
Žl  98,5-6.7-8.9 Přišel Hospodin, aby spravoval 
národy podle práva

1: Mal 3,19-20a 2: 2 Sol 3,7-12 Ev. Lk 21,5-19
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl 
Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbo-
řeno.“ Zeptali se ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, že to už nastává?“  
Odpověděl: „Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí lidé totiž přijdou pod mým 
jménem a budou říkat: ‘Já jsem to!’ a ‘Ten čas je tady!’ Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte 
o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec.“ 
Potom jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou velká 
zemětřesení, na různých místech hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení na nebi. Ale 
před tím vším vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám na soud 
a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost 
k svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak 
se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou 
odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. Budete zrazováni i od vlast-
ních rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí. 
Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se 
vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.“

13. 11. 2022
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33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Vyšehorky, Mírov
Zvole, Maletín

Dubicko, Rohle, Třeština
Klášterec, Jedlí, Svébohov

Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Loštice, Moravičany

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě
je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může
celým svým životem sloužit. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
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K EVANGELIU 
Konec světa je děsivým obrazem. Mnohokrát v dějinách se lidé domnívali, že to právě 
nastalo. Příkladem jsou hnutí zmiňovaná kolem roku 1000 n. l. nebo spojená s husitstvím. 
Kristus ale necílil na vystrašení lidí, jak to dnes sledujeme u populistických hnutí, když 
na strach odpovídají nerealistickými sliby. Ježíš mluví ke komunitě svých následovníků, 
dává jim rady a dodává odvahu. Neskrývá náročnost posledních dnů. Upozorňuje na ně-
kolik věcí: Povstanou falešní či prolhaní zachránci, budou útoky na následovníky Krista, 
bude ve světě strach… Ježíš ale povzbuzuje učedníky, aby obavám a strachu nepropadli. 
Posledním pánem dějin není Zlo (srov. první čtení), ale Bůh. Je to čas, kdy se blíží koneč-
né vítězství Boha, dobra, spravedlnosti. Když zakoušíme hrůzy obtížné doby, platí stejná 
povzbuzení. Blíží se čas naší osobní záchrany. Zdroj: vira.cz 

V Barborce vystoupí řecká flétnistka, na klavír ji do-
provodí Martin Hroch
Tuto neděli 13. listopadu v  16.00 hod. zve hudební cyklus 
Bravo do kostela svaté Barbory na koncert významné řecké 
flétnistky a  skladatelky Sophie Mavrogenidou, v  současnosti 
působící na umělecké škole v Aténách. 

Na koncertu zazní mj. skladby J. S. Bacha, Ch. W. Glucka a ve světové premiéře také 
profesora Masarykovy univerzity v Brně Miloše Štědroně. Ten o letošním státním svát-
ku 28. října obdržel z rukou prezidenta republiky Medaili Za zásluhy I. stupně v oblasti 
umění. 
Osobní účast prof. Štědroně, který je kromě jiného autorem hudby ke kultovní Baladě pro 
banditu, je v jednání. Sophii Mavrogenidou doprovodí na klavír dramaturg cyklu Bravo 
Martin Hroch. Vstupenku lze v předprodeji pořídit za zvýhodněnou cenu 120 Kč, držitelé 
karty Bravo mají třicetikorunovou slevu, děti vstup zdarma. PhDr. Zdeněk David

V KATOLICKÉM DOMĚ ZAHRAJÍ DECHOVKY
Příznivci dechové a lidové hudby pravděpodobně s netrpělivostí 
vyhlížejí 17. listopad. Již po třiadvacáté bude tento den v Katolic-
kém domě patřit festivalu dechovek. Akci pořádanou za podpory 
města Zábřeh a Olomouckého kraje zahájí již v 10. hodin prvními 
tóny dechová hudba Rohelanka. V  programu se dále představí de-

chová hudba Kdo Má Čas, Loštická veselka a Postřelmovská muzika. 
Festival vyvrcholí vystoupením dechové hudby Moravští muzikanti. 
Slosovatelné vstupné činí 150 Kč. Vstupenky možno rezervovat na 
tel. 731 465 717. Tombola a občerstvení zajištěno. Josef Klimek

NOVÁ VĚŽ NA KAPLI NAROZENÍ PANNY MARIE V ROVENSKU
Obec Rovensko provádí v současné době „výrobu“ nové věže na kapli Na-
rození Panny Marie. 
Prosíme o pomoc a případnou nabídku na odkup cca 1m3 modřínových 
trámů (nejlépe vyschlých) o rozměrech 16 x 14 cm a 14 x 14 cm, které 
chybí. Josef Šincl, starosta obce, tel. 606 885 139
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 15. listopadu sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve  
Středa 16. listopadu sv. Markéty Skotské 
Čtvrtek 17. listopadu památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
Neděle 20. listopadu SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

SVATOMARTINSKÉ HODY V LUPĚNÉM budou tuto v neděli 13. listopadu. Hodo-
vá mše svatá v 10.30 hod. 

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH bude v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze udělo-
vána ve středu 16. listopadu při mši svaté v 9.25 hod. 

O státním svátku ve čtvrtek 17. listopadu bude sloužena mše svatá ve farním kostele 
v Zábřeze v 17.30 hod.

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 18.–19. 11. 2022 OLOMOUC 
Více informací, program i možnost přihlásit se najdete na

https://mladez.ado.cz/adsm-2022/

DUCHOVNÍ OBNOVA
S P. MGR. MARTINEM KARLEM SATORIOU OCSO

Pastorační rada farnosti zve všechny zájemce na duchovní obnovu 
s názvem „Modli se a pracuj“, která proběhne v sobotu 3. prosince.
V úvodu je mše svatá v 9 hod. v kostele sv. Barbory (promluva bude 
součástí tématu). Program bude pokračovat v Katolickém domě do-
polední přednáškou, následuje oběd. Odpoledne program pokračuje 
a zakončený bude diskusí. Předpokládané ukončení cca v 16.00 hod.
 Z  organizačních důvodů je třeba se k  účasti předem přihlásit 
včetně objednání oběda na tel. čísle fary 583  414  531, případně 
731 626 509: nebo e-mailem fazabreh@ado.cz. Cena oběda 120 Kč, příspěvek na režii je 
dobrovolný. pastorační rada farnosti Zábřeh

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ PRO ZRALÉ KATOLÍKY
Milí farníci, příprava na biřmování pro mladé již začala. V souvislosti 
s touto přípravou chceme nabídnout přípravu na biřmování pro zralé 
katolíky, kteří již dovršili věk 60 let a dosud nepřijali svátost biřmování. 
Příprava začne až po novém roce. Setkání budou bývat ve středu do-
poledne po mši svaté od 10.15 do 11.15 hod. Do prázdnin bude šest 
setkání, obvykle budou bývat druhou středu v měsíci. Setkání budou: 

11. 1., 8. 2., 15. 3., 12. 4., 10. 5., 24. 5. (před Letnicemi). 
Před přijetím svátosti biřmování bude večer chval s příležitostí ke svátosti smíření. Svátost 
biřmování bude udělena na podzim roku 2023 v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze.
Přihlašujte se prosím ve farní kanceláři nebo na e-mailu: ponizil.frantisek@ado.cz nejpoz-
ději do 15. 12. 2022. P. František Ponížil
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RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ
První zkouška na RYBOVU MŠI je v  pondělí 14. listopadu 2022 
v 17.00 hodin na ZUŠ Zábřeh – Školská 349/9 
Dirigent Mgr. Pavel Doubrava, ředitel ZUŠ Zábřeh.
Další zkoušky vždy v pondělí v 17.00 hodin.

POZVÁNKA
Dovoluji si vás pozvat v neděli 20. 11. 2022 ve 14.00 hod. k malému 
zastavení u Hohnova kříže nad Bořinami. Kříž je nově opraven a bude 
požehnán otcem děkanem. Po požehnání bude možnost krátce posedět 
v Katolickém domě.
Kříž byl restaurován s přispěním Olomouckého kraje, města Zábřeha, 
Šumperské provozní vodohospodářské společnosti a  Farního muzea 
Zábřeh, které též administrovalo žádost o dotace. Míla Janů

VÝBOR SPOLKU METODĚJ HLEDÁ: samostatného, spolehlivého a loajálního zájem-
ce na pozici „Provozní vedoucí Katolického domu“. 
Hlavní náplň:
 Řízení a zajišťování provozu domu
 Pronájmy
 Zajišťování kulturních akcí
 Vedení účetnictví
Nabídky se stručným životopisem a představu o vedení Katolického domu
zasílejte do 20. listopadu 2022 na e-mail: jirkak@centrum.cz (případné dotazy na
tel č. 605 320 884). Krňávek Jiří, předseda

OPĚT OTVÍRÁME – OD TÉTO NEDĚLE 13. LISTOPADU KAVÁRNU V MRC HNÍZ-
DO! ZVEME VÁS PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ DO HNÍZDA NA KÁVU (cca od 9.30-11.30). 
Občerstvení z vlastní pekárny vítáno  Markéta Johnová 

FARNÍ KAVÁRNA bude mít premiéru o první neděli adventní, tedy 
27. listopadu po mši svaté, zhruba od 9:30 hod. na Devítce.
 Za přípravný tým Jana A. Nováková

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA…NEJEN PRO ZDRAVOTNÍKY 
S P. ThLic. Karlem D. Skočovským, Ph.D. 3. 12. 2022 v penzionu sester františkánek 
(Hrnčířská 128/14, Olomouc). Zahájení v 9.00, zakončení v 15.30 hod.
Závazně přihlašovat se můžete na webu jsmeblizkovam.cz do 24. listopadu.
Případné dotazy na resetkova.vera@ado.cz
Dobrovolný příspěvek 200 Kč, oběd a občerstvení zajištěno.

HLEDAT A NACHÁZET
Každý hledáme v určitém období svého života svoji „Cestu“ rozhodujeme se, jestli  být 
dobrým knězem, skvělým tátou nebo řádovou sestrou. Proces rozhodnutí je často bolesti-
vý. Proto je tu nový web https://www.hledampovolani.cz/
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dubicko              dubicko              dubicko

SVATOMARTINSKÝ KONCERT V ROHLI
Tradiční Svatomartinský varhanní koncert se uskuteční v  ne-
děli 13. 11. 2022 v kostele sv. Martina. Začátek ve 14.00 hod.
Účinkují: Eliška Minářová – soprán, Tereza Kozubková – alt, 
David Škařupa – trubka a zpěv, Petr Strakoš – varhany. Srdeč-
ně zveme k účasti.  Za pořadatele MUDr. Antonín Kutálek

Červenovodsko            Červenovodsko
Sbírky z neděle 6. listopadu na Charitu: Červená Voda 2.576, Písařov 3.820, Jakubovice 
527 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

Farnosti  spravované  z  klášterce
Sbírky z neděle 6. listopadu na Charitu: Klášterec 3.400; Svébohov 2.700; Jedlí  3.100 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

postřelmovsko            postřelmovsko
V neděli 20. listopadu bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (mi-
nule 9.410 Kč a dary celkem 23.000 Kč) a na kapli v Chromči (minule o hodech 5.500 Kč 
a dary celkem 4.000 Kč).
Při sbírce na misie v neděli 23. října se vybralo: Postřelmov 7.067 Kč, Chromeč 8.200 Kč, 
Sudkov 910 Kč, Lesnice 5.890 Kč, Dlouhomilov 500 Kč. 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn 

štítecko              štítecko              štítecko
Sbírky z  neděle 6. listopadu na Charitu: Štíty 1.880; Horní Studénky 2.100; Cotkytle 
390 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ
V sobotu 19. listopadu v 17.00 hod. bude v Herolticích mše sv. s nedělní platností, po ní 
pobožnost na hřbitově. P. Jacek Brończyk

V neděli 20. 11. na SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE bude bohoslužba pro děti 
a při ní účelová sbírka:

v Horních Studénkách při mši svaté v 7.30 hod. sbírka na opravy
ve Štítech při mši svaté v 9.00 hod. sbírka na potřeby farnosti
v Cotkytli při mši svaté v 11.00 hod. sbírka na potřeby farnosti

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme paní Alžbětě Valentové za její celoživotní obětavou službu ve 
farnosti Štíty, za starost o kostel, faru, farní zahradu a ve farnosti sloužící 
kněze. K blížícímu se svátku jí přejeme hojnost Božího požehnání, pokoj 
a zdraví. Děkují a vše v modlitbách vyprošují P. Jacek Brończyk a farníci. 
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lošticko              lošticko              lošticko
Sbírky z neděle 6. listopadu na Charitu: Loštice 3.482; Moravičany 13.270; Bílá Lhota 
1.950 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

 Tuto neděli 13. listopadu po mši svaté bude v Moravičanech a v Lošticích Charita Zá-
břeh prodávat svíčky na adventní věnce, knihy, kalendáře apod.

 Ve čtvrtek 17. listopadu o státním svátku budou ve farních kostelech slouženy  mše 
svaté  jako v neděli

SLOŽENÍ NOVÉ FARNÍ RADY V MORAVIČANECH 
Pastorační rada, zvolení členové: Jiří Zatloukal, Vlasta Čepová, Radka Adamcová, Jiří 
Hroch, Vladimír Zacpal, jmenovaní členové: Josef Bílek, Tereza Horníčková, Vojtěch 
Hroch, delegovaní členové: Jan Gottwald st., Jarmila Chmelařová a jmenovaní do ekono-
mické rady: Marie Adamcová, Jan Adamec ml., Oldřich Sultus ml.  
Ustanovující setkání farní rady bude v pátek 2. prosince v 18.00 hod. na faře.

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH budeme v Bílé Lhotě vysluhovat v neděli 20. lis-
topadu v 9.00 hod. a v Moravičanech ve čtvrtek 24. listopadu při mši svaté.

SDRUŽENÍ ZÁZRAČNÉ MEDAILE
V neděli 27. listopadu o svátku Panny Marie Zázračné me-
daile přijede sestra Romana DKL z Mendriky. Setkání dětí 
všech farností bude v 15.00 hod. 
Poté v 16.30 hod. bude setkání Sdružení Zázračné medaile, 
rodin, do kterých od misií přichází putovní kaplička Panny 
Marie.
Zázračná medailka, neboli Medailka Neposkvrněného Početí  vznikla na základě marián-
ského zjevení v Rue du Bac v Paříži. Zde se roku 1830 zjevila Panna Marie vincentce sv. Ka-
teřině Labouré.
Líc: Postava Panny Marie stojí na zeměkouli a drtí svou nohou hada. Podle slov Matky Boží, 
koule představuje celý svět, hlavně Francii a každého člověka zvlášť. Obraz hada nám při-
pomíná Boží příslib spásy lidstva a konečné vítězství nad Zlým. Paprsky světla vycházející 
z prstenů na rukách jsou symbolem milostí, které rozdává Panna Maria všem, kteří o ně pro-
sí. Drahokamy na prstenech, které nesvítí, představují milosti, o které lidé zapomínají prosit.  
Rub: Ve středu nalezneme písmeno „M“, nad ním kříž opírající se o krátkou příčku. Pod 
písmenem dvě srdce, jedno s trnovou korunou (Ježíše), druhé probodnuté (Panny Marie). 
Po obvodu dvanáct hvězd připomínajících biblický počet dvanácti kmenů Izraele a dvanácti 
apoštolů.

PMD nabízí misijní stolní kalendáře na rok 2023. Darem 150, nebo 300 Kč pomůžete 
v těžké situaci ve Rwandě. Dar můžete odevzdat v sakristii. 
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Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 6. listopadu na Charitu: Tatenice 3.700; Hoštejn 1.450; Lubník 1.490; 
Kosov 1.080 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde tuto neděli 13. listopadu v 18.00 hod. na faře v Ta-
tenici. 

ADVENTNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZÁBŘEH 
bude v tatenickém kostele sv. Jana Křtitele v neděli 4. prosince ve 14.00 
hod.

Farnost  zvole              Farnost  zvole
Sbírka ve Zvoli z neděle 6. listopadu na Charitu byla 4.760, v Pobučí 1.140 Kč.  
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

DUCHOVNÍ OBNOVA VE ZVOLI – STAŇ SE SVĚTLEM
P. Ján Jakubovič CM misionář z Loštic začne duchovní obnovu přípravnou bohosluž-
bou už toto pondělí 14. listopadu v 17.40 ve farním kostele ve Zvoli. 
Čtvrtek 24. 11. 2022
V  16.30 hod. začneme růžencem; v  17.00 hod. misionář požehná novou zpovědnici; 
v 17.15 hod. následuje mše svatá a v 18.00 hod. přednáška na téma: Co dělat, aby mi zpo-
věď přinášela užitek nebo jak se dobře zpovídat? Od 19.00 do 20.00 hod. tichá adorace.
Pátek 25. 11. 2022
V 16.30 hod. začneme křížovou cestou; v 17.00 hod. následuje mše svatá;
v 17.45 hod. bude přednáška na téma: Jak si zachovat pokoj srdce v dnešní době?
Od 19.00 do 20.00 hod. tichá adorace.
Sobota 26. 11. 2022
V 8.00 hod. začneme mší svatou, v jejímž závěru požehná misionář svíce, od kterých si 
zapálíte svíce na adventních věncích doma; po mši svaté společná snídaně v komunitním 
centru, při které bude čas na otázky misionáři. 
Od 10.00 do 17.00 hod. nabídka svátosti smíření v kostele, zpovídá otec František Eliáš; od 
14.00 hod. návštěvy starých a nemocných doma. 
V 18.00 hod. se sejde mládež děkanátu v kapli v Rájci ke mši svaté a poté bude následovat 
děkanátní „církevní silvestr“ pro mladé. 
Večer ve farním kostele ve Zvoli tichá adorace (čas bude upřesněn). 
Neděle 27. 11. 2022
V 10.15 hod. mše svatá, kterou bude celebrovat misionář 
P. Ján Jakubovič. 
Téma promluvy: Jak upravit cestu, aby Bůh přišel i ke mně.

(Ve čtvrtek až v sobotu, po večerním programu zabezpečí-
me odvoz starších lidí do okolních vesnic.)
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Sbírky z neděle 6. listopadu na Charitu: Zábřeh 36.657; Rovensko 1.720 Kč.
Dary: na platy kněží 1.000, na Radio Proglas 500, na TV NOE 750, na potřeby farnosti 
2.650 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč  

cHaritativní  sluŽba  církve  v  dĚkanátu
ZVEME NA VÁNOČNÍ VÝSTAVU DO OÁZY 
Po několika letech, kdy byly prostory Centra denních služeb Oáza pro veřejnost uzavřené, 
připravují klienti a pracovníci výstavu s nádechem Vánoc. 
Její neopakovatelnou atmosféru můžete nasát ve středu 
23. 11. 2022 od 9.00 do 14.00 hod. v zázemí centra (Žiž-
kova 7/15, Zábřeh). 
Zhlédnete tvorbu, která vznikala v  rámci výtvarných projektů podpořených Mini-
sterstvem kultury, nakoupíte dárky pro své blízké, spočinete a  občerstvíte se v  KA-
VÁRNĚ u  kávy, čaje a  něčeho dobrého. Rozhodně si nenechte tuto výstavu ujít. 
Těšíme se na vás. 

  

Z výkladů svatého Augustina, biskupa, na žalmy k neděli 13. listopadu
Neodmítejme první příchod, abychom se nemuseli bát druhého
Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy před Hospodinem, že při-
chází, že přichází soudit zemi. Přišel poprvé a přijde zase. Při prv-
ním příchodu zaznělo v evangeliu toto jeho slovo: Od této chvíle 
uvidíte Syna člověka, jak přichází v oblacích. Co to znamená: od 
této chvíle? Cožpak Pán nepřijde teprve později, až budou všech-
na pokolení země nad sebou naříkat? Nejprve přišel v těch, kdo 
ho hlásali, a naplnil celý svět. Neodmítejme tento jeho první pří-

chod, abychom se nemuseli bát druhého.
Co má tedy křesťan dělat? Užívat tohoto světa, ale nikoli mu otročit. Co to znamená? Mít 
jako bychom neměli, jak říká apoštol: Bratři: Čas je krátký. Proto ti, kdo mají manželku, 
ať žijí, jako by ji neměli, a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se 
neradovali, a ti, kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat nic, a ti, kdo užívají tohoto světa, jako 
by ho nevyužívali, neboť tento viditelný svět pomíjí. Rád bych, abyste byli bez starostí. Kdo 
nemá starosti, klidně čeká, až jeho Pán přijde. Vždyť co je to za lásku ke Kristu, bojíme-li 
se, aby nepřišel? Neměli bychom se, bratři, stydět? Milujeme, a bojíme se jeho příchodu. 
Milujeme ho pak opravdu? Nebo máme raději své hříchy? Nuže, ty hříchy mějme v ne-
návisti a milujme toho, který přijde hříchy trestat. Přijde, ať chceme nebo nechceme. Že 
nepřichází hned teď, neznamená ještě, že nepřijde. On přijde, ale nevíme kdy. Když tě však 
najde připraveného, nevadí, že to nevíš…
Dary Bohu nejmilejší jsou: milosrdenství, pokora, upřímná kajícnost, pokoj, láska. Ty při-
nášejme, a můžeme bezpečně očekávat příchod soudce, který bude soudit svět spravedlivě 
a národy podle své pravdy.


