamětlivi jsouce těchto slov apoštolských, rádia ochotně zpívali Pánu Bohu při svaté Oběti a posvátných obřadech.
Po kázání v 10 hodin sloužil zpívanou mši sv. vldp. děkan Franfišek Bayer. Při mši svaté provedla Farní jednota Cyrilská za řízení p. JUDra Čermáka Říhovského: ,Missa Lorefta" pro smíšený sbor s průvodem varhan a orchestru. Introifus, Graduale, Offertorium a Communio napsal k této slavnosti p. Stanislav Mach. Po odrecifovaném Offertoriu přednesla pí Emilie Machová, ředitelka kůru, Mendelssohnovo „O salutaris hostia” pro soprán s průvodem varhan. Pange lingua zpíváno chorálně. --- Zpěvy byly velmi dobře nacvičeny a předneseny. Došly jistě u všech posluchačů náležitého ocenění. Intonace byla čistá, sbor zněl pině a uceleně, v některých místech by nebylo na škodu více dynamického nuancování. Orchestr ve svém podání zachoval posvátnost obřadu. Gloria Říhovského mše a některá místa i v Credu snesla by rychlejšího tempa. Mendelssohnovo „O salufaris hostia” bylo zazpíváno s piným hudebním pochopením a něžný hlas pí Machové vyjádřil vroucnost hudební myšlenky skladatelovy. Škoda jen, že závěr této skladby jest dnes trochu cizí našemu nazírání na církevní hudbu. Skladby p. Macha, který při mši sv. doprovázel vzorně na varhanách, mají dobrý církevní ráz. Používá jednak chorálních motivů, jež místy spojuje s motivy žalmů. Bylo by velmi záhodno, aby své neobyčejné hudební nadání věnoval účelům církevní hudby?
Odpoledne o druhé hodině konala se v „Lázních” přednáška jednatele Obecné jednoty Cyrilské Jaroslava Duška o účelu Cyrilských jednot, čistotě a požadavcích pravé hudby církevní a o církevně hudebních otázkách dneška.
Ve své dvouhodinové řeči objasnil požadavky církevní hudby, promluvil o pravé liturgii tak, jak ji církevní zákony k provozování předpisují, uvedl mnohé ne-vkusy a přečiny, které dnes — namnoze z pouhého neuvědomění, neb neznalosti předpisů o církevní hudbě a liturgii —čistotu bohoslužebných úkonů poskvrňují. Objasnil přítomným ředitelům kůru a varhaníkům, kteří se sešli z okolních farností, význam liturgie mše svaté — a zejména zpívané mše svaté, kterýžto úkon jest doprovázen zpěvy chrámového sboru.
Podal ukázky chorálního zpěvu na gramofonových deskách, jež byly nazpívány benediktinskými mnichy v Solesmes, předvedl i ukázku chorální mše IX., která byla zpívána o letošním sjezdu katolíků na Strahovském stadionu při pontifikální mši svaté.
Dále zdůraznil latinu jako oficielní liturgický jazyk, jímž mají býti doprovázeny liturgické obřady. Odůvodnil, jak nevhodné jest při zpívané mši svaté zpívati různé české vložky af sborové či sólové.
Promluvil o lidovém zpěvu, kostelní písni a jejím přednesu. Upozornil na vy-dání Českého kancionálu a na nutnost jeho zavedení v každé farnosti, má-li býti

