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„Když se někdo řídí morálním kompasem, neznamená to, že je 

slaboch nebo že ztratil odvahu.“ 
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Milí farníci a všichni čtenáři KoMPasu, 

zatímco už prožíváme dušičkový čas, naše farnosti stále dýchají 

misijními plícemi, neboť to byla pořádná várka čerstvého vzduchu. 

Bylo třeba se nadechnout, vždyť v Krumlově se poslední misie 

konaly v roce 1969, tedy před padesáti roky, a v Petrovicích v roce 

1934, takže tam jsme na začátku misií mohli zpívat „Bože, cos ráčil, 

před pětaosmdesáti roky.“ 

 Na druhé číslo KoMPasu jsme tak dlouho čekat nemuseli, 

z čehož mám radost. Podobně jako u misií si mnozí kladli otázku, co 

to bude, tak před čtyřmi měsíci si tutéž otázku mnozí kladli 

i o novém farním časopise. Po prvním čísle se doslova zaprášilo, 

někteří se stali členy KoKu (Klub odběratelů KoMPasu) a většina si 

udělala obrázek o tom, jakou má pan děkan představu o farním 

periodiku. Do tohoto čísla se někteří sami přihlásili se svými 

příspěvky. To je suprové! Mám z toho radost a věřím, že to svědčí 

o dobrém nádechu narozeného časopisu. 

 Když 27. října proběhl v krumlovském kostele koncert 

skupiny GOOD WORK, ve většině přítomných se rozproudil život 

a zdálo se, že i kostel se dal do pohybu a kýval věží do rytmu. Přeji 

si, aby i toto číslo KoMPasu pomohlo rozproudit nový (nejen) 

duchovní elán ve všech čtenářích a skrze ně pak v celých farnostech. 

Pojďme na to! 

/o. Pavel Vybíhal/ 
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