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EDITORIAL
Mám ráda všechna roční období, vždycky to z nich, které právě je. Ale přece jen se
k něčemu přiznám. Listopad v tom náhrdelníku měsíců je pro mne přece jen ten méně
oblíbený. Probudím se, vykouknu z okna. Brrrr. Na všem kolem se majetnicky rozvaluje
nevlídně se tvářící mlha. Vyjdu na ulici. Nádhera barevných listů, která obzvlášť letos
ještě nedávno zdobila parky, aleje a stráně nad přehradou, je pryč. V šedivém mlžném
oparu se prosazují jen temné siluety oholených stromů. A kam oko pohlédne, se rozprostírá potrhaný blátivý koberec z vlhkem zhnědlého pokrouceného listí. Ach jo. Nebylo
by lepší zalézt zpátky pod duchnu a tohle období prostě zaspat?
Ano, tahle doba je dobou spánku, ale současně je dobou příslibů. Určitě proto se už
odedávna tento měsíc stal už pro naše předky časem, kdy si připomínali a vzpomínali na
zemřelé. Svátek Dušiček, slavený dne 2. listopadu, navazuje na svátek Všech svatých
připomínaný o den dříve. V anglosaské tradici pak oběma těmto svátkům předchází ještě
oslava magické noci z 31. října na 1. listopadu, kdy se stírá hranice mezi světem živých
a mrtvých - známý Halloween. Ale zůstaňme doma. Svátek Všech svatých, předcházející Dušičkám, byl v našich lidových tradicích spojený zejména s nejrůznějšími zvyky,
které měly ulevit duším v očistci od muk. Mnohé z těchto obyčejů již upadly v zapomenutí, nicméně dodnes není snad nikdo, kdo by nezašel na hřbitov, neozdobil místo posledního odpočinu svých blízkých a nezapálil svíčku.
Proto i my za redakci bychom chtěli na tomto místě zapálit symbolickou velikou
svíčku za všechny lidi z naší farnosti, kteří nás v cestě na věčnost předešli. Známé i již
pozapomenuté. A zahrnout i je do modliteb, kterými v těchto dnech budeme pamatovat
na své nejbližší.
rym

SLOVO FARÁŘE
Pokud bychom se přidrželi obrazu fotbalového týmu, jak by vypadal obraz farnosti?
Většina se rve a touží po vítezství, jsou aktivní dopředu, vracejí se dozadu, nešetří
krokem, kombinují spolu, vymýšlejí stále
něco nového na soupeře, nebo většina je
uprostřed, stále v pohybu, ale s reservou,
nemá cenu se někam hnát, vyplníme prostor, ale bez velkého efektu jen přešlapuje
nebo většina je vzadu a čeká, co soupeř
vymyslí, vyčkává, šetří síly, vítězství je ne-

TEAM
Jeden pán mi nedávno říkal, že kdybychom
chtěli zaměstnance „klasické“ korporátní
firmy nějakým obrazem popsat, nabízí se
fotbalový tým. Je v něm 11 spoluhráčů - 1
brankář, 2 makají, dřou, chtějí vyhrát, dát
gól, 7 hráčů se pohybuje, aby se neřeklo,
zápas je dlouhý, je třeba něco dělat, vydržet, popoběhnout, přihrát, ale mnoho aktivity tu není a 2 z 11 chtějí dát vlastní gól. Tolik obraz korporátu.
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jisté, přihrává si? Nebo každý kouká víc jen
na sebe, co říká trenér? Je možné ještě využít střídačku, tribunu, zázemí klubu, ...
Jsem s týmem, ale raději se budu koukat, co

ostatní vymysleli, nebo to můžu sledovat i z
internetu, jak se „jim“ daří, nebo nedaří.
Všechny posty jsou ještě k dispozici ☺
Libor

MIKULÁŠ A ALŽBĚTA
dobrovolných hlídačů, kteří v něm otevírací
hodiny zajišťují.
Prosíme proto každého, kdo by měl týdně pár hodin (2-3) nazbyt a cítí se na to
přiměřeně obdarován a fit 😊, přihlaste se
Zdence Nykodýmové osobně či na tel. číslo
733 796 986 nebo napište na mail pokladni@farnostcheb.cz a pomozte nám, aby byl
náš chrám zase co nejvíce místem, kde se
lidé mohou přiblížit Bohu i sobě navzájem.
eko

PROSTOR PŘIBLÍŽENÍ?
Možná se i Vám v průběhu letošního podzimu někdy stalo, že jste se chtěli jít jen tak
během dne pomodlit do našeho farního kostela či zapálit svíčku, a ono bylo zavřeno.
Není to způsobeno tím, že bychom rezignovali na myšlenku chrám sv. Mikuláše a
Alžběty – prostor pro přiblížení a že bychom ho už nechtěli co nejvíce zpřístupnit i
ve všední dny všem farníkům, Chebanům i
turistům. Je to tím, že vlivem věku, nemocí
či jiných životních okolností řídnou řady
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CESTY VÍRY
napětí mezi církevní tradicí a měnícím se
životem „venku“, vytrácející se porozumění pokladům, které církev nese, jazyku,
smyslu… To jsem nevnímala, dnes ano. A
s překvapením zjišťuji, že i tohle rezonuje.
Pro mě byly nové širší souvislosti a životní příběhy autorů, neznala jsem je
všechny a jsou nezbytné, protože osobnost
toho, kdo mluví, je důležitá, je součástí
příběhu.
Bylo silné uvědomit si všechny ty židovské muže - vypravěče, články řetězu vedle
sebe, jejich jedinečnost, co sdělovali, jejich
příběh, místa kde žili, kde zemřeli…
A uvědomit si příběh, jeho moc proměňovat. Nejdřív bylo slovo. Bůh, který vypráví. Bible (tóra) jako kniha příběhů.
Světlo, které se šíří od Boha skrze generace
vyprávějící jeho příběhy až k nám.
Pavel Hošek ve svých knihách stále
upozorňuje na sílu příběhu, uvádí nás do
světa Tolkiena, Lewise, Foglara... Upozorňuje právě na ta místa, kudy v těchto knihách proudí světlo. A tady je velmi blízko
u zdroje. A také vypráví, je článkem toho
řetězu.

CHASIDSKÉ PŘÍBĚHY
Tak. Chasidské příběhy od Pavla Hoška
dočteny. Nebudu psát, co přesně kniha obsahuje. Koho to zajímá, ten si dohledá. Tohle je spíš moje emocionální reflexe.
Bylo pro mě silné vracet se v duchu, díky téhle knížce, do mých předkřesťanských
dob. Kdysi mě hluboce zasáhla bolest, žal,
který jsem uslyšela ve zpěvu z jedné maďarské synagogy. Má vlastní bolest najednou byla její součástí, byla jí nesená, sdílená, dalo se v ní žít. Tím si židovství přitáhlo mou pozornost. Mimo jiné jsem objevila
postupně Bubera, Langera, Wiesela, Singera a Bibli. Kromě bolesti jsem objevila
i radost. Moje tušení přesahu, hloubky,
výšky, dostávalo formu, slova, obrazy...
Číst tuhle knihu bylo, jako bych procházela místnostmi mého života, kde jsem už
dlouho nebyla. Znovu mi zářily Boží jiskry, ale už v nových životních souvislostech. Boží přítomnost "v každičkém městě,
na každé cestě" je moje denní realita, kterou různě přítomně žiju. Říkám si, že do
těchto chasidských příběhů by se vešli i ti
„moji“ lidi s postižením, se kterými denně
jsem. Překvapilo mě, jak je tenhle svět,
tenhle jazyk, tyhle příběhy pořád oslovující, tolik jsem toho zapomněla a teď už slyším jinýma ušima, skrze životní (a duchovní) zkušenosti těch mnoha let. A přitom mě
to oslovuje v tom, co žiju, tam kde jsem.
Tehdy jsem vůbec neřešila problematiku

Kde chodím – ty!
Kde stojím – ty!
Jen ty, zase ty, pořád ty! Ty, ty, ty!
Dobře se mi daří – ty!
Všechno se mi zmaří – ty!
Jen ty. Zase ty, pořád ty!
Ty, ty, ty!
Nebe – ty, země – ty,
nahoře –ty, dole – ty,
na každé cestě, v každičkém městě
Jen ty, zase ty, pořád ty!
Ty, ty, ty!
(Levi Jicchak z Berdičeva)
Ivana

(foto na titulní straně Ivana Čamková)
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podin i v téhle chvíli s námi.
Celá hranice byla rozdělena na 42 úseků,
které mohla skupinka projít, projet na kole
nebo v autě. Na nás vyšel kousek od Hranic do Krásňan. Je to kraj, který nemáme
tak úplně prochozený, takže bylo napínavé
se vnořit do pohraničních hvozdů a putovat
bažinkami, houštinami a pastvinami s kravami, koni a býky od patníku k patníku.
Bylo krásně slunečno, až na malou chvíli u
pomníku amerických letců, kdy krátce
sprchlo, ale pak nás na další cestě za odměnu provázela duha. Houby jsme potkávaly na každém kroku a téměř letní teploty
nás i zlákaly k vykoupání v hraničním potoce.
Nikdy dříve jsem si při putování kolem
hranic nevšimla, že patníky mají na vrchu
křížek, takže to vypadalo, že tuhle cestu
pro nás přímo někdo připravil. 😉 Na
všechny dostupné patníky jsme udělali i
my křížek a v pravidelných intervalech
jsme se na úmysl téhle pouti modlili. Ačkoli ten úsek byl dlouhý jen 5 km, trvala nám
ta cesta necesta více než dvě hodiny. Za
svěřený úsek se teď máme ještě po tři měsíce aspoň jedenkrát týdně modlit a vy můžete s námi.
E. a J. Kolafovi

POMAZÁNÍ HRANIC ČR
Počátkem října jsme byli osloveni členy
křesťanských společenství v Chebu, zda
bychom se zapojili do společného symbolického pomazání hranic ČR, které pořádají.
Cílem této výzvy bylo vytvořit modlitebně propojené skupiny křesťanů, kteří se
symbolickou společnou poutí po hranicích
naší domoviny budou v podobném čase
modlit za to, co nám všem leží na srdci. Je
to situace v naší domovině, zvlášť v těchto
těžkých časech, kdy ve vzduchu visí jak
vnější ohrožení válkou, tak vnitřní ohrožení
rozdělení společnosti. Do svých modliteb
jsme zahrnuli i ty, kteří s námi v nějakých
našich politických, společenských či církevních postojích nesouhlasí, abychom
rozšířili naše vlastní srdce a hledali pak
společně to dobré, co nás může propojovat.
Protože je nám blízká i svátostná symbolika pomazání olejem jako výraz důvěry v
trvale vylévané Boží požehnání, občas
jsme vylili trochu oleje na nějaký ten hraniční kámen a připomněli si tak, že je Hos-

SLOVO ŽIVOTA
„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7)
V Matoušově evangeliu je horské kázání
zařazeno na začátek Ježíšova veřejného života. Hora je vnímána jako symbol nové
hory Sinaj, na níž Kristus, nový Mojžíš,
nabízí svůj „zákon“. Předchozí kapitola
pojednávala o velkých zástupech, které začaly Ježíše následovat a kterým adresoval
své učení. Tuto řeč naopak Ježíš pronáší k
učedníkům, k rodícímu se společenství, k
těm, kteří budou později nazýváni křesťany. Představuje „nebeské království“, které
je jádrem Ježíšova kázání a blahoslavenství
představují jeho programový manifest, po5
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selství spásy, „souhrn celé radostné zvěsti,
která je zjevením spásonosné Boží lásky“.
„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“
Co je to milosrdenství? Kdo jsou milosrdní? Věta je uvedena slovem „blahoslavený/í“, které znamená šťastný, obdařený
štěstím a má také význam být požehnán
Bohem. V textu je mezi devíti blahoslavenstvími toto uprostřed. Blahoslavenství nemají představovat chování, které je odměňováno, ale jsou skutečnou příležitostí, jak
se trochu více připodobnit Bohu. Přesněji
řečeno, milosrdní jsou ti, jejichž srdce jsou
naplněna láskou k Němu a k bratřím, konkrétní láskou, která se sklání k posledním,
zapomenutým, chudým, k těm, kteří tuto
nezištnou lásku potřebují. Milosrdenství je
vlastně jedním z atributů Božích. Ježíš sám
je milosrdenství.
„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“
Blahoslavenství proměňují a převracejí
ty nejběžnější principy našeho myšlení.
Nejsou to jen útěšná slova, ale mají moc
změnit srdce, mají moc vytvářet nové lidství, činí hlásání Slova účinným. Je nezbytné zakusit blaženost milosrdenství také
se sebou samým, poznat, že potřebujeme tu
mimořádnou, překypující a nesmírnou lásku, kterou má Bůh ke každému z nás.
Slovo milosrdenství pochází z hebrejského rehem, „lůno“, a evokuje bezmezné
Boží milosrdenství, jako je soucit matky se
svým dítětem. Je to „láska, která neměří, je

štědrá, univerzální, konkrétní. Je to láska,
která vyvolá touhu opětovat ji. Jejím nejvyšším cílem je milosrdenství. (…) Ať
jsme utržili jakoukoli urážku, nespravedlnost, odpusťme a bude nám odpuštěno. My
jako první toužíme po soucitu, který je vyjádřením slitování! I když se to zdá těžké a
odvážné, ptejme se tváří v tvář každému
bližnímu: Jak by se k němu chovala jeho
matka? Tato myšlenka nám pomůže pochopit Boží srdce a žít podle něj.“
„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“
„Po dvou letech manželství se naše dcera a
její manžel rozhodli pro rozchod. Přijali
jsme ji zpět do našeho domova a ve chvílích napětí jsme se trpělivě snažili mít ji
rádi, v srdci jsme měli odpuštění a pochopení, udržovali jsme s ní a jejím manželem
otevřený vztah a především jsme se snažili
je neodsuzovat. Po třech měsících naslouchání, diskrétní pomoci a mnoha modliteb
se k sobě vrátili s novým poznáním, důvěrou a nadějí.“
Být milosrdný totiž znamená víc než jen
odpouštět. Znamená to mít velké srdce, těšit se na to, že všechno smažeme, že spálíme všechno, co by mohlo bránit našemu
vztahu s druhými. Ježíšova výzva k milosrdenství nám nabízí způsob, jak se přiblížit původnímu záměru, abychom se mohli
stát tím, k čemu jsme byli stvořeni: být k
Božímu obrazu a podobě.
Letizia Magri

POMOC POTŘEBNÝM
tak teď je ta pravá chvíle se přihlásit jako
dobrovolník přímo do terénu nebo nám
nahlásit, že pro účastníky něco dobrého
upečete či přichystáte. Už nyní v předstihu
se mi můžete ozvat (TČ 731 619 729, charita@farnostcheb.cz) a velmi nám tím
usnadníte plánování, co ještě nakoupit a

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ
24HODINOVKA
Kdo z Vás se nechal v minulém čísle Zpravodaje dojmout vzpomínkami či naopak se
nově naladil, že by chtěl být součástí téhle
skvělé benefiční akce pro Hospic Sv. Jiří,
6
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nachystat máme my.
Díky a těšíme se na viděnou se všemi
dobrovolníky a se všemi, kdo nás přijdete
podpořit obkroužením pár nebo spousty 😊
koleček kolem parku ve Františkových
Lázních ve dnech 12. a 13. listopadu.
Děkujeme.
Eva Kolafová a tým
Františkolázeňské 24hodinovky

zamyslet, zda Vy osobně nebo Vaše děti či
vnoučata byste chtěli/mohli pomoci v lednu 2023 s Tříkrálovou sbírkou jako koledníci nebo jako vedoucí skupinek.
Kdo váháte, zda byste to zvládnul, protože jste to ještě nikdy nedělal, nebojte se
mi (TČ 731 619 729) zavolat a popovídáme si o tom, jak to obvykle probíhá. A kdo
neváháte a už víte, že se chcete přidat, zavolejte mi co nejdříve také, ať už víme, s
kým můžeme počítat.
Přeji Vám hezký zbytek podzimu, požehané Vánoce a nejpozději v lednu na viděnou. 😊
Eva Kolafová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023
Možná si říkáte, že už jsem jako ti obchodníci, když už v listopadu mluvím o Tříkrálové sbírce, která je až v lednu, ale věřte
mi, není to předčasné. Každý rok děláme
přípravy už během podzimu. V prosinci
každý myslí spíš na Vánoce, a tak i Vás
chci poprosit, zda byste se už nyní mohli

ZPRÁVY Z LORETY
VZPOMÍNKA NA ZEMŘELÉ
SLUŽEBNÍKY NA LORETĚ

Vávrová a Dagmar Zunová. Ať je Pán na
věčnosti za to odmění.

V těchto dnech vzpomínáme na naše zemřelé příbuzné, přátele a spolupracovníky.
Vzpomeňme také na ty, kteří obětavě mnoho let sloužili na Loretě. Obětavě se o Loretu staral José Kočí, a to i před rokem 1989,
kdy byla Loretě ještě zavřená a vojáci PS ji
ničili.
Po založení Spolku Maria Loreto v
r. 2004 patřili do skupiny služebníků Lorety
Marie Podávková a Jan Zahradník, Ludmila
Galíková, Lydie Lednová, František Stach,
Alena Šimečková, Anežka Volková, Eva

ZAZIMOVÁNÍ LORETY
Loretu připravíme na zimní přestávku v pátek 4. listopadu. Je třeba odnést obrazy do
stojanů v kostele, uložit všechny věci z ambitů do skladu, vyčistit okapy a podobně.
Doprava bude zajištěna od fary v 10:00.
Práce bude především pro ochotné muže.
Občerstvení bude připraveno. Kdo pojede
vlastním autem a je ochotný ještě někoho
přibrat, proplatíme náklady na dopravu.
ako

RADY Z RADY
sešli 13. 10. v podvečer na faře na prvním
společném seznamovacím jednání s novým
farářem Liborem Bučkem. Po úvodní modlitbě následovalo kolečko vzájemného
představování všech přítomných členů rad a

SETKÁNÍ RAD A FARNÍKŮ
S NOVÝM FARÁŘEM
Pastorační rada, ekonomická rada farnosti a
rada farní charity a zájemci z řad farníků se
7
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hostů a po tomto celkem obsáhlém a milém
bodu programu se přistoupilo k projednání
aktuálních praktických témat.
Účetní Zdenka Skubeničová krátce informovala o současné finanční situaci ve
farnosti a charitě, která je i přes určitý pokles příjmů zatím stabilní, a není důvod k
radikálním opatřením ani změnám. Farní
desátek tedy bude opět rozdělen na 50 %
pro Hospic Sv. Jiří a na 50 % pro projekt
Bez mámy jako v minulých letech.
Dalším bodem programu bylo rozhodování, zda v prosinci ukončit, či i v roce
2023 pokračovat v ubytovávání osob prchajících před válkou z Ukrajiny ve Farním
penzionu v Dolním Žandově. Původní rozhodnutí PRF z letošního dubna bylo poskytnout penzion k ubytování uprchlíků do
konce tohoto roku s tím, že dál se uvidí
podle vývoje válečné situace.
Všichni současní obyvatelé penzionu z
Ukrajiny byli o tomto plánovaném termínu
ukončení informováni hned z počátku a byl
jim v srpnu opět potvrzen. O nutnosti hledat si jiné následné samostatné bydlení tedy
vědí a budou mít toto rozhodnutí ještě znovu písemně k dispozici.
Ubytovaná rodina je finančně nezávislá,
otec pracuje on-line z domova a není potřeba je dál touto formou podporovat. Sami
řekli, že uvažují o přestěhování do Prahy.
Dalším ubytovaným uprchlíkem je paní
H. S., která už zde má řadu přátel, dobře se
orientuje v situaci. Pokud by si ona sama
nenašla jiné bydlení, můžeme jí pomoci s
hledáním, nebo jí nabídnout přechodné
bydlení na faře v Chebu či na faře v Lubech, kde pastorační rada bude teprve rozhodovat, zda budou dál lidem z Ukrajiny
ubytování nabízet.
Pastorační rada farnosti a ekonomická
rada farnosti se shodly, že ubytování uprchlíků z Ukrajiny bude ukončeno v předpokládaném termínu ke dni 31. 12. 2022.

V roce 2023 bude penzion k ubytování
nabízen turistům jen v době sezóny od dubna do konce září, jinak bude zakonzervován.
Někteří farníci upozornili na to, že ve
farním sále je systém vytápění nevyhovující
– hlučný a výrazné kolísání teploty během
cyklu. PRF a ERF se dohodly, že do příštího setkání přinesou návrhy na jinou formu
vytápění.
Prostory z boku fary jsou stále volné,
abychom našli nějakého zájemce, dáme na
okno a na web informaci, že je prostor k
pronájmu.
Bezbariérový nájezd na Kostelní náměstí: Farní charita ve spolupráci s Městem
Cheb hledá cesty, jak vybudovaný nájezd
ještě dál upravit, aby tam opakovaně neparkovala auta a nebránila průjezdu osob na
vozíku či s kočárky. Žluté čáry se prý kreslit v historické části města nyní nemohou,
tak Město slíbilo další stavební úpravu, která by se měla odehrát do konce toho roku či
nejpozději v lednu 2023. Rozšíří snížený
nájezd po celém rohu a tím se zvýší i variabilita přecházení na všechny strany.
Setkání bylo ukončeno společnou modlitbou.
Dne 15. 10. ještě Helena Čverha písemně
oslovila obě rady a navrhla další řešení pro
ubytovávání v penzionu tzv. 3v1. Farní
penzion by mohl i po Novém roce ubytovat
nějaké osoby z Ukrajiny ve dvou pokojích a
třetí největší pokoj a apartmán by byly k
dispozici turistům. Tak bychom znovu postupně otevřeli penzion, z kompenzací měli
na zdroje na pokrytí plateb za energie a zároveň pomohli někomu, kdo potřebuje čas a
klid k dalším krokům ve své životní situaci.
S tímto návrhem všichni členové rad souhlasili a farář tedy vydal souhlas s kroky
vedoucími k tomuto řešení.
eko
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SPOLKY A SPOLEČENSTVÍ
přijmeme nové členy a vzpomeneme na
členy zemřelé. V diskusi pak členi mohou
vyjádřit připomínky k činnosti spolku a
přednést své návrhy. Bude podáno malé
občerstvení. Bylo by radostné, kdyby se
schůze zúčastnili všichni členi našeho
spolku.
ako

POZVÁNKA
NA ČLENSKOU SCHŮZI
Členská schůze Spolku Maria Loreto je po
dohodě s předsedou panem opatem Filipem
Z. Lobkowiczem stanovena na úterý 15.
listopadu od 15:00. Sejdeme se opět na faře
v sále. Na pořadu je zpráva o letošní sezóně na Loretě a o činnosti Spolku. Na schůzi

FÓRUM
své složité konstrukci k nejtěžším na světě,
nás ve své hudbě provedl Evropou od Španělska přes Bělorusko až po Makedonii.
Své skladby nám vždy krátce uvedl pár
slovy a mezi nejzajímavější podle mě patřil
komentář k jedné ukrajinsko-běloruské lidové písni. Aliaksandr nás ujistil, že na
rozdíl od diktátorského Lukašenkova režimu, většina Bělorusů sympatizuje s napadenou Ukrajinou, a právě oni jsou také
nejpočetnější národnostní menšinou, která
bojuje po jejich boku proti ruskému agresorovi.Aliaksandr je členem skupiny Shum
Davar spojující muzikanty z Běloruska,
Gruzie, Slovenska a
Česka, takže si můžete na internetu najít jak jeho individuální tvorbu, tak písně téhle temperamentní kapely. Ale
nejlepší je zažít ho
naživo. A Aliaksandr bude koncertovat
ještě 6. 11. 2022 od
19:00 hodin na faře
v Sokolově, takže to
ani nebudete mít daleko.
eko

KONCERT
PRO JEDEN AKORDEON
A SPOUSTU LIDÍ DOBRÉ VŮLE
Ve slunečném podzimním podvečeru se na
koncert běloruského akordeonisty a skladatele momentálně žijícího v Praze Aliaksandra Yasinského sešlo ve farním sále asi třicet návštěvníků. Na naše poměry to není
málo, a tento virtuóz, přestože je zvyklý na
podstatně plnější sály, nezklamal, a podal
tradičně skvělý výkon.
Se svým akordeonem, který patří díky

9

ZPRAVODAJ CHEBSKÉ FARNOSTI

Č. 7 – LISTOPAD 2022

OuKhej!
Vedení dětské scholičky má na starost
Jana Haklová (+420 776 683 228)
Kromě pravidelných čtvrtků bychom rádi 1x měsíčně vyrazili jako loni na společnou sobotní výpravu. První takové společné
putování nás čeká v sobotu 5. 11. a vypravíme se při příznivém počasí na Zelenou
horu. Můžeme se těšit s dětmi a jejich rodiči na spoustu hezkých her, abychom si cestu společně užili jako společenství, a taky
měli možnost pochopit, že jsme úžasní pro
toho, který nás stvořil ;-). Pokud víte o někom, kdo by měl chuť jít s námi, nebojte se
ozvat na email:
eliska.tumidalska@seznam.cz
Sobotní výpravy má na starost:
Eliška Tumidalská jr. (739 850 518)
a Filip Kočan (776 057 942).
jmh

SETKÁVÁNÍ DĚTÍ
„Hle, vše tvořím nové…“ (Zj.21,5)
S nástupem nového školního roku jsme se
začali setkávat každý týden ve čtvrtek od
16 h. s dětmi na naší faře. Mám radost, že k
naší „staré partě“ přibyly i nové děti, noví
dospěláci, nové podněty a nový pan farář
Libor. Můžeme se tak spolu učit vzájemnosti a tomu, že Bůh je ten, který vše řídí.
Vede i nás a chce být našim kamarádem, na
kterého se můžeme opravdu spolehnout. Na
hodinách nábožka jsme si zatím trošku povídali o sv. Františkovi z Assisi a sv. Kláře.
(Velmi tímto děkuji všem rodičům, kteří s
námi spolupracují, abychom nemuseli na
nábožku jen sedět v lavicích a psát..)
Zatím nám přeje počasí, tak chodíme s
dětmi ven, poznáváme své kamarády z nábožka i Cheb a těšíme se ze společných
her. My, dospěláci, se při nich stáváme taky tak trochu dětmi. Navzájem se s dětmi
učíme být si bratry a sestrami, třeba i při
kopané
;-), a to nám dělá radost, kterou můžeme na
závěr náboženství s dětmi sdílet v modlitbě.
Na aktivitách v náboženství se podílí farář Libor Buček, Jana Haklová a Maruška
Fraňková. Kdyby se k nám chtěl ještě někdo přidat, tak se ozvěte faráři Liborovi
(+420 608 917 696)
Po náboženství bude každý čtvrtek následovat pro zájemce i zpívání dětí ve snaze vytvořit novou farní scholičku, se kterou
bychom mohli zpívat s kytarovým doprovodem i při některých nedělních bohoslužbách či farních akcích… Pokud proto víte o
někom, kdo by se rád přidal, sem s ním ;-).
Každý, kdo rád zpívá, je zván na faru :-).
Začátek scholy bude ve čtvrtek od 17:15h.
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CESTOU NECESTOU
Kdy: 5. LISTOPADU
Čas: od 9 – do 16 hod.
(pokud by byla potřeba, je možné akci ukončit dříve, nebo se akce přesune na FARU z
důvodu nepříznivého počasí)
Kam: Putování od fary na Zelenou horu u Chebu

Sraz: Před farou v 9 hodin
Co s sebou? Vhodné teplé oblečení do přírody, pevnou obuv, pláštěnku, batůžek, buřtíky, svačinu (svačina se bude dělit mezi ostatní – „královské dělení“), do termosky teplý
čaj, pití, kapesníčky, náhradní ponožky, repelent, zápisníček s tužkou nebo propiskou +
DOBROU NÁLADU 😊!
Téma: „Síla společenství“ viz knížka: Jsi úžasný!
Pro koho: pro rodiče s dětmi
Popis: Během putování na Zelenou horu budou určená stanoviště, kde děti budou plnit
různé úkoly nebo hry. V cíli bude opékání buřtů a dětská mše.
Rozdělení úloh:
Filip a Eliška – hry a plánování trasy
Janička – zpěv během mše, první pomoc – lékárnička
Libor – duchovní opora, organizace dětské mše v přírodě
Připomínky:
Najít jednoho člověka na dopravu 😊 – pokud bude problém během putování.
Mapa je k dispozici v pozvánce na farním webu.
Těší se na Vás:

Eliška, Filip, Janinka, Libor a spol.
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Z KANCELÁŘE
Z FARNÍCH MATRIK

EKONOMIKA FARNOSTI

Křty:
16. 4. Pavlína Kalová
19. 6. Denis Paluchnik
10. 7. Jakub Brosz
14. 8. Mikoláš Konůpek
22. 9. Sarah Szilágyi
8. 10. Adam Štěpánek
8. 10. Elisabeth Gaborová
9. 10. Artur Veber
První sv. přijímání:
19. 6.
Daniel, Zuzana, Ruda, Lukáš, Max, Dan,
Peter, Silvie, Steven, Nina, Matěj, Hanka
Biřmování:
19. 6.
Jana Bartošová, Ivana Dašková,
Helena Elstnerová, Filip Kočan,
Eliška Tumidalská, Petra Vachalcová
Sňatky:
16. 7. Miloš Bělohlávek a Eliška Klapalová
22. 7. Marián Srogoň a Petra Koubková
24.9. Jiří Ziegler a Kateřina Mojžíšová
1. 10. Jakub Odstrčil a Simona Plašilová
Pohřby:
27. 5. Bohuslav Linha
1. 6. Tibor Dunka
10. 6. Helena Kolmanová
23. 6. František Kresl
30. 6. František Horvát
13. 7. Petra Toráková
14. 7. Hana Fialová
8. 8. Josef Bartoš
3. 10. Marie Kalná
15. 10. Lenka Seifrtová

Sbírky liturgické:
Cheb:
Září: 18.339 Kč
Říjen: 13.712 Kč
Dolní Žandov:
Září: 1210 Kč
Říjen: 1655 Kč
Rodáci z Německa: 280 Kč, 150 EUR
Sbírky účelové:
25. 9. na Charitu 1915 Kč
23. 10. na misie 8925 Kč
Pravidelné příspěvky převodem na účet:
Září: 11.250 Kč

FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
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
Jako variabilní symbol uveďte, prosíme,
své r. č. bez čísla za lomítkem a do poznámky uveďte účel daru (křest, pohřeb,
dar, farní dovolená ….)

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.

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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NENECHTE SI UJÍT
▪ Slavnost všech svatých 1. 11. v 17 h. ve
farní kapli sv. Jana v Chebu
▪ Vzpomínka na zemřelé - mše sv. 2. 11.
v 17 h. ve farní kapli sv. Jana v Chebu
▪ Ekumenická modlitba za zemřelé
3. 11. v 17 h. farní kaple sv. Jana v Chebu
▪ Cestou necestou na Zelenou Horu sobota 5. 11. od 9. h. pro děti a rodiče. Více
viz pozvánky v rubrice OuKhey.
▪ Modlitby za zemřelé na hřbitově
v Dolním Žandově 5. 11. v 16 h.
▪ Modlitby za zemřelé 6. 11. v Chebu
ve 13:30 na hřbitově u kříže
▪ Vernisáž 12. 11. v 15 h. v chrámu
sv. Mikuláše a Alžběty. Prodejní výstava
akvarelů a pastelů Zdeňka Holuba na podporu Hospice sv. Jiří potrvá do 4. 12.
▪ Františkolázeňská 24hodinovka na

podporu Hospice sv. Jiří 12. – 13. 11. Podrobněji v rubrice Pomoc potřebným.
▪ Poutní slavnost sv. Alžběty 17. 11. od
10 h. v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty
▪ KONCERT V SOKOLOVĚ
▪ 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.).
▪ Překvapení od sv. Mikuláše 4. 12. dopoledne po nedělní mši sv.

(Z výstavy Zdeňka Holuba v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty)
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FARNÍ KALENDÁŘ
1. 11.
2. 11
3.11
4. 11.
5. 11.
5. 11.
6. 11.

úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
sobota
neděle

7. 11. pondělí
9. 11. středa
11. 11. pátek
12. 11. sobota
13. 11. neděle
.
14.11. pondělí
16.11. středa
17.11. čtvrtek
18.10. pátek
19.11. sobota
20.11. neděle
21. 11
23. 11.
25.10.
26.11.
27.11.

pondělí
středa
pátek
sobota
neděle

28.11.
30.11.
2.12.
3.12.
4.12.

pondělí
středa
pátek
sobota
neděle

5. 12. pondělí
7. 12.
9. 12
10.12
11.12.

středa
pátek
sobota
neděle

17:00
17:00
17:00
17:00
16:00
17:00
10:00
13:30
17:00
15:00
8:00
17:00
17:00
10:00
17:00
15:00
8:00
10:00
17:00
17:00
10:00
17:00
15:00
8:00
17:00
17:00
10:00
17:00
6:00
8:00
17:00
17:00
10:00
17:00
6:00
15:00
17:00
17:00
10:00
17:00

Slavnost všech svatých
farní kaple Cheb
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
farní kaple Cheb
Ekumenická modlitba za zemřelé
farní kaple Cheb
mše sv. za nemocné (16 h. adorace)
farní kaple Cheb
modlitby za zemřelé
hřbitov Dolní Žandov
slavení eucharistie kaple sv. Františka farní penzion D.Ž.
MŠE
D.ˇU.32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
modlitby
za zemřelé
hřbitov v Chebu u kříže
Cheb
slavení eucharistie
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
LDN Amica
mše sv. s biblickým rozhovorem
farní kaple Cheb
mše sv. za členy ŽR (16:30 h. růženec)
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
Dolní Žandov
MŠE 33. 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
Poutní slavnost sv. Alžběty
chrám sv. Mikuláše a Alžběty
mše sv. (16:30 růženec)
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
Dolní Žandov
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE u sv. Mikuláše a Alžběty
slavení
farní kaple Cheb
Cheb eucharistie
slavení eucharistie
DPS Skalka
mše sv. s biblickým rozhovorem
farní kaple Cheb
mše sv. (16:30 růženec)
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
Dolní Žandov
MŠE 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
chrám sv. Mikuláše a Alžběty
slavení eucharistie
farní kaple Cheb
Roráty
chrám sv. Mikuláše a Alžběty
mše sv. s biblickým rozhovorem
farní kaple Cheb
mše sv. za nemocné(16:00 adorace)
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
Dolní Žandov
MŠE 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
chrám sv. Mikuláše a Alžběty
po mši překvapení od sv. Mikuláše
slavení eucharistie
farní kaple Cheb
Roráty
chrám sv. Mikuláše a Alžběty
slavení eucharistie
LDN Amica
mše sv. s biblickým rozhovorem
farní kaple Cheb
mše sv. za členy ŽR (16,30 růženec)
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
Dolní Žandov
MŠE 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
chrám sv. Mikuláše a Alžběty
slavení eucharistie
farní kaple Cheb
15

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
17:00 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, v kont. hodinách či dle domluvy
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

17:00
10:00
synodní
11:00
17:00
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