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„Při mši nejde o věci okrajového významu. To je jen ciferník 

kompasu. Kristus je střelka, která ukazuje k Bohu.“ 

 

Mark Hart 
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Milí farníci a všichni čtenáři KoMPasu, 

ve 4. čísle Moravskokrumlovských novin, které vyšly letos 

12. dubna, jsem v úvodním slově pana senátora a našeho starosty 

Tomáše Třetiny četl o špatném přístupu ke sportu během pandemie, 

o zavřených sportovištích či dětských hřištích a o jeho snaze 

dojednat výjimky a nastavit pravidla pro umožnění provozu hřišť 

a sportovišť i během karanténních opatření. A tak jsem si jeho 

myšlenku posunul o level výš a říkal jsem si, že by se nemělo jednat 

pouze o tělesný sport, ale také o duchovní sport. Nejde přece jen 

o zdraví těla, ale i o zdraví duše (a ve zdravém těle zdravý duch 

nezaručuje zdravou duši). Vždyť i modlitba a návštěva bohoslužeb je 

určitý druh sportu, kterým se utužuje a zmlazuje duše, aby byla 

zdravá a silná. Nechci však na téma udělování privilegií psát, neboť 

každé takové nastavení jen pro určitou skupinu obyvatel s sebou 

přináší nejen větší riziko nákazy, ale především nepokoje od těch, 

kteří zrovna tu kterou výjimku nepotřebují.  

 KoMPasu však jedna výjimka udělena byla (tedy doufám, že 

se jedná o výjimku), a sice, že vychází pouze jedno číslo během 

kalendářního roku. Nebudeme to svádět na pandemii, ta za to až tolik 

nemůže. Důležité je, že páté číslo vyšlo.  

A tak nám všem přeji, abychom se do tohoto čísla s chutí 

začetli a díky němu se i nadále dokázali správně orientovat v životě. 

A budu rád, když se z dalších čtenářů v příštím čísle stanou 

přispěvatelé, jejíchž zásluhou se 6. čísla dočkáme už zjara 2022. 

/o. Pavel Vybíhal/ 
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