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vářem Vilma Hromádková, II. archivářem Marie Hanušová. Do výboru zvoleni: vsdp. Msgre ThDr. Antonín Stříž, kanovník, slč. Růž. Budělovská, slč. Františka Hrubá, slč. F. Krautwurmová, paní Emilie Reinová, slč. Věra Zbíral.ová. Revisory účtů: slč. Zdeňka Píchová a p. Václav Rýdlo. Po těchto volbách došlo k volným návrhům. Vsdp. Msgre Boháč přednáší za OJC. přání, aby Jednota neopouštěla zpěvy církevní, aby neochabovala ve své činnosti, ale naopak tím více je pěstovala s láskou a hleděla získati co nejvíce nových členů. Slč,. Budělovská vítá nové pány vedoucí, kteří se ujímají funkce, a slibuje jim jménem členstva, že budou vždy pamětlivi slov zesnulých zakladatelů, aby tak Jednotě zachovali čest a slávu a vždy zpívali ke cti a chvále Boží. Vsdp. kanovník Titl omlouvá nepřítomného p. kanovníka Msgra Jos. Bouzka, proná"seje v jeho zastoupení přání Jednotě k jejímu 25. výročí. Za sebe pak děkuje za zvolení jako předsedy a slibuje pracovati na poli svých předchůdců. Děkuje J. M. proboštu Msgru L. Grohovi za jeho práci, kterou pro Jednotu vykonal. Prosí členstvo, aby zůstalo věrno své tradici a kráčelo tou cestou, na které až dosud se nalézá. Ke konci své pro-, mluvy pak pravil, že Jednota může s důvěrou kráčeti kupředu a její práci aby žehnal Bůh. Potom čten došlý blahopřejný dopis od Družinské Jednoty Cyrilské u sv. Ignáce, a slovy piné-ho povzbuzení k další práci končí J. M. Msgr.. Ludvík Groh valnou hromadu. — Frant. Holý, jednatel.
Výroční zpráva Družinské Cyrilské Jednoty u sv. Ignáce v Praze za rok 1939. Od 16. února 1939 čítáme 21. rok své práce. Přehlížíme ji s klidem a uspokojením jako jiná léta, těšíce se vědomím, že dílo, konané s láskou pro slávu Boží, není nikdy ztraceno, a že dojde před trůnem Nejvyššího lepšího a spravedlivějšího o-cenění, než nám dá lidská kritika, nebo než si dáme my sami. Zpíváme opět pravidelně 1. a 3. neděli v měsíci, o každém zasvěceném svátku, o májových pobožnostech, v měsíci Bož. Srdce Páně, na rorátech a a Výstavu Nejsv. Svátosti oltářní. Zvláště slavné zpěvy s orchestrem jsou o Hodech Božích a o velkých svátcích. Ze skladeb v tom roce zpívaných bulte zvláště uvedeny: mše latinské: Říhovského „Missa Loretta”, „Missa brevis et facilis I. a IL",Horák-Stecke.-rova ,Missa Quinta”, Pickova „Missa brevis”, Horníkova „C dur”, Doušova „St. Joanni Baptistae% Fúhrerova op. 197, 203 a „Missa pastora-lis D dur”, Říhovského ,Requiem II.”, české mše: Zák-Sudkova, Halíkova, Zařičanského, Říhovského (op. 77.), vánoční Hradilova a Rybova, zádušní Říhovského, mofefta od Skuherského, Fiihrera a Trumpusa, Pange lingua od Picky, Lexy, Kolovrata, Fiihrera, Strébla, Piiherta, Gollera, vložky eucharistické od Říhovského, Le‑
Jak působí vysílání katolických bohoslužeb na jinověrce, k Tomu přinášejí doklad „Lidové no-viny” z 23. července 1939 v rubrice „Čtenáři píší”. Pod názvem: Ještě náš sváteční rozhlas žaluje F. Nedbal z Hořovio: Nedávno v této rubrice „Lidových novin” měl několik poznámek k našemu svátečnímu rozhlasu V. Hvozdecký ze
 xy, Podlešáka, Hampejse, mariánské od Říhovského, Lexy, Treglera a Fiihricha, sbory k českým patronům od Žáka-Novotného, „Svatý Vácr lave” od Cmírala, „Umučení Páně” od Picky, Pašije od Nešvery, „Regina Coeli” od Fiihrera a Lexy, ,Hl,e d,en" od Strébla, ,Druži,nská hymna" od Vymetala, „Modlitba k Duchu sv.” od Lexy, Říhovského „Litanie loretánské”, Horákovo ,Salve ruina", Hlucháňovy sbory pohi-ební, české rorátní zpěvy od Lehnera Žáka, z cha rálních zpěvů „Missa de Angeliš `, Pange lingua a proměnlivé části při zpívané mši svaté. Zvláště významnými dny a svátky pro nás byly: 12. března akademie na oslavu 20letého trvání naší Cyrilské Jednoty, 23. dubna oslava svatořečení bl. Ondřeje Boboly T. J., 31, července poutní slavnost u sv. Ignáce, 10. září Posvěoení chrámu, 28. září sv. Václava, 29. října svátek Krista Krále, 22. listopadu sv. Cecilie, 8. prosince Panny Marie Neposkvrněné — zasvěoení Družici. Dne 30. června jsme se rozloučili s milým a obětavým předsedou Jednoty, dp. P. Vaníčkem, který odjížděl na misijní studia, přejíce mu Božího požehnání k Těžkému předsevzatému úkolu. Dne 3. září jsme zazpívali na svatbě milé naší spolupěvkyni pí Anně Strnadové-Stuchlíkové v chrámu sv. Ludmily. Dne 30. října jsme blahopřáli vyšehradské Jednotě k její-mu 25lefému trvání. Dne 19. listopadu jsme pro-vedli se zdarem v chrámě oecilskou sbírku. Ně-které hodné členky s panem sbormistrem zpívají z ochoty o svátcích a slavnostech v kostele sv. Barboloměje u Šedivých sester. Zpěvy jsme se zúčastnili pohřbu bývalého superiora T. J. P. Jos. Stryhala 30, června na Vyšehradě, a, dlouholeté členky Mariánské družiny a správkyně domu T. J., slč. Marie Fúrbachové, 11. září na Olšanech. Zádušní mše sv. se zpěvy jsme měli za P. Záka 15. ledna, za P. Lercha 5. února, za sv. Otoe Pia XI. (zpívané requiem) 14. února a za bývalého sbormistra p. Jos. Solnaře 19. března. Máme nyní 20 sopránů, 14 altů. 3 tenory a 7 basů. Ženský sbor velmi získal hlasovými a přednesovými cvičeními, kterých se s nevšední pílí ujala paní Strnad,ová. Vřelé díky a srdečné „Zaplat Bůh1” budtež zd.e vysloveny veledůstojnému řádu Tovaryšstva Ježíšova s vdp. P. superiorem a dp. P. ministrem včele za jejich podporu duchovní i hmotnou, za je-jich laskavé rady a vzácné projevy pozornosti k našim snahám; radostné díky přijmětež všichni členové a členky účinkující, zvláště piln}* a neúnavný náš pan sbormistr, náš ohětavý výbor, zvláště dlouholetá slč. pokladní a svědomitá slč. archivářka. Rozsáhlé veledílo opravy chrámu zavdalo nám nejednu příležitost k akrobatickým pokusům při přelézání a prolézání důkladného lešení. Však se těšíme, až se z jara zastkví celý chrám v piné kráse, že vroucně a s nadšením zapějeme slavné „Te Deum” ad majorem Dei gloriaml — Zapsala Marie Lišková.
Radu
Slaného. Několik poznámek sice světského rázu, ale jistě spravedlivých. I já chci dnes upozorniti na jednu věc svátečního rozhlasu. A t(> na náboženské relace a vysílání hohoslužeb. Ne-bot každý posluchač, který má aspoň trochu smyslu pro spravedlnost, poznává, že se zde děje křivda mnoha a mnoha posluchačům. Vždyt

