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Fanfara Palatului Copiilor,
condus` ]i preg`tit` de ini-
mosul profesor Constantin
Andrei, se bucur` deja de
succesul ]i aprecierea nece-
sare ]i suficiente pentru a fi
invitat` la evenimente de

anvergur`, cel mai r`sun`tor
fiind fantasticul Târg de
Cr`ciun de la Viena. Invita-
\ia pentru acest an este va-
labil` pentru perioada 10-
20 decembrie. Pân` atunci,
talenta\ii elevi sunt invita\i

chiar de Ziua Na\ional` a
României, 1 Decembrie, s`
cânte solda\ilor americani
din baza NATO de la Deve-
selu - jude\ul Olt, unde este
amplasat Scutul Antirache-
t`, dar ]i comunit`\ii locale.

Invita\ia a fost formulat` de
primarul loalit`\ii Deveselu,
Ion Aliman. 

La eveniment particip`
]i reprezentan\i ai Armatei
Americane, cantona\i în fa-
cilitatea American`. 

{n 28 noiembrie, Fanfara
a fost invitat` s` interprete-
ze câteva piese la manifes-
t`rile dedicate Zilei Na\io-
nale, la Liceul "Constantin
Brâncoveanu" din Horezu. 

Kandy Reisenauer

Sf. Apostol Andrei, cei
dintâi chemat la propov`duire,
era fiul lui Iona evreul ]i frate-
le Sf. Apostol Petru. Fusese
mai întâi ucenic al Botez`to-
rului, iar pe Domnul a încu-
viin\at s`-L urmeze f`r` ]ov`-
ire, m`rturisindu-L cu bucurie
]i fratelui s`u: "Aflat-am pe
Iisus cel din Nazaret". Dup`
În`l\area Domnului, sor\ii au
hot`rât ca Andrei s` mearg` la
propov`duire în p`r\ile dins-
pre Grecia, Marea Neagr` ]i
Dun`re. }i astfel a ajuns ]i în

p`r\ile noastre, vestind geto-
dacilor cuvântul mântuirii ]i
lasând numeroase urme ale tre-
cerii sale prin Dobrogea, prin-
tre care ]i vestita Pe]ter` a Sf.
Andrei, în imprejurimile c`re-
ia au înflorit cu timpul nume-
roase vetre biserice]ti ]i c`lu-
g`re]ti. 

Se poate spune astfel c` la
noi cre]tinismul are vechime
]i temeiuri apostolice, iar Sf.
Andrei e pe bun` dreptate
socotit ocrotitorul spiritual al
României. În popor i s-a spus

Sântandrei ]i de numele s`u se
leag` numeroase tradi\ii, une-
le far` leg`tur` cu cadrul bise-
ricesc, ci mai degrab` contami-
nate de anumite remini]cen\e
precre]tine, precum aceea le-
gat` de lupi (c`rora Sf. Andrei
le-ar fi un fel de staroste) ]i de
vârcolaci (care ar bântui în noap-
tea anterioar` pr`znuirii sale). 

Biserica "Sf. Andrei"de
pe Str. Morilor, Râmnicu Vâlcea
poart` hramul Sfântului Apostol.

K.R.

30 noiembrie  - Sf. Apostol Andrei cel
Intâi chemat - Ocrotitorul României 

Fanfara Palatului Copiilor
cânt` de 1 Decembrie 
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