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„Žádné mapy si neberu. Mám jen vytištěný seznam měst, kterými 

mám projít. Pak už není problém se v každé vesnici doptat, kudy dál. 

A kdyby to nevyšlo, mám s sebou kompas. Středověcí poutníci to 

měli úplně stejně.“ 

 

Ladislav Zibura (český cestovatel a spisovatel) 
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Milí farníci a všichni čtenáři KoMPasu, 

už dlouho jsme se prostřednictvím KoMPasu nepotkali. Protože se 

každý nezdar a každé zpoždění nyní svádí na covid-19, tak i my 

můžeme konstatovat, že za to může covid.       Ale s novými 

zkušenostmi a nadhledem víme, že to zas není taková katastrofa – to, 

že letní číslo KoMPasu nevyšlo a že toto vychází o měsíc a půl 

později. Důležité je, že 4. číslo KoMPasu je na světě, veselme se, 

a že jeho četbou a prohlížením můžeme i v pandemické době najít 

společný směr, radujme se. 

 Nedávno jsem si uvědomil, že doba koronaviru, která u nás 

začala v březnu, je vlastně takový advent. Pečlivě sledujeme zprávy, 

toužebně očekáváme nová rozvolnění a nemůžeme se dočkat, až toto 

globálně nemocné období skončí. Kdybychom takovým způsobem 

prožívali i čtyři týdny doby adventní, kdybychom takto čekali na 

příchod Vykupitele – to by potom byly Vánoce! To by se čekalo na 

Boha! 

 Čekání na vydání tohoto KoMPasu bylo také takovým 

adventem. Zpočátku se zdálo, že toto vydání, bude-li vůbec, bude 

„dietní“. Bylo málo příspěvků. Dokonce jsem o 10 dní prodloužil 

uzávěrku a začal oslovovat další z Vás ohledně příspěvku do 

KoMPasu. A pak, i když už bylo po druhé uzávěrce, nepřestal 

KoMPas kynout jako vhozený do „Hrnečku vař!“ A tak je toto číslo 

poměrně obézní. Ale věřím, že KoMPasové střelce nebude dělat 

potíže otočit se přes ciferníkové bříško do správného směru. 
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 S povděkem, že advent KoMPasu už skončil a nám, nám 

vytisknul se, se učme vděčnosti za vše, o čem se na následujících 

téměř osmi desítkách stránek dočteme, a za vše, co 

jsme mohli prožívat jako advent roku 2020, za vše, 

co už prošlo přeměnou ve Vánoce. Ne všechno je 

Boží vůle, něco je Boží dopuštění, nicméně stále 

můžeme být vděční za to, že jsme mnoho ustáli, 

v mnohém se poučili, a že máme schopnost vidět 

věci i z té lepší stránky. Třeba to, že současný typ 

koronaviru nenapadá primárně například trávící trakt a že jsme místo 

roušek nešili pleny. 

 Přeji nám 

pohodovou a přínosnou 

četbu nejen pro dlouhé 

zimní večery, ale 

především „adventní“ 

vědomí, že pokud se do 

tohoto čísla KoMPasu 

ponoříme jako 

Archimedes do plné 

vany, tak určitě něco 

nového objevíme. 

/o. Pavel Vybíhal/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosu dej, nebe nad námi… 

/Marián Škoviera: Advent, příslib Vykupitele/ 



 č. 4              prosinec 2020 

 

  4  
  

 

 

1. Úvodník ........................................................................... 2 

2. Obsah ............................................................................... 4 

3. Korona Velikonoce .......................................................... 5 

4. Pozdravy pod rouškou ..................................................... 8 

5. Artur drakobijec ............................................................. 12 

6. První svaté přijímání ...................................................... 14 

7. Batůžkový projekt  ........................................................ 16 

8. Díků není nikdy dost  .................................................... 17 

9. Zážitek z kaple svatého Floriána ................................... 19 

10. Minipouť do Znojma ..................................................... 20 

11. Kázání pana děkana ....................................................... 23 

12. Růžencové desátky ........................................................ 31 

13. Výročí otce Fikera ......................................................... 34 

14. Televize Azurit .............................................................. 36 

15. Přečetli jsme .................................................................. 38 

16. Vzpomínka .................................................................... 46 

17. InfoPoint … ................................................................... 48 

18. Rozhovor s Karlem Hlávkou ......................................... 53 

19. Z dotazů farníků ............................................................ 58 

20. Jsme poutníci na cestě ................................................... 64 

21. Kalendář (nena)plánovaných akcí ................................. 64 

22. Od sbírky k donátorství ................................................. 65 

23. Tříkrálová sbírka ........................................................... 66 

24. Kolpingova rodina v roce 2020 ....................................  67 

25. Povzbuzení na týden .....................................................  70 

26. Přání k narozeninám ...................................................... 72 

27. Za odměnu básnička ...................................................... 74 



prosinec 2020                                                                                                                 č. 4 

 

 5  
  

 

 

Rok 2020 asi zůstane rokem netradičním, můžeme ho nazvat 

Korona rok. Korona přišla nezvaná a nevítaná, ale ovlivnila spoustu 

událostí kolem nás. Jako příklad bych tady uvedla třeba Korona 

Velikonoce, nebo Velikonoce v době rouškové, době izolace 

a karantény. 

Naštěstí jsme nebyli izolovaní od Pána, i když na první 

pohled to mohlo vypadat, že ani 

k Němu jsme nemohli jít. 

Nemohli jsme chodit do kostela, 

slavit svátky ve společenství 

církve a vlastně ani s širší 

rodinou. Všichni byli 

potencionálně v nebezpečí. 

Nezbylo nic jiného než pozvat 

Pána do svých domovů, mše 

svaté sledovat v televizi a 

eucharistii přijímat skrze Boží 

slovo. Dalo by se říct, že to byla 

těžká doba, duchovnu nepřející.  

Ale Pán nás neopustil, nechával se zahlédnout v těch 

šedivých všednostech karantény, domácí rodinné ponorce a čase 

zastavení se celého světa.  

Proto jsme se rozhodli nenechat se rozhodit koronou, nechtěli 

jsme přijít o svátečnost Velikonoc a sílu, která z nich proudí. Využili 
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jsme netradiční čas a prožili netradiční Velikonoce. Naštěstí nebyl 

problém s informacemi, s pomocí pro domácí bohoslužby, které jsme 

spojili s naší vírou. Svátky u nás začaly už vlastně Květnou nedělí, 

kdy jsme jako rodina jeli prožít soukromou křížovou cestu do 

Dolních Kounic a vyšli na zdejší Kalvárii.  

Na Zelený čtvrtek jsme si připravili bohatou a veselou večeři, 

tak jak to dělal i Ježíš se svými učedníky, na připomínku slavného 

odchodu z otroctví. Připravili jsme si macesy, hořké byliny, vejce, 

a všechny potřebné potraviny, nachystali číší vína i pro Eliáše. Skrze 

Boží slovo jsme si připomněli události přechodu přes Rudé moře 

a všechny důležité Boží skutky v životě Izraelitů. Po vzoru Ježíše 

jsme si navzájem umyli nohy… Po skončení hodů jsme se přesunuli 

do zahrady, kde jsme si v tichosti připomenuli, jak Boží skutky 

pokračovaly skrze Ježíše Krista.              

Velký pátek byl ve 

znamení půstu a připomínek 

oběti, která pro nás byla položena 

až na kříž. Společně jsme si 

udělali velkopáteční domácí 

bohoslužby a malý křížek, jako 

znamení Ježíše, jsme dali do 

kamenného hrobu, který manžel 

s nejmladším, šestiletým synem 

připravil. Pak jsme si pustili 

film o Ježíšově životě, 

abychom si to mohli spojit 

i s reprodukovaným zážitkem.  
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Bílá sobota byla ještě plná dojmů a přemýšlení, spousty 

otázek a rozhovorů. 

Večer jsme zapálili 

ohně, udělali si 

bohoslužbu 

velikonoční vigilie 

a přesunuli se ke 

hrobu, kde po 

Jonáškově kontrole 

hrobu zazněla 

nádherná slova: On 

fakt vstal, není 

tady… Samozřejmě 

manžel pomohl 

k tomuto zázraku, 

ale tato slova 

zarezonovala 

v každém z nás. 

A po ujištění se 

i v Božím slově, že 

opravdu vstal, jsme 

šli slavit. Připravila jsem velkou hostinu všeho, co mají děti rády, 

a byli jsme vzhůru skoro do půlnoci. Náš patnáctiletý syn nakonec 

řekl, že to byly mnohem lepší Velikonoce, protože jsme si to prožili, 

ne se jenom účastnili. S čímž jsem souhlasila, protože ačkoli se tomu 

snažím rozumět jinak než děti, to, co jsme si prožili, bylo živější 

a skutečnější… 

/text Tatiana Himerová, foto archiv rodiny Himerových/ 


