POKLADY
ZMIZELÉ

Noc kostelů 2018: Poklady zmizelé
Zmizelé kostely a kaple v Chebu a okolí a jejich poselství dnešku
(01) 845-max. do 1183: Hradní kostel na Chebském hradě
• Téma: počátky duchovní cesty a její opravdovost
(02) 1140-1812: Útočištný farní kostel sv. Jana Křtitele na Jánském náměstí
• Téma: ochrana pronásledovaných a uprchlíků
(03) 13. stol.-1827: Hřbitovní kaple sv. Michaela u kostela sv. Mikuláše
• Téma: péče o umírající, jejich rodiny a úcta k zemřelým
(04) 14. stol.-1938: Chebské synagogy a kostel Navštívení P. Marie pod Jakubskou
• Téma: židovské kořeny křesťanství a křesťanský antisemitismus
(05) 14. stol.-1938: Špitální kaple sv. Ducha a sv. Václava u Amerického mostu
• Téma: péče o nemocné a pastorační služba v nemocnicích
(06) 1430-1968: Kostel sv. Jodoka u řeky v Hradišti
• Téma: péče o chudé a potřebné a diakonie lásky
(07) 1441-1967: Ústavní kaple sv. Šebestiána u Myslivny pod Zelenou horou
• Téma: život seniorů v rodinách a sociální péče o seniory
(08) 1518-1967: Poutní kostel sv. Anny v Horním Pelhřimově na Zelené hoře
• Téma: duchovní zrání a víra jako cesta a putování
(09) 1600-1871: Filiální kostel sv. Jana Křtitele na Svatém Kříži
• Téma: poustevnictví uprostřed shonu všedního dne
(10) 1617-1641: Hřbitovní evangelický kostel Sv. Trojice u Šlikovy ulice
• Téma: ekumenismus a spolupráce mezi křesťanskými církvemi
(11) zač. 18. stol.-1932: Kaple sv. Vincence na Hviezdoslavovo náměstí
• Téma: politická a společenská diakonie a sociální rozměr víry
(12) 1711-20. stol.: Mešní kaple Neposkvrněného početí u zámku na Chlumečku
• Téma: vyhnání německých obyvatel a česko-německé vztahy
(13) 1750-1958: Křižovnický pohraniční kostel Bičování Krista ve Wiesu
• Téma: železná opona, víra za totality, život mezi hrdinstvím a kolaborací
(14) 1753-1958: Kaple Panny Marie v Maškově na Švédském vrchu
• Téma: rodina, děti v rodině a ochrana nenarozeného života
(15) 1900-1950: Klášterní kaple Křížových sester v Hradební ulici
• Téma: školství jako prostor doprovázení ke zralému lidství
(16) 1912-1960: Kostel Božského Srdce Páně v Palackého ulici
• Téma: dialog s měnící se kulturou a vtělování evangelia do dnešní kultury
(17) 1932-2016: Klášterní kostel Nalezení Svatého Kříže na Spáleništi
• Téma: péče o kulturní dědictví našich předků a budování chrámu srdce
Podle uvedených pramenů zpracoval v r. 2018 Petr Hruška

1. NEJSTARŠÍ KAMENNÝ KOSTEL NA CHEBSKÉM HRADĚ
Lokalita: Chebský hrad, N 50°4.887', E 12°21.983'
Období: krátce po r. 845 – max. do r. 1183
Téma: počátky duchovní cesty a její opravdovost
Motto: „Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině
zkoušky“ (Zj 3,10).
Historie: Základy nejstaršího chebského kostela byly nalezeny v roce 1997
pod podlahou štaufské hradní kaple. Kostel existoval současně se slovanským
kostrovým pohřebištěm, takže ho lze historicky datovat do doby krátce
po roce 845, kdy bylo v Řezně pokřtěno čtrnáct českých velmožů, mezi nimiž
byl
s velkou
pravděpodobností
i vládce
chebského
hradiště.
Ten
pravděpodobně nedlouho po svém návratu z Řezna nechal na již existujícím
hřbitově postavit kostel. Chebský vládce tedy se svými soukmenovci opravdu
uvěřil, zatímco u ostatních je spíše pravděpodobné, že řezenský křest brali jen
jako politický akt. Hned následujícího roku (846) se totiž tato knížata při tažení
Ludvíka Němce proti Moravanům postavila na obranu Moravy a křesťanského
„Boha Němců“ zavrhla. Teprve o 40 let později přijal křest od Konstantina
a Metoděje Bořivoj I. Podle Pavla Šebesty se lze domnívat, že tento původní
chebský kostel byl nejstarším kamenným kostelem nejen v Chebu, ale možná i
v celých Čechách. Po roce 1183 nechal císař Friedrich Barbarossa na jeho místě
postavit dodnes zachovalou štaufskou patrovou hradní kapli.
Poselství: I dnes platí, že ne všechno, co se tváří zbožně, je také výrazem
lidského srdce. Ale i z malých pravdivých počátků může vyrůst dobré dílo.
Požehnání: Bože, děkujeme za příležitost k novým počátkům ve svých
životech i v životech našich komunit. Prosíme o věrnost pravdě, kterou jsme
poznali.

2. ÚTOČIŠTNÝ FARNÍ KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
Lokalita: Jánské nám., N 50°4.856', E 12°22.084'
Období: po 1183 – 1812
Téma: ochrana pronásledovaných a uprchlíků
Motto: „Ustanovte pro sebe útočištná města… Budou vám útočištěm před
krevním mstitelem“ (Joz 20,2-3).
Historie: Prvním farním kostelem Chebu se stal kostel sv. Jana Křtitele, který
si obyvatelé tehdejší tržní osady vybudovali ve stylu pozdně románské trojlodní
stavby s pravoúhlým chórem někdy po roce 1183 (v době přestavby původního
hradního kostela na štaufskou kapli) uprostřed Jánského náměstí, které bylo
po něm pojmenováno. Kolem kostela se rozkládal hřbitov ohrazený zdí, což
kostelu dodávalo charakter útočištného kostela. Podle bible měli mít staří
Izraelci tzv. „útočištná města“. Smysl byl zabránit okamžité pomstě a tak
umožnit vyjednávání, případně nenásilné řešení konfliktu. V křesťanských
zemích se za útočiště pokládaly všecky chrámy, proto se vraždy v kostele
chápaly i jako porušení azylového práva. Při velkém požáru severní části města
vypuklém v roce 1809 kostel vyhořel a jeho zbytky poté zedníci v roce 1812
strhli.
Poselství: I dnes jsou důležitá „útočiště“, kde si mohou lidé vydechnout, kde
se nemusí obávat, že je někdo bude posuzovat, kde se mohou v prostoru
důvěry beze strachu podělit o své radosti i starosti.
Požehnání: Bože,
děkujeme ti za místa,
kde můžeme být
v bezpečí a sami sebou.
Prosíme o odvahu
takováto místa
poskytovat i druhým,
kteří to potřebují.

Podobu kostela krátce před
požárem v roce 1812 zachytil
v roce 1821 poslední chebský
kat Karel Huss

3. HŘBITOVNÍ KAPLE SV. MICHAELA
Lokalita: U chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, N 50°4.858', E 12°22.220'
Období: 13. stol. – 1827
Téma: péče u umírající, jejich rodiny a úcta k zemřelým
Motto: „Jejich těla byla pohřbena v pokoji, ale jejich jméno žije po mnoho
pokolení“ (Sir 44,14).
Historie: Podle pověsti byla kaple založena v místě, kde se nacházela skrýš
lupičů, kterou objevil mladík Michael. Nechal ji postavit Řád německých rytířů v
1. třetině 13. století (první písemná zmínka z r. 1295) severně od kostela sv.
Mikuláše, na hřbitově, který jej obklopoval. Kapli tvořily dvě klenuté místnosti
umístěné nad sebou, z nichž dolní byla zahloubena v zemi a sloužila jako
kostnice („karner“, z lat. carnarium), horní pak jako hřbitovní kaple. Tělesné
pozůstatky byly odstraněny v roce 1687. Poslední mše zde byla sloužena v r.
1784. Následovalo uzavření způsobené nařízeními vydanými císařem Josefem
II. V r. 1809 při velkém požáru severní části města kaple vyhořela a nebyla již
obnovena. Ruina byla zbořena v roce 1827. Dnes je na jejím místě trávník.
Údajně neporušená dolní kaple je stále ukrytá pod povrchem a čeká na
archeologický průzkum.
Poselství: I dnes je důležité vytvářet prostor pro to, abychom se mohli
rozloučit se svými zemřelými, jejich životy, se vším nedokončeným nebo i
poraněným, abychom mohli nalézt novou naději a sílu k pokračování v jejich
odkazu.
Požehnání: Bože,
děkujeme za naše drahé
zemřelé a prosíme,
abychom z jejich života
přijeli a nesli dál to dobré
a to zlé nechali proměnit
Tvým milosrdenstvím.

Na obrázku je podoba hřbitovní
kaple před požárem v roce
1809 ve vyobrazení
ztvárněném posledním
chebským katem Karlem
Hussem

4. SYNAGOGY A KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
Lokalita: Stará synagoga a kostel Navštívení: Úzká ulice, N 50°4.811',
E 12°22.114', Nová synagoga: Obrněné brigády, N 50°4.642', E 12°21.948'
Období: 13. stol. – 1938
Téma: židovské kořeny křesťanství a křesťanský antisemitismus
Motto: „Přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou
ho uctívat v Duchu a v pravdě“ (Jan 4,24).
Historie: První zmínka o původní synagoze mezi ulicemi Jakubskou, Úzkou a
Dominikánskou je zaznamenána v souvislosti s požárem města v roce 1270.
Nově pak byla synagoga vystavěna v druhé polovině 14. stol. Po velkém
pogromu na Zelený čtvrtek roku 1350 byla stavba přerušena a židovská obec o
synagogu přišla. Roku 1430 nakázal Zikmund Židy z Chebu vysídlit. V r. 1468
byla synagoga přestavěna a přeměněna v kostel Navštívení Panny Marie. V
roce 1802 byl kostel ve špatném stavu předán rakouské vojenské posádce, aby
sloužil jako kaple pro evangelické vojáky. Po požáru v roce 1809 kostel chátral
a roku 1854 byly jeho poslední zbytky odstraněny. Nová synagoga pak byla
postavena naproti dnešní knihovně Leo Buchenem podle plánů Karla
Haberzettla v letech 1892 – 1893. 8. listopadu roku 1938 byla vypálena
nacisty. Po válce zde zůstala vodní nádrž a v 80. letech byl na místě synagogy
postaven panelový dům.
Poselství: Ještě i dnes jsou protižidovské pogromy pro nás bolestným
varováním před touhou po chiméře „bezpečí“ homogenního národa a pozváním
k utváření prostorů, ve kterých je odlišnost respektována, jinakost vítána a
rozmanitost povzbuzována.
Požehnání: Bože,
děkujeme za rozmanitost
lidí, národů a kultur, ve
které teprve tako společně
můžeme zakoušet plnost
života. Prosíme o široké a
naslouchající srdce vůči
všem, kteří jsou od nás
odlišní.

5. ŠPITÁLNÍ KAPLE SV. DUCHA A SV. VÁCLAVA
Lokalita: Křižovnická ulice, N 50°4.912', E 12°22.149'
Období: 13. stol. – 1945
Téma: péče o nemocné a pastorační služba v nemocnicích
Motto: „Když zapadalo slunce, všichni, kteří měli nemocné různými chorobami,
přiváděli je k němu; on pak na ně vkládal ruce a uzdravoval je“ (Lk 4,40).
Historie: Na místě dnešního křižovnického kostela sv. Bartoloměje u
Amerického mostu byl původně městský špitál s kaplí sv. Ducha. Po velkém
požáru města v roce 1270 nechal Přemysl Otakar II. postavit nový špitál s
kostelem. V roce 1271 byl špitál u řeky, původně spravovaný Bratrstvem Sv.
Ducha, předán Rytířskému řádu křižovníků s červenou hvězdou. Kaple svatého
Ducha byla roku 1347 rozšířena o kapli sv. Václava, která se v této době stala
útočištěm nemocných poutníků. Celý komplex byl však zničen ve 14. století
požárem. Řád vystavěl na místě starého klášterního kostela v roce 1414 dnešní
kostelní budovu. V roce 1674 byla postavena nová kaple sv. Václava. Kapli i se
špitální budovou v roce 1809 již po třetí poničil požár. Rozsáhlá oprava celého
komplexu proběhla v letech 1814-1815. Špitál byl nově vystavěn až v roce
1835. Při destrukci mostu v roce 1945 byly budovy špitálu i kaple poškozeny a
později srovnány se zemí. Zachráněn byl pouze kostel. Půdorys kaple sv.
Václava z doby před rokem 1441 dnes naznačuje nízká cihlová zídka před
kostelem.
Poselství: I v dnešním světě rozvinutého, ale často odlidštěného zdravotního
systému je třeba vytvářet prostor pro setkání člověka s člověkem a člověka
s Bohem. Zdraví je provázaný celek tělesné, duševní, sociální a duchovní
dimenze člověka.
Požehnání: Bože,
děkujeme za
všechny, kteří
v dnešním
zdravotnictví
neztratili lidskou
tvář a v těch, o
které pečují, jsou
schopni zahládnut
tvář Tvoji.

6. KOSTEL SV. JODOKA
Lokalita: Tršnická ulice, N 50°5.118', E 12°23.293'
Období: 1430 – 1968
Téma: péče o chudé a potřebné a diakonie lásky
Motto: „Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé, což jsem právě i já
sám pilně činil“ (Gal 2,10).
Historie: Kostel sv. Jodoka (sv. Jošta) nechali vystavět v r. 1430 u řeky Ohře
v Chebu tři místní občané. Vysvěcen byl v r. 1440 řezenským biskupem. U
kostela stávaly od roku 1529 různé stavby, sloužící nemocným či chudým. V
letech reformace (1565 -1684) byl kostel zavřen. Ve druhé polovině 17. století
byl barokně upraven. Kostel byl vážně poškozen v r. 1945 při bombardování
města a jeho zbytky byly strženy v roce 1968. Zachoval se pouze oltář
Ukřižování z r. 1678 s několika kamennými reliéfy křížové cesty a soubor šesti
pozdně gotických oltářních plastik z let 1520 – 1530, které patří k cenným
exponátům Galerie výtvarného umění v Chebu. Po leta zdobilo zdejší oltář
románské antepedium – závěs kryjící podstavec oltáře. Tato unikátní památka,
zhotovená chebskými klariskami pro hradní kapli, byla roku 1874 přenesena do
městského muzea.
Poselství: Dnešní chudoba je v mnohém jiná, než chudoba 16. století. Avšak i
dnešní chudý člověk potřebuje přijetí, doprovázení a střechu nad hlavou.
Požehnání: Bože, děkujeme ti, že ses zjevil jako „Bůh chudých“. Veď i nás,
abychom i v dnešní společnosti vytvářeli prostředí přijetí, povzbuzení a
podpory.

Kostel sv. Jodoka – snímek zachycuje stav kolem r. 1900

7. ÚSTAVNÍ KAPLE SV. ŠEBESTIÁNA U MYSLIVNY
Lokalita: Myslivna, N 50°4.746', E 12°20.456'
Období: 1441 – 1967
Téma: život seniorů v rodinách a sociální péče o seniory
Motto: „Nezavrhuj mě v čas stáří, neopouštěj mě, až ochabnou síly!“ (Ž 71,9)
Historie: V r. 1441 založilo město Cheb chorobinec u Myslivny (Siechenhaus).
V době baroka v r. 1678 zde byla pro potřebu místních obyvatel vysvěcena
kaple římského mučedníka 4. století sv. Šebestiána. Stála asi na místě
dnešního parkoviště přes silnici naproti motelu Myslivna. V r. 1717 byl celý
areál včetně kaple přestavěn. U kaple obdélného půdorysu byl založen hřbitov,
užívaný až do r. 1906. Po přestěhování obyvatel chorobince do nedalekého
internátu a poté do objektu v Dragounské ulici byly staré budovy ležící vlevo u
zrušené silnice za železničním podjezdem do Horního Pelhřimova s naproti
vystavěnou kaplí sv. Šebestiána ponechány svému osudu. V únoru r. 1967
byla kaple zbourána.
Poselství: Ani dnes není ve všech rodinách připravené prostředí, ve kterém by
mohlo být postaráno o stárnoucí rodiče. Je však možné podpořit ty rodiny,
které se o to snaží, a pokusit se vytvářet prostor vstřícnosti a podpory
v zařízeních sociální péče pro ty, o které se rodina postarat nedokáže či
nechce.
Požehnání: Bože, děkujeme Ti za Tvoji věrnost až za hranici smrti. Žehnej,
prosíme, všem, kteří své stárnoucí blízké touží z láskou doprovázet až do
poslední chvíle jejich života.

Ústavní kaple sv. Šebestiána – snímek z roku 1900

8. POUTNÍ KOSTEL SV. ANNY V H. PELHŘIMOVĚ
Lokalita: Horní Pelhřimov, N 50°4.281', E 12°19.120'
Období: 1518 – 1967
Téma: duchovní zrání a víra jako cesta a putování
Motto: „Když se uchýlíte napravo nebo nalevo, tvé uši uslyší za sebou rozkaz:
‚Toto je cesta, jděte po ní!‘“ (Iz 30,21)
Historie: Na místě kostela svaté Anny byla nejprve v roce 1518 postavena
kaple Kalvárie, která byla několikrát upravována. V roce 1561 byla vyzdobena
a v roce 1684 k ní byla přistavěna věž. Teprve v roce 1691 se z ní stává po
dalších úpravách kostel. V roce 1781 je přistavěna fara. Kostel sv. Anny se stal
oblíbeným místem mnoha poutníků. V roce 1939 byla oblast vysídlena. Stalo
se z ní vojenské cvičiště. Během 2. světové války byl kostel mírně poškozen.
Po skončení války a odsunu německého obyvatelstva nebyla obec již dosídlena.
Kostel dlouho chátral, spolu s ostatními objekty, které přežili válku. V roce
1967 byl kostel spolu s přilehlými objekty zbořen.
Poselství: Jsou místa, na která putovaly celé generace poutníků před námi,
aby se otevírali Božímu požehnání. Jsou jiná místa, ze kterých celé generace
museli odejít v důsledku válek a vyhánění. A jsou místa, o kterých platí obojí.
Mohou se pro nás stát mementem, abychom zůstali bdělí a z cesty požehnání
neuhnuli ani napravo, ani nalevo.
Požehnání: Bože, děkujeme Ti za místa požehnání našeho života. Dej nám
vytrvat na cestě pokoje a smíření, aby se z nich už nikdy nestala místa
prokletí.

Poutní kostel sv. Anny s přilehlou farou – snímek zachycuje stav kolem r. 1900

9. KOSTEL SV. JANA KŘTITELE NA SVATÉM KŘÍŽI
Lokalita: Sv. Kříž, N 50°2.950', E 12°21.229'
Období: 1600 – 1871
Téma: poustevnictví uprostřed shonu všedního dne
Motto: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás
občerstvím“ (Mt 18,28).
Historie: Když v 16. století zuřil v okolí mor, chebští vděčni za ochranu před
nákazou postavili v osadě Svatý Kříž kapli, která byla r. 1600 rozšířena na
filiální kostel, který stával vpravo od silnice u rozcestí ke Šlapanům před
starým dvorem. U kostela byl založen malý hřbitov a sídlil zde od dávných dob
poustevník, poslední jménem Šebestián Häufling. Poustevnický život byl
v církvi přítomný už pradávných dob. Lidé, kteří se rozhodli žít bez rodiny a bez
stálého kontaktu s místní komunitou byli vždy provokací k radikalitě ostatních
křesťanů, kterým zároveň často sloužili i duchovním doprovázením. V nové
době však kostel pustl, zřítila se jeho věž, až musel být roku 1871 celá stavba
demolována. Vnitřní vybavení (sochy) bylo přeneseno do farního kostela sv.
Mikuláše a stavební materiál byl prodán soukromníkovi.
Poselství: Možná bychom se i dnes mohli nechat inspirovat poustevnickým
životem poustevníků. Není třeba opouštět své rodiny a práci, ale i uprostřed
nich si čas od času vytvořit „poustevnu“ – být jen sami se sebou, spočinout
před tajemstvím Kříže, vypnout mobil a vnímat tlukot vlastního srdce… Říká se,
že taková desetiminutová „poustevna“ denně prodlužuje život o 10 let.
Požehnání: Bože, děkujeme Ti za dar samoty a ticha, do kterého se můžeme
ponořit i ve shodnu svého života. Prosíme, žehnej všem, kteří jsou sami
nedobrovolně, a naplň je nadějí na uzdravení jejich samoty.

10. EVANGELICKÝ HŘBITOVNÍ KOSTEL SV. TROJICE
Lokalita: U Prioru, N 50°4.631', E 12°22.251'
Období: 1617 – 1641
Téma: ekumenismus a spolupráce mezi křesťanskými církvemi
Motto: „Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno
vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni“ (Ef 4,4).
Historie: O tomto evangelickém kostele toho není známo mnoho. Byl
postaven v letech 1615 – 1617 a v roce 1618 vysvěcen. Stál u hřbitova za
Horní branou, který se rozkládal za hradbami někde mezi pěší zónou a ulicí 26.
dubna. Roku 1641 byl hřbitov zrušen a kostel srovnán se zemí.
Poselství: Nejsvětější Trojice – jedno z nejnepřístupnějších a zároveň jedno
z nejpraktičtějších tajemství Božího života. Bůh Otec, Syn a Duch svatý –
absolutní jednota zároveň v absolutní jedinečnosti každé z těchto tří osob.
Právě toto je jedinou cestou k obnovené jednotě v rozmanitosti dnešních
křesťanů.
Požehnání: Bože, děkujeme Ti za bohatství každé z křesťanských církví.
Žehnej jejich životu i službě evangeliu a naplň je odvahou k obnovení
vzájemného respektu, úcty a vděčnosti jedni za druhé.

11. KAPLE SV. VINCENCE
Lokalita: Hviezdoslavovo nám., N 50°4.297', E 12°22.303'
Období: 18. stol. – 1932
Téma: politická a společenská diakonie a sociální rozměr víry
Motto: „Či není půst, jaký si přeji, spíš toto: rozvázat nespravedlivá pouta,
uvolnit uzly jha, utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo?“ (Iz
58,6)
Historie: Kaple sv. Vincence stála u staré cesty do Hájů a Podhradu na
dnešním Hviezdoslavově náměstí na levém nároží z něj odbočující ulice Obětí
nacismu u domu č. p. 67. Vybudoval ji ke cti svého patrona v polovině 18.
století vážený místní měšťan, člen soudu a městské rady pan Vincenc Dressl
z Neuberga (zemřel r. 1722). Barokní kaple s širokým vchodem a štítem nad
ním měla délku 2,8 metrů a šířku 2,5 metru a byl v ní oltářní obraz světce.
Později náležela majitelce domu č. p. 67 paní E. Bachmaierové.
Poselství: Spojení osobní zbožnosti (vybudování kaple) a angažovanosti ve
veřejných záležitostech (členství v městské radě) zakladatele této kaple pro
nás může být i dnes povzbuzením k hledání cest, jak propojit politiku (účast na
věcích veřejných) s osobní integritou a zakotvením v komunitě víry. Role církve
ve věcech veřejných nesmí být rolí kolaboranta myslícího jen na vlastní zájmy,
ale ani rolí bojovníka za jednobarevné politické řešení. Zájem o vytváření
prostoru pro právo, spravedlnost, svobodu a solidarita je však to, co musí být
zájmem každého dnešního křesťana.
Požehnání: Děkujeme Ti, Bože, že jsi maximálně svobodný, a ve svém Synu
Ježíši se stal maximálně solidárním. Prosíme o požehnání pro všechny, kdo se
v tomto světě zasazují o dobro a spravedlnost ve veřejných záležitostech.

Kaple sv. Vincence – fotografie z roku 1903

12. KAPLE NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ
Lokalita: Na Chlumečku, N 50°6.077', E 12°22.226'
Období: 1711 – 20. stol.
Téma: vyhnání německých obyvatel a česko-německé vztahy
Motto: „Tak (Kristus) vytvořil ve své osobě z těchto dvou částí jediného
nového člověka, a tím zjednal pokoj a křížem usmířil obě strany s Bohem v
jednom těle, aby tak sám na sobě udělal konec onomu nepřátelství“ (Ef 2,1516).
Historie: Mešní kaple při zámku na čtvercovém půdorysu se skosenými
nárožími. Postavena roku 1711 Josefem Werndlem. Sklenuta kupolí, na severní
straně se nacházela sakristie. Kaple stála po vjezdu do obce Chlumeček po levé
straně silnice těsně za potokem (její místo zcela zarovnáno). Kaple zanikla
někdy ve 20. století.
Poselství: Tato zmizelá mešní kaple, podobně jako mnoha dalších památek, je
pro nás mementem staletého stýkání a potýkání českého a německého národa
v tomto regionu a výzvou hledat způsoby, jak dnešní možnosti svobodného
světa naplnit hloubkou i lidskostí, uznáním bezpráví i ochotou k odpuštění,
abychom náš dnešní životní prostor utvářeli jako prostor úcty vůči „jinakosti“
ostatních národů a radost z bohatství národa vlastního.
Požehnání: Bože, děkujeme Ti, že jsi Bohem odpuštění a smíření. Prosíme o
odvahu k vyznání podílu našich otců a matek na tragických událostech, které
zjizvily duši tohoto regionu, a nabízíme odpuštění potomkům těch, kteří se
provinili proti naším předkům.

Kaple Neposkvrněného početí na Chlumečku – snímek zachycuje stav kolem r. 1895

13. KŘIŽOVNICKÝ KOSTEL BIČOVÁNÍ KRISTA VE WIESU
Lokalita: u CZ-D hranic za Sv. Křížem, N 50°2.407', E 12°20.349'
Období: 1750 – 1958
Téma: železná opona a víra za totality, život mezi hrdinstvím a kolaborací
Motto: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život“
(Jan 15,13).
Historie: V roce 1748 upevnila chebská měšťanka Barbora Stolzerová na
strom v lese na hranicích země u cesty do Waldsassenu obraz bičovaného
Spasitele. K obrazu začali brzy putovat věřící. Z jejich darů byla pak v r. 1750
kolem stromu vystavěna kaple. V r. 1790 byla kaple rozšířena v pozdně
barokní kostel pro obec Háje. Kostel byl počátkem 50. let vyrabován a zařízení
spáleno, sochu Krista s uraženýma rukama pocházející z kostela našli němečtí
pohraničníci dne 6. 2. 1951 "oběšenou" na drátěné smyčce na české hraniční
závoře; pomocí klacků ji dostali do Německa, kde byla umístěna v klášterním
kostele ve Waldsassenu. V roce 1958 byl kostel ve Wiesu zbořen jako poslední
objekt v obci. Stál těsně za českou celnicí.
Poselství: Takováto místa nám mají dodnes připomínat to, co dovedl udělat
člověk člověku, Čech Čechovi, bratr bratrovi, v „civilizované“ Evropě konce 20.
století! Seznámení se nových generací s hrůzami komunistické totality je
důležité k tomu, aby se takováto zvěrstva už nikdy nemohla opakovat. Prožití
totalitních zvěrstev na vlastní kůži a jejich „preventivní“ připomínání však
nemá vést k nenávisti, zahořklosti či pasivitě, ale spíše k tvůrčímu rozvoji
života.
Požehnání: Bože, děkujeme Ti za to, že jsi Bohem vězněných, utlačovaných a
ponížených. Vzpomínáme před Tvou tváří na oběti všech totalitních režimů a
prosíme za odvahu postavit se hned v zárodku proti jakékoli tendenci v naší
společnosti, která by směřovala k omezení svobody a demokracie.

Kostel Bičování Krista ve Wiesu – snímek zachycuje stav z r. 1898

14. KAPLE PANNY MARIE V MAŠKOVĚ
Lokalita: N 50°4.416', E 12°23.327' / N 50°4.429', E 12°23.257'
Období: 1753 – 1958
Téma: rodina, děti v rodině a ochrana nenarozeného života
Motto: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří
Boží království“ (Lk 18,16).
Historie:
Kapli
v Maškově
založil
v roce
1753
krejčovský
mistr
Hammerschmidt z Dřenic. Zvětšena byla v r. 1772 a 1807. Pak zchátrala.
V létech 1853 až 1855 vystavěl asi 90 m na SZ od místa této kaple místní
stavitel Adam Haberzetl větší kapli ve slohu novogotickém. V kapli byla kopie
mariánského obrazu z poutního místa Horních Frank Marienweiher. Na vnější
zdi byl namalován Ochranný plášť Boží. Kaple byla cílem mnoha poutníků,
zvláště „žen v naději“. Roku 1945 byla kaple mírně poškozena při náletech. V
roce 1950 již měla silně poškozenou střechu a vnitřní zařízení bylo zničeno. V
dubnu 1955 bylo rozhodnuto o demolici; zbořena byla v roce 1958.
Poselství: Kolik dnešních „žen v naději“ či jejich partnerů prožívá početí
nového života jako něco nechtěného, komplikujícího jejich plány, narušujícího
jejich „svobodu“… Možná je na čase i v naší společnosti mnohem intenzivněji
nejen bránit důstojnost každého života od jeho početí až k přirozené smrti, ale
především vytvářet prostory, kde se lidé zaskočeni těhotenstvím mohou setkat
s podporou, praktickou pomocí a povzbuzením k naději.
Požehnání: Děkujeme Ti, Bože, že jsi Bohem maličkých a každého jsi již
v lůně jeho matky obdaroval nesmírnou důstojností. Prosíme o novou
schopnost naší společnosti přijímat nově počatý život s vděčností a
odpovědností.

Kaple Panny Marie v Maškově – snímky zachycují stav kolem r. 1898

15. KLÁŠTERNÍ KAPLE KŘÍŽOVÝCH SESTER
Lokalita: Hradební 61/4, N 50°4.751', E 12°21.955'
Období: 1900 – 1950
Téma: školství jako prostor doprovázení ke zralému lidství
Motto: „Tak určil jedny za apoštoly, jiné za proroky, jiné za misionáře, jiné
pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit, aby
Kristovo tělo dělalo pokroky, dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře a v
poznání Božího Syna, k mužné zralosti, k onomu věku, kdy se na nás uskuteční
Kristova plnost“ (Ef 4,11-13).
Historie: Původní kaple se nacházela ve dvoře kláštera. Nová kaple se dodnes
dochovala v budově bývalého ústavu Kongregace milosrdných sester sv. Kříže
v chebské Hradební ulici. Tato ústavní kaple, na jejímž průčelí orientovaném do
Dlouhé ulice spatřujeme letopočet výstavby 1900, byla duchovním centrem
kláštera. Architekt budovy využil pro kapli podkroví ke zvýšení prostoru
novogoticky utvářené svatyně. Kaple byla vcelku jednoduše zařízená
s využitím ozdobných trámů, výmalby a barevných okenních skel. Kaple
přestala sloužit svému účelu r. 1950. Dnes bývalou kapli po rekonstrukci
využívá Střední zdravotnická škola.
Poselství: Propojení vzdělávání s doprovázením k lidské zralosti a komunitní
zodpovědnosti, jak se o to snažily Křížové sestry v Chebu, může být pro nás i
dnes inspirací pro hledání nových cest v našem školství a výchově mladých lidí
k lidské a profesní zralosti.
Požehnání: Bože, děkujeme Ti za to, že jsi pro nás v Kristu Učitelem, který
pro své učedníky vydává svůj vlastní život. Prosíme o požehnání pro dnešní
učitele, aby byli schopni své žáky vést k životní moudrosti a zralosti.

Původní kaple sester sv. Kříže v Hradební ulici

16. KOSTEL BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ
Lokalita: Palackého 2087/8a, N 50°4.271', E 12°22.576'
Období: 1912 – 1960
Téma: dialog s měnící se kulturou a vtělování evangelia do dnešní kultury
Motto: „Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň
některé“ (1 Kor 9,22).
Historie: Kostel byl vybudován na tehdejším tzv. „Svatém kopci“ (dnešní
Palackého ul.) krátce po r. 1922 ve stylu klasicizující moderny a slavnostně byl
vysvěcen 21. října 1923. Byla to moderní halová stavba určená pro více než
tisíc věřících. Kostel se k bohoslužbám užíval ještě v r. 1945, při bombardování
blízkého nádraží byl však značně poškozen. Působil zde misionářský řád
Oblátů, jehož členové však byli všichni po válce vyhnáni. Do objektu se
přistěhovala rodina Klimešova, která kostel koncem roku 1948 na vlastní
náklady opět zprovoznila, opravila i elektropneumatické varhany a poté se o
kostel několik let starala. Nějaký čas zde bydlel mladý kněz P. Svatopluk
Schutzner, který organizoval tzv. „Katolickou akci“ a musel v r. 1950
uprchnout za hranice. V 50. letech se do vedlejší budovy nastěhovala mateřská
školka a vojenská správa. Z kostela se stala tělocvična boxerského klubu a
později zde bylo kino. Po rekonstrukci bylo v budově kostela umístěno Hasičské
obchodní a servisní centrum, dnes je v suterénu hospoda a v objektu sídlí
bezpečnostní služba.
Poselství: Kostel Božského srdce je zajímavým příkladem, jak lze starobylé
křesťanské poselství skloubit s měnící se kulturou a potřebami dnešních lidí. I
pro nás může být inspirací pro hledání cest přítomnosti evangelia v dnešní
kultuře, přítomnosti, která zachovává „srdce“ poselství, ale vtěluje se do „těla“
neustále se měnící kultury a způsobu života.
Požehnání: Bože, děkujeme Ti za Tvé vtělení v Ježíši Kristu a za působení
Tvého Ducha v neustále se měnící kultuře. Prosíme o tvůrčí schopnost i dnes
žít a hlásat radostnou zvěst srozumitelným a dnešku přiměřeným způsobem.

Snímek zachycuje stav kostela před rokem 1938

17. KOSTEL NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE V CHEBU
Lokalita: Ul. 17. listopadu, N 50°4.143', E 12°21.720'
Období: 1932 – 2016
Téma: péče o kulturní dědictví našich předků a budování chrámu srdce
Motto: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím!“ (Jan 2,19)
Historie: Kostel Nalezení Svatého Kříže byl postaven v letech 1930 – 1932 na
výjezdu města směrem k Wiesu (dnes Svatému Kříži) v rámci nového
velkoryse pojatého klášterního areálu Kongregace Milosrdných sester Sv. Kříže,
které se potřebovaly se svojí školou, internátem, učitelským ústavem
přestěhovat do větších prostor. Architekti Anton Schneider a Karl Pascher
navrhli novorománský trojlodní kostel, který připomínal starokřesťanské či raně
románské basiliky. Kostel byl vyzdoben pracemi chebských umělců. Po válce se
klášter s nemocnicí stal internačním táborem pro Němce určené k transportu.
Sestry sv. Kříže zde byly ponechány do r. 1950. Poté zde až do roku 1990
sídlili pohraničníci. Samotný kostel sloužil jako tělocvična, jeho presbytář se po
požáru ocitl v troskách, vybavení bylo zcela zničeno. V 90. letech byl klášter
s kostelem navrácen Kongregaci Milosrdných sester sv. Kříže, které však pro
něj neměly ani využití, ani prostředky na opravu. Komplex byl neúspěšně
nabízen biskupství i městu a nakonec po roce 2000 prodán do soukromého
vlastnictví. Volně přístupný a nehlídaný areál se stal terčem vandalů a v roce
2016 byl kostel spolu s celým klášterem i přes snahy tomu zabránit zbourán.
Poselství: Zpustošení chrámu a neschopnost navázat na poslání předchozích
generací je vždy bolestnou tragédií. Jeho zboření se však může stát živnou
půdou pro zrození nové naděje klíčící již nyní uprostřed mnoha žíznivých srdcí.
Svoboda od zodpovědnosti za dům z kamene může dnešní generaci otevřít
hledání společné zodpovědnosti za dům vybudovaný z lidských srdcí.
Požehnání: Bože, děkujeme Ti za službu předchozích generací tomuto městu
a prosíme o požehnání pro cestu obnovy dnešní kultury v srdci dnešních lidí.
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