
Dopis od Pavla Kříže (Vranovského faráře) 

Zdravím Vás, 

Doufám, že se máte také z čeho radovat v současné situaci, a přeji Vám, ať se nadále těšíte 

pevnému zdraví, abyste přes všechno, čemu čelíte měli sílu a odhodlání sloužit a vyvářet z 

dobrého ještě lepší. Děkuji za vše, co se díky Vám daří. 

Po našich předvelikonočních komunikacích se na Vás obracím opět s prosbou o laskavé 

zveřejnění plakátku v příloze dle Vašich možností – nástěnky, web, případně k obchodu s 

potravinami, nebo v aplikaci "V OBRAZE" - jak uznáte za vhodné. 

Na plakátku je odkaz na stránky, kde lidé mohou najít více informací o této aktivitě. Prosím o 

laskavé zveřejnění. 

Ve stručnosti, o co v této aktivitě jde? - Rádi bychom v rámci 780. výročí poutního místa 

Vranov u Brna (1240-2020) umožnili lidem žijící na území farnosti a nejen, vžít se do 

mentality poutníků, kteří po staletí putovávali krásnou přírodou poutnickými cestami na 

Vranov s vděčností za dobro, kterého se jim dostává/lo, a také s touhou svěřit se svými 

starostmi někomu, kdo osobně zakusil, že u Boha není nic nemožné. Proto z poutního místa 

odcházeli povzbuzeni a vnitřně obohaceni. Povzbuzení potřebujeme stále, je to posila, a 

ještě něco víc. A protože je to "naše" poutní místo, my zde žijeme, přišlo nám vhodné a 

symbolické nabídnout místním lidem možnost přidat se k putování, prožít si ho (může 

kdokoliv, nejen z vašich obcí) a seznámit se tak více s místem v jehož blízkosti se rozhodli žít 

nebo se tam narodili, v místě kudy naši předci šlapali z veliké dálky (až z rakouského 

Poysdorfu), po stejných stezkách jako my v současnosti s podobnými starostmi i radostmi 

života. Kéž tato aktivita přinese každému mnoho dobrého. 

Více o tom najdete zde: 

http://dc-vranov.cz/index.php/828-putovani-na-vranov 

a souvislosti zde: 

http://dc-vranov.cz/index.php/stalo-se/822-pozehnani-nove-putovni-sosky-pm-vranovske-852020-

petrov 

a zde: 

http://dc-vranov.cz/index.php/stalo-se/805-nova-putovni-soska-panny-marie-v-ramci-780-let-od-

zazracneho-uzdraveni-2531240 

a zde: 

http://dc-vranov.cz/index.php/780-vyroci-poutniho-vranova 

Děkuji. 

S přáním klidného a požehnaného dne, 

ThLic.P.P.Kříž, farář 

Vranov u Brna 
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