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EDITORIAL
Skončilo léto, které bylo aspoň pro mne za mnohé roky, které už pamatuju, hodně netypické. Především stále pokračující válka na Ukrajině, kdy jsem si ještě na začátku roku
naivně myslela, že si něco takového Rusko nedovolí. Přeci v dnešní době není možné,
navíc v Evropě, aby na základě svévolného rozhodnutí jediného politika či nepatrné
skupinky lidí jedna mocnost jen tak napadla jiný suverénní stát. Je to sice zvrácené, ale
bohužel je to možné! Statisíce uprchlíků, desítky tisíc mrtvých a zraněných. Rozbitá
města a vesnice. Zničená infrastruktura. Tvrdé ekonomické dopady, které zasáhly i nás.
Rostoucí inflace. Drahota. Strach z budoucnosti. A politici, kteří, ač mají sami na hlavě
pořádnou kopici másla, ještě přikládají na oheň polena, aby si přihřívali vlastní politickou polévku. Přesně podle starého hesla: „Čím hůře, tím lépe... Pro nás.“ Jistě, ve fungující demokracii je naprosto normální a v pořádku, že každý má právo a může svobodně
hlásat své politické názory a kritizovat ty, kdož jsou právě u moci. Přesto si ale myslím,
že i tato svoboda má mít kultivovanější podobu a měla by se řídit nepsanými zásadami
slušnosti a morálky.
Ale dost! Nechci rovněž lít na oheň olej, protože co se týče názorů na tuhle válku, na
postoj k uprchlíkům a na to, jak se to všechno promítá do našich peněženek, se názory
ve společnosti, a tedy i v naší farnosti, polarizují, a lidi celá ta neutěšená situace rozděluje snad ještě víc, než je dělily postoje k tomu, zda se nechat očkovat proti covidu či nikoli. Nálada ve společnosti klesá k bodu mrazu, paradoxně i proto, že k tomu všemu ještě tohle léto s sebou přineslo vedra až úmorná. Sucho. Požáry. A především strach z toho, co přinese podzim.
A potom přicházely na mailovou adresu Zpravodaje vaše příspěvky. Zprávy o dění na
Loretě a z poutního zájezdu na Javořinu. Moc pěkné líčení prožitku z farní dovolené doplněné fotkami. Farní Charita Cheb informuje všechny, kteří se ocitli v pasti dluhů a
uvádí na stránkách tohoto Zpravodaje adresu a kontakt, kam se mohou obrátit o radu a
pomoc, jak se s nimi vypořádat. Tradičně velice krásné duchovní zamyšlení napsala naše „sestřička“ Jana. A venku začalo vydatně pršet. Moje obavy z možného dalšího zhoršení politické i ekonomické situace jak v naší zemi, tak i ve světě, to sice nerozptýlilo,
ale znovu se mi rozblikalo v dálce malé světélko naděje. Ano, pokud v nás neuhasla víra, naděje, a hlavně pak láska, nikdy a nic nemůže být tak zlé, abychom se s tím nevypořádali.
A tak se tedy vyzbrojeni vírou, nadějí a láskou vydejme na cestu podzimem.
rym

DIECÉZNÍ POUŤ
Tradiční diecézní pouť do Teplé proběhne 10. září. Začne v 9:45 u kříže a bude pokračovat přes celé dopoledne a odpoledne připravenými programy. Pouť zakončíme slavením eucharistie od 14:30.
Více na straně 23
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SLOVO FARÁŘŮ
listu na počátku covidové pandemie o tom,
že jsme pravděpodobně na prahu zásadní
proměny společnosti, tušil jsem, že na tom
něco bude. Jen jsem si tehdy ještě moc nedovedl představit, v čem ta proměna bude
spočívat.
Dnes, uprostřed hluboké krize vzájemné
důvěry jak v církvi, tak v širší společnosti,
už obrysy oné temné „novosti“ vidím mnohem zřetelněji. A jsem o to více přesvědčený, že i chebská farnost je volána být součástí této společné cesty „neznámou krajinou“. Společné cesty, na které budete spolu
s vaším novým farářem hledat, jak být nablízku těm, kteří se propadnou sítem státní
sociální podpory do neschopnosti ufinancovat své vlastní bydlení. Jak jít společně s
těmi, kteří se propadnou sítem vztahů se
svými nejbližšími do prázdnoty beznaděje.
I jak na společné cestě naslouchat těm, kteří se propadnou sítem svých, pro ně již neudržitelných, představ o Bohu do vzpoury
vůči čemukoli, co s těmito představami bylo spojené…
Těším se, že součástí tohoto společného
hledání a putování bude nejen diecézní
pouť v Teplé (10. 9.), ale že i v rámci celé
diecéze budeme i nadále spolupracovat na
vytváření prostorů pro doprovázení lidí
v jejich nejistotách a sdílení naděje.
Děkuji, že jsem na tomto vašem společném hledání mohl mít posledních osmnáct
let účast a že jste v něm i nadále vytrvalí. A
všem nám vyprošuji, abychom mohli společně zakoušet to, co zaznělo na závěr zmíněného Tomášova pastýřského listu:
„Svět se skutečně mění a my jsme vyzváni, abychom na tyto změny reagovali
zodpovědně, ale zároveň s důvěrou v dobrého Boha a s nadějí, že On je ten, který
nás provází.“
Váš Petr
agas.cz

SLOVO NOVÉHO FARÁŘE
Intenzivní čas, trochu hektičnost, rychlý
spád událostí, setkávání. Teď. Před čtyřmi
roky se mi rozpadl známý svět, přišlo stěhování, opuštění místa, vztahů, života a neznámo začalo. Myslel jsem si, že ne, že
přece se nic moc neděje. Ale dělo se. Už
nefungovalo, na co jsem spoléhal. Chci nebo nechci hledat, usilovat, důvěřovat?
Kde? Co? Nové zdroje? Trvalo mi, než
jsem se zorientoval. Dělal jsem chyby. Motal jsem se jako ospalý slon.
Jsem na tom stejně a vím, co mě čeká?
Nevím, nejsem. Kolik z nás zažilo podobné
události: stěhování, smrt někoho blízkého,
změna zaměstnání, rozvod… Kolik podobných příběhů známe z bible. Řešení nehledám u kováříčka, ale u kováře.
Přeju hezký start nového školního roku.
Hezký zářijový čas.
Libor

SLOVO STARÉHO FARÁŘE
Moji milí, dnes vás takto oslovuji naposledy. Neříkám, že to ve mně nevyvolává určitou nostalgii. Zároveň ale i tichou naději.
Naději nejen uprostřed malých změn
v našich životech, podobných změně faráře
v okresním městě. Naději hlubší. Naději
uprostřed cesty onou podivnou krajinou, na
kterou jsme se společně vydali tváří v tvář
koronavirové pandemii a ve které pokračujeme nyní, s válkou za humny a s finanční
krizí na spadnutí.
Osobně pro nejbližší měsíce vnímám jako klíčové především toto: Abychom uprostřed této dnešní extrémně nejisté doby jakožto místní církev ve všech jejích podobách setrvali na společné cestě se všemi
lidmi, zvlášť s těmi, kteří se právě kvůli
nejistotě této doby ocitnou na okraji pozornosti. Když jsem více než před dvěma lety
naslouchal slovům Tomášova pastýřského
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SLOVO PAPEŽE
REAGUJME ČINEM
NA TRPKÉ VOLÁNÍ ZEMĚ
„Naslouchejme hlasu stvoření“ – tento název nese poselství papeže Františka k letošnímu Světovému dni modliteb za péči o
stvoření, který připadne na 1. září. Stejně
jako v poselství ke komunikačním prostředkům papež letos vybízel k naslouchání
srdcem, vyzývá nyní každého člověka, aby
naslouchal volání přírody, která na jedné
straně chválí milovaného Stvořitele, avšak
na straně druhé si stěžuje na nešetrné zacházení ze strany lidí.
Matka Země volá a s pohledem na budoucnost volají také všichni živí tvorové,
chudí lidé, původní národy i naše děti:
zhoršování životního prostředí a vykořisťování jsou výzvou, na kterou musíme reagovat. Je zapotřebí ekologické konverze jednotlivců a komunit: kdo může, ať jedná.
Tuto pozornou analýzu a zároveň naléhavou výzvu mezinárodnímu společenství obsahuje papežovo poselství k 1. září, Světovému dni modliteb za péči o stvoření. Tento den zahajuje údobí, nazvané jako „Čas
stvoření“, trvající až do svátku sv. Františka
z Assisi (4. října): „Je to zvláštní čas pro
všechny křesťany, aby se modlili a společně pečovali o náš společný domov“, píše
papež. Původně byla tato iniciativa inspirována konstantinopolským ekumenickým
patriarchátem a je, jak vysvětluje František,
„příležitostí k 'ekologickému obrácení', k
němuž nás vybídl sv. Jan Pavel II. v reakci
na 'ekologickou katastrofu', kterou předpověděl sv. Pavel VI. již v roce 1970“. Letos
papež v rámci Času stvoření prosí zejména
o modlitby v souvislosti se dvěma důležitými summity o klimatu a biologické rozmanitosti. Nezastírá totiž, že je třeba, abychom jednali „rozhodně“.

Hlas stvoření: chvalozpěv a také sbor
trpkého volání
Tématem „Času stvoření“, které podnítilo
papežovo poselství, je výzva: „Naslouchejte hlasu stvoření“. Tento hlas, podotýká
František, však zní nelibě: „na jedné straně
tichý chvalozpěv na Pána a Stvořitele, který
si přál, abychom žili ve společenství ve
„velké katedrále stvoření“; na druhé straně
je to sborový „hořký výkřik, který si stěžuje
na naše špatné lidské zacházení“. Jak vysvětluje dále, naše „matka, sestra Země volá a „prosí, abychom přestali se zneužíváním a ničením“; křičí tvorové, kteří ji obývají a hrozí jim vymření; je to výkřik
chudých, kteří klimatickou krizí trpí nejvíce. Je to také volání „bratrů a sester původních národů“, kteří jsou napadáni a devastováni, a konečně je to volání našich dětí,
které jsou ohroženy „krátkozrakým sobectvím“ a „s úzkostí žádají nás, dospělé“,
abychom udělali vše, co je v našich silách,
abychom „zabránili kolapsu ekosystémů
nebo ho alespoň omezili“.
Pokání a ekologická konverze není libovolnou opcí
Když nasloucháme těmto trpkým hlasům,
píše papež, musíme činit pokání a změnit
škodlivé životní styly a systémy: „Stav degradace našeho společného domova“, zdůrazňuje, „je výzvou, která vyžaduje stejnou
pozornost jako jiné“, jako například „vážné
zdravotní krize a válečné konflikty“. Být
strážcem Božího díla je podstatnou součástí
„ctnostné existence“. Ekologická konverze,
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o níž František mluví, není jen individuální,
ale též komunitní: je třeba „ducha maximální spolupráce“, počínaje společenstvím
národů ve shromáždění OSN.
Výzvy k summitům COP 27 a COP 15
František proto očekává dvě důležitá mezinárodní setkání: summit COP 27, který se
má konat v listopadu v Egyptě, a summit
COP 15, který se uskuteční o měsíc později
v Kanadě. První z nich se soustředí na cíl
co nejrychleji snížit globální emise skleníkových plynů, s cílem omezit nárůst teploty
na 1,5 °C, jak předpokládá Pařížská dohoda, k níž se připojil i Svatý stolec. Je to náročný cíl, při jehož dosažení papež vyzývá
ke „klimatickým plánům“ nebo „zásadním
příspěvkům na národní úrovni“. „Jde o to“,
dodává, „abychom změnili vzorce spotřeby
a výroby, stejně jako životní styl, a to směrem, který bude více respektovat stvoření a
integrální lidský rozvoj všech lidí“. Základem všeho, upřesňuje papež, musí být
„spojenectví mezi člověkem a životním
prostředím“, které je pro nás věřící zrcadlem Boží stvořitelské lásky, a největší pozornost musí být věnována těm, kteří jsou
klimatickými změnami postiženi nejvíce.
Zamezit kolapsu biologické rozmanitosti
Neméně důležitý bude summit v Kanadě,

který se bude věnovat ochraně biologické
rozmanitosti, a přijetí nové mnohostranné
dohody, která má „zastavit ničení ekosystémů a vymírání druhů“, tedy další „kolaps“ sítě života. František apeluje: „Vyzýváme národy, aby se dohodly na čtyřech
klíčových principech: vybudovat jasný
etický základ pro transformaci, kterou potřebujeme k záchraně biologické rozmanitosti; bojovat proti ztrátě biologické rozmanitosti; podporovat zachování biologické
rozmanitosti i její obnovu a uspokojovat
potřeby lidí udržitelným způsobem; podporovat globální solidaritu s ohledem na skutečnost, že biologická rozmanitost je globálním společným dobrem, které vyžaduje
společný závazek; a postavit do středu zájmu lidi ve zranitelných situacích, včetně
těch, kteří jsou ztrátou biologické rozmanitosti nejvíce postiženi, jako jsou původní
obyvatelé, staří a mladí lidé“.
Nejen to, papež vzhledem k blížící se 27.
i 15. konferenci smluvních stran (COP) vyzývá bohatší státy, aby podnikly „ambicióznější kroky“, protože čím větší je jejich
odpovědnost za znečištění v posledních
dvou stoletích, tím větší je jejich nezpochybnitelný „ekologický dluh“. To znamená jak opatření na vnitrostátní úrovni, tak

VÝZVA K TICHÉ ADORACI ZA MÍR NA UKRAJINĚ
Bratři a sestry,
Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat adorace na svátek
Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022. Rozhodli jsme se k této aktivitě připojit a prosíme duchovní správce, aby uspořádali nejméně hodinovou eucharistickou adoraci na tento úmysl alespoň tam, kde se na svátek Povýšení svatého Kříže koná mše svatá anebo
tam, kde je k dispozici kněz, jáhen či pověřená osoba k vystavení Nejsvětější svátosti.
Ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať je posilou všem, kterým válka
přinesla utrpění a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět zavládnout
mír.
Mons. Jan Graubner, předseda ČBK
spolu s biskupy českých a moravských diecézí
Praha, 15. srpna 2022
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plnění slibů finanční podpory v oblasti klimatu a přijetí nových forem podpory, včetně podpory zachování biologické rozmanitosti. Nejchudší země nesou významnou,
ale „diverzifikovanou“ odpovědnost, připomíná papež a dodává: „Zpoždění ostatních nemůže nikdy ospravedlnit vlastní nečinnost.“
Každý musí rozhodně jednat
„Je třeba jednat, a to rozhodně a všichni bez
výjimky, neboť se dostáváme do zlomového bodu“. Františkova závěrečná slova, která jsou ozvěnou encykliky Laudato si', jsou
modlitbou za nadcházející „Čas stvoření“:
„Modleme se, aby summity COP 27 a COP
15 sjednotily lidskou rodinu k rozhodnému
řešení dvojí krize, a to klimatické a krize
snižování biologické rozmanitosti“. František pak spolu se sv. Pavlem vybízí: „Plačme spolu s trpkým nářkem stvoření, naslouchejme mu a odpovídejme skutky, abychom se my i budoucí generace mohli stále
radovat z něžné písně života a naděje stvoření.“
Gabriella Ceraso (Vatican News)

Moje milá, můj milý!
Slova žalmisty: „Ještě ve stáří budou
přinášet užitek“ (92,15) jsou dobrou zprávou, skutečným „evangeliem“, tedy „radostnou zvěstí“, kterou můžeme hlásat světu. Jsou v rozporu s tím, co si o tomto období života myslí svět, a také s rezignovaným postojem některých z nás starších lidí,
kteří od budoucnosti už nic neočekáváme.
(…) Stáří je životní období, jemuž neporozumíme snadno ani my, kteří ho již prožíváme. I když k tomu s odstupem času nakonec dojdeme, nikdo z nás se na něj nepřipravil a zdá se, že nás jakoby zaskočilo.
(…) Na jedné straně jsme v pokušení odmítat stáří tím, že skrýváme vrásky a předstíráme, že jsme stále mladí, zatímco na straně
druhé se domníváme, že nemůžeme dělat
nic jiného než zklamaně prožívat čas smířeni s tím, že už nemůžeme „přinášet žádný
užitek“.
Důchod a děti, které už dosáhly samostatnosti, způsobují, že mnohé z věcí, kterým jsme dříve věnovali čas a energii, už
nejsou tak naléhavé… Vědomí, že naše síly
ubývají nebo že začíná nemoc, může zpochybnit naše jistoty. Zdá se, že svět se
svým rychlým tempem, kterému se snažíme
stačit, nám nedává jinou možnost než přijmout za svou myšlenku, že už nejsme k
ničemu. A tak se vznáší k nebi modlitba
žalmu: „Nezavrhuj mě v čas stáří, neopouštěj mě, až ochabnou síly!“ (71,9).
Tentýž žalm – který uvažuje nad tím, že
Pán byl přítomen ve všech obdobích našeho
života – nás však vyzývá, abychom i nadále
doufali. Až zestárneme a zbělají nám vlasy,
Bůh nám bude stále dávat dar života a nedopustí, aby nás přemohlo zlo. Budeme-li
mu důvěřovat, najdeme sílu ho stále chválit
(srov. v. 14–20) a zjistíme, že stárnutí není
jen přirozené chátrání těla nebo nevyhnutelné plynutí času, ale dar dlouhého života.
Stárnutí není odsouzení, nýbrž požehnání!
Proto bychom měli o sebe pečovat a učit
se aktivně prožívat svá léta i z duchovního

PS: Podněty k Době stvoření 2022 najdete
na farnostcheb.cz/ekokonverze

BUDOU PŘINÁŠET UŽITEK
V úterý 26. 7. 2022, na svátek svaté Anny,
se náš Klub křesťanských žen vypravil do
Pomezí, aby tam spolu s farářem Petrem
slavil mši svatou u příležitosti 2. světového
dne prarodičů a seniorů, který jsme si
v celé církvi připomněli dva dny před tím.
Farář Petr při mši, po které následovalo
příjemné posezení v protilehlé hospůdce,
četl a komentoval poselství papeže Františka k tomuto dni. Níže z tohoto poselství přinášíme některé úryvky. Papežova slova
mohou být v dnešní nejisté době povzbuzením pro všechny, starší i mladší.
„Ještě ve stáří budou přinášet užitek“
(Žl 92,15)
6

Č. 4 – ZÁŘÍ 2022

ZPRAVODAJ CHEBSKÉ FARNOSTI

hlediska: pěstovat svůj vnitřní život vytrvalou četbou Božího slova, každodenní modlitbou, přijímáním svátostí a účastí na liturgii. A spolu se vztahem k Bohu udržovat
také vztahy s druhými: především s rodinou, dětmi a vnoučaty, kterým můžeme
projevovat svůj láskyplný zájem; a rovněž
vztahy s chudými a trpícími lidmi, jimž
můžeme být nablízku konkrétní pomocí i
modlitbou. To vše nám pomůže, abychom
se necítili být pouhými diváky v divadle
světa, abychom se neomezovali na „pozorování z balkónu“, na stání u okna, protože
život je všude kolem nás. Když naopak
zbystříme své smysly, abychom rozpoznali
Pánovu přítomnost, budeme jako „zelené
olivy v Božím domě“ (srov. Ž 52,10), budeme se moci stát požehnáním pro ty, kdo
žijí vedle nás. (…)
Svět prožívá těžké období, poznamenané
nejprve nečekanou a prudkou bouří pandemie a poté válkou, která poškozuje mír a
rozvoj v celosvětovém měřítku. Není náhodou, že se válka vrátila do Evropy v době,
kdy odchází generace, která ji zažila v minulém století. Tyto velké krize nás mohou
učinit necitlivými vůči existenci jiných
„epidemií“ a dalších rozšířených forem násilí, jež ohrožují lidskou rodinu a náš společný domov.
Tváří v tvář tomu všemu potřebujeme
hlubokou změnu, obrácení, které odzbrojí
srdce a umožní každému rozpoznat v druhém bratra. A my, prarodiče a senioři, máme velkou zodpovědnost: naučit ženy a
muže naší doby vnímat druhé se stejným
chápajícím a láskyplným pohledem, jaký
věnujeme svým vnoučatům. Péčí o druhé
jsme pročistili svou lidskost a dnes můžeme
být učiteli způsobu života, který je mírumilovný a pozorný k těm, kteří to nejvíce potřebují. Naše chování může být mylně považováno za slabost nebo poddajnost, ale
budou to tiší, kdo dostanou zemi za dědictví, a nikoli ti agresivní a násilničtí (srov.
Mt 5,5).

Jedním z plodů, které máme přinášet, je
ochrana světa. „Všichni jsme prošli rukama
svých prarodičů, kteří nás drželi v náručí.“
Dnes je však čas, abychom drželi ve svých
náručích – konkrétní pomocí nebo třeba jen
modlitbou – nejen své vnuky, ale i mnohé
jiné, vystrašené, které jsme ještě nepotkali a
kteří možná utíkají před válkou nebo kvůli
ní trpí. Stejně jako svatý Josef, milující a
starostlivý otec, chraňme ve svých srdcích
děti na Ukrajině, v Afghánistánu, Jižním
Súdánu…
Mnozí z nás dozráli k moudrému a pokornému vědomí, které svět tolik potřebuje:
nespasíme se sami, štěstí je chléb, který jíme společně. Vydejme svědectví těm, kdo
si namlouvají, že osobní naplnění a úspěch
najdou v konfrontaci. Dokáže to každý, i
ten nejslabší. Už jen to, že umožníme druhým – často lidem z jiných zemí –, aby se o
nás starali, je způsob, jak říci, že společný
život je nejen možný, ale i nutný.
(…) „Staňme se také trochu básníky
modlitby, zkusme hledat svoje slova,
osvojme si ta, kterým nás učí Boží slovo.“
Naše důvěrná modlitba může udělat mnoho: může doprovázet bolestný výkřik těch,
kdo trpí, a může pomoci změnit srdce. Můžeme být „stálým ‚sborem‘ velkého duchovního chrámu, kde prosebná modlitba a
chvalozpěv podporují společenství, které
pracuje a zápasí na poli života.“
(…) Vyzývám vás, (…) abyste navštívili
nejosamělejší seniory doma nebo v domovech, kde pobývají. (…) Mít někoho, na
koho se můžeme těšit, může změnit dny,
kdy si myslíme, že od budoucnosti už nemáme očekávat nic dobrého. A z prvního
setkání se může zrodit nové přátelství. Návštěva osamělých starých lidí je skutkem
milosrdenství dnešní doby!
papež František
(zdroj: cirkev.cz)
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NASLOUCHEJTE HLASU STVOŘENÍ
Téma Doby stvoření 2022
ekokonverze.cz/doba-stvoreni
Od 1. září do 4. října 2022 jsme zváni spojit se s celosvětovou církví k oslavě tzv. Doby
stvoření, která je každoročním připomenutím zodpovědnosti křesťanů za péči o společný
domov v duchu encykliky Laudato si' papeže Františka.

Modlitba pro Dobu stvoření 2022
Stvořiteli všeho,
z tvého společenství lásky vyšlo tvé Slovo,
aby vytvořilo symfonii života, jenž zpívá tvou chválu.
Svou svatou Moudrostí jsi učinil Zemi, aby vydala rozmanitost tvorů,
kteří tě chválí svým bytím.
Den po dni promlouvají, noc co noc zjevují poučení.
Povolal jsi lidi, aby obdělávali a chránili tvou zahradu.
Vložil jsi nás do správných vztahů s každým tvorem, abychom mohli naslouchat jejich
hlasům a učili se chránit podmínky pro jejich život.
Ale my se obracíme k sobě a pryč od svých spolutvorů.
Zavíráme uši a nenasloucháme tomu, co nám naši spolutvorové radí.
Nenasloucháme nářku chudých a potřebám těch, kdo jsou nejzranitelnější.
Umlčujeme hlasy těch, kdo uchovávají tradice, které nás učí pečovat o Zemi.
Zavíráme své uši před tvým tvůrčím, usmiřujícím a udržujícím Slovem,
které nás volá skrze Písma.
Naříkáme nad ztrátou druhů, které byly stvořeny spolu s námi a již nikdy nepromluví,
a nad ztrátou jejich životního prostoru. Oplakáváme ztrátu lidských kultur,
spolu s životy a živobytím těch, kdo byli zbaveni svých domovů nebo zahynuli.
Stvoření sténá, když lesy praskají a zvířata prchají před plameny útlaku,
jež jsme zažehli svou neochotou naslouchat.
V této Době stvoření tě prosíme, abys nás povolal, jako z hořícího keře,
udržujícím ohněm svého Ducha. Dýchni na nás.
Otevři naše uši a pohni naše srdce. Obrať nás od pohledu dovnitř.
Nauč nás rozjímat tvé stvoření a naslouchat hlasu každého tvora,
který ohlašuje tvou slávu.
Neboť „víra pochází ze slyšení“.
Dej nám srdce, abychom naslouchali radostné zprávě tvého příslibu,
že obnovíš tvář Země.
Osviť nás svou milostí, abychom následovali Krista,
když se učíme našlapovat zlehka na této posvátné půdě.
Naplň nás nadějí, že ohně útlaku uhasíš světlem své uzdravující lásky,
která udržuje náš společný domov.
Ve jménu toho, který přišel ohlásit radostnou zvěst celému stvoření, Ježíše Krista.
Amen
8
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SPOLEČNÁ CESTA
tech. My sami jsme připraveni používat
synodální metodu ve své službě všude tam,
kde se ukáže být vhodná.
Synodální proces nezahrnuje zdaleka jen
naslouchání a promlouvání. Je to duchovní
cesta, v níž má své klíčové místo modlitba
a prosba o působení Ducha Svatého. Proto
sebe i Vás vyzýváme a prosíme, abychom
se nepřestali modlit. Jen tak budeme moci
rozlišovat znamení doby autenticky, a přitom v Božím světle. Byli bychom rádi,
kdyby život církve, poznávání Boží vůle,
rozlišování a řízení bylo uskutečňováno
jako duchovní proces tak, jak to učinili na
počátku církve apoštolové, když mohli
prohlásit: „Rozhodl totiž Duch Svatý a
my.“ (Sk 15,28).
Do dalšího hledání Božích řešení na
společné cestě Vám ze srdce žehnáme.
Mons. Jan Graubner
předseda České biskupské konference
biskupové Slezska, Moravy a Čech

POVZBUZENÍ A VÝZVA
Po společném prožití Národního synodálního setkání na Velehradě 6. 7. 2022 čeští
a moravští biskupové pod vedením Mons.
Jana Graubnera v Praze 21. 7. 2022 zformulovali výzvu k pokračování synodálního
procesu, kterou níže přinášíme i vám.
Sestry a bratři,
poté, co jsme s účastníky Národního synodálního setkání prožili 6. července 2022
na Velehradě den naplněný modlitbou, nasloucháním a rozhovory, jsme v závěru
plenárního zasedání České biskupské konference o tomto setkání uvažovali v bratrské diskusi.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do synodálního procesu a jsme vděčni za jejich
ochotu hledat nové cesty z lásky k Bohu a
církvi.
Slibně započatý synodální proces podporujeme a povzbuzujeme jednotlivá společenství na farní i diecézní úrovni, aby metodu získanou během tohoto procesu využila k hledání, kam Boží Duch vede církev
tady a teď, především v tématech týkajících
se života církevních společenství ve farnos-

Text národní synodní syntézy i diecézních
syntéz, včetně souhrnu ze skupinek naší
farnosti, jsou vám ke stažení k dispozici na
farnostcheb.cz/synoda („Synodní zápisy“).

CESTY VÍRY
jsme lovení kešek začali spojovat poznáváním „Božích pokladů“, jsme se pojmenovali ThChTeam, tj. „Theocaching Cheb Team“ (více informací k týmu najdete na farnostcheb.cz/theocaching). „Theos“ je řecké
slovíčko odpovídající našemu „Bůh“, anglický výraz „cache“ se pak používá po
označení skrýše, úkrytu, zásobníku, ve výpočetní technice je to pak termín označující
vyrovnávací paměť, do které se dočasně
ukládají informace důležité pro momentál-

THCHTEAM V JIZERKÁCH
Je to již deset let, co jsme se s tehdejší partou dětí z naší farnosti nadchli pro hledání
kešek. Bylo do v Domaslavi, při letním
Dovádění. Tehdy jsme jich našli sedm a
byli z toho úplně ve vytržení. Na farní dovolené na Webrovce v Krkonoších to pak
už bylo devatenáct a od té doby jich máme
uloveno k dnešnímu dni celkem 514.
Ovšem když píši „my“, není to stále
stejná parta. Po nadšených začátcích, kdy
9
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ně probíhající datové procesy. V tomto
smyslu mi připadalo docela vtipné spojením „theo-caching“ označit aktivity, které
nějakým způsobem propojují náš duchovní
život (život s Bohem) s praktikami, postupy či symbolikou geocachingu (celosvětové hry spočívající v ukrývání něčeho v přírodě či ve městě a nalézání téhož pomocí
GPS souřadnic zadaných do navigace).
K největším či nejzajímavějším lahůdkám, které jsme odlovili, patřil určitě např.
Ottengrünský drak (tajuplná mysterka u
Hazlova), Poklad na Stříbrném jezeře (dobrodružná mysterka nad Mariánkami), Král
Šumavy (drsná noční mysterka nad Lipnem), Ostrov pokladů (mysterka na rybníku u Karlových Varů, Blízká setkání třetího druhu (více etapová noční mysterka nad
Kňafákem), Havran (drsná noční mysterka
u Krudumu nad Sokolovem), Tajemství tří
(náročná noční mysterka v Jeseníkách) či
Stezka svatého Václava (nádherná padesátikilometrová multina ve Slavkovském lese). Na výše uvedeném odkazu najdete odkaz na naši keškařskou fotogalerii, kde
mnohé z těchto „skvostů“ najdete.
Bylo dokonce období, kdy jsme snili o
tom, že založíme i nějakou kešku vlastní.
Uvažovali jsme např. o multikešce po trase
Velké křížové cesty na Loretu (více viz
farnostcheb.cz/vkc), případně o sérii kešek
na místech zmizelých kostelů, kaplí a synagog v Chebu a okolí (viz farnostcheb.cz/zmizelekostely).
Později, když nadšení opadalo, jsem pak
na tento kačerský „nick“ (ThChTeam) logoval vždy, když jsme nějakou kešku ulovili s někým dalším z farnosti. Farníků a
jejich přátel tedy naším keškařským „teamem“ prošlo hodně, ale nikdy se nenašel
někdo, kdo by po mě převzal jeho popostrkování. A tak jsem byl moc rád, že na letošní farní dovolené v Jizerských horách
(farnostcheb.cz/dovolena) se našlo pár nadšenců, které lovení kešek bavilo, případně
kteří se objevováním kešek nechali dopro-

vázet ve svém putování po Jizerkách. Já
sám jsem to považoval za takovou „derniéru“ ThChTeamu, protože bohužel nemám
jeho vedení komu předat. Ale i ta derniéra
byla krásná a všem za ni moc děkuji!
A tak nyní připomenu, které z pokladů
jsme v Jizerkách např. objevili. Když jsme
už byli v tom Českém nebi, museli jsme
chtě nechtě hned v neděli odlovit Maják
Járy Cimrmana či labku Lesopark na Sluneční, ale především docela na luštění i pak
i na hledání náročnou mysterku Cimrmanova vyhlídka (kde jinde, než, jak se dalo
čekat, v hluboké jámě v údolí).
Jeden z těch nejskvostnějších pak připomněli nepřímo a druhý přímo Emilka a
Filip ve svém článku (viz dále rubrika Fórum). Zmiňují tam nějaký „hodně vysoký
kopec“, do kterého „museli lézt pořád nahoru, protože dolů by to bylo ještě víc nebezpečný“, ke kterému došli „po cestě, co
končila u malinkého mostu a nevedla dál“.
Tak to byla cesta z hlavního cíle pondělka,
mysterky nazvané Ostrov hrůzy. A i když
samotný její odlov byl spíše zábavný (ostrov uprostřed řeky Jizery, která, když se
sjíždí za jarních vod, je tam opravdu divoká), cesta od něj domů byla opravdu dobrodružná a náročná. Ale když jsme se drželi pohromadě a spolupracovali opravdu jako ThChTeam, byla zároveň i bezpečná.
Druhým vrcholem našeho letošního
prázdninového keškování, jak už také naznačili Filip s Emilkou, pak byla opravdu
náročná noční multina Strašidelný mlýn, na
kterou jsme natrénovali odvahu lézt do úzké černé díry cestou na Bedřichovskou
přehradu při odlovu jiné podzemní kešky
zvané Fobie. Ovšem Fobie v průtoku pod
cestou byla opravdu jen odvar toho, co nás
pak čekalo v noci. A tak raději zůstanu jen
u toho, co již zmínily děti a co můžete trochu vytušit z naší dovolenkové fotogalerie
(farnostcheb.cz/dovolena). A opět přidám,
že bezpečnost byla zajištěna a že při tomto
experimentu nezemřelo žádné zvířátko.
10
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Navíc jsme objevili tři druhy odvahy, o
kterých jsme si pak povídali druhý den při
poutnické mši:
(1) odvaha nadšenců, kteří nevidí nebezpečí a musejí se učit zpomalit;
(2) odvaha vnímvaců, kteří vidí nebezpečí a musejí se učit nechat se podepřít,
doprovodit či obejmout;
(3) odvaha realistů, kteří vidí nebezpečí,
odvážně zváží, že zatím do toho nepůjdou,
a musejí se učit přijmout, že tato výzva zatím není pro ně.
Ve středu jsme se pak do sytosti dospali
a dopoledne prožili poutnickou mši svatou.
Ta začínala u chalupy, kde bylo možné si
připomenout vlastní křest ponořením se do
bazénu či postříkáním vodou z něj. Bohoslužbu slova jsme pak strávili třičtvrtěhodinovou poutí na kopec, při které jsme si
povídali o tom, co jsou poklady našich srdcí. A slavení eucharistie jsme pak dovršili u
kříže na Bílé skále, kde jsme někteří trávili
i každodenní tiché chvíle ranní modlitby
(kešku jsme zde odlovili až později).
Ve čtvrtek nás už čekala nádherná Královna Jizerských hor a tajuplná Protržená
přehrada. A poslední den, v pátek, nás pak
multina Lesní vodopád vyvezla vláčkem
z Kořenova do Harrachova, aby nám posléze připomněla hlubokou moudrost, že
poklad se často ukrývá u nás doma, třeba
skrytý někde pod podlahou (či nad vodopádem) našeho srdce.
Moc děkuji všem, keškařům i nekeškařům, díky kterým jsem mohl svoji poslední
chebskou farní dovolenou strávit v tak
skvělé partě, na tak krásných místech a
s tolika úlovky Božích pokladů. A přeji
jim, aby – ať už jako ThChTeam či jen tak
– pokračovali v odkrývání toho největšího
Pokladu, který se nám nabízí skrze všechno
kolem nás, který je s námi na všech cestách
i necestách a ve kterém jsme všichni společně ukryti.
Petr Hruška alias Agas7

SÍLA BOŽÍ CHVÁLY
„Jeho jméno chvalte tančením, hrajte mu
na tamburíny a citery!“ Ž (149,2)
Dnes si připomínám okamžik, kdy mě asi v
mých 18 letech vzali mí vrstevníci do spolča pro mládež. Za doprovodu kytar se tu
zpívaly písničky o Bohu. Žádnou z nich
jsem neznala a jen jsem žasla nad tou krásou tónů. Plně se mi tato chvíle s kytarovými písněmi vryla do srdce a myslím, že
už tehdy bylo zaseté jedno nepatrné semínko...
Tehdy jsem pocítila touhu to taky
umět.... A naučit se aspoň některé z nich a
nějak být toho všeho součástí.
Čas plynul, Duch vanul, rostlinka pomalu vyrůstala ze země a touha chválit Boha
zraje stále. Dnes ale už Boží chvále rozumím jinak…
Pochopila jsem, že zpívaná chvála je
účinným lékem. Říká se prý: „Kdo zpívá,
dvakrát se modlí...“ Ne každého však naplňuje radostí právě zpívání chválových písní. Pamatuji si, že třeba můj taťka nikdy
neuměl zpívat. Jeho zpěv všechny doma
tahal za uši, zvlášť když se u televize rozplýval nad Waldemarem Matuškou :-))).
Ale nikdy nezapomenu, jak právě s ním
zpíval od srdce a rád :-). A o to jde. Myslím, že pro Boha je KAŽDÁ, i ta neuměle
zazpívaná píseň vyjádřená k Boží chvále
od srdce, velmi nádherou chválou.
Naše srdce ale může chválit i jiným způsobem: tancem, kresbou, tvořením, kutěním, při hledění na oblohu, při procházce
do přírody, při poslechu chválových písní,
slovem chval či při vzájemném svědectví
ve společenství... (Ef 5,19).
V poslední době jsem ještě pochopila
jednu důležitou věc. Chvalozpěv je opravdu účinný zvlášť ve chvílích, kdy „zpívat
nemůžeme“. Kdy to prostě nejde, protože
kolem sebe cítíme temnotu (Ž 56, 4-5).
Podobně jako Pavel a Silas ze Skutků
apoštolů. Oba byli uvězněni, zbavení svo11
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body, nohy v kládě, byli bičováni... Uvědomuji si, jak velmi museli být plni Ducha
svatého, když do této své temnoty zvali
Pána skrze modlitbu a chválu Boha. A právě Pavel a Silas nám v příběhu svědčí o
tom, jak se jim tehdy ve vězení chvála Boha stala skrze svou hlubokou víru a silné
přesvědčení jedinou účinnou obranou…
(Sk 16,25nn)
Podobně jako tito apoštolové, tak i já se
učím Bohu dobrořečit za všech okolností, v
každé poušti se zkroušeným srdcem; v
každé bolesti, ve smutku a beznaději, ale i
v časech zkoušky: např. když „chci“ porušit půst, když „chci“ odložit modlitbu, když
si omlouvám své „drobné prohřešky“ (Ž
62,8)
Chvála mě prostě učí odkládat svou sebestřednost a uvědomit si, že vždycky lze
najít důvod, proč Boha chválit.
Můžeme tak skrze Ducha svatého vyjádřit, že Bůh je opravdu naším Bohem (srov.
1 Kor 8,6). Že ho přijímáme a vyslovujeme
jasné a bezpodmínečné „ano“ všemu, co
přináší do našeho života (srov. 2 Kor 1,20).
Skrze chválu tedy dáváme najevo lásku k
Ježíši. Učíme se mu odevzdávat, pokorně
přijmout Jeho vůli a nechat se použít tam,
kde On chce.
„Díky, Pane, že nás můžeš ke chvále uschopnit. Díky za každého, komu je chvála
blízká, a kdo se snaží být i v naší farnosti
její součástí. Díky za každý sebemenší dar,
který můžeme jako barevný kámen ke kameni skládat vedle sebe, a pokoušet se
znovu a znovu tvořit mozaiku společenství
Boží chvály. Díky taky za to, že se k chvále můžeme povzbuzovat i v těžkých obdobích, Díky, že se smíme učit s Tebou kráčet
„po hladině“, méně se snažit (sami ze sebe)
a více dávat prostor Tobě a Tvému Duchu.
Děkuji Ti za vnímavá srdce, která smí
zaslechnout Tvou reakci na naše chvály…
Někdy přinášíš prostý pokoj, pocit radosti,
slovo útěchy, někdy i silné „zemětřesení“
celého našeho života, které může velmi bo-

let, ale skrze Ježíše Krista nás vždy osvobozuje a vede správným směrem.
Chvála Tobě, Pane!“
jmh

SLOVO ŽIVOTA
„Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc
sedmkrát?“ (Mt 18,21)
Osmnáctá kapitola Matoušova evangelia je
velice bohatý text, v němž Ježíš dává učedníkům pokyny, jak žít vztahy v komunitě,
která teprve vznikla. Petrova otázka navazuje na slova, která Ježíš vyslovil krátce
předtím: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě…“ Ježíš hovoří dál. Krátce nato ho Petr
přeruší, jako by si uvědomil, že nepochopil
dobře to, co jeho Mistr právě řekl. A pokládá mu jednu z nejvýznamnějších otázek,
které se týkají cesty, po níž má jít každý
jeho učedník. Kolikrát je třeba odpustit?
„Pane, kolikrát mám odpustit svému
bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc
sedmkrát?“
Klást si otázky je součástí cesty víry.
Kdo věří, nezná všechny odpovědi, ale zůstává věrný i navzdory otázkám. Petrova
otázka se netýká hříchu proti Bohu, ale spíše toho, co dělat, když některý bratr zhřeší
proti druhému. Petr sám sebe považuje za
dobrého učedníka, který dokáže odpustit až
sedmkrát. Ježíšova okamžitá odpověď, která vyhodí do povětří jeho jistoty, je pro něj
nečekaná: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale
(třeba) sedmdesátsedmkrát“ (Mt 18,22).
Učedníci dobře znali slova Lámecha, pokrevního Kainova potomka, kde se mluví o
sedmdesátisedminásobné pomstě. Ježíš naráží právě na tento verš a proti bezmezné
pomstě staví nekonečné odpuštění.
„Pane, kolikrát mám odpustit svému
bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc
sedmkrát?“
Nejde o to odpustit jednou někomu, kdo
neustále uráží, ale spíše o to, opakovaně
odpouštět ve svém srdci. Ke skutečnému
12
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odpuštění, které nám dává svobodu, obvykle dochází postupně. Není to pouhý cit,
není to zapomenutí - je to volba, kterou by
měl věřící udělat, nejen když se urážka
opakuje, ale také pokaždé, když se vrací na
mysl. Proto je třeba odpouštět sedmdesát
sedmkrát.
Chiara Lubichová píše: „Ježíš (…) měl
ve své odpovědi na zřeteli hlavně vztahy
mezi křesťany, mezi příslušníky téhož společenství. Máš se tedy takto chovat především ke svým bratřím ve víře: v rodině, v
práci, ve škole nebo ve tvém společenství,
pokud do nějakého patříš. Víš, jak často se
člověku zachce odplatit nějakou urážku
podobným skutkem nebo slovem. Víš, jak
časté jsou nedostatky v lásce mezi lidmi,
kteří spolu žijí, ať již pro rozličnost povah,
z nervozity nebo z jiných důvodů. Proto si
uvědom, že jedině stále obnovovaná ochota
odpouštět může udržet pokoj a jednotu mezi bratry. Stále budeš mít sklon myslet na
chyby svých bratří, připomínat si jejich
minulost a chtít, aby byli jiní, než jsou… Je
třeba, aby sis zvykal je vidět novýma očima, abys je viděl nové a přijímal je vždycky, hned a úplně, i když nelitují.“
„Pane, kolikrát mám odpustit svému
bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc
sedmkrát?“
My všichni jsme součástí komunity těch,
kterým „bylo odpuštěno“, protože odpuště-

ní je Boží dar, který neustále potřebujeme.
Měli bychom stále žasnout nad nekonečností milosrdenství, jež dostáváme od Otce,
který nám odpouští, jestliže i my odpouštíme svým bratřím.
Jsou situace, v nichž není snadné odpustit, události plynoucí z politických, společenských a ekonomických podmínek, v
nichž může odpuštění nabývat komunitárního rozměru. Je mnoho příkladů žen a
mužů, kteří dokázali odpustit i v těch
nejtvrdších kontextech díky pomoci komunity, která je podpořila.
Osvaldo je z Kolumbie. Viděl vraždu
svého bratra a také jemu bylo vyhrožováno
smrtí. Dnes vede jedno sdružení, které se
stará o resocializaci lidí, kteří byli přímo
zapojeni do ozbrojeného konfliktu v jeho
zemi.
„Bylo by snadné odpovědět na násilí
dalším násilím, ale řekl jsem si, že ne,“ vysvětluje Osvaldo: „Naučit se umění odpouštět je velmi, velmi těžké, ale zbraně
nebo válka nejsou nikdy alternativou vedoucí ke změně života. Cesta proměny je
jiná, je to možnost dotknout se duše druhého. A k tomu nepotřebuješ pýchu ani žádnou moc; potřebuješ pokoru, která je tou
nejobtížněji dosažitelnou ctností.“
Letizia Magri

POMOC POTŘEBNÝM
která může být již poslední!
Tzv. babí léto bude mít pro oddlužení
podobné podmínky jako milostivé léto.
Bude trvat tři měsíce od 1. 9. do 30. 11.
2022.
Dlužníci mohou ukončit své exekuce
pouze u veřejnoprávních věřitelů, pokud se
k novele zákona opět dobrovolně nepřidají
některé soukromé subjekty.

MILOSTIVÉ LÉTO SE VRACÍ
Milostivé léto zažívá návrat a znovu pomůže věřitelům a dlužníkům splatit dluhy, které jim mnohonásobně narostly vlivem nesmyslně vysokých úroků. Novela zákona
umožní zaplatit dlužníkům pouze jistinu
(původní dluh) a administrativní poplatek
exekutorovi. Nepropásněte druhou šanci,
13
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Postupně pro vás připravíme podrobné a
aktualizované informace související s Milostivým létem II.
Pokud potřebujete poradit již nyní, můžete se obrátit na dluhovou poradnu
Diecézní charity Plzeň zde v Chebu v Koželužské ulici, tel. 731 433 134.
eko

tu. Tady jsme připraveni Vám pomoci
s vyplňováním potřebných formulářů nebo
Vás můžeme já nebo Jarka Rymešová na
úřad doprovodit.
Pro nějaké případy může také pomoci
naše Hroznatova mísa, kterou už několik
praktikujeme ve farnosti a která nyní může
opět začít víc plnit svůj účel. Z ní můžeme,
jak někoho z farníků podpořit, tak také naopak prosíme toho, kdo by do ní mohl přispět nějakou částkou, že teď je ta pravá
chvíle, abychom se navzájem mohli podržel ve farnosti i finančně.
Pokud by byla finanční situace u někoho
náročnější, může se obrátit v Chebu i na
dluhovou poradnu Diecézní charity Plzeň,
kde se vám budou snažit pomoci najít pro
vaši situaci řešení. Telefonní číslo na pracovníci charitní poradny je 731 433 134 a
mnozí ji znáte; je to Martina Belasová, takže nemusíte mít z poradenské schůzky vůbec žádné obavy.
eko

NÁRŮST CEN ENERGIÍ
Nejpozději na podzim se každého z nás více či méně dotkne zvýšení cen energií. Někomu to může způsobit větší díru do rozpočtu, než sám zvládne uhradit. Každý z
vás, kdo se ocitne v takové situaci, se můžete obrátit na úřad práce, do jehož kompetence spadá výplata sociálních dávek, a zde
by vám měla být poskytnuta dávka doplatku na bydlení nebo mimořádné okamžité
pomoci.
Pokud si nevíte s vyřizováním rady,
zkuste se nejdříve obrátit na někoho, kdo
Vám může pomoci v rodině nebo z přátel,
a pokud nikdo takový ve vašem okolí není,
můžete zavolat nebo napsat na farní chari-

ZPRÁVY Z LORETY
řil dobré podmínky.
Ustavil také česko-německou Radu Lorety pro společnou péči o Loretu a financování provozu. Byl oblíbený a respektovaný
u členů německého spolku Maria Loreto.
Budeme na něj (nejen na Loretě) v modlitbách vzpomínat.
ako

ROZLOUČENÍ S LORETOU
Ve čtvrtek 28. července sloužil pan farář
Petr Hruška na Loretě svou poslední mši
svatou. Za 18 let působení v Chebu udělil
na Loretě mnoho svátostí křtu i manželství.
Podílel se také na textech a úpravě informačních tabulí v levém ambitu. Loretu
podporoval a pro naši skupinu dobrovolníků, kteří zajišťují provoz na Loretě, vytvo-

FOTOGALERIE Z LETNÍCH AKCÍ
Fotky (nejen) z letošních letních akcí (Farní dovolená 2022 v Jizerkách, Dovádění 2022
v Bylinkovém penzionu, letecké rozloučení s Žandováky Nadhled 2022, první svaté přijímání a biřmování Těla a Krve Páně 2022, série výprav s našimi dětmi Cestou necestou
1 až 7 apod.) najdete na farní fotogalerii umístěné na zonerama.com/farnostcheb.
14
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RADY Z RADY
v případě potřeby i s některými radikálnějšími opatřeními.

LETNÍ SETKÁNÍ PRF A ERF
Dne 29. 7. 2022 se na společném pracovním jednání téměř v plném počtu (až na
dvě omluvené členky PRF) sešly pastorační a ekonomická rada farnosti. Na programu byla pastoračně-ekonomická reflexe
situace farnosti v době energetické krize,
pastoračně-diakonická reflexe na téma, jaký způsob podpory jsme schopni
v současné době ve farnosti nabízet a pastoračně-personální reflexe zaměřená na
otázku, jak farnosti usnadnit chystané personální změny.

Ekonomická rada farnosti proto doporučuje již nyní ještě více než dříve šetřit
energiemi ve všech možných oblastech a
v zimě se připravit na to, že v kostele a ve
farním sále nebudeme topit, farní penzion
přejde na pevná paliva, pro práci zaměstnanců bude maximálně využíván homeoffice, v případě krize budou faráři bydlet
v Dolním Žandově (kde lze topit pevnými
palivy), nebo ve Skalné (kde je tepelné
čerpadlo), nebo u některého z farníků, kteří
mají nějakou místnost navíc (a potřebovali
by naopak finanční podporu). Na příjmové
stránce je třeba co nejdříve vyřešit pronájem bočního křídla chebské fary, požádat o
zvýšení příspěvků biskupství na náklady
kanceláří vikariátní účetní a stavebního
technika, zvážit možnost pronájmu některých prostor v areálu farního penzionu na
sklady apod.

Při pastoračně-ekonomické reflexi
jsme uvažovali na základě tří scénářů:
(A) pohodového (válka na Ukrajině na
podzim skončí a budou se řešit už „jen“ její
politicko-ekonomické důsledky – ceny
energií budou mít nějaký výkyv, ale pomalu se stabilizují);
(B) krizového (válka se potáhne i přes
zimu a její důsledky se budou narůstat –
ceny energií po skončení jejich smluvního
zafixování vyskočí „jen“ podle současných
předpokladů, případně zafunguje nějaká
zásadní státní podpora);
(C) katastrofického (válka dále eskaluje, dostupnost energií se radikálně zhorší –
jejich ceny narostou skokově a firmy, organizace i jednotlivci budou vystaveni nutnosti nějakých radikálních opatření v oblasti spotřeby energií).
Plnění rozpočtu 2022 k 31. 6. 2022 zatím odpovídá předpokladu, ceny energií má
farnost do konce roku zafixované. Situace
na trhu je ovšem dále těžko předvídatelná.
Předpokládáme, že je třeba se připravit spíše na scénář „krizový“, případně počítat

Při pastoračně-diakonické reflexi pastorační rada doporučila zvážit intenzivnější nabídku farní charity při podpoře a
poradenství lidem v nouzi či v situaci hrozící nouze, být v kontaktu se staršími osamělými farníky skrze síť Zdálky nablízku,
hledat nové sponzory do Hroznatovy mísy
na podporu solidarity ve zvládání cen energií, zvážit možnosti podporovaného bydlení ve farním penzionu, povzbudit k hledání
možností sdíleného bydlení (a tím i sdílených nákladů na bydlení) mezi farníky a
být v intenzivním kontaktu s diecézní charitou a biskupstvím v této oblasti.
Pár konkrétních informací a nabídek již
nyní najdete v rubrice „Pomoc potřebným“.
Petr Hruška
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FÓRUM
Ten večer bylo i vzájemné představování. Tak jsem všem řekla, že ať se nezlobí,
že chodím všude sama. Jsem tulák - samotář.
Všechny dny své dovolené jsem si maximálně užila. Vše, kam jsem se dostala
pěšky, nebo autobusem, jsem si užívala a
mám spoustu fotek.
Jen ty kešky jsem se nenaučila lovit. A
na tu noční jsem si netroufla. Snad se někdy
ještě zadaří.
Jediné, čeho jsem se zúčastnila
s ostatními, byla středeční dopolední pouť a
mše. A bylo mi dobře. Vše pod širým nebem, na krásném místě. Zasáhlo mne to víc,
než jsem čekala.
Večer společné posezení u táboráku. S
písní, povídáním a buřtíky.

DĚKUJI
ZA FARNÍ DOVOLENOU
Když se rozhodovalo, kam se pojede na letošní farní dovolenou, zeptala se mě Dana
Vrbová, jestli bych nechtěla jet letos taky.
A vyjmenovala mi dvě možnosti, ze kterých se vybírá. Tu první jsem úspěšně zapomněla. Ale když řekla Jizerské hory,
hned jsem věděla, že tam bych jela velmi
ráda.
Byly to Jizerky... Pak se vybíral penzion.
Nehlasovala jsem, ale můj favorit byl Pašerák. Taky se zadařilo. No a druhá moje
podmínka účasti - smí jet se mnou můj pes
Eda. Taky to šlo. Hurá.
Takže jedeme. A začalo těšení a zjišťování, co je v okolí k vidění a kam se dostanu pěšky.
Díky za všechny odkazy.
To pěšky – hned jsem věděla, že nebudu
tu moji chlupatou potvoru nikomu cpát do
auta. Je tam hodně neklidný, pořád se točí
na všechny strany a je po něm všude spoustu chlupů. Cestovat na dovolenou tak přichází v úvahu jedině vlakem. No a cesta z
nádraží na chatu jen čtyři kilometry. To
dáme.
Nastal den D. Jedeme... Vlaky tradičně
zpoždění, takže do Kořenova přijíždím o
hodinu a půl později, než byl plán. Volám
Daně, že asi nestihnu první večeři, ale jsme
na cestě. Nabídku, že pro mne dojedou s
panem farářem jsem odmítla. A byla jsem
ráda. Už jen cestu na chatu jsem si moc užila a díky navigaci, kterou mi nainstaloval
do mobilu syn, jsem dorazila do cíle i na tu
večeři.
Druhý den jsem jako obdivovatelka Cimrmana zamířila nejdříve k vyhlídce a do
muzea Járy Cimrmana.

Pak v pátek byl společný zábavný večer
s občerstvením. Opět skvěle vymyšleno. A
výkony účastníků mne bavily.
Jen můj sobotní odjezd byl nahonem,
protože přišla nabídka, že mne někdo vez16
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me autem do Liberce na nádraží. A já nebudu mít starost, že mi nějaký spoj ujede a
já někde uvíznu, protože dál už nic nepojede... Díky za odvoz Radkovi a Jonášovi
Otípkovým. A omlouvám se, že jsme zanechali spoustu chlupů v autě.
Na pokoji jsme byly čtyři ženské a pes.
Lepší spolunocležnice jsem si nemohla
přát. Výborně jsme si rozuměly a popovídaly. Díky Danuško, Simonko a Justýnko.
Jste skvělé.
Ještě jednou děkuji všem, kteří se na
vymýšlení a organizaci letošní farní dovolené podíleli. Jedna z mých nej dovolených.
Hodně dlouho budu čerpat ze vzpomínek.
Díky všem účastníkům. Bylo mi s vámi
všemi dobře.
Zdeňka Nykodýmová a pes Eda

že jsme hledali hodně kešek.
Velký zážitek pro mě byl, že my jsme
museli lézt do hodně vysokého kopce a museli jsme lézt pořád nahoru, protože lézt dolů by bylo ještě víc nebezpečný. Měla jsem
radost, že to všichni zvládli, jak Milan, tak
Alenka.
Moc se mi líbila noční keška, ale nebylo
to jednoduchý se k ní dostat. Voda byla
strašně studená a museli jsme lézt do malý
díry. Ta díra se postupně zvětšovala a na
konci se tam dalo stát. Na začátku jsem měla strach, že se z tý díry nedostanu ven.
Měla jsem také ráda večerníčky. Když
jsem odjížděla domů, tak jsem byla smutná,
že nemůžeme ještě déle zůstat v našem
penzionu U pašeráka.
Emilka Nunekpeku 9 let

EMILKA A FILIP V JIZERKÁCH

Mně se ta farní dovolená moc líbila. Hledat
kešky se mi moc líbilo. Strašně moc jsem
se těšil na vlak a také jsem se ho dočkal. U
noční kešky jsem měl strašně moc strach,
jak jsme lezli do malého tunelu, který byl
potopený s vodou. Přesto na noční kešku
nejraději vzpomínám.
Na farní dovolené jsem měl hodně kamarádů. Hrál jsem s nimi na střílečky a vymyslel jsem tam novou zbraň.

Když jsme přijeli na místo, tak jsem nevěděla, že to bude tak krásný. První den jsme
šli do evangelické kaple a tam jsem potkala
Zuzanku. Mně se ulevilo, protože jsem měla obavy, že tam nebudu mít žádnou kamarádku. Se Zuzankou jsem si vždycky hrála
a stala se mou nejlepší kamarádkou. Moc
jsme si rozuměli. Mně se líbilo v Jizerských
horách, že jsme tam dělali hodně aktivit a
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Chození v přírodě po horách se mi taky
líbilo. Jednou jsme šli po cestě, co končila
u malinkého mostu a nevedla dál. Potom
jsme hledali novou cestu, a nakonec jsme jí
našli. Divil jsem se, proč ta cesta tam končí,
když na mapě měla pokračovat. Někdy
jsem byl po výletě tak vyčerpaný, že jsem
si rovnou lehl do postele, která byla naštěstí
pohodlná.

Během farní dovolené jsme také viděli
bunkry z druhé světové války. U jednoho
bunkru byl jeden pán, který nám ukázal, jak
to v bunkru vypadalo. Na předposlední den
jsme měli bohoslužbu v přírodě na kříži. Na
této bohoslužbě se mi líbilo, že jsme si
mohli najít věci, které byly pro nás důležité.
A takhle se mi líbila ta farní dovolená.
Philip Nunekpeku 10 let

SPOLKY A SPOLEČENSTVÍ
byla plně obsazená, protože se mše svaté
zúčastnilo i několik našich přátel z Dolního
Žandova. Paní Kulišanová, která se o lesní
kapli stará, nás po bohoslužbě pozvala na
zákusky a teplé i studené nápoje.
ako

SRPNOVÁ POUŤ NA JAVOŘINU
Den před svátkem Nanebevzetí Panny Marie v neděli 14. srpna uspořádal Spolek Maria Loreto pouť na Javořinu. V lesní kapli
sloužil mši sv. pan opat Filip Lobkowicz.
V autobusu nás bylo sice jen 17, ale kaple

OuKhej!
Jenže vždycky, než se rozhodnete s někým spojit svůj život, vzpomeňte si na tu
chuť, kterou teď máte v ústech.
Ano, to je někdy chuť krásy. Tak někdy
krása chutnává.
A teď si představte, že byste s tímhle jablkem měli žít celý život, léta a léta mít jeho chuť v ústech.
Holovouský malináč.
Vždycky, když si chcete – ať už cokoliv,
a lásku nejvíc - vybírat jen očima, vzpomeňte si na jeho chuť. Vzpomeňte si na holovouský malináč.
Krása mívá všelijakou chuť. Vybírat jenom podle krásy je jedna z nejnebezpečnějších možností výběru, jaké na světě jsou.

SLADKÁ A HOŘKÁ JABLKA
Taky znáte ta nádherná jablka?
Holovouský malináč. Tak se jmenuje to
velké jablko. Jenže když se do něj zakousnete – napadne vás, že jste to nemuseli dělat.
Zahradník pan M. sáhl do lísky a vytáhnul jedno takové jablko. Nádherné, sliny se
na něj sbíhají.
„Sbíhají se vám na něj sliny?“
Nechte si chutě zajít. Vy jste ještě mladí
lidé a vždycky, když se budete chtít rozhodnout podle vnějších rysů, vzpomeňte si
na tohle jablko.
„Prosím... vezměte si! A ochutnejte. Už
vám je jasné, o čem hovořím? Řeknete si
možná, že je to banální a jednoduchý příklad, a že jste už dost velcí na takovéhle
banální příklady.“
Doufejme.

Z Knihy radosti od Eduarda Martina
rym
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POST SCRIPTUM
Zvonky nás pak svolávají, abychom se
všichni, jak asistence, tak postávající lidé,
připojili ke vstupnímu průvodu. Většina
lidí, která zjistila, že když chce, tak vlastně
zpívat umí, zpívá nahlas a s radostí. Malá
menšina, která si uvědomila, že chtě nechtě
zpívat neumí, zpívá se stejnou radostí, ale
hodně potichu. Mladší děti mají možnost si
během bohoslužby slova kreslit, hrát a povídat v dětské místnosti s některou z maminek nebo „tet“, tatínků, nebo „strejdů“.
Po pár slovech ke starším dětem následuje maximálně sedmiminutové kázání. Farář
nepotřebuje něco podrobně vysvětlovat,
protože může u věřících předpokládat samostatnou přípravu přes týden a možnost
prohloubení v osobním doprovázení.
Na přípravě darů se podílí málem půlka
kostela. Především děti, které se k průvodu
připojují po své oddělené bohoslužbě slova.
Oltář najednou rozkvete různými kytičkami, nakreslenými obrázky a drobnými
symbolickými dárky. Dospělí se většinou
podílejí na spolufinancování farnosti pomocí příkazů k úhradě přímo z účtu, takže
sbírka je spíše jen symbolická.
Děti již při eucharistické modlitbě zůstanou stát kolem oltáře a všichni ostatní, kteří
mají alespoň trochu zdravé nohy, se tlačí v
několika půlkruzích za nimi. Každý chce
být co nejblíže prostřenému stolu. Do tichého díkůvzdání po přijetí těla a krve Páně
vždycky někdo zanotuje nějaký radostný
chvalozpěv či kánon a ostatní se přidají.
Všechny důležité informace lze nalézt ve
farním časopise, který u vchodu s úsměvem
rozdává jeho šéfredaktor. Lidé mu zároveň
předávají množství různých postřehů, návrhů, podnětů a článků, ze kterých on pro
další číslo vybere to nejživější a nejdůležitější. Po závěrečném požehnání lidé po-

SNĚNÍ V PLNÉ BDĚLOSTI
Nedávno na mě při úklidu mého notebooku
vypadl můj starý text, který jsem si připravil pro kázání na svatodušní svátky roku
1999 v Chodově. K názvu mě tehdy inspirovala kniha rozhovorů s jedním z mých kolegů, který v ní mluvil o liturgii jako o „kontemplaci promítnuté do času a prostoru“ či
o „snění v plné bdělosti“. A tak jsem si sedl
k modlitbě a sepsal svůj „sen o farnosti“.
Dovolte mi vám jej nyní představit, tak jak
jsem si jej tehdy zformuloval, i když dnes
bych nejspíše něco z toho vyjádřil jinak.
Sním o farnosti, kde nedělní slavení eucharistie je skutečným „zdrojem i vrcholem“
všeho dalšího života (srov. II. vat. koncil,
SC 10). Věřící z města i širšího okolí se zde
sejdou, sjedou a vzájemně se svezou ke
slavení velikonočního tajemství, ale i k
prožití společenství všech členů farnosti.
Již přes týden se při setkáních různých
skupin připravují na slyšení biblických textů a shromažďují přímluvy pro nedělní liturgii. Boží slovo a přímluvy při mši pak
čte někdo z již takto připravených. Půl hodiny přede mší se sejde malá skupinka zpěváků a s pár zpěvuchtivými lidmi si přezpívá některé zpěvy. Něco s varhanami, něco s
kytarou. Sejdou se i ministranti, lektoři a
akolyté, děti, muži i ženy, aby si upřesnili
úkoly. A v této půlhodině se schází i většina ostatních bratří a sester, protože se na
sebe už moc těší.
Před kostelem i v kostele se tvoří hloučky živě hovořících, ve kterých si lidé ještě
sdělují to nejdůležitější, s čím ke slavení
eucharistie přicházejí. Během této půlhodiny je zde samozřejmě k dispozici i farář,
který prohodí pár slov s každým, kdo přichází. Delší rozhovory a zpovídání si domluví na pozdější dobu.
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slechnou výzvy „Jděte ve jménu Páně!“ a
poměrně svižně vyklidí kostel...
Ale to jen proto, že je již láká nabídka
nových knih a vůně kávy podávané naproti
v přízemí fary ve farním sále. Tady každý
ještě alespoň chvilku posedí, a tak se tu
propovídá spoustu důležitých věcí. Děti
mají zatím nedělní klub a o maličké, než se
mámy a tátové vypovídají, se na prolejzačkách starají dvě „tety“.
Většina se postupně začne přesouvat se
svými či za svými rodinami do svých domovů, kde společně během půl hodinky
ohřejí a dokuchtí již včera předpřipravený
slavnostní oběd. Totéž se děje na faře, ale
tady se kuchtí oběd pro trochu víc než početnou rodinu. Většinou zde totiž na něj zůstávají ti, které doma nikdo právě nečeká a
kteří by si museli něco klohnit sami. Po
obědě se farář, stálý jáhen a pár dalších
spolupracovníků a spolupracovnic vydají
na návštěvy nemocných.
K večeru se část farníků sejde na nedělním společenství, které je otevřeno úplně
každému. Především sem jsou zváni přátelé
farníků, kteří vždy po nějaké době zatouží
prožít, kde ti jejich známí čerpají tolik života. Někteří přicházejí a odcházejí, jiní zůstávají a postupně se připravují na křest...
Sním o farnosti, ve které lidé přes týden
především žijí z toho, co načerpali v neděli.
Žijí zcela obyčejnsky uprostřed světa. Mají
své rodiny, své problémy, své zápasy, svá
pokušení. Ale vědí, kde jsou zakořeněni.
Vědí a denně se z Božího slova ujišťují o
tom, do koho vložili svoji naději. Něco pokojně radostného z nich čiší do okolí. A jejich přátelé a známí se jich občas ptají, co
za tím vězí. A oni jsou ochotni jim svědčit
o naději v Kristu...
Mají je kam pozvat. Nejprve k sobě domů, do rodiny, do domácí skupinky, později i na farní společenství. Mnozí věřící vidí,
že i přes týden (nebo jednou za čas o víkendu) se potřebují spolčovat s jim podobnými. Děti tak na faře vyhledávají ostatní

děti na klubu a při výuce náboženství, mládež pořádá různé šílené akce a dovede
oslovit i své kámoše z „podzemí“, manželé
občas vyhledávají jiné manžele a při setkáních rodin si předávají zkušenosti a modlí
se za své děti, starouškové mají svůj ‚klub
seniorů‘, kde si poklábosí někdy s farářem,
někdy se starostou, někdy si pustí hezké
video. Pro ty, kteří si chtějí oprášit nebo
zcela nově nabýt znalosti z Bible a Katechismu, běží cyklus „náboženství pro dospělé“...
Sním o farnosti, kde se kromě tohoto základního života a sdílení objeví i lidé
ochotní a schopní vrůstat do různých služeb
dovnitř i vně farní obce, především nasměrovaných k těm nejpotřebnějším a trpícím,
a tyto služby budou prožívat nejen jako zátěž, ale jako obohacení svého života...
Sním o farnosti, kde většina z aktivit a
společenství běží samostatně a farářovým
úkolem je ne organizovat, ale doprovázet
dle potřeby. Velmi osobně a intenzivně se
však farář stará o všechny, kteří se jakýmkoli způsobem účastní na vedení nějakých
aktivit a služeb. Tyto bratry a sestry navštěvuje i v jejich rodinách, je jim k dispozici, kdykoli to potřebují a jednou za čas se
s nimi schází ke dni sdílení a modliteb, aby
společně Hospodinu svěřili celou radost i
tíhu života farní obce. Především z nich je
pak také složena pastorační rada, která
s farářem spolupracuje na pastýřském vedení farnosti a spolu s ním také ve světle
evangelia rozlišuje všechny ty mnohé nápady a inspirace přicházející jak od samotných farníků, tak od lidí, se kterými se farníci setkávají. A je zde také rada ekonomická, která má na starosti správu majetku.
Sním o farnosti, kde právě farní finance
nejsou především problémem, ale nástrojem pro naplňování služebného poslání farnosti a konkrétní solidarity s potřebnými.
K faráři mají farníci vztah spíše jako k
bratru. Přinášejí své inspirace, své názory a
nápady a některé z nich rovnou sami usku20
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tečňují. Nebojí se s farářem přít o dobrou
věc a říkají mu své názory z očí do očí. S
láskou i jemu pomáhají odkrývat jeho dary
a nedostatky a on se učí být biskupem pověřeným učedníkem mezi ostatními učedníky, který si může dovolit sám být potřebným a ve své slabosti nesen ostatními...
Sním o farnosti, kde se lidé nedají odradit tím, že „je jich tak málo“ a že „tenhle
kraj je prokletý“. Ano, obojí je pravda. Ale
Vzkříšený Ježíš je silnější...
Snít o takovéto církvi – není to pouhá
utopie? Ale mě se zdá, že už jsem někde o
takovéto „farnosti“ četl. Jako pokračování
prvního čtení ze Slavnosti Seslání Ducha
svatého čteme ve Skutcích apoštolů 2,42nn:
„Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni
a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.
Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli
spolu, lámali chléb a modlili se… Všichni,
kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno
společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval.
Každého dne pobývali svorně v chrámu, po
domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a
byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával
k jejich společenství ty, které povolával ke
spáse.“
Ano, ti z vás, kdo jste trochu zběhlejší v
Písmu, si teď právem říkáte, že přeci i tohle
je jakýsi Lukášův sen, ideální vize prvotní
církve, a že při pohledu do Pavlových listů
jsme hned ve větším reálu. Ale přestože to
ve Skutcích opravdu může být spíše sen,
než popis tehdejší reality, je to sen Boží. A
proto mám odvahu snít o farní obci, která
ví, že je součástí stejné církve Kristovy –
prvního plodu vylití Ducha svatého. Církve,
která má na Slavnost Seslání Ducha svatého narozeniny a do jejíhož srdce je vtisknut
vylitím Ducha Boží obraz, obraz společenství Trojice.
Sním o farnosti, kde „radost a naděje,
smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště
chudých a všech, kteří nějak trpí, je i rados-

tí a nadějí, smutkem a úzkostí učedníků
Kristových“ (II. vat. koncil, GS 1).
Sním o farnosti, která se od takovéhoto
snění nedá odradit vlastní slabostí a ubohostí, či rozumným „realismem“ mnohých.
Která vytrvale putuje a den ze dne se stává
stále více tím, čím již v Božím srdci je. Kde
se mladí ani staří nebojí snít společně. Kde
zaznívají otázky jako: „V čem ten farářův
sen odpovídá vizi Božího slova o církvi a v
čem ne? V čem se shoduje s mojí osobní
touhou a v čem ne? Kde bych jej rozvinul?
Kde zformulovala trochu realističtěji? Co z
toho lze uvést do života už teď? K čemu
můžeme postupně směřovat po krůčkách?“
A hlavně: „Jaký krůček k žití takto společně dotvářeného snu je teď přede mnou
osobně? A mám odvahu jej také udělat?“
Sním o farnosti, kde se s odchodem faráře vše nezhroutí jako domeček z karet...
Sním alespoň o padesáti lidech, kteří by
takto snili společně a svůj sen měli také odvahu žít. Nebo snad o dvaceti. A možná, že
by stačilo i dvanáct. Ano – na počátku, při
narození církve, přeci bylo kromě mnohých
„zástupů“ pouze dvanáct ustrašených mužských a pár odvážných žen.
A co dělali? Nic moc: Jen byli pohromadě a „svorně setrvávali v modlitbách spolu
s Marií...“ (srov. Sk 1,14). A věřili, že Ježíšova zaslíbení platí i pro ně...
Že jsem něco podobného už někde psal
či o tom mluvil a že už jsem s tím votravnej? Ano, ale tehdy jsem asi příliš burcoval
k činu. A tady jde jen o společné snění... I
když – doufám – že v plné bdělosti.
„Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých
věřících a zapal v nich oheň své lásky...!“
Tolik můj tehdejší sen o farnosti. Nyní,
téměř o čtvrt století později, vám chci poděkovat, že jsem v chebské farnosti mohl
spolu s vámi mnohé z tohoto snu zažít uskutečněné a že o mnohém dalším tuším, že již
v této farnosti pomalu roste a také vyroste.
Díky za vás. Díky vám.
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Z KANCELÁŘE
▪FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI

Jako variabilní symbol uveďte, prosíme,
své r. č. bez čísla za lomítkem a do poznámky uveďte účel daru.

Možnosti, jak přispět na život a službu farnosti (farnostcheb.cz/darcovstvi):
1) hotovostní dar v kanceláři farnosti
(po domluvě s Danou Vrbovou)
2) hotovostní dar do kasiček
(chrám sv. Mikuláše a kaple sv. Jana – fara)
3) převod na účet farnosti:
č. 781 704 309 / 0800

ÚKLIDY U SV. MIKULÁŠE
Zatím zajišťuje malý úklid velké lodi a věže pokladní Zdeňka Nykodýmová. O presbytář, sakristii a WC se stará kostelnice Veronika Peťovská.
Moc děkujeme!

NENECHTE SI UJÍT
▪ Od 1. září do 4. října 2022 jsme zváni
spojit se s celosvětovou církví k oslavě tzv.
Doby stvoření (více na str. 4 – 6 a 8).
▪ Slavnostní uvedení do služby nového
chebského faráře bude v neděli 4. září
2022 při bohoslužbě od 10:00 v chrámu sv.
Mikuláše a Alžběty v Chebu.
▪ Poutní autobus do Marienweiher, kde
bude pro pěší i autobusové poutníky
slavena v 16:00 mše svatá s biskupem
Františkem Radkovským, odjíždí v neděli
4. září 2022 ve 13:30 od VZP
v Komenského ulici. Přihlášky u Jiřího
Kolafy (tel. 731 435 180).
▪ Diecézní pouť do Kláštera premonstrátů v Teplé proběhne v sobotu 10. září.
Program na str. 23. Pokud farnost vypraví
autobus, bude to oznámeno.
▪ V neděli 11. září od 11:00 vás zveme do
kostela Navštívení Panny Marie ve
Skocích na svěcení zvonů, o týden
později, v neděli 18. 9. od 14:00, pak na

poutní mši svatou.
▪ S podtitulem „100 let z lásky k lidem“
pořádá Farní charita Karlovy Vary v sobotu 17. září od 14:00 svůj Charita open
air, který letos upomíná na 100leté výročí
Charity na území ČR. Bude se konat
v areálu charity, Svobodova 743/12 Karlovy Vary–Stará Role. Hudebnímu programu
bude od 13:00 předcházet děkovná mše
svatá celebrovaná biskupem Františkem
Radkovským. Program i pro děti.
▪ 23.–25. září proběhne na DCM v Plzni
první klučičí víkend. Vítáme všechny
mladé pány od 12 do 18 let.Více na bip.cz.
▪ O poutní slavnosti v kostele sv. Václava v Chebu ve středu 28. 9. budeme slavit
mši svatou od 18:00 tamtéž.
▪ Termíny poutních mší v kostele sv.
Michaela v Dolním Žandově (kolem 29.
9.) a na poutním místě Maria Loreto
(pravděpodobně 2. 10.) budou po domluvě
zveřejněny v týdenních ohláškách.

FARNÍ TAXI
Služba potřebným při dopravě na nedělní bohoslužby funguje v obvyklém režimu. Zájemci o odvoz se mohou jako obvykle alespoň den předem domlouvat s paní Jaroslavou Rymešovou (tel.: 604 131 721), paní Vlastou Černochovou (tel: 732 973 036),
panem Karlem Vnenkem, (tel: 730 156 536), nebo také panem Milanem Kubinčanem
(telefon: 732 982 269). Příspěvek za odvoz dobrovolný.
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FARNÍ KALENDÁŘ
2. 9.
2. 9.
3. 9.
4. 9.

pátek
pátek
sobota
neděle

5. 9.
7. 9.
9. 9.
10. 9.
11. 9.

pondělí
středa
pátek
sobota
neděle

12. 9.
14. 9.
14. 9.
16. 9.
17. 9.
18. 6.

pondělí
středa
středa
pátek
sobota
neděle

19. 9.
21. 9.
23. 9.
24. 9.
25. 9.

pondělí
středa
pátek
sobota
neděle

28. 9.
30. 9.
1. 10.
2. 10.

středa
pátek
sobota
neděle

9:00
18:00
19:00
10:00
18:00
15:00
8:00
18:00
9:45
10:00
18:00
15:00
8:00
18:00
18:00
19:00
10:00
18:00
15:00
8:00
18:00
19:00
10:00
18:00
18:00
18:00
19:00
10:00
15:00
18:00

požehnání pouti do Marienweiher
chrám sv. Mikuláše
mše sv. za nemocné (17:00 adorace)
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
Dolní Žandov
mše 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
slavení
farní kaple Cheb
Cheb eucharistie
mše sv. pro klienty
LDN Amica
mše sv. s biblickým rozhovorem
farní kaple Cheb
mše sv. za členy ŽR (17:30 růženec)
farní kaple Cheb
Diecézní pouť v Teplé
klášter Teplá
MŠE 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
chrám sv. Mikuláše a
slavení
farní kaple Cheb
Alžbětyeucharistie
Cheb
slavení eucharistie
DPS Spáleniště
mše sv. s biblický rozhovorem
farní kaple Cheb
tichá adorace za mír na Ukrajině
chrám sv. Mikuláše
slavení eucharistie (17:30 růženec)
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
Dolní Žandov
MŠE 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
slavení
farní kaple Cheb
Cheb eucharistie
slavení eucharistie
DPS Skalka
mše sv. s biblickým rozhovorem
farní kaple Cheb
slavení eucharistie (17:30 růženec)
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
Dolní Žandov
MŠE 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
slavení
farní kaple Cheb
Cheb eucharistie
Poutní slavnost sv. Václava
kostel sv. Václava
slavení eucharistie (17:30 růženec)
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
farní kaple Dolní Žandov
MŠE 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
česko-německá
pouť
Maria Loreto
Cheb
slavení eucharistie
farní kaple Cheb

DIECÉZNÍ POUŤ DO TEPLÉ 10. ZÁŘÍ 2022
Tradiční diecézní pouť do Teplé proběhne 10. září v premonstrátském klášteře v Teplé.
Začne v 9:45 u kříže před basilikou a bude pokračovat připravenými programy. Pouť
zakončíme slavením eucharistie od 14:30.
Dopolední program: modlitba breviáře, katecheze teologa a religionisty Pavla Hoška,
povídání o synodě, program pro děti a pro náctileté (12–14 let)
Odpolední dělené programy: Pavel Hošek promluví o jedné ze svých knih, křížová
cesta, program pro rodiče, divadlo pro děti
Mládež (15–29 let) bude mít svůj program od pátku do neděle, účast na celém programu
je nutná. Více informací na stránkách www.bip.cz.
Pokud bude vypraven společný autobus, bude to oznámeno v ohláškách v kostele.
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PRAVIDELNOSTI
Řk farnost Cheb (Cheb, D. Žandov, Milíkov, Pomezí, Tuřany, Odrava, Okrouhlá, Lipová, Nebanice)
FARNÍ DŮM: KOSTELNÍ NÁM. 15, 350 02 CHEB; tel.: 354 422 458; IČ: 477 22 347
farnost@farnostcheb.cz; www.farnostcheb.cz; č. účtu: 781 704 309 / 0800
Farář: Libor Buček, pastýř a statutár farnosti 608 917 696, farar@farnostcheb.cz
Výpomocný duchovní: Jaroslav Šašek, vězeňský kaplan, 607 202 127, jaroslav.sasek@bip.cz
Pastorační rada: společný e-mail na všechny členy rady je pastoracnirada@farnostcheb.cz
Ekonomická rada: společný e-mail na všechny členy rady je ekonomickarada@farnostcheb.cz
Charita a dobrovolníci: Eva Kolafová, pastorační asistentka, 731 619 729; charita@farnostcheb.cz
Farní kancelář: Dana Vrbová, farní asistentka, 731 619 762, kancelar@farnostcheb.cz
Farní knihovna: Dana Vrbová, farní asistentka, 731 619 762, knihovna@farnostcheb.cz
Správa majetku: Zdena Hulínská, asistentka správce majetku, asistentka@farnostcheb.cz
Zpravodaj a farní taxi: Jaroslava Rymešová, redakce, 604 131 721, zpravodaj@farnostcheb.cz
Maria Loreto: Alena Kovaříková, koordinátorka týmu Loreto, 725 879 446; loreta@farnostcheb.cz
Chrám sv. Mikuláše: Zdeňka Nykodýmová, pokladní, tel. 733 796 986, pokladni@farnostcheb.cz
Chrám sv. Mikuláše: Veronika Peťovská, 732 634 049, kostelnice, mikulas@farnostcheb.cz
Údržba a opravy: Jiří Dytrych, Richard Preibisch, 731 619 769, technik@farnostcheb.cz
Farní penzion: Jozef a Helena Čverha, správci, 608 656 559; penzion@farnostcheb.cz
Hospic Sv. Jiří: Alena Votavová, ředitelka, 736 432 911, hospic@hospiccheb.cz

BOHOSLUŽBY DNE PÁNĚ – SOBOTA / NEDĚLE
slavení eucharistie
farní kaple D. Žandov
slavení eucharistie – farní mše
kostel sv. Mikuláše Cheb
farní kafe aneb „Co týden dal“
farní sál / salonek / knihovna
slavení eucharistie
farní kaple Cheb
OSTATNÍ BOHOSLUŽBY A SETKÁNÍ
Po
15:00 mše v domovech pro seniory
DPS / LDN (Farní kalendář)
St
8:00 mše s biblickým rozhovorem
farní kaple Cheb
Pá
17:00 možnost svátosti smíření (1. pátek adorace)
farní kaple Cheb
Pá
17:30 modlitba růžence (2. pátek živý růženec)
farní kaple Cheb
Pá
18:00 mše s klasickým kázáním
farní kaple Cheb
Svátost smíření: každý pátek hodinu přede mší kaple sv. Jana či po osobní domluvě
Pastýřská služba rozhovorem a modlitbou (duchovní či životní poradenství):
kdykoli kromě úterka podle osobní či telefonické domluvy s P. Liborem či P. Jaroslavem
V ÚTERÝ mají farář i výpomocný duchovní volno – s naléhavými záležitostmi pošlete
SMS zprávu, či volejte farní kancelář, farní charitu nebo okolní faráře (viz www.bip.cz).
Farní kancelář: kancelář vlevo v přízemí farního domu, v kont. hodinách či dle domluvy
kontaktní hodiny pondělí a středa 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 (Dana Vrbová)
Farní charita Cheb: kancelář v 1. patře farního domu, dle domluvy, nejlépe v kont. hod.
kontaktní hodiny pondělí a středa 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 (Eva Kolafová)
Farní knihovna: po tlf. domluvě v kontaktních hodinách farní kanceláře (Dana Vrbová)
Bankovní spojení Řk farnost Cheb: Česká spořitelna, č. účtu 781 704 309 / 0800
Bankovní spojení Farní charita Cheb: Poštovní spořitelna, č. účtu 220 699 597 / 0300
So
Ne
Ne
Ne

19:00
10:00
synodní
11:00
18:00
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