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Milí farníci a všichni čtenáři KoMPasu, 

zažili jste něco vlezlého? Třeba zimu? Za letošní zimní období, kdy 

počet dnů s teplotami pod bodem mrazu 

můžeme spočítat na prstech rukou, nám 

v našich kostelech byla mnohdy zima. 

Ačkoli rtuť kostelního teploměru kolísala mezi 

čtyřmi a šesti stupni nad nulou, což je pro kostel 

v zimě krásná teplota, pocitově nám často byla 

zima, která takříkajíc zalézala pod nehty. Zima 

to nebyla velká, ale zato vlezlá a nelibá.  

 Nicméně „vlezlé“ nemusí být nutně 

nepříjemné. Slyšeli jste někdy vlezlou písničku? 

A pak jste si ji taky ještě hodně dlouho zpívali 

a vlezlá melodie nechtěla vyskočit z hlavy? Dostala se takzvaně pod 

kůži nebo přímo do krve a obvykle Vám způsobila 

lepší náladu. 

 I KoMPas může být vlezlý. Ne jako zima, nýbrž 

jako melodie. Ať melodie třetího čísla, jejíž noty do notové osnovy 

nasázeli někteří z nás – farníci, nám s díkem všem přispěvatelům zní 

v myslích i srdcích a ať se k jednotlivým skladbám i preludiím rádi 

vracíme. 

/o. Pavel Vybíhal/ 
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