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EDITORIAL
Uprostřed dokončování oběda za slastného rozjímání, jak mi to pěkně jde od ruky, zazvonil telefon, a já byla rovnýma nohama v kruté realitě. Prošvihla jsem uzávěrku Zpravodaje. Páni, vždyť už je konec září!!! Vždyť přece je to jen chvilka, co skončilo léto
a teď jsem si uvědomila, že na dveře prudce zaklepal říjen. Je to možné, jak ten čas letí?
Ono se říká, že důchodci nemají čas, ale skutečnost je trochu jiná: všechno jim totiž, teda mně určitě, trvá dvakrát tak dlouho. Ach jo, díky, dobrá duše našeho farního Zpravodaje, za to připomenutí.
Všechno se opravdu seběhlo a hlavně uběhlo hrozně rychle. Rozloučili jsme se, a netajím, že mnozí se slzičkami v očích, s naším milým P. Petrem, který se už ujal své
funkce v Plzni. Mezi sebou jsme přivítali P. Libora Bučka. Otazníky, jaký že bude ten
nový duchovní správce, jsou už uspokojivě zodpovězeny. Všechno nasvědčuje, že
i když je jiný, „našeho“ Petra plnohodnotně nahradí. Má a vlastně celá farnost máme
před sebou řadu dalších obtížných úkolů, především určitě se co nejlépe vypořádat
s hrozbou růstu cen energií. Totéž se pak týká i každého z nás, každé domácnosti. Nemá
smysl barvit věci na růžovo. Není a nebude to nijak lehké období. Už teď to pociťují
hlavně senioři, a také domácnosti s malými dětmi a vůbec lidé s menšími příjmy. Čekají
nás mnohé nelehké zkoušky.
Co ale máme, je víra. Důvěra v našeho Pána. Uvědomit si, že i zkoušky jsou tu proto,
aby nám pomáhaly růst. Jsem si jistá, že to společně dokážeme, že se dokážeme semknout a problémy s Pánem uprostřed se ctí překonat. A také jsem přesvědčena, že ti
zdatnější z nás budou dle svých sil a možností oporou těm slabším, že si začneme více
všímat těch, kteří pomoc potřebují, že se staneme vnímavější a citlivější ke každému,
zejména k těm nejslabším a nejranitelnějším z našich bližních.
Společně to určitě snáze překonáme.
rym

CESTY VÍRY
slova… "Důvěřuj mi"!
Pochopila jsem, že mi to říká Bůh…
Proč mi to říká, jsem však pochopila až časem, kdy přicházela jedna krize za druhou...
Sotva jedná bolest skončila, nastoupila
druhá... třetí... čtvrtá... pátá.
Poklekám a ptám se, co to pro mě znamená? Proč, Pane, dopouštíš utrpení a bolest?

NOVÁ ŠANCE
Na počátku se mi zdál sen. Vlastně jsem
nemohla spát....a šplhala na nějakou horu.
Na vrcholu byla ale mlha. Procházela jsem
skrze ni s nejistotou, protože nahoře nebylo
nic vidět... Nikde nikdo. Jen mlha a nepříjemné prázdno, a tak jsem šla velmi pomalu…. Pak jsem se musela zastavit. Nebylo
vidět na krok. Zřetelně a jasně jsem uslyšela "nějaký" hlas. Byla to vlastně jen dvě
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Napadlo mě v tu chvíli, že každá temnota je důležitá, abychom v ní mohli zahlédnout světlo, nebo si připomenout svůj "živý
sen“…, abychom i v bolesti znovu uvěřili,
zakoušeli Boží spásu, spoléhali na Něj.
Každá krize je vždycky pro mě takový
šok...ať se jedná o covid.., válku.., nemoc..,
dlouhodobé neshody.., změnu...či ztrátu...
Vím ale, že pro mě a pro každého z nás
chceš, Bože, jen dobro. Že přijímat nemáme od Tebe jen radosti, ale i starosti. Skrze
naši bolest máme účast na Tvém utrpení.
Prožil jsi ho pro nás a za nás a každým naším utrpením v nás očišťuješ lásku.
To pak člověka vede do ticha, do pouště… Netušila jsem, jak velký je to dar. Jen
v tichu se Tě mohu ptát, mohu plakat, mohu vnitřně křičet. Jen v tichu se učím skutečně modlit a smířit se... Jen v tichu mohu
dostat sílu vše přijmout tak, jak to přichází.... Jen v tichu mohu nabídnout své
prázdné dlaně… dát se k dispozici…, znovu vstát… odevzdat se… kráčet po cestě
a nechat se vést cestou uzdravení.
Díky, že Tě mohu objevovat ve všem,
i v každém utrpení… Ukazuješ mi směr,
bortíš představy, rovnáš vše ohnuté, uzdravuješ vše nemocné a dáváš tak novou šanci
vztahu mezi mnou a Tebou.
Díky, Bože, že mi pomáháš přijímat
Tvou vůli a vidět Tě ve všem kolem sebe.
Díky, že s Tebou každý z nás může překonat svoji konkrétní bolest a strach... Díky,
že s Tebou můžeme znovu vstát a pomalu
kráčet, víc na Tebe se dívat... a v každé životní těžkosti Tvá slova: "Důvěřuj mi" připomínat.
Amen
jmh

ního odkazu. Apoštol je v Římě, ve vězení,
kde čeká na rozsudek, a píše Timoteovi,
mladému učedníkovi a spolupracovníkovi,
který má na starosti složitou komunitu
v Efezu.
Tento dopis obsahuje doporučení, rady
adresované Timoteovi, ale je určen každému členu křesťanského společenství včera
i dnes. Pavel je kvůli hlásání evangelia
v zajetí a chce povzbudit učedníka, který se
bojí pronásledování a váhá kvůli obtížím
spojeným se svou službou, aby čelil zkouškám a stal se tak jistým průvodcem svého
společenství. Pavlovi a Timoteovi není
vlastní trpět kvůli evangeliu, ale toto svědectví je možné, protože je založeno na
Boží síle.
„Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti.“
Pavel chce vydávat svědectví o evangeliu. Je zřejmé, že to není nadání, schopnosti
nebo osobní omezení, co zaručuje nebo
brzdí službu slova, ale jsou to dary Ducha,
síla, láska a rozvážnost, které zajišťují sílu
svědectví. Zdá se, že láska, která stojí mezi
silou a rozvážností, hraje roli v rozlišování.
Rozvážnost vyjadřuje moudrost a připravenost na každou situaci. Timoteus, stejně
jako učedník v každé době, může hlásat
evangelium se silou, láskou a rozvážností,
a to až do té míry, že pro evangelium trpí.
„Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti.“
I my jsme zažili pokušení, kdy jsme
v životě a svědectví o Božím slově ztráceli
odvahu a nevěděli jsme, jak si v určitých
situacích poradit.
Chiara Lubichová nám pomáhá pochopit, z čeho v takových chvílích čerpat sílu:
„Musíme se obracet na Ježíšovu přítomnost
v nás. Postoj, který je třeba zaujmout, tedy
nebude takový, že se zablokujeme a zůstaneme pasivně rezignovaní, ale takový, že
vyjdeme ze sebe, že se sjednotíme s tím, co
vyžaduje Boží vůle, že se postavíme čelem
k povinnostem, k nimž nás vybízí naše po-

SLOVO ŽIVOTA
„Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti,
ale ducha síly, lásky a rozvážnosti.“
(2 Tim 1,7)
Epištola, z níž je toto Slovo života vzato, je
považována za jistý druh Pavlova duchov3
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volání, a budeme se spoléhat na Ježíšovu
milost v nás. Tedy vyjít ze sebe. Sám Ježíš
v nás bude stále více rozvíjet ctnosti, které
potřebujeme k tomu, abychom o něm mohli svědčit v nám svěřené činnosti.“
„Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti.“
Síla, láska a rozvážnost, tři ctnosti Ducha, které získáváme modlitbou a praktikováním víry.
Otci Justinu Narimu ze Středoafrické republiky bylo vyhrožováno smrtí, stejně jako jeho spolubratrům a tisícovce muslimů,
kteří se před válečnými represemi uchýlili
do kostela. Vůdci milice, která je obléhala,
ho několikrát vyzvali, aby se vzdal, ale on
s nimi neustále vedl dialog, aby se vyhnul

masakru. Jednoho dne se objevili se čtyřiceti litry benzínu a vyhrožovali, že je upálí
zaživa, pokud jim muslimy nevydá. „Se
svými spolubratry jsem sloužil poslední
mši,“ vypráví otec Justin, „a vzpomněl
jsem si na Chiaru Lubichovou. Co by na
mém místě udělala ona? Zůstala by a obětovala svůj život. A tak jsme se rozhodli, že
to uděláme.“ Po mši přišel nečekaný telefonát: nedalekým městem projížděla armáda Africké unie. Otec Justin jim běžel naproti a společně se vrátili do farnosti. Zbývalo třináct minut do vypršení ultimáta, třináct minut, které zachránily životy všech
bez krveprolití.“
Letizia Magri

POMOC POTŘEBNÝM
Zváni jsou všichni příznivci běhu,
chůze, pohybu na čerstvém vzduchu
a všichni vzácní podporovatelé Hospice
Sv. Jiří v Chebu, protože je to akce benefiční právě na jeho podporu. Ani letos nemusíte strávit v parku u Sadové kavárny
den a noc. Stačí obkroužit pár koleček
dlouhých cca 1 km, nasát výjimečnou atmosféru pohody a radosti a přispět na dobrou věc. Více informací naleznete na:
www.24beh.cz.
I letos Vás zveme nejen k osobní účasti
na akci, ale i prosíme o pomoc. Zapojit se
můžete jako dobrovolníci přímo v terénu –
nemusí to být na celý den, stačí i jen pár
hodin, ale podpořit nás můžete i z tepla
domova tím, že pro účastníky něco dobrého upečete či přichystáte nějakou pomazánku nebo nám můžete zasponzorovat nákup ovoce a medu. Hlásit se můžete tradičně u mě na čísle: 731 619 729 nebo na
emailu: charita@farnostcheb.cz.
eko

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ
24HODINOVKA
K připomenutí, že svoboda není samozřejmost, se v roce 20. výročí sametové revoluce v rohu parku u kapličky kousek za divadlem ve Františkových Lázních poprvé
sešlo pár nadšenců, kteří to chtěli oslavit
během nebo chůzí trvající 24 hodin. Už
tenkrát u toho nechyběla naše farnost, protože Petr Hruška se přátelil s Milošem
Škorpilem, který tuto akci s přáteli z Běžecké školy připravil. 24 hodin běhat nebo
chodit dokáže jen málokdo, tak jsme postavili z farníků, kteří se po hodině střídali,
dvě štafety. Naše štafety – farní a charitní
spolu tenkrát dokonce závodily. 😊 Pokud
si chcete v sychravém podzimním dnu zavzpomínat, můžete si prohlédnout fotografie nejen z tohoto ročníku, ale i z těch následujících ve fotogalerii na našem farním
webu. Ale pokud se chcete přidat, tak Vás
ve dnech 12. - 13. 11. zveme na již 14. ročník Františkolázeňské 24hodinovky.
4
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na faře v salónku, kde se v neděli po mši
scházíme na farní kafe, takže je to prostředí, které důvěrně znáte, a nemusíte se tedy
bát přihlásit. 😊 Více informací a možnost
přihlášení zde: www.u3v.zcu.cz nebo přímo na TČ: 608 265 259 u paní Poláčkové.
eko

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Po několikaleté odmlce jsem se letos opět
odhodlala více se věnovat tomu, co sama
stále tolik potřebuji a zapojila jsem se jako
lektor do programu Univerzity třetího věku
zde v Chebu. Ve spolupráci s nimi nabízíme pro veřejnost kurz trénování paměti.
Lekce budou probíhat od 6. 10. jednou za
14 dní ve čtvrtek od 15:00 do 16:30 hodin

Z KANCELÁŘE
▪EKONOMIKA FARNOSTI

Dolní Žandov:
Květen: 842 Kč
Červen: 650 Kč
Červenec: 2.491 Kč

Sbírky liturgické:
Cheb:
Květen: 18.354 Kč
Červen: 16.854 Kč
Červenec: 23.422 Kč
Srpen: 15.582 Kč

Sbírky účelové:
5. 6. Na diecézi 4.470 Kč
21. 8. Na bohoslovce 4.202 Kč

Maria Loreto:
Květen: 1.500 Kč

5
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Pravidelné příspěvky převodem na účet:
Květen: 20.250 Kč
Červen: 11.250 Kč
Červenec: 10.100 Kč
Srpen: 10.100 Kč

3) převod na účet farnosti:
č. 781 704 309 / 0800
Jako variabilní symbol uveďte, prosíme,
své r. č. bez čísla za lomítkem a do poznámky uveďte účel daru.

FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI

ÚKLIDY U SV. MIKULÁŠE

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)

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
▪ Den vzpomínek na ztrátu dítěte během
těhotenství, či krátce po porodu 15. 10.
v 15 h v poutním areálu Maria Loreto
▪ Kurz celoživotního vzdělávání: Klíčové elementy pastorace papeže Františka ve
světle církevních dokumentů: bratrství
a synodalita Od 14. října bude v sále Koinonie Jan Křtitel v Plzni-Liticích probíhat
cyklus přednášek, který si klade za cíl nabídnout klíčová kritéria a prvky k rozlišení
současné ekleziální cesty. Přednáší
P. ThLic. Alvaro Grammatica Th.D.. Kurz
nabízí kritickou četbu posledních magisteriálních dokumentů papeže Františka a bude se zabývat také jejich recepcí ze strany
církve. Je zařazen do programu Celoživotního vzdělávání na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v ČB a je určen široké
veřejnosti. Kurz je rozdělen do čtyř přednášek, které se konají vždy od 18:00 v sále
Koinonie Jan Křtitel.
Termíny konání: 14. 10. 2022, 20. 1.2023,
21. 4. 2023, 16. 6. 2023
Přihlášky do 7. 10.
▪ Mše svatá v Meditační zahradě ve
čtvrtek 27. 10. od 16 do 18 h., kterou bude
sloužit P. Petr Hruška, generální vikář plzeňské diecéze.
▪ Pouť pro Čechy a Slováky z Rumun-

ska v sobotu 15. v Teplé. V 10:00 začne
bohoslužba s katechezí biskupa Tomáše
Holuba. Od 15:00 proběhnou loretánské
litanie a závěrečné požehnání.
▪ On-line večerní škola. Obláti z Plas vás
zvou na druhý ročník teologické on-line
školy, který bude v novém školním roce
probíhat poslední čtvrtek v měsíci - tentokrát 27. října od 19:00 do 21:00. Po úspěšné premiéře věnované apoštolské exhortaci
papeže Františka Evangelii gaudium se letos zaměříme na biblistiku, zvláštním způsobem pak na Lukášovo evangelium.
▪ Komunita Noe vás zve 14. – 16. října
do Holostřev na místní faru, kde proběhne
podzimní brigáda a komunitní moštování.
Přihlašování
na
emailu:
komunita@komunitanoe.cz
Letošní 5. ročník mezinárodní iniciativy
Červená středa (#RedWednesday) se letos
v České republice uskuteční 23. listopadu.
Smyslem této iniciativy je veřejně̌ si připomenout všechny, jež jsou ve světě̌ pronásledováni
pro
své́
náboženské́
přesvědčení. Znakem je rozsvícené́ červené́
světlo, které symbolizuje krev trpících pro
víru. Lidé v tento den také zapalují svíčky
nebo
nasvěcují́
významné́
budovy
červeným světlem (kostely, sochy aj.).
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FARNÍ KALENDÁŘ
1. 10. sobota
2. 10. neděle

3. 10.
8. 10.
7. 10.
8. 10.
9. 10.
9. 10.
10.10.
12.10.
14.10.
15.10.
16.10.

ponělí
středa
pátek
sobota
neděle
neděle
pondělí
středa
pátek
sobota
neděle

17. 10
19.10.
21.10.
22.10.
23.10.

pondělí
středa
pátek
sobota
neděle

26.10.
28.10.
29.10.
30.10.

středa
pátek
sobota
neděle

1.10.
2.11.
4.11
5.11
6.11.

úterý
středa
pátek
sobota
neděle

15:00
10:00
15:00
18:00
15:00
8:00
18:00
19:00
10:00
18:00
15:00
8:00
18:00
19:00
10:00
18:00
15:00
8:00
18:00
19:00
10:00
18:00
8:00
18:00
19:00
10:00
18:00
17:00
17:00
10:00
18:00

poutní mše svatá
Dolní Žandov
MŠE 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
česko-německá
pouť
Maria Loreto
Cheb
slavení eucharistie
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
LDN Amica
mše sv. s biblickým rozhovorem
farní kaple Cheb
mše svatá za nemocné (17 h. adorace)
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
Dolní Žandov
MŠE 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
slavení eucharistie
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
DPS Spáleniště
mše sv. s biblickým rozhovorem
farní kaple Cheb
mše sv. za členy ŽR (17:30 růženec)
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
Dolní Žandov
MŠE 29. 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
mše sv. (17:30 růženec)
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
Dolní Žandov
MŠE 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
slavení eucharistie
farní kaple Cheb
mše sv. s biblickým rozhovorem
farní kapleCheb
mše sv. (17:30 růženec)
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
Dolní Žandov
MŠE 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
slavení eucharistie
farní kaple Cheb
Slavnost všech svatých (upřesnění v ohláškách)
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (přesněji v ohláškách)
změna času! mše sv. za nemocné (16 h adorace)
farní kaple
změna času! slavení eucharistie
Dolní Žandov
MŠE 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
slavení eucharistie
farní kaple Cheb

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.
7

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)
Po
15:45 setkání skupinky Modliteb matek
fara
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

ZPRAVODAJ CHEBSKÉ FARNOSTI pro svoji vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Cheb. Redakční
tým: J. Rymešová, J. Karasová, D. Kučerová, A. Kovaříková, D. Vrbová, K. Vnenková, J. Klíchová. Za obsah
zodpovídají autoři příspěvků. Redakce si vyhrazuje právo na redakční úpravu zaslaných příspěvků. Celkový náklad 300 výtisků. Vychází zpravidla měsíčně. Toto číslo vyšlo 2.10. 2022, příští pak nejspíše 6. 11. 2022. Příspěvky možno odevzdávat v kanceláři, redakci či zaslat na zpravodaj@farnostcheb.cz do uzávěrky čísla 27. 10.
2022.

