chebské farnosti

září 2020

Doba stvoření 1. září až 4. října 2020
Buď chvála Nejsvětější Trojici! Bůh je zvuk a život, Stvořitel vesmíru,
Zdroj všeho života, jehož andělé opěvují; podivuhodné Světlo všech
tajemství známých i neznámých lidstvu a život, který žije ve všem.
Hildegarda z Bingenu, 13. století
ročník 24

číslo 5
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ZPRAVODAJ CHEBSKÉ FARNOSTI

Č. 5 – ZÁŘÍ 2020

DOBY STVOŘENÍ 2020
Stvořiteli života,
Na Tvé slovo vydala Země byliny, které se rozmnožují
semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody.
Řeky, hory, nerosty, moře a lesy udržovaly život.
Oči všech vzhlížely k tobě, abys ukojil potřeby každé
živoucí bytosti.
A po všechen čas byla Země oporou životu. Skrze
planetární cykly dnů a období, obnovy a růstu, otvíráš
svou ruku, abys nám tvorům dával pokrm v pravý čas.
Ve své moudrosti jsi dal šabbat: požehnaný čas
k odpočinku ve vděčnosti za všechno, co jsi dal;
čas osvobodit se od neřestné spotřeby; čas umožnit půdě
a všem tvorům odpočinout si od břemena výnosů.
Ale dnes náš způsob života žene tuto planetu za hranice
toho, co unese. Vyčerpáváme svět svou touhou po růstu
a nekonečným cyklem výroby a spotřeby.
Lesy jsou vyluhované, ornice eroduje, pole nevydávají
pokrm, pouště se rozšiřují, moře se okyselují, bouře jsou
stále silnější. Nedovolili jsme Zemi zachovávat šabbat
a Země zápasí o svou obnovu.
Během této Doby stvoření tě prosíme, abys nám dal
odvahu zachovávat šabbat pro naši planetu. Posilni naši
víru, abychom důvěřovali v Tvou prozřetelnost.
Vdechni nám tvůrčího ducha, abychom se dělili o to,
co jsme dostali. Nauč nás být spokojeni s tím, co stačí.
A když nyní vyhlašujeme Milostivý rok pro Zemi, sešli
svého svatého Ducha, aby obnovil tvář celého stvoření.
Ve jménu Toho, který přišel, aby ohlašoval
dobré zprávy celému stvoření, Ježíše Krista.
Amen.
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EDITORIAL
Bylo nebylo… a léto uteklo jako voda. Ne tak korona, která nás pořádně potrápila na
jaře, kdy takřka celý svět zahnala do karantény a navlékla lidem na ústa a nosy roušky,
a kterou, jak je z každodenních zpráv zřejmé, nevymýtila ani letní vedra. Roušky jsme
sice s úlevou odložili, život se znovu naplno rozproudil, ale už zase epidemiologové
a (bohužel) hlavně politici hledají způsoby, jak zabránit dramatičtějšímu šíření. Někdy,
pravda, hodně chaoticky, a kdyby nešlo o vážné věci, budila by ta často si protiřečící
a stále vydávaná a zase měněná rozhodnutí pobavené úsměvy. Chápu ale, že znovu zavřít národ do karantény by přineslo zcela jistě další ohromné problémy a mnohem větší
a už možná nenapravitelné ekonomické škody. Takže znovu „jenom“ roušky. Ano? Ne?
Za jakých podmínek? Všude nebo jen někde? A kde? I když už fakt, že se znovu školy
zaplnily dětmi a mládeží, může brzo přinést problémy, které asi sotva kdo dokáže předvídat. Nebude potřeba se znovu vrátit k distanční výuce?
Odpovědi na tyto otázky však musíme nechat hlavám – doufejme – mnohem povolanějším, a popravdě, vůbec jim to nezávidím.
Zůstaňme proto v naší farnosti a radujme se ze vzpomínek na všechny ty uplynulé
dny prožívané ať už ve zklidnění a odpočinku od zmatků světa, anebo ve společenství
s ostatními. Takovou významnou, už řadu let se opakující událostí byla letošní farní dovolená. Toto číslo Zpravodaje přináší z farní dovolené tři moc pěkné příspěvky a já se
mohu osobně podělit o radost z toho, že se mezi námi našli noví a nesporně velice šikovní přispěvatelé. Věřím, že se s jejich stejně pěknými a čtivými články budeme moci
setkávat na stránkách Zpravodaje i nadále. Z farní dovolené jsou také všechny čtyři ilustrační fotografie v tomto čísle.
Zajímavé a podnětné jsou i reflexe z Lorety, která znovu od skončení karantény zásluhou pravidelných služeb dobrovolníků
nabízela návštěvníkům poučení, poznání i
příležitost k tichému rozjímání. Tentokrát,
možná také „zásluhou“ korony, převládali
návštěvníci z Čech. Přijížděli ze všech koutů naší republiky – auty a na kolech (občas
připutovali pěšky) – a bylo krásné poslouchat jejich někdy až dojaté reakce, jak je
Loreta svou atmosférou i historií okouzlila
a oslovila. Je skvělé mít ve farnosti takovéto místo.
Takže opět na závěr za redakci přejeme
všem farníkům požehnaný podzim s mnoha
a mnoha bohatými duchovními plody.
Vzdor všem trápením a hrozbám, které nese
okolní svět a kterými nás zaplavují každodenní zprávy.
rym
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SLOVO BISKUPA
tář modlitební úmysly a prosby každého z
Vás. Věřím, že setkání v Teplé tak zůstane
skutečně i v současné náročné koronavirové
situaci poutí celé naší plzeňské diecéze.
Vás všechny, sestry a bratři, vyzývám a
prosím, abyste své zástupce, na kterých se
dohodnete s Vaším duchovním správcem,
na cestu vybavili Vašimi prosbami a díky,
které napíšete na lístek a které při slavení
mše svaté v Teplé Vaši reprezentanti přinesou k oltáři sesbírané v koších za každý vikariát. Budu velmi rád, jestliže ve svých
prosbách budete myslet na současné starosti
a radosti naší diecéze, na potřeby všech nás
putujících do Božího království. Modlitby
za zemřelé vložíme souhrnně při mši svaté,
nemusíte je psát jmenovitě. Diecéze bude
moci být tímto způsoben přítomna celá a
prosby i chvály každého z Vás budou zahrnuty do společných modliteb.
Protože datum pouti 12. září se kvapem
blíží, vyzývám Vás, abyste se na svých zástupcích dohodli již o této neděli a při bohoslužbách neděle příští odevzdali těmto
zástupcům své prosby i chvály napsané na
jednotlivých lístečcích. Tito zástupci dostanou od svých duchovních také vstupenky,
které je opravňují účastnit se programu v
kostele v Teplé.
Bratři a sestry, nebojme se, Boží blízkost
a starostlivost nemohou ani v nejmenším
omezit žádná lidská opatření. Naše letošní
diecézní heslo je platné trvale!
Moc Vám všem děkuji za podporu a aktivní účast na této nezvyklé formě letošní
diecézní pouti, myslím na Vás, žehnám
Vám a svěřuji se do Vašich modliteb.

SLOVO K DIECÉZNÍ POUTI
Biskup Tomáš nám u příležitosti letošní
Diecézní pouti v Teplé (12. 9.) poslal následující pozdrav a povzbuzení:

V Plzni 26. srpna 2020
Sestry a bratři,
pěkně Vás zdravím na konci prázdninového času. Snad se většině z Vás podařilo
letošní čas dovolených a odpočinku prožít
požehnaně, i když možná nemálo z Vás
kvůli koronavirové situaci muselo na poslední chvíli měnit či omezit své plány.
Změna a omezení se bohužel týkají i naší
nadcházející diecézní pouti v Teplé 12. září.
Nařízení vlády z důvodu ochrany před
koronavirovou nákazou omezilo počet přítomných na bohoslužbách v kostelích na
maximální počet 500 účastníků. To se sice
nedotýká v rámci pravidelných bohoslužeb
žádné z našich farností, ale výrazně to
omezuje podmínky pro každoroční celodiecézní setkání v Teplé.
Proto jsem se rozhodl po poradě se svými spolupracovníky Vás požádat, abyste
letos do Teplé vyslali z každé farnosti pouze své zástupce, kteří tam při bohoslužbě v
obětním průvodu symbolicky položí na ol-

Váš biskup Tomáš
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SLOVO PAPEŽE
hloubce vztahová. Potřebujeme si stále připomínat, že ‚všechno je ve vzájemném vztahu a že autentická péče o náš vlastní život a
o naše vztahy k přírodě jsou neoddělitelná
od bratrství, spravedlnosti a věrnosti ve
vztahu k druhým‘“ (LS 70).

MILOSTIVÉ LÉTO PRO ZEMI
„Tento padesátý rok prohlásíte svatým a
vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás milostivé léto“ (Lv
25,10). Tato slova z třetí knihy Mojžíšovy
uvozují poselství papeže Františka ke
Světovému dni modliteb za péči o stvoření
(1. září), který zahajuje ekumenickou iniciativu nazvanou Doba stvoření, vrcholící
4. října, na svátek sv. Františka z Assisi.
„V tomto období“, připomíná papež,
„křesťané po celém světě obnovují víru
v Boha – Stvořitele, sjednocují se v modlitbě za náš společný domov a spolupracují v
konkrétních skutcích v péči o náš společný
domov.“ Mottem pro letošní Dobu stvoření
je „Milostivé léto pro Zemi“, které je podle
Františka „posvátným časem k upamatování, návratu, odpočinku, nápravě a jásotu.“

2. ČAS K NÁVRATU
„Milostivé léto je časem k návratu v postoji
pokání“, pokračuje František. „Porušili
jsme vazby našich vztahů se Stvořitelem,
s našimi bližními a s ostatním stvořením.“
Milostivé léto je proto také časem návratu k
Bohu, našemu milujícímu Stvořiteli, a k
uzdravení pokřivených vztahů.
Podle papeže Františka „milostivé léto
vyzývá mít ohled na naše bližní, zvláště na
chudé a nejvíce zranitelné. Jsme povoláni
abychom si znovu přivlastnili původní Boží
plán stvoření jako společného dědictví, jako
hostinu sdílenou se všemi bratřími a
sestrami nikoli v nevyvážené soutěživosti,
nýbrž v radostném společenství, založeném
na vzájemné podpoře a ochraně. Milostivé
léto je časem, kdy je třeba navracet svobodu utiskovaným a všem lidem porobeným
různými formami moderního otroctví, včetně obchodování s lidmi a dětské práce.”
Papež pak říká, že potřebujeme více naslouchat samotné zemi, a pokračuje: „Jsme
součástí vzájemně provázané sítě života, ne
jejími pány. Narušení biodiverzity, stále
častější klimatické katastrofy a nespravedlivý dopad současné pandemie na chudé a
zranitelné: to vše jsou budíčky tváří v tvář
bezuzdnému nenasytnému konzumu.“
„Zvláště v této Době stvoření naslouchejme tepu tohoto stvořeného světa, v
němž se projevuje a sdílí Boží sláva, abychom v jeho kráse nalezli Pána veškerenstva a navrátili se k Němu“, povzbuzuje
dále ve světle spisů sv. Bonaventury František. „Země, ze které jsme stvořeni, je mís-

1. ČAS K UPAMATOVÁNÍ
Podle papeže nás „milostivé léto především
vybízí k upamatování na skutečnost, že konečným cílem stvoření je vstoupit do věčného Božího Šabbatu – dne odpočinku.“ Proto
si máme opětovně uvědomit původní povolání veškerého tvorstva, jímž je život v pospolitosti, přebývání a rozkvět ve společenství lásky. „Existujeme jedině prostřednictvím vztahů, které vytváříme k Bohu, bratřím a sestrám jako členům společné rodiny
a všemu stvoření, které obývá náš společný
domov”, píše papež a cituje svoji encykliku
Laudato si‘: „Všechno je ve vztahu, a my,
všichni lidé, jsme sjednoceni jako bratři a
sestry na podivuhodné pouti, spojeni láskou, kterou chová Bůh ke každému svému
tvoru a která něžným citem pojí také nás k
bratru slunci, sestře luně, sestře řece a
matce zemi” (LS 92). „Milostivé léto je pak
časem k upamatování se, ve kterém si uvědomujeme, že naše existence je ve své
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Pařížskou
klimatickou
úmluvu
a
s výhledem na konferenci COP 26 ve Skotsku vyzývá „všechny národy, aby přijaly
přísnější národní závazky v oblasti redukce
emisí“. Podobně v souvislosti se summitem
COP 15 v Číně vyzývá papež k obnovení
biodiverzity a zachování třetiny zemského
povrchu jako chráněného biotopu.
Obojí jej pak logicky přivádí k sociálním
otázkám: „Je nutné chránit domorodá společenství před těžebními společnostmi,
zejména nadnárodními, které v méně rozvinutých zemích dělají to, co nemohou dělat v
zemích, kde shromažďují svůj kapitál“
(srov. LS 51), podtrhuje papež a označuje
takovéto jednání za „nový typ kolonialismu”. Nad činností těžebních společností by
měla bdít národní i mezinárodní legislativa.

tem modlitby a kontemplace… Schopnost
úžasu a kontemplace je něčím, co se můžeme zvláštním způsobem učit zejména od našich bratří a sester z domorodých původních národů, které žijí v harmonii se zemí a
jejím mnohotvárnými projevy života.“

3. ČAS K ODPOČINKU
Dnešní životní styl dohání člověka i planetu
do krajního vyčerpání, a proto Bůh moudře
Izraelitům doporučoval čas k odpočinku a
regeneraci půdy v důsledku snížené spotřeby. Takovýto vyvážený a udržitelný životní
styl bychom si měli osvojit také dnes, upozorňuje římský biskup s odkazem k probíhající pandemii: „Vzduch se pročistil, voda
zprůzračněla, některé zvířecí druhy se navrátily do míst, odkud předtím vymizely.
Pandemie nás přivedla na rozcestí. Nynější
rozhodné chvíle je třeba využít k ukončení
zbytečných a ničivých činností a k pěstování plodných hodnot, vazeb a projektů. Musíme přezkoumat své návyky týkající se užívání energií, spotřeby, dopravy a stravování. Musíme odstranit z našeho hospodářství
vše nepodstatné a škodlivé.“

5. ČAS K JÁSOTU
Na závěr papež připomíná, že „biblická
tradice nicméně znázorňuje milostivé léto
také jako radostný čas, ohlašovaný zvukem
fanfár, který se rozléhá celým světem“, byť
tento jásot v posledních letech přehlušuje
„nářek Země a jejích chudých“. Současně
jsme ovšem svědky toho, jak „Duch svatý
podněcuje jednotlivce i společenství ke společné práci na obnově společného domova
a obraně jeho nejzranitelnějších obyvatel“.
Papež vypočítává iniciativy mladých lidí,
domorodců, projekty integrální ekologie a
ekumenickou spolupráci. To vše svědčí o
opravdovém „milostivém létu pro Zemi“ a
o skutečnosti, že „stav věcí se může změnit“ (LS 13).
Své poselství pak František uzavírá takto: „A tak se všichni radujme a jásejme, že
náš milující Stvořitel udržuje naše pokorné
snahy v péči o Zemi, která je také Božím
domovem, kde se ‚Slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi‘ (Jan 1,14) a která je neustále obnovována vyléváním Ducha svatého. ‚Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvářnost Země‘ (Ž 104,30).“

4. ČAS K NÁPRAVĚ
„Milostivé léto je také časem, který opětovně nastoluje původní soulad stvoření a léčí
podlomené mezilidské vztahy“, vysvětluje
dále papež František a popisuje problematiku ekologického dluhu, zaviněného vytěžením přírodních zdrojů z jižních států planety a ukládáním odpadu v přírodním prostoru. „Nastal čas k restorativní (tj. obnovující) spravedlnosti“, prohlašuje František a
opětovně apeluje na oddlužení nejchudších
zemí, na které nejvíce doléhá zdravotní, sociální a hospodářská krize zapříčiněná koronavirem. Zároveň volá po účinném využití fondů, které již byly uvolněny na světové, regionální i národní úrovni, a záruce,
že tyto investice budou sledovat sociální a
ekologické cíle k užitku společného dobra.
„Rovněž Země si zasluhuje odčinění
škod“, podotýká papež a s odvoláním na

Podle cirkev.cz a vatican.va připravil ph
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CESTY VÍRY
Mirka však řekla, že půjdeme jinou cestou,
a já zalapala po dechu a neodvážila se znovu protestovat. Chtěla nás provést všude…
Musela jsem se oprostit od vlastních tužeb
a být vděčná. Nebylo to jednoduché…
Náš Lukáš mezitím zahlédl stánky
s upomínkovými předměty z poutního místa. Dala jsem mu proto 50 Kč, aby je utratil
dle svého uvážení (a snažila se mu výchovně podsunout, že by měly babičky radost z nějaké drobnosti…)
Celý nadšený z penízku si koupil k mé
další nelibosti kartičky Brawl Stars (z jedné
oblíbené PC hry). UF. :-(
Mlčky (sice nerada) jsem dodržela slib
a on byl šťastný, dokonce mu 25 Kč ještě
zbylo. Věděl, že může nakupovat ještě dál.
Cestou od Vodní kaple k bazilice Lukáš
řádil, a pak zjistil, že v kapse má jen pětikorunu. Dvacka chybí!!!
Pomohla jsem mu prohledat všech 6 kapes a nic. Celý nešťastný, že mu novou
dvacku nedám, se chtěl vrátit, aby ji po
cestě našel. Dalo mi skutečně práci ho přesvědčit, že to není dobrý nápad.
Zabralo až vyprávění o místě před námi,
které je zasvěcené Panně Marii. Ve
13. stol. totiž Maria pomohla modlícím se
křesťanům před obléháním Tatarů. Přišla
silná bouře, a proto se nepřátelé stáhli a dali na ústup. Na tomto místě zároveň vytryskl pramen, který vyřešil jejich dlouhodobý
nedostatek vody…
Napadlo mě v tu chvíli říct Lukášovi:
„Možná by pomohla Panna Maria i nám,
kdybychom se k ní upřímně pomodlili…“
Mirka s Míšou zrovna nakupovali u jednoho ze stánku a my s Lukym šli pomalu po
schodech s modlitbou Zdrávas… Stále
smutný ze ztráty své mince se Lukáš zastavil, že na ně počkáme. Už nepoletoval sem
a tam, slzy mu zaschly. Sedli jsme si spolu

MOJE CESTA DO NINIVE
Začínají prázdniny, čeká nás pravidelná
prázdninová návštěva u kamarádky na Moravě. Měla bych se těšit, tak co se děje?
Vždyť mám Mirku a její rodinu ráda? Nejsou sice věřící, ale jsou laskaví… Nemohu
si pomoct. Nechce se mi. Letos nějak trpím
při pomyšlení, že jedu do místa vyprahlosti
a bezbožnosti… Navíc se na prahu prázdnin zase zvedají počty nakažených koronavirem… Ptám se Pána, zda nemám vrátit
jízdenky a zůstat radši doma?
Najednou jsem si vzpomněla na příběh
Jonáše a velryby, taky se mu nechtělo do
Ninive… Jízdenky jsem tedy nevrátila
a vydala se na cestu s důvěrou v Pána, kterého jsem odevzdaně „přibalila“ s sebou na
cestu do svého srdce :-) …
Cílem naší cesty byl Zlín, a aby naše děti nebyly zavřené doma, jeli jsme k Mirce
na chatu do Chvalčova. Její Míša a můj
Lukáš si tam spolu hráli v přírodě u potůčku. Nádhera Hostýnských vrchů na mě
dýchla jako z ladovských obrázků. Byl to
svěží ráj na zemi :-).
Dozvěděla jsem se, že v blízkosti chaty
se nachází poutní místo zasvěcené Panně
Marii – Svatý Hostýn.
Mirka nechodí do kostela, ráda však obdivuje architekturu a zajímá ji historie zajímavých míst. Chtěly jsme se tam vypravit, ale v předpovědi hlásili déšť, a dokonce i bouřky. Musela jsem se na návštěvě
přizpůsobit, a ne si postavit hlavu. Pro
Mirku to nebylo jednoduché rozhodování.
Měla strach z bouřky, a že nestihneme uvařit oběd… Půl hodiny jsem ji přesvědčovala, že to spolu zvládneme, a nakonec ji
přemluvila…
Nahoře na Hostýně už byly slyšet zvony
baziliky, které svolávají lid ke mši svaté.
Táhlo mě to tam, byli jsme už tak blízko!
8
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na schodiště před chrámem a najednou mu
z nějaké kapsy vypadla dvacka. Vykulil
oči, zajásal a zalapal po dechu. Poskakoval
a děkoval Panně Marii………a rychle uháněl pro další balíček Brawl Stars :-))).
Zvony znovu zvonily a z reproduktorů
se následně ozval hlas kněze: „Pán s vámi…“ Začíná mše svatá. To není možné.
Tolik milostí najednou…?
Byla jsem připravená pobýt kvůli Mirce
jen chvíli, ale nakonec vydrželi celou mši.
Po skončení mi Mirka vyprávěla s vlhkýma
očima, že to byla její první mše svatá, a že
ji to teda fakt dostalo.
Cestou z kostela mě v duchu napadala
jen slova vděčnosti, nadnášela jsem se radostí a stále jen děkovala… :-)
„Tak a teď už můžu jet s klidným srdcem domů,“ říkám si, přestože nás čekalo
ještě pár společných dnů a pěkných chvil.
Svou „pouť do Ninive“ jsem, myslím,
splnila :-).
jmh

Ježíš ukazuje, co je na evangeliu tak nové – Otec osobně miluje každé své dítě
„vrchovatou“ láskou a dává mu schopnost
rozšiřovat stále velkoryseji své srdce směrem k bližním. Jsou to naléhavá a náročná
slova – dávat ze svého; nejen hmotný majetek, ale také přijetí, milosrdenství, odpuštění, a to velkoryse, podle Božího vzoru.
Obraz bohaté odměny nasypané do klína
nám ukazuje, že Boží láska k nám nezná
míru a že její přísliby překonávají naše
očekávání. Osvobozuje nás od úzkostí
z našich propočtů a plánů, od zklamání, že
nedostáváme od druhých podle našich
představ.
„Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína.“
K této Ježíšově výzvě napsala Chiara
Lubichová: „Stalo se ti někdy, že jsi dostal
od přítele nějaký dar a cítil jsi, že mu to
musíš oplatit? (…) Jestli se tohle stává tobě, představ si Boha, který je Láska. On
vždy oplácí každý dar, který my dáváme
svým bližním v jeho jménu (…). Bůh se
tak nechová proto, že by nás chtěl obohacovat. Dělá to proto, (…) že čím víc máme,
tím více můžeme dát, abychom – jako skuteční správci Božího majetku – nechávali
všechno kolovat ve společenství, které nás
obklopuje (…). Ježíš měl jistě na mysli
především odměnu, kterou budeme mít
v ráji, ale to, co se děje zde na zemi, je už
její předzvěstí a zárukou.“
„Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína.“
Co by se však mohlo stát, kdybychom se
takto snažili jednat společně, s mnoha dalšími lidmi? Nepochybně by to mohlo být
zárodkem nové sociální revoluce.
Jesús ze Španělska vypráví: „Já a moje
žena pracujeme v oblasti poradenství
a vzdělávání. Nadchli jsme se pro principy
ekonomiky společenství a chtěli jsme se
naučit přistupovat jinak k zaměstnancům,

SLOVO ŽIVOTA NA ZÁŘÍ
„Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám
dají do klína“ (Lk 6,38).
„A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského pobřeží.
Přišli, aby ho uslyšeli…“ Takto uvádí
evangelista Lukáš dlouhé Ježíšovo kázání.
V něm se postupně hovoří o blahoslavenstvích, o požadavcích Božího království,
o zaslíbeních Otce svým dětem.
Ježíš svobodně hlásá svoje poselství lidem z různých národů a kultur, kteří jej
přišli poslouchat. Je to poselství univerzální, adresované všem, poselství, které mohou přijmout všichni, a tak se realizovat
jako lidé, stvoření Bohem Láskou k jeho
obrazu.
„Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína.“
9
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k zhodnocení jejich platů, hledat alternativy k výpovědím, k dodavatelům s respektem k cenám, k úhradám a k dlouhodobým
vztahům, ke konkurenci se společnými
programy a nabídkou našeho know-how,
ke klientům i s takovými radami, které nás
mohou znevýhodnit. Vybudovaná důvěra
nás pak zachránila během krize v roce
2008.
Později jsme se skrze neziskovku „Levántate y Anda“ (Vstaň a choď) setkali
s jedním učitelem španělštiny na Pobřeží

slonoviny. Chtěl zlepšit životní podmínky
ve své vesnici vybudováním porodního sálu. Prostudovali jsme jeho projekt a nabídli
potřebnou částku. Nevěřil nám. Musel jsem
mu vysvětlit, že jde o výnosy našeho podniku. Porodní sál „Bratrství“, který společně vybudovali muslimové a křesťané, je
dnes symbolem jejich soužití. Zisky naší
firmy jsou v posledních letech desetkrát
vyšší.“
Letizia Magri

POMOC POTŘEBNÝM
Proto prosím, aby se mi ozvali všichni:
• kteří jsou sami a stáli by o návštěvu;
• kteří vědí o někom, že je sám, a stál
by o návštěvu;
• kteří někoho z farnosti pravidelně či
příležitostně navštěvují a potřebovali
by nějakou podporu;
• kteří by byli ochotni pravidelně či příležitostně navštěvovat nemocné;
• kteří by se chtěli za službu doprovázení starších a nemocných z naší farnosti společně modlit.
I když se snažím spolu s dalšími spolupracovníky nemocné navštěvovat, tuším, že
i v naší farnosti je ještě mnoho samoty, která jen tiše někde čeká, až si jí někdo všimne, a mnoho bolesti, která marně doufá, že
bude moci být s někým sdílena. Je skvělé,
když se najde někdo všímavý, a ještě skvělejší, když se pak najde i někdo ochotný
k tomuto sdílení. Ale i tak vás všechny,
kteří máte pocit, že jste na něco sami a kteří čekáte na nás, ostatní údy těla Kristova,
že vás sami oslovíme, nečekejte! Nečekejte
a ozvěte se sami. Nebojte se, že farář „má
moc práce“. Kdo jiný by mu měl být blízký, než trpící či osamělý úd Kristova těla.

DOPROVÁZENÍ NEMOCNÝCH
Po jarní době koronaviru a letních měsících, kdy z důvodu hygienických opatření
či letního cestování mnohé z toho, na co
jsme byli zvyklí, nemohlo být příliš pravidelné, bych rád povzbudil celou naši farnost: Pojďme si vyjít navzájem vstříc a nenechejme nikoho, kdo o to stojí, bez lidské
blízkosti, duchovního doprovázení a možnosti slavení svátostí.

Moc vám děkuji,
10
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ŽÍT LAUDATO SI‘
Svatomichalská pouť rodin do Dolního Žandova v pondělí 28. 9., vlakem 9:59
z Chebu, mše od 15:00 v D. Žandově
Stezkou svatého Václava 50 km pěší
pouť ThChTeamu 28. 9. až 30. 9. cestou a
necestou Slavkovského lesa
Závěrečná neděle stvoření – svátek sv.
Františka z Assisi 4. 10. od 10:00 chrám
sv. Mikuláše a Alžběty – farní mše
s „Laudato si‘ setkáním“ pod širým nebem
a východiskem pěší pouti na Loretu
Česko-německá pouť a zakončení Dob
stvoření na Loretě s pěší trasou neděle 4.
10. od 15:00
Podrobnosti k jednotlivým setkáním najdete v rubrice Nenechte si ujít.
Prosím, aby nás touto Dobou stvoření
jak v osobní, tak při společných modlitbách
provázely texty papežových modliteb ze
závěru Laudato si‘ (Modlitba za naši Zemi;
Modlitba křesťanů a celého stvoření),
Modlitba Roku Laudato si‘ (viz minulé číslo Zpravodaje v této rubrice) a Modlitby
Doby stvoření 2020 (viz str. 2 tohoto Zpravodaje).
Především však se těmito modlitbami
nechejme uvést do postojů, o kterých mluví
papež František ve svém poselství k letošní
Době stvoření (upamatování, návrat, odpočinek, náprava, jásot; viz Slovo papeže
v tomto Zpravodaji).
Potom tato konkrétní setkání Doby stvoření u nás ve farnosti pro nás nebudou nějakými „akcemi navíc“, ale spíše příležitostmi, jak v tom, co jako farnost tak jako
tak prožíváme, se také necháme hlouběji
uvádět do Otcova srdce, abychom tak mohli „kontemplovat stvoření s jásotem a chválou“, a tím také o to citlivěji, ale i svobodněji a účinněji, „naslouchat křiku Země a
jejích chudých“ (viz Laudato si‘).
Petr Hruška

DOBA STVOŘENÍ 2020 CHEB
1. září až 4. října 2020
Milostivé léto pro Zemi
Jak jsme již informovali v minulém Zpravodaji, od 1. září do 4. října je ve všech
církvích prožívána tzv. „Doba stvoření“ (v
naší církvi navíc probíhá Rok Laudato si‘;
více také na laudatosi.farnostcheb.cz). Celosvětovým tématem je letos „Milostivé léto
pro Zemi“ se zaměřením na obnovu a uzdravení z hříchů nespravedlnosti a zpustošení. Níže přinášíme přehled příležitostí,
kde bude tato Doba stvoření zvláštním způsobem připomínána i u nás ve farnosti.
Sucho a voda aneb Jak to vidí děti –
výstava tematických obrázků v chrámu sv.
Mikuláše a Alžběty organizovaná spolkem
Chebsko za klima (chebskozaklima.cz)
I. neděle stvoření 6. 9. od 10:00 chrám
sv. Mikuláše a Alžběty – rodinná farní mše
s „Laudato si‘ setkáním“ pod širým nebem
s biskupem Františkem Radkovským
II. neděle stvoření 13. 9. od 10:00
chrám sv. Mikuláše a Alžběty – farní mše
s „Laudato si‘ setkáním“ pod širým nebem
III. neděle stvoření 20. 9. od 10:00
chrám sv. Mikuláše a Alžběty – farní mše
s „Laudato si‘ setkáním“ pod širým nebem
Večer chval pod širým nebem ve středu 23. 9. od 19:00 do 21:00
IV. neděle stvoření 27. 9. od 10:00
chrám sv. Mikuláše a Alžběty – farní mše
s „Laudato si‘ setkáním“ pod širým nebem
11
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RADY Z RADY
banicích. Následně pak, po dalším vývoji
v jednáních a po konzultaci s Biskupstvím
plzeňským, se ERF koncem srpna shodla
na souhlasu s prodejem farního komplexu
v Nebanicích současným jediným zájemcům za jimi nabízenou kupní cenu.
Investice: ERF dále formálně vzala na
vědomí, že většina členů ERF 29. 6. korespondenčně či telefonicky schválila podepsání dodatku ke smlouvě o zápůjčce s
Biskupstvím plzeňským, na základě kterého farnost ke dni 1. 7. 2020 na minimálně 6
měsíců (tj. do 31. 12. 2020) vkládá do biskupstvím spravovaného investičního projektu (tichý společník formou zápůjčky,
bytový dům č. p. 22 v Jablonského ul. v
Plzni) částku 7.000.000 Kč (získanou
z prodeje pozemků městu Chebu), a to se
smluvním ročním výnosem 3,45 %. Farář
zajistí, aby během následujících měsíců
byly prověřeny a zváženy i případné další
možnosti investování. Zároveň přes vikariátního stavebního technika zajistí upřesnění
dlouhodobého výhledu rekonstrukce břidlicové střechy chrámu sv. Mikuláše a Alžběty (odhadované náklady cca 16 mil. Kč).
Zelené hospodaření: Nakonec se ERF
zabývala tématem „zelené hospodaření“ (tj.
k přírodě šetrné a vůči planetě Zemi zodpovědné hospodaření). Farář požádal nového člena ERF, Jiřího Kolafu, aby se tomuto tématu zvlášť věnoval, pomáhal tak
farnosti rozvíjet již započaté kroky (např.
třídění odpadu, Zelená zrnka, certifikace
farnosti vstřícné k životnímu prostředí na
www.ckes.cz, návrhy na čerpání ze „zeleného fondu“ vzniklého z desátku z prodeje
pozemků městu Chebu apod.) a ve spolupráci s iniciativou Žít Laudato si‘ Cheb
rozvíjet i další oblasti (např. projekt Zelená
firma a další kroky, které vyplynou
z procesu certifikace).
ph

PASTORAČNÍ RADA
Fara Nebanice: PRF se koncem srpna jednohlasně shodla na doporučení prodat budovu bývalé fary v Nebanicích a přináležející pozemky (viz nebanice.farnostcheb.cz)
současným jediným zájemcům, kteří zde
chtějí zřídit mateřskou a základní školu ve
stylu „svobodných demokratických škol“, a
to za těmito zájemci nabízenou kupní cenu.
Více k tomu viz Asociace svobodných
demokratických škol (asociacesds.cz), jejich partnerská škola Donum Felix na
Kladně (donumfelix.cz) či vzorová škola
Sudbury Valle Scholl (sudburyvalley.org);
viz také film Summerhill z roku 2008
(youtu.be/vBjQAeJIa30).

EKONOMICKÁ RADA
ERF se ke svému řádnému jednání sešla
30. 7. 2020, a to v novém složení, které farář jmenoval na další tříleté období (30. 7.
2020 až 30. 7. 2023). Původní členy ERF
(Karel Ježek, Jozef Kaščák a Zdeňka Skubeničová), kteří jsou ochotni svoji službu
zastávat i nadále, pro další období posílí
Zdeňka Hulínská a Jiří Kolafa.
Hospodaření 2019: ERF poté po jednotlivých střediscích a s komentářem faráře
a Zdeňky Skubeničové prošla podrobným
přehledem hospodaření farnosti za rok
2019, porovnala výsledky s rozpočtem,
prodiskutovala otázky s tím spojené a výsledný přehled vzala na vědomí. Všichni
členové ERF následně svými podpisy
schválili Zdeňkou Skubeničovou předložený roční výkaz zisku a ztrát a rozvahu hospodaření farnosti za rok 2019. Na základě
tohoto přehledu bude zpracována Zpráva o
hospodaření farnosti za rok 2019.
Fara Nebanice: ERF poté vzala na vědomí mailem informace o jednáních směřujících k prodeji farního komplexu v Ne12
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MIKULÁŠ A ALŽBĚTA
stavy bude 2. 11. od 18:00 v kostele a bude
následovat debata s jednou z žen ve farním
sále na faře.
▪ A v prosinci vás čeká výstava obrázků
dětí, které už nežijí. Pořádá Hospic sv. Jiří
z Chebu. Možná, že bude doplněna výstavou maleb andělů od Martiny Špinkové.
Věříme, že si najdete čas a přijdete se do
kostela na výstavy podívat. A že o výstavách řeknete ve svém okolí.
Děkujeme a těšíme se na každého z vás.
Zdeňka Nykodýmová
hlavní pokladní
v kostele sv. Mikuláše a Alžběty

PODZIMNÍ POZVÁNKY
Vážení a milí návštěvníci kostela, drazí farníci, rádi bychom vás pozvali na výstavy či
koncerty, které pro vás v následujících měsících chystáme.
▪ Od září do konce října výstava občanského sdružení Chebsko za klima (viz
www.chebskozaklima.cz) s názvem „Sucho
a voda – Jak to vidí děti“
▪ V sobotu 19. 9. od 14:00 benefiční koncert Evy Mokré (viola) pro Hospic Sv. Jiří
▪ V listopadu bude další výstava, která má
název „Tváří v tvář“. Jsou to příběhy žen,
které překonaly rakovinu. Vernisáž této vý-

ZPRÁVY Z LORETY
Moc se nám tu líbilo, velmi krásně opraveno a zaplať Pánbůh zachráněno.
Dobře, že žijí a žili lidé, jako byl pan
Anton Hart, jemuž můžeme poděkovat za
záchranu Lorety, tak významné památky.
ako
PS: Na Loretě je stále otevřeno od středy
do neděle, vždy od 10:30 do 15:30 hod.
Sezona bude, pokud to situace dovolí, zakončena česko-německou poutní mší svatou v neděli 4. října 2020 od 15 hod.

VÍCE POUTNÍKŮ Z ČESKA
V r. 2003 jsme zahájili denní provoz na
Loretě a na naše poutní místo chodili převážně Němci. V posledních letech už to
bylo vyrovnané a letos přichází mnohem
více Čechů a Moraváků než Němců,
a ostatní cizinci už vůbec ne. Loreta je
známá v celé republice, přispělo k tomu
i to, že Česká televize zde natočila několik
pořadů. Přicházejí ale nejen jako turisté,
kteří si přijdou hlavně koupit turistickou
známku nebo „vizitku“, kterou si pak nalepí do turistického sešitu, ale jako praví
poutníci. A když si na tabulích prohlédnou,
jak byla Loreta úplně zničená a vypleněná
a jak vypadá dnes, nacházíme v návštěvní
knize tyto zápisy, které nás těší:
Velké poděkování všem, kteří se snaží
k větší cti a slávě Boží o uchování památek.
Ať Vám Pán žehná a chrání Vás.
Je dobře, že existují lidé, kteří dokážou
proměnit zkázu v krásu.
Milý personál, krásná památka, úžasné
místo.

SETKÁNÍ RADY LORETY
Ve čtvrtek 23. srpna se po delší době opět
setkala Rada Lorety, jejíchž členy jsou zástupci českého i německého spolku Maria
Loreto a zástupci farnosti. Po vzpomínce
na jednoho z členů německého spolku, Roberta Tremla, který v souvislosti s Covid19
zemřel 3. dubna 2020, jsme se sdíleli o
zkušenosti z posledního nelehkého období
a naplánovali další spolupráci, včetně domluvy investičních akcí.
ph
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FÓRUM
* Bez těch farníků, kterým obvykle nerozumím, nebo mě štvou, bych nepoznala
společenství skvělých bratrů a sester, kteří
si vzájemně mohou pomáhat a dávat se sobě navzájem.
* Bez těch, kteří nerozumí mně, bych nepoznala „plodnou samotu s Pánem“.
* Bez pralesa mé duše bych nepoznala radost ze světla Božího milosrdenství a z nepodmíněné Kristovy lásky při přijímání eucharistie…
* Bez smutku a tmy bych nepozvedla oči
k nebi a neviděla padat hvězdy… a ani anděly bez křídel kolem sebe…
Takže ta dovča s Tebou, Františku, byla
nakonec fakt dobrá. Možná jen mohla být
delší (když už jsme toho tolik překonali),
ale vím, že na cestě k Ježíši můžeš být
s námi i nadále.
Můžeš nám být inspirací a vzorem, abychom chtěli lépe porozumět potřebám přírody a radovat se z
chudoby, která je pramenem veškerého bohatství. Vždyť pak právě my můžeme být
bohatstvím pro druhé…
Z tvých povzbudivých dopisů v keškách
jsme se dozvěděli, že máme snášet starosti
a obtíže na našich cestách s myšlenkou na
Krista, kterého smíme věrně nosit ve svých
srdcích.
Tak pokoj i Tobě, Františku! Nemáš to
s námi lehké. A díky, že jsem se (skoro)
přestala bát pavouků i tmy, hladu i samoty.
Třeba ještě někdy překonám i klaustrofobii
v mikrobusu, až nás tam bude zase 30.
Taky díky za to, že nás učíš chránit přírodu různým způsobem, abychom se mohli
venku svobodně nadechnout… a radovat se
z maličkostí…
Přimlouvej se za nás a naše slabosti, svatý Františku, na naší pozemské cestě a buď
nám i nadále posilou.
Amen.
jmh

O POUTI NA SV. ANNĚ
Pouť na sv. Annu se vydařila. I přesto, že
nás vyhnal déšť a museli jsme se skrýt pod
střechu. Děkuji panu Rakovi, že se o toto
poutní místo nezištně stará. Měli bychom
mu pomoct, a tak já, pokud budu mít dostatek síly, zdraví a čas, rád přijdu pomáhat.
Ještě jednou mu moc děkuji.
Zdeněk Vild

DOPIS PRO SV. FRANTIŠKA
Po letošní farní dovolené, která měla téma
„Putování s Františkem aneb Opravdová
radost“, napsala jedna z účastnit farní dovolené sv. Františkovi dopis. Zda jej také
odeslala, nevíme, ale přes dobré kontakty
se dostal do rukou naší redakce, která jej
s předpokládaným Františkovým souhlasem tímto zveřejňuje.
Milý Františku,
máme za sebou společné farní putování,
které nás mělo s Tebou trochu sblížit. Cesta, na které jsem poznala Tebe a Tvůj duchovní život, byla připravená moc krásně
celým farním týmem, který fakt nezahálel
a užíval si to (snad) s námi. Oni mají totiž
takovéhle puťáky rádi, a když to někde
vázlo, občas nás poštouchli, nakopli nebo
povzbudili…, abychom mohli jít zase společně dál. Tak za ně děkuju.
Občas se opravdu vynořovaly různé těžkosti, ale bez těch bych nepochopila smysl
Tvé chudoby, která Tě vedla k Bohu.
Díky nepokojům jsem si začala víc vážit
hezky prožitých chvil s opravdovou vděčností.
Tak třeba:
* Bez horkých dnů bych nepoznala blaho
chladné vody.
* Stejně tak bych bez občasného „rámusu“
dole (v penzionu) nepoznala klid nahoře
(na kopci v přírodě).
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samec. Že snad máme mít opravdovou radost (to slovo „opravdovou“ pořád zdůrazňoval, asi mu na něm záleželo) především
třeba z toho, když nám páníček nedá nažrat, nepustí nás do domu nebo ještě do nás
kopne, a my mu to odpustíme. No, tak to
tedy nevím, ale třeba to někdy zkusím.
Jinak o lásce k nám pejskům a všemu
živému i neživému prý se také vyjádřil nějaký super alfa-alfa samec z Itálie (3).
Všichni mají zlepšovat vztahy mezi sebou
a nemají chtít pořád jenom bohatnout. Snad
to napsal v nějakém dopise „loudáte-se“,
nebo tak nějak (4). Tomu já až tak moc nerozumím. Ale každopádně zvlášť lidem to
moc přeju, potřebovali by to. Tak ať se
vám to daří.
A moc díky, že jste mě vzali s sebou.
Mám vás rád!
Pepa Hes

DOVOLENÁ S FRANTIŠKEM
Jak se vydařila farní dovolená s tématem
„Putování s Františkem aneb Opravdová
radost“? Pár postřehů nám napsali dva její
účastníci. Více k tématu a odkaz na fotogalerii najdete na dovolena.farnostcheb.cz.
POHLED ZDOLA

Držím se radši dole u země, do vyšších sfér
se netlačím. Jsem totiž pejsek. Panička mě
vzala na farní dovolenou. Byla to paráda.
Abyste rozuměli, být psem má i určitá
omezení. Třeba nesmím chodit do kostela,
i když vlastně nechápu proč. Nikdo mi to
nikdy rozumně nevysvětlil. Taky přece patřím do Božího stvoření, no ne?
Tady to ale neplatilo. Tedy ten zákaz
neplatil. Asi proto, že to celé bylo nějaké
ekologické a františkovské. Ten František
údajně byl kdysi dávno svaté štěňátko někde v Assisi a miloval všechna zvířátka
a přírodu vůbec. Tak jsem měl povolené
různé výjimky, třeba ten kostel, který byl
krásně uprostřed stvoření. Ty vůně, barvy
a zvuky přírody! A všichni mě najednou
měli tak nějak víc rádi. I oni k sobě byli
mnohem vlídnější, to je fakt. Někdy jsou
na sebe lidi „jako psi“, alespoň jak oni říkají, ale popravdě – spíš jsou na sebe „jako
lidi“.
Vůdce smečky byl statný alfa samec, celý obrostlý srstí, který trochu připomínal
vlka (1). Všichni k němu vzhlíželi s podřízenou loajalitou. Bylo znát, že má respekt
nejen díky svému mohutnému hlasu, ale
tak nějak vnitřně, opravdově.
Já jsem měl nejradši dvě malá štěňátka,
která nemluvila lidskou řečí, ale tou mou.
Tím mi byla blízká (2). Sice jsem někdy na
ně trochu zavrčel, ale to bylo jen tak jako,
aby věděla, co je to úcta k druhému.
Vůdce smečky nás všechny poučoval
(on poučovat očividně uměl), že to svaté
štěně z Assisi prý taky poučovalo druhé,
i když to zřejmě ani nebyl žádný extra alfa

(1) otec Petr; pozn. předkladatele
(2) Martin a Tomáš; pozn. předkladatele
(3) papež František; pozn. předkladatele
(4) encyklika Laudato si´; pozn. předkladatele

OPRAVDOVÁ RADOST
ANEB TLUKOT SRDCE
Co tam budu dělat? Mám vůbec jezdit?
Rodiny a spousta dětí… Měla jsem strach a
zároveň jsem se těšila. Měla jsem tak rozporuplné pocity…
Ale zjistila jsem, že tahle farní dovolená, v tomto složení, byla pro mě přínosem,
možná jiným, než jsem vlastně očekávala,
ale přínosem. Jste pro mě všichni dospěláci
úžasní (děti samozřejmě také :-). Jak každý
z vás bojujete, abyste svým dětem dali to
nejlepší z vás, lásku k Bohu i k druhým lidem. Vnímala jsem každého z vás, vidím
před sebou tváře, vaše úsměvy, bolesti, slzy, slyším váš hlas. No prostě vám děkuji
za milé společenství i objetí, když mě nebylo zrovna do smíchu, i za chaos, zmatené
domluvy, hry, chvály, putování za Františ-
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kem, žebrání a posílám vám za to své srdce…
Vysvětlení. Při malém zážitku jsem si
také uvědomila svou OPRAVDOVOU
RADOST v životě. Při noční kešce jsem
měla na starost malé, rozježené, neposedné
dítě. V jednu chvíli se ke mně přitulilo a já
ucítila tlouci jeho srdce a mé srdce odpovědělo pohlazením jeho ježaté hlavy. Ale
co mě zaujalo, byla okamžitá reakce, že to
samé udělalo vedle skloněnému člověku,
hledajícímu cosi v batohu. Pohladilo ho po
ježatých vlasech, protože to tak cítilo jeho
srdce. A já si vzpomněla, že když jsem se
jako dítě choulila do náruče, nebo objímala

ty, které mám ráda, naslouchala jsem tlukotu jejich srdce. A uvědomuji si, že vlastně
to u lidí, u kterých mohu, dělám dodnes.
Proto netoužím po povrchním a hraném
objetí, chci slyšet srdce!
„Dal nám schopnost milovat. Dává nám
největší poklad celého stvoření – srdce.
Podobně jako jsme ztratili údiv nad světem,
zapomněli jsme i na to, jak úžasným pokladem je lidské srdce. Kdyby nám Bůh nedal
srdce, nemohli bychom žít, milovat, smát
se, či plakat“ (John Eldredge, Velký příběh).
DaV

SPOLKY A SPOLEČENSTVÍ
16. srpna na Javořinu. Je také částečně pěší, protože musíme vyšlapat vršek od autobusu k lesní kapli. Ale mše svatá ke svátku
Nanebevzetí Panny Marie, sloužená panem
opatem Filipem Z. Lobkowitzem, byla
krásným vyvrcholením poutě. V lesní kapli
není zavedena elektřina, osvětlují ji pouze
svíčky rozestavěné
kolem celého presbytáře. I to připomíná ty dávné poutníky, kteří zde hledali
u Matky Boží útěchu
a
které
P. Lobkowitz v kázání
připomenul.
Péči o lesní kapli
převzala po svých
zemřelých rodičích
paní
Kulišanová,
která s paní Kyznarovou z Dolního
Žandova přichystala
po mši sv. pro poutníky dobré a bohaté
pohoštění.
ako

SPOLEK MARIA LORETO
S poutěmi je to letos špatné. Podle zpráv
v Katolickém týdeníku se lidé vydávají spíše na poutě pěší, při kterých je menší ne
bezpečí nákazy než v autobusu. O nějakou
pěší pouť jsme se ani nepokoušeli, takže na
naší první letošní pouť jsme jeli v neděli
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Z KANCELÁŘE
▪BLAHOPŘEJEME

19. 7.
26. 7.
26. 7.
2. 8.
16. 8.

V prvních dvou podzimních měsících slaví
svá životní jubilea samé
ženy.
Jsou to tyto farnice:

5.185 Kč
4.606 Kč
1.794 Kč pouť sv. Anna
4.733 Kč
3.475 Kč

Dolní Žandov:

4.330 Kč

▪ Pravidelné příspěvky převodem:
červen: 10.800 Kč
červenec: 6.800 Kč

Helena POLAŠTÍKOVÁ 6. 9.
Irena KREITLOVÁ 21. 10.
Zdeňka TANCOŠOVÁ 21.10.
Zdenka KYZNAROVÁ 22.10.
Všem našim milým jubilantkám vyprošujeme stálou Boží přízeň a požehnání
a jako výraz díků za vše dobré, co pro své
blízké i naši farnost vykonaly a vykonávají,
jim posíláme blahopřání a symbolickou
květinu.
Pěkné jubileum oslaví 10. 10. také vedoucí našeho redakčního týmu paní Jaroslava RYMEŠOVÁ. Děkujeme Ti, milá
Jarko, za vytrvalou různorodou činnost
a pomoc ve farnosti. Posíláme modlitby
a vyprošujeme Ti Boží požehnání.
redakce

▪ Sbírky účelové:
23. 8. na bohoslovce: 6.847 Kč
▪ Dary účelové:
9. 8. Charita pro Libanon: 11.012 Kč
Dar na poutní autobus Loreta: 1.000 Kč

ÚKLIDY U SV. MIKULÁŠE
Děkujeme srdečně skupinkám za úklid
a prosíme další farníky o pomoc. Je možnost se připojit k některé ze skupinek nebo
vytvořit novou.
Generální úklid v sobotu 3. října od 9 h.
Po úklidu společná „svačinka“ na faře.

Z FARNÍ MATRIKY

Pravidelné „malé“ úklidy chrámu sv. Mikuláše a Alžběty:
▪ září - skupinka Chrámový sbor
▪ listopad - skupinka Jany Karasové
▪ prosinec - skupinka Chrámový sbor
▪ leden - skupinka bezejmenná
▪ únor - skupinka Jany Karasové

▪ Křty:
28. 6. Maria Thuy Linh Nguyen
21. 8. Emanuel Bašek
▪ Sňatky:
25. 7. Tomáš Luljak a Petra Kupčíková
▪ Pohřby:
9. 7. Veronika Kedroňová
24. 7. Marie Chrisidisová

„Malý úklid“: utřít lavice, vysát koberce
v lodi a v presbytáři, vytřít sakristii, WC…

EKONOMIKA FARNOSTI
▪ Sbírky liturgické:
Cheb:
28. 6. 2.358 Kč
5. 7. 5.000 Kč
12. 7. 3.881 Kč

„Generální úklid“ (2× ročně): omýt lavice, vysát koberce v lodi a v presbytáři, otřít
oltáře, kazatelnu, křtitelnici, vytřít sakristii,
WC, pokladnu skla, vytřít kůr, umýt speciálním vysavačem podlahy v celém kostele.
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NENECHTE SI UJÍT
▪ Doba stvoření 2020: Od 1. září do 4.
října probíhá iniciativa Doba stvoření;
v jejím duchu prožijeme všechny čtyři zářijové neděle a první říjnovou neděli, Svatomichalskou pouť rodin do Dolního Žandova (28. 9. od 15:00), dvoudenní pěší
pouť Stezkou svatého Václava (28. – 30.
9.) i česko-německou pouť na Loretu (4.
10. od 15:00); podrobnosti níže u jednotlivých akcí a v rubrice Žít Laudato si‘
▪ Chrám sv. Mikuláše a Alžběty: program najdete v rubrice Mikuláš a Alžběta
▪ Tohora chebské farnosti pokračuje
každý pátek od 19 hodin v uličce Zavražděných (viz tohora.farnostcheb.cz)
▪ Diecézní pouť v sobotu 12. 9. v Klášteře Teplá (na pouť jsou z důvodů omezujících opatření vysláni jen zástupci farnosti)
▪ Benefiční koncert Evy Mokré pro
Hospic Sv. Jiří v sobotu 19. 9. od 14:00
hod. v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty
▪ Křesťanský hudební festival PilsAlive
19. září od 13:00 do 19:00 v Plzni
(www.pilsalive.cz); na cestu se lze domluvit s Janou Haklovou (na festivalu bude
zpívat i naše skupinka z Večerů chval)
▪ Večer chval ve středu 23. 9. od 19:00 do
21:00 prožijeme v duchu letošní Doby
stvoření možná venku před chrámem sv.
Mikuláše a Alžběty (dle situace)
▪ Mše ze Slavnosti sv. Václava, patrona
české země, bude letos slavena v předvečer
této slavnosti, v neděli 27. 9. od 18:00 ve
farní kapli; po mši jsou všichni zváni na

malé svatováclavské pohoštění a posezení
tamtéž (samozřejmě pokud to umožní hygienická koronavirová opatření)
▪ Svatomichalská pouť rodin pondělí 28.
9., mše od 15:00 v kostele sv. Michaela
v Dolním Žandově; odjezd vlakem v 9:59
z nádraží Cheb (do Lipové či Salajny); odjezdy zpět z D. Žandova do Chebu 16:44
nebo 18:53 nebo 20:21; pěší pouť
s programem pro děti z Lipové či ze Salajny do Dolního Žandova
▪ Stezkou svatého Václava – dvoudenní
pěší pouť ThChTeamu: fyzicky i orientačně náročných 50 km cestou necestou
Slavkovským lesem s dvojím přespáním od
pondělí 28. 9. večer do středy 30. 9. po
stopách multikešky Stezka svatého Václava
a dalších souvisejících tematických kešek
(Štít sv. Václava, Meč sv. Václava, Vyhlídka sv. Václava, Kaple sv. Václava, Pozorovatelna sv. Václava, Kříž sv. Václava,
Prsten sv. Václava, Koruna sv. Václava,
Žezlo sv. Václava, či Svatý Václav sám)
▪ Česko-německá pouť na Loretu neděle 4. 10. od 15:00 poutní místo Maria Loreto; odjezd autobusu ve 14:25 z Křižovatky;
domluva na pěší trasu ve farní kanceláři;
tuto neděli není večerní mše svatá
▪ Setkání pastoračních asistentů, lektorů, akolytů 17. a 19. října v 9:30 – 15:30
BIP diecézní sál (téma „Farnost a diakonie“, hostem evangelický farář z Chrástu,
odborník na diakonii, Karel Šimr)

FARNÍ TAXI
Službu potřebným při dopravě na nedělní bohoslužby nadále poskytují paní Jaroslava
Rymešová (tel.: 604 131 721) a pan Karel Vnenk (tel. 730 156 536). V případě potřeby
vypomáhá paní Vlasta Černochová (tel.: 732 973 036). Pokud máte potíže s tím, jak se
na bohoslužbu dopravit, neostýchejte se některé z těchto dobrovolníků kontaktovat. Samozřejmě je ale třeba tuto službu domluvit alespoň den či dva dopředu.
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FARNÍ KALENDÁŘ
!!Pravidelné bohoslužby a setkání naleznete na poslední straně v „PRAVIDELNOSTECH“!!
6. 9. neděle
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: DOBA STVOŘENÍ (I.) RODINNÁ
sobota 19:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
7.9.
pondělí 15:00 slavení eucharistie či návštěvy
LDN Amica
9.9.
středa
8.00 slavení eucharistie
kaple sv. Jana fara
11.9.
pátek
18:00 slavení eucharistie (17:00 zpovídání)
kaple sv. Jana fara
12.9.
sobota 10:00 Diecézní pouť (zástupci farnosti)
klášter Teplá
13.9. neděle
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: DOBA STVOŘENÍ (II.)
sobota 19:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
14.9.
pondělí 15:00 slavení eucharistie
DPS Spáleniště
16.9.
středa
8:00 bohoslužba slova s modlitbou
kaple sv. Jana fara
18.9.
pátek
18:00 slavení eucharistie (17:00 zpovídání)
kaple sv. Jana fara
19.9.
sobota
14:00 benefiční koncert Evy Mokré (viola)
chrám sv. Mikuláše
20. 9. neděle
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: DOBA STVOŘENÍ (III.)
sobota 19:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
21.9. pondělí 15:00 slavení eucharistie
DPS Skalka
23.9. středa
8:00 slavení eucharistie
kaple sv. Jana fara
23.9. středa
19:00 večer chval Doby stvoření Laudato si‘
venku před chrámem
25.9. pátek
18:00 slavení eucharistie (17:00 zpovídání)
kaple sv. Jana
27. 9. neděle
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: DOBA STVOŘENÍ (IV.)
D. Žandov: v sobotu NENÍ / neděle 10:00 Mikuláš Cheb
neděle 18:00 fara Cheb vigilie Slavnosti sv. Václava
28.9. pondělí 15:00 Svatomichalská poutní mše – pouť rodin Dolní Žandov
28. – 30. 9.
Stezkou svatého Václava – pěší pouť 50 km Slavkovským lesem
30.9. středa
8:00 bohoslužba slova s modlitbou
kaple sv. Jana fara
2.10. pátek
18:00 eucharistie (17:00 adorace, zpovídání) kaple sv. Jana fara
4. 10. neděle
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: DOBA STVOŘENÍ (ZÁVĚR)
sobota 19:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / večerní mše NENÍ
Česko-německá pouť, neděle 15:00 poutní místo Maria Loreto
5.10. pondělí 15:00 slavení eucharistie či návštěvy
LDN Amica
7.10. středa
8:00 slavení eucharistie
kaple sv. Jana fara
9.10. pátek
18:00 slavení eucharistie (17:00 zpovídání)
kaple sv. Jana fara
11.10. neděle
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sobota 17:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
12.10. pondělí 15:00 slavení eucharistie
DPS Spáleniště
14.10. středa
8:00 slavení eucharistie
kaple sv. Jana fara
16.10. pátek
18:00 slavení eucharistie (17:00 zpovídání)
kaple sv. Jana fara
18. 10. neděle
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sobota 17:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
19.10. pondělí 15:00 slavení eucharistie
DPS Skalka
21.10. středa
8:00 slavení eucharistie
kaple sv. Jana fara
23.10. pátek
18:00 slavení eucharistie (17:00 zpovídání)
farní sál Cheb
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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: Petr Hruška, pastýř a statutární zástupce farnosti, 608 656 557; farar@farnostcheb.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 a knihovna: Dana Vrbová, farní asistentka, 731 619 762, kancelar@farnostcheb.cz
Maria Loreto: Alena Kovaříková, koordinátorka týmu Loreto, 725 879 446; loreta@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
Chrám sv. Mikuláše: Zdeňka Nykodýmová, pokladní, tel. 733 796 986, pokladni@farnostcheb.cz
Chrám sv. Mikuláše: Veronika Peťovská, 732 634 049, Anička Kolková, 737 790 002, kostelnice
Údržba a opravy: Stanislav Žemlička, 732 154 011, Richard Preibisch, 731 619 769
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
fara Dolní Žandov
slavení eucharistie (farní mše)
kostel sv. Mikuláše Cheb
posezení po mši na faře – agapé
farní sál / salonek fara Cheb
slavení eucharistie
kaple sv. Jana fara Cheb
OSTATNÍ BOHOSLUŽBY A SETKÁNÍ
Po
15:00 mše v domovech pro seniory
DPS / LDN (Farní kalendář)
St
8:00 mše s biblickým rozhovorem
kaple sv. Jana fara Cheb
Čt
15:30 Modlitby matek
salonek fara Cheb
Čt
16:30 zkouška chrámového sboru
salonek fara Cheb
Pá
17:00 možnost slavit svátost smíření (1. pátek s adorací) kaple sv. Jana fara
Pá
18:00 mše
kaple sv. Jana fara Cheb
Chebsvatá (1. pátek za nemocné)
Svátost smíření (zpověď): každý pátek 17:00 – 18:00 fara nebo po domluvě s farářem
Pastýřská služba rozhovorem a modlitbou (duchovní či životní poradenství):
kdykoli kromě úterka podle osobní či telefonické domluvy s farářem
V ÚTERÝ má farář volno – s naléhavými záležitostmi mu pošlete SMS zprávu, případně
volejte farní kancelář, farní charitu či 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: ERA, č. účtu 220 699 597 / 0300
So
Ne
Ne
Ne

19:00
10:00
synodní
11:00
18:00

ZPRAVODAJ CHEBSKÉ FARNOSTI pro svoji vnitřní potřebu vydává Řk farnost Cheb. Redakční tým: J. Rymešová (vedoucí), J. Karasová, D. Kučerová, A. Kovaříková, D. Vrbová, J. Klíchová, V. Kučera. Za obsah zodpovídá: Petr Hruška. Redakce si vyhrazuje právo na redakční úpravu zaslaných příspěvků. Celkový náklad 300
výtisků. Vychází zpravidla 1. neděli v měsíci. Toto číslo vyšlo 30. 8. 2020, příští vyjde 4. 10. 2020. Příspěvky
předávejte v kanceláři, redakčnímu týmu či na zpravodaj@farnostcheb.cz do uzávěrky čísla 24. 9. 2020.

