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POZVÁNKA   Dny otevfien˘ch dvefií
Téma: Typáfie, razítka a jejich otisky ve sbírkách Státního okresního archivu Blansko.   

Bez ‰templu ani ránu, aneb úfiední ‰iml v praxi.
Kdy? 27. – 29. ãervna 2017 od 9.00 do 17.00 hod.     30. ãervna 2017 od 9.00 do 12.00

Kde? budova Státního okresního archivu Blansko, Komenského 9

Po zhlédnutí vystaven˘ch exempláfiÛ máme pro zájemce pfiipraven praktick˘ koutek, 
v nûmÏ si kaÏd˘ mÛÏe vyzkou‰et peãetûní.

Svatojánsk˘ sbor zpíval v Adamovû
O sluncem prohfiáté druhé kvûtnové nedûli zavítal svitáveck˘ svatojánsk˘ pûveck˘ sbor tentokráte do

Adamova. Zde v kostele zasvûceném sv. Barbofie zpíval pfii ranní m‰i svaté. Tuto slouÏil PaeDr. P. Pavel
Lazárek PhDr. a také v zaãátku m‰e svatojánsk˘ sbor pfiivítal. 

Sbor fiídila jeho vedoucí a sbor-
mistrynû paní Leontina Koryãán-
ková, na varhany doprovázel Jifií
Pohl. Sbor pfiedvedl „Slavnostní
m‰i” od J. Valenty ve v‰ech jejích
ãástech Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus, Benedictus a Agnus. Pfied
pfiímluvami zazpíval sbor veliko-
noãní VstalÈ jest. Po skonãení m‰e
zaznûl z lodi kostela mohutn˘ po-
tlesk pfiítomn˘ch vûfiících a byl
jich slu‰n˘ poãet 165! Také du-
chovní správce P. Lazárek po
skonãení m‰e v‰em zpûvákÛm po-
dûkoval za hezké zpûvy a odjel
slouÏit m‰i do Bílovic nad

Svitavou. ZpûvákÛ se hned ujala
paní ing. Ludmila Pokorná. Podala
v‰em vyãerpávající v˘klad o histo-
rii kostela sv. Barbory a hlavnû
o historii Svûtelského oltáfie, o zci-
zení dvou so‰ek a jejich nálezu
v Rakousku a jejich pfiedání ãesk˘m
úfiadÛm. Po dÛkladném v˘kladu se
sbor odebral do farního sálu na fafie
k poho‰tûní. Na dotazy opût odpo-
vídala paní ing. Ludmila Pokorná.
TaktéÏ se do sálu dostavil pan
Kuãera, kter˘ povyprávûl o tom, jak
nalezl zázraãnû zdravotnû vyvûrají-
cí pramen, kter˘ dokázal potrubím
pfiivést aÏ pfied faru k parkovi‰ti.

Zpûváci si kohoutkem napustili do
sv˘ch lahví léãivou vodu a pomalu
se pfiesouvali jedni sv˘mi auty
a druzí vlakem do sv˘ch domovÛ.

Z tohoto místa dûkujeme adamov-
sk˘m za milé pfiijetí a poho‰tûní a pa-
ní ing. Pokorné za obsáhl˘ v˘klad.
V‰em ãtenáfiÛ doporuãujeme náv‰tû-
vu kostela se Svûtelsk˘m oltáfiem.
Velké upfiímné díky patfií téÏ sbormist-
ryni paní Koryãánkové za nacviãová-
ní, varhaníkovi panu Jifiímu Pohlovi
za vzorné vedení varhan a v‰em zpû-
vákÛm za líbezné zpûvy. Díky Vám!

Text: Miroslav Holík
Foto: Leontina Koryãánková


