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ský, hudeb. skladatel, místosbormistrem p. Josef Trumpus, prof. hudby. Členové výboru: Msgre Dr. Hugo Doskočil, papež. prelát a rektor biskup, semináře bohoslov, v Hradci Králové,ThDr. P. Antonín Stříž, vicerektor kníž. are. semináře, p. Adolf Cmíral, prof. stát, konservatoře hudby, p. Klement Zástěra, profesor, p. Bohuslav Pastor, úředník a řed. kůru, náhradníky Dr. Ladislav Vachulka, profesor, JUDr. Rudolf Kindler, vrch. fin. komisař, dp. Antonín Kořen, farář, K výboru náleží dále zástupce nejd. Ordin. J. Ex. nejdp. Dr. Antonín Elfschkner, světící biskup a zástupce Křesf. Akademie J. M. nejdp, Msgre Antonín Vl' nsch, apoštol. protonotář a kapitul, děkan na Král. Vyšehradě; za revisory účtů schváleni: p. Alois Tefour, úřed. Ces. sp.ořitelny, p. Ant. Novotný, úřed. Ces. Eskompt. banky. — P. Divina poděkoval za jednomyslný souhlas voličů a požádal nově zvolený výbor, aby s úsilím ještě věfším pracoval k prospěchu cyrilské myšlenky. -- Mscsre Boháč se znovu ujal úřadu předsedy a otázal se přítomných, nově zvolených, zda svěřené jim funkce při-jímají, Nikdo neměl námitek. Pofé přislíbil za nově zvoleny výbor, že i za těžkých poměrů bude ze všech sil pracovati, aby úctyhodný spolek, existující 65 let, vedl k dalšímu rozkvětu. Do-dal: „Věříme pevně sv. Cyrilu a Metoději, těmto zázračným našim apoštolům, kteří nám dali bytí duchovní i národní, že nám budou svou přímlu‑
Řeckokatolická liturgie zaznívala slavně radiem z olomouckého kostela P. Marie Sněžné v neděli 19. února. Meditativní ráz zpěvů obřadu východního, hojně prostoupený prvky lidovými, jinak zase působí na naše ucho, zvyklé spíše dynamickým zpěvům obřadu latinského. A o-holí vyznávají víru v jednoho Boha a jednu Církev!	Š.


Lidový zpřv k fiché Mši sv. ozýval se z radia v neděli 26. února přenosem z nového kostela B. S. Páně na Vinohradech, doprovázen jsa hla-sem nových varhan Melzerových, jež bohužel do-sud nejsou dostavěny. Kdy k tomu dojde? Š.


Na druhou neděli postní, dne 5. března, zazněla východní liturgie svými zpěvy z pražského farního kostela sv. Klimenta. Místy bylo cítit únavu hlasů ve sboru, na nějž ovšem jsou kladeny v této liturgii velké požadavky, mezi jiným důsledný zpěv bez průvodu. Rádi budeme nasbouchafi při příšfím vysílání?	Š.


Církevní hudba v rozhlase. V neděli 12. března t. r. zpívala se na kůru v Kroměříži Říhovského „Missa in hon. seti Joannis Nepomueeni”. Poslouchajícího potěšovalo, s jakou chutí a zájmem zpíval chrámový shor, veden schopnou rukou svého dirigenta a podporován slohovým varhanním prúvoďem.	C.5.


V den korunovace sv. Otec. V neděli 12. března f, r., v den pro nás katolíky vysoce významný, nemohli isme, bohužel, svými přijímači za‑
 vou u Boha nápomocni.” — 5. Zprávy delegátů diec. Cyril, jednot: Msgre Bo"cek za diec. C. J. v Ces. Budějovicích prohlásil, že nepřináší zpráv, jelikož jim nebyla dosud povolena valná hromada. —Jménem arcidiec. Cyril. Jednoty Olomoucké p. Divina tlumočil pozdrav Moravy, vy-slovil politování, že nemohla býti valná hromada konána podle původního plánu v Olomouci, a zároveň naději v lepší, klidnější časy, ze-jména pro naši mládež. Skončil slovy: „Těšíme se, dá-li Búh, že příští rok vás přivítáme na Moravě.” — 6. VoUných návrhů nebylo. Pouze revisor účtů p. Tefour učinil dotaz, jak se utvářel hospodářský poměr mezi O. J. C. a Křest. Akademií. Předseda Msgre Boháč podal vysvětlení ve smyslu nově schváleného fot-muláře sta-nov O. J. C. — 7. Předseda Msgre Boháč skončil jednání, všem poděkoval a jménem všech vy-slovil prosbu a přání, aby nás Pán Bůh provázel svým požehnáním, abychom i v budoucnu pracovali s chutí a s neutuchajícím zájmem. -- Přítomni byli kromě s počátku jmenovaných zástupci Cyril. jednot v Praze u Panny Marie Sněžné, u sv. Ludmily, u sv. Ignáce, na Žižkově, v Nuslích, na Březovbch Horách, členové výboru O. J. C. a pozvaní hosté, zajímající se o církev-ní hudbu a činnost jednoty. Omluvili se Msgre Doskočil a p, prof. Zástěra. — Zapsala Marie Lišková.
Radio
chytiti s radostí, která by odpovídala povzneseným chvílím jednoho z nejvzácnějších aktů pro věřícího katolíka, ani jednu z našich stanic; by-li jsme tu rozhlasovým programem naprosto zklamáni. Pražské radio si tu 'v hodinách korunovace vysílá jenom reprodukovanou hudbu, a v ní zase hudebně sic velmi hodnotné věci J. Š. Bacha, skladatele protestantského živofního názoru (třebaže ve své jedné z největších skla,-daeb ,mši h-moll" poklonil se katolické liturgii s takovou úctou jako málokdo jiný). Naši odborníci v radiu měli aspoň pro tento den míti tolik pochopení, aby dali na program v první řadě hudbu přímo vysílanou ze studia, dále hudbu katolických komponistů. Jenom letmý pohled do všeobecných dějin hudby by je jistě presvědčil, čím právě katolická hudba pro tento vývoj byla a nadto, pokud možno, přihlížeti s národního hlediska k domácí hudbě církevní, která nás Cechy právě v cizině doporučuje neméně přesvědčivě jako hudba světská. Je fěžk~o věřit, že by tento nedělní program byI sestaven z nezkušenosti nebo nevědomosti. — Vedení pražského rozhlasu dopustilo se další bezohlednosti vůči nám katolíkům, když nedovedlo aspoň částečně zachycovati průběh slavností vatikánských. Zkrátka, byli jsme úpině zklamáni. — Jestliže domácí rozhlas nás úpině zklamal, mohli jsme nejkrásnější dojmy získati přímo ze stanice římské, nebo prostřednictvím jiné, cizí, na př. Varšavy. Doposlouchávali jsme se tu nejvyšších krás, jakými vůbec je prosyoena katolická liturgie ve spoji s katolickou umělou hudbou církevní, v níž skvěla se v nehynoucích hodnotách slavná „Missa Papae Maroelli” pro šesfihlasý smíšený sbor a capella, k níž stylově ve vzácném souhlasu pojily se prokomponované v novějším slohu proměnlivé části mešní, vedle jedinečně čis‑

