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EDITORIAL
Tak nám konečně po mnoha týdnech skončila – doufejme, že už definitivně – hrozba
pandemie a opatření, která měla zabránit šíření nebezpečného viru, se takřka úplně rozvolnila. Je sice třeba ještě dodržovat určitá bezpečnostní opatření, například při návštěvách společných prostor, třeba v kostelích, divadlech, obchodních centrech; byla zavedena i ve školách. Všichni ale už jen vzpomínáme na zcela novou zkušenost z doby
přísné karantény, a u některých v tom může být i špetka nostalgie. Měla totiž i svá nesporná pozitiva – mnohé z nás vedla ke zklidnění. Bylo víc času i prostoru na přemýšlení i meditace. Opatření vedoucí k tomu, že jsme se nemohli stýkat se svými blízkými,
zase řadu z nás vedla k tomu, že jsme najednou toužili být s nimi v intenzivnějším kontaktu, aspoň po telefonu, využívali se i videohovory k tomu, abychom si více než kdy
jindy sdělovali, jak si navzájem scházíme a jak se máme rádi. Spousta lidí znovu objevovala krásy přírody. Za sebe mohu říci, že v době, kdy jsem ten volný čas využívala
k procházkám v lesích, mne překvapilo, kolik lidí jsem na jindy vcelku opuštěných pěšinách v tu dobu potkávala.
Koronavirus pak do pozadí zatlačily zprávy o lokálních povodních a znovu v nás televizní zprávy budily soucit s těmi, kterým nečekané dešťové přívaly poničily domovy,
majetek, způsobily škody. A byly i ztráty nejvyšší. Paradoxně v čase, kdy původní prognózy hrozily drtivým suchem a dalším katastrofálním úbytkem vody. No, aspoň v tom
se to naštěstí nevyplnilo.
Vlastně je to tak se vším. Každý mrak má stříbrný okraj, jak říká jedno přísloví.
A ona je to pravda. I do těch nejchmurnějších dnů a nejtěžších životních zkoušek vždy
pronikne paprsek životodárného světla. Bůh je s námi, neopouští nás, i když to tak někdy, zvlášť jsme-li v tom průšvihu až po uši, nevypadá. Ale pak se vždy stačí na chvilku
zastavit, a ten paprsek uvidíme. A vždy s sebou nese lásku a naději.
Hezké pohodové léto. A ať také všechny nadcházející dny i v podmračených časech
prosvětlují paprsky Boží přítomnosti.
rym

SLOVO FARÁŘE
Moji milí,
v březnovém Zpravodaji jsem Slovo faráře odbyl dvěma větami:
Moji milí, mám vás rád! :-) Ale nestíhám
psát. :-( A někteří si povzdechli, že vás nějak odbývám. Možná to ale byla jakási nevědomá předzvěst dalších měsíců, kdy jsem
některé z vás svými každotýdenními karanténními Slovy faráře naopak tak zahltil, že
jste je pak prý už ani nečetli, protože „toho
bylo moc“.

Podobně to někdy bývá z vašimi reakcemi na nedělní liturgii. Něčeho je pro některé z vás „málo“ (třeba když po nějaký
čas nejsou varhany a zpěv „kancionálovek“, tak vám to prý pak chybí), jiného je
pak zase „moc“ (často se to týká mých kázání, která jsou prý nekonečná a zbytečně
upovídaná). I telefonátů během koronavirového období bylo pro některé málo (a rádi
by si povídali mnohem častěji, než jsme
s pastorační radou byli schopni zajistit), na
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jiné i toto málo bylo „moc“ (a říkali, že už
jim volat nemáme).
To všechno, ruku v ruce s tímto zvláštním časem, mě víc a víc vede k otázce po
způsobu a zaměření mé farářské služby
v chebské farnosti. Často jsme s pastorační
radou přemýšleli, co „by se“ mohlo změnit
v té či oné oblasti, ale o nutných změnách
v mé vlastní pastýřské službě jsem, přiznám
se, nějak do hloubky poslední dobou nepřemýšlel. A zároveň mě však již dlouho
provází jakýsi trvalý pocit nedostatečnosti,
nepřiměřenosti či nesrozumitelnosti pro
mnohé z vás, či dokonce zásadní nepřijatelnosti pro některé jiné, kteří již proto ve farnosti třeba ani nejsou.
Neměl jsem proto ani příliš velkou chuť
10. 6. slavit své kněžské pětadvacetiny,
takže jsem je spíš tajil. Ne že by přání, která se i tak sešla, nepotěšila, ale nechtěl jsem
nic organizovat a užíval jsem si ty dny spíš
ve společenství toho, který mě před těmi 25
lety doprovodil až k přijetí poslání, kterému, zdá se mi, jsem schopný teď po čtvrt
století dostát spíše méně, než jsem toho byl
schopný v prvních nadšeneckých letech.
Při dnešní ranní návštěvě u jednoho
z mých velmi blízkých přátel jsem se s ním
sdílel o to, že ještě musím napsat „Slovo
faráře“ a že vůbec nevím, jak do toho. A
přišla od něj inspirace: Zeptej se farníků, co
pro ně ve farnosti znamená farářská role!
Počkej si na odpovědi a příště z toho něco
napíšeš do dalšího Slova faráře!
Přišlo mi to jako skvělý nápad. Dokonce
si říkám, že by to pro mě byl takový moc

hezký dárek k těm pětadvacetinám, když
byste mi na farar@farnostcheb.cz napsali,
co pro vás ve farnosti znamená farář. Co
vnímáte z mé služby jako přínosné. Co vám
jde spíš mimo váš život. Případně co je pro
vás zcela nepřijatelné. A třeba i obecněji –
nezávisle na má osobní službě: Co je pro
vás na službě faráře to nejdůležitější? Co
z farářské služby vám na vaší křesťanské
cestě nejvíc pomáhá (či by nejvíc pomohlo)? Co pro vás ze strany (jakéhokoli) faráře bylo (někdy) v životě fakt důležité? Zásadní? Či naopak náročné – problematické
– nevhodné?
Neříkám, že budu všechny tyto vaše
představy schopný naplnit. Možná se do
některých bude promítat nějaká oprávněná
potřeba, která je ale naplnitelná jinak než
skrze službu faráře. Možná něco z toho bude spíš jako maják, ke kterému se budu učit
své farářování dlouhodobě navigovat. Ale
možná něco z toho bude zvládnutelné hned
zítra! :-) Buďte proto jak snílky, tak realisty. Mějte velká přání, ale přijďte i
s drobnými radami do života. Třeba pak, až
se něco sejde, nakonec ještě nějakou tu párty uspořádám a o tyto „dárky“ se tam
s vámi pak podělím. A požádám vás, abyste
mi pomohli k některým z nich dozrát.
Už teď vám ale děkuju, že to mnozí
svými modlitbami, přítomností, spoluprací i
komentáři k mé službě děláte. Moc si toho
vážím a jsem opravdu vděčný nejen za těch
25 let kněžství, ale i za těch 16 let v Chebu.
Váš Petr

CESTY VÍRY
terase. Během bohoslužby jsme četli úryvky
z dopisů, které Milada Horáková napsala
svým blízkým z pankráckého vězení poslední dny před svou popravou. Nechme i zde
zaznít některé z těchto úryvků (konkrétně

JDU S HLAVOU VZTYČENOU…
V sobotu 27. 7. 2020, u příležitosti 70 let
od justiční vraždy Milady Horákové, jsme
se v pět ráno, kdy byla popravena, s deseti
lidmi sešli ke slavení eucharistie na farní
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z prvního dopisu psaného 24. 6. 1950
v 15:15 a z posledního dopisu psaného 27.
6. 1950 ve 2:30 ráno. Popravena byla téhož dne v 5:35. Ostatní ilustrační fotografie jsou z večerního happeningu v chrámu
sv. Mikuláše a Alžběty.
(24. 6. 1950) Moji milovaní,
četla jsem kdesi nedávno, že dopis je jako světlo a paprsek hvězdy. Přichází k lidem a ozařuje je často, když už jeho zdroj
dávno vyhasl a neexistuje. A přece je lidem
z něho jasno a svítí jim. (…)
I když ten život po roku pětačtyřicátém
tak třeskutě supěl kolem mne, i když mi
pro všechnu tu dřinu a práci pro jiné zůstávalo pro Vás jen maličko času, přece jsem
od Vás dostala plné náruče lásky a upřímného citu. Teď teprve cítím, co to bylo za
dary. Jaký jsem byla šťastný a bohatý člověk. A kromě Vás, nejbližších, co ještě jiných upřímných a krásných srdcí mne mělo
opravdu rádo. Nelitujte mne. Žila jsem život plný, opravdový život, který nestál, nezahníval, ale prudce tekl a vířil. Někdy
mne otloukal a poznala jsem jeho tvrdost a
těžkosti, jindy zas hladil a smál se sluncem.
Byl to prostě skutečný život, a já jsem zaň
Bohu neskonale vděčná. (…) A že to skončí? Všechno musí jednou skončit. Co muselo odejít lidí cennějších a mladších než
já, a třeba neměli v životě ani setinu těch
hodnot, jimiž jsem byla tak štědře já obdařena. (…)
Jen jedno mne opravdu trápí. To, že
jsem já dávala málo. I když jsem chtěla raději rozdávat než přijímat, nesplnila jsem
toto své předsevzetí. Drobila jsem se mezi
mnohé a mnohé, a na Vás, moji nejmilejší,
zbývalo často jen to, že jsem k Vám přišla
položit unavenou hlavu, vypnout přepjaté
nervy, povolit si a nabrat sil i dechu. Dávat,
dávat jsem už někdy neměla co. A Vy
všichni jste tak trpělivě sloužili svou péčí,
láskou a často, přečasto shovívavostí. Kdyby se mohl člověk vracet zpět do minula,

toto bych chtěla napravit. Jak mne to trápí
– je to má největší bolest v této chvíli, že
už není možno, že nezbývá času to napravit. (…) Tolik jsem slibovala tomu trsu
lučních zvonečků na lipském vězeňském
dvoře, který tam zůstal uprostřed rozvalin
po bombardování, že už nikdy nebudu dávat před Vámi ničemu na světě přednost. A
přece to zas dopadlo jinak. (…) S takovou
samozřejmostí jsem od Vás vyžadovala,
abyste respektovali mé cíle. Snad proto, že
jsem byla o nich vždy přesvědčena, že jsou
neosobní, vyšší a posvátnější než to, co jste
sledovali Vy. A bylo v tom často tolik
omylu – sobeckosti povrchnosti a nedomyšlenosti. (…)
Vím, že jste přesvědčeni, že jsem nikdy
nechtěla jednat nečestně a podle, že jsem to
myslela upřímně a poctivě, co jsem kdy
dělala. Ale když myslím na Vás, na rozbité
štěstí, kterému jsem zasadila sama tolik
ran, ptám se: nepřecenila jsem některé
hodnoty – bylo toho potřebí, abych hrála
nejen o svou, ale také o Vaši tichou a
skromnou spokojenost dobrých a milujících se lidí? V posledních měsících jsem si
tuto otázku položila tak často, že Vám ani
neumím říct. A před soudem svého svědomí jsem došla k tomu, že jsem se na Vás,
na těch sobě nejbližších, na těch, kteří dovedou milovat bez nároků, bez touhy po
odezvě, že na Vás jsem se opravdu provinila. Prosím Vás proto s velkou vroucností
svého srdce, odpusťte, odpusťte a vzpomínejte jen na to dobré, co bylo. A snad toho
také najdete dost, když to na náruč nestačí.
(…) Když jsem se vrátila v roce 1945 z
kriminálů a měla jsem rozhovor v evangelickém bratrském sboru, řekla jsem tam
mezi jiným: „V těch nejtěžších chvílích, v
terezínských kasematech, v Principově cele
č. 8, poznala jsem, co je to Bůh, a pocítila
jsem, že mne Bůh přijal.“ Nyní to vím určitě. A proto i Vy se opřete o víru v Něj. Nebudete zoufalí, jako ani já nejsem zoufalá.
Podívejte se: Naše předobrá máma umírala
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tři roky na rakovinu a opouštěla nás také
právě v té chvíli, kdy by se jí s námi bylo
ještě tak dobře, ba dokonce radostněji žilo.
A já to nebudu mít ani tak těžké, jako to
měla ona, chudérečka moje. A budu zase s
ní. Máte-li víru, i to mi můžete závidět.
(…)
(27. 6. 1950) Moji nejmilejší,
ještě několik slov. Měla jsem z našeho
setkání nesmírnou úlevu. (…)
Nikdy jsem nepochybovala o Vaší síle,
ale překvapili jste mne. Bude to ještě bolet
chvíli, ale pak už stále méně a méně. Jděte
na louky a do lesů, tam ve vůni květů najdete kousek mne, jděte do polí, dívejte se
na krásné a všude budeme spolu. Dívejte se
na lidi kolem a v každém se něčím obrazím. (…)
Nejsem bezradná a zoufalá – nehraji, je
to ve mně tak klidné, poněvadž mám klid
ve svém svědomí. (…) Není to tak zlé – jen
o Vás teď jde, ne už o mne. Buďte silní!
Mám Vás tolik ráda a taková láska se přece
nemůže ztratit, rozplynout. Nic se na světě
neztrácí, všechno nějak vrůstá dál a ožívá
znovu.
Jděte vždy jen s tím, co je blízko životu.
Držte se jeden s druhým a opírejte se navzájem! Znovu opakuji: ten nový, blížící se
život mne ohromně vyrovnal. – Mám už
dohráno opona se spouští, ale už se zase

nový kus začíná. Ať je v něm však jen
slavný a vítězný hrdina – žádná už tragédie!
Mám Vás tolik, tolik ráda. Líbám Vás a
tisknu. Jsem v mysli a modlitbách jen a jen
u Vás. Hrála jsem to snad špatně, ale myslela jsem to poctivě. To mi můžete věřit.
Jsem pokorná a odevzdaná do vůle Boží –
tuto zkoušku mi určil a já jí procházím s
jediným přáním: abych splnila zákony Boží
a zachovala své čestné lidské jméno. Neplačte – neteskněte moc – je mi to takhle
lepší než pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo. Takto se
rozletím zase do polí a luk, strání a k rybníkům, na hory i v nížiny. Budu zase nespoutaná, a ten klid a mír. Dejte mi ho –
bylo toho tolik, co bylo nutno překonávat –
chci už jít. Nebraňte mi svým nářkem. Musíte teď žít také za mne. Líbám Vás, líbám.
S Bohem – vrátím se ve Vašem synovi nebo dceři. Už se zase vidím nově na světě.
(…) Ptáci už se probouzejí – začíná svítat. Jdu s hlavou vztyčenou – musí se umět
i prohrát. To není hanba. I nepřítel nepozbyde úcty, je-li pravdivý a čestný. V
boji se padá, a co je jiného život než boj.
Buďte zdrávi! Jsem jen a jen Vaše
Milada
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Můžeme být určitým způsobem dokonce
Ježíšovou matkou. Stejně jako Maria, která
se dala od chvíle zvěstování až po Kalvárii
a pak při vzniku církve k dispozici Bohu, i
každý z nás v sobě může skrze život z
evangelia nechat rodit a znovu rodit Ježíše
a vzájemnou láskou přispívat ke zrodu Ježíše ve společenství.
Jak vyzvala Chiara Lubichová, když se
obracela k lidem toužícím žít Boží slovo:
„Buďte rodinou. Jsou mezi vámi ti, kteří
trpí pro duchovní nebo morální zkoušky?
Chápejte je jako matka, dokonce více než
matka, darujte jim světlo slovem nebo příkladem. Nedopusťte, aby jim chybělo teplo
rodiny. Naopak ho kolem nich zintenzivňujte. Jsou mezi vámi ti, kteří trpí fyzicky?
Ať patří mezi nejmilovanější bratry. (…)
Nedávejte nikdy přednost žádné činnosti
(…) před duchem rodiny s bratry, s nimiž
žijete. A kamkoliv budete přinášet Kristův
ideál (…), neuděláte nic lepšího, než když
se budete s diskrétností a rozvahou, ale i s
rozhodností snažit vytvářet ducha rodiny.
Je to duch pokory, který chce dobro druhých, nenaparuje se… je to (…) opravdová
láska.“
„Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka.“ Každý z nás může ve své každodennosti odhalit úkol, který mu Otec svěřuje
při budování velké lidské rodiny.
V jedné čtvrti syrského Homsu chodí
přes sto padesát většinou muslimských dětí
do školní družiny řecké pravoslavné církve.
Ředitelka Sandra vypráví: „Pomáháme tu s
týmem učitelů a dalších odborníků v rodinném duchu založeném na dialogu a ochraně
hodnot. Mnoho dětí je poznamenáno traumaty a utrpením. Některé jsou apatické,
jiné agresivní. Přejeme si v nich znovu
vzbudit důvěru v sebe sama i v ostatní. Zatímco mnoho rodin je kvůli válce rozdělených, zde znovu nacházejí chuť a naději k
novému začátku.“
Letizia Magri

SLOVO ŽIVOTA
„Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka.“
(Mt 12,50)
Matoušovo evangelium vypráví jednu
příhodu z Ježíšova života, která se na první
pohled nemusí zdát nijak důležitá: Jeho
matka a příbuzní jdou do Kafarnaa, kde se
Ježíš nachází se svými učedníky, aby hlásal
všem Otcovu lásku. Rodina pravděpodobně
vážila dlouhou cestu, aby se s ním mohla
vidět, a chtějí s ním mluvit. Nevejdou na
místo, kde Ježíš je, ale pošlou vzkaz: „Hle,
tvoje matka a tvoji příbuzní stojí venku a
chtějí s tebou mluvit.“
Rodina byla pro izraelský národ samozřejmě velmi důležitá. Národ byl pokládán
za Božího „syna“, za dědice jeho příslibů, a
jeho příslušníci se považovali za „bratry“.
Ale Ježíš otvírá nečekaný pohled na věc:
slavnostně pokyne směrem k učedníkům a
řekne: „Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i
matka.“ Ježíš odhaluje nový rozměr: kdokoli se může cítit součástí této rodiny, pokud se snaží poznávat a plnit vůli jediného
Otce. Kdokoli: dospělý nebo dítě, muž či
žena, zdravý i nemocný, z každé kultury i
společenského postavení. Kdokoli: každý
člověk v sobě nese obraz Boha Lásky. Dokonce každý člověk je Božím „ty“ a může s
Bohem vstoupit do vztahu poznávání a přátelství. Kdokoli tedy může konat Boží vůli,
která je láskou k Němu a k bratrům. A
když milujeme, Ježíš nás uznává za členy
své rodiny: za své bratry a sestry. Je to naše
největší šance, překvapivá šance, která nás
osvobozuje od naší minulosti, od našich
strachů, od našich schémat. Z tohoto pohledu mohou být i naše slabosti a omezení
odrazovým můstkem k naší realizaci.
Všechno skutečně udělá kvalitativní skok.
„Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka.“
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POMOC POTŘEBNÝM
trochu jiný Poutní maraton“ zájem, ale zda
za těchto okolností vůbec někdo dorazí.
Naštěstí se ukázalo, že Poutní maraton
má své skalní příznivce a celkem se jak
v okolí Chebu, tak i na místech vzdálenějších jako třeba Rokycany, Plasy nebo Nový
Zéland, k nám přidalo cca 130 účastníků.
To předčilo mé očekávání, ale ještě skvělejší je finanční výsledek akce. Na startovném se do kasičky vybralo cca 27 000 Kč
a více než 100 000 Kč vynesla sbírka, která
ještě do konce měsíce pokračuje.
Děkujeme tedy moc dobrovolníkům,
kteří pomáhali na startu i v cíli, děkuji
účastníkům i všem farníkům, kteří přispěli,
i když nikam neběželi. 😊 Jsem opravdu
vděčná za odvahu všech spoluorganizátorů
Miloše Škorpila, Alenky Votavové, Marka
Lučína a Petra Hrušky uspořádat „Tak trochu jiný Poutní maraton“, který přes svou
odlišnost oproti předchozím ročníkům byl
nakonec svým způsobem nejúspěšnější.
A nemohu také opominout, že letošní
výjimečnost podpořilo Kovid Trio z Mariánských Lázní pod vedením Milana Muzikáře, které při startu maratonské skupiny
v 9:00 hodin zahrálo Vltavu. Potvrzuji
osobně, že mnohé oko nezůstalo suché. 😉
Sluníčko pak definitivně zůstalo na obloze, mráček připutoval jen občas a celý
den byl oslavou možnosti svobodně si podle svých možností zaběhat nebo se projít
a také sounáležitosti s rodinami, které podporují své blízké doma, až do posledního
okamžiku.
eko

POUTNÍ MARATON 2020
TAK TROCHU JINAK
Přípravy Poutního maratonu byly letos
ovlivněny nejistotou, co se bude a nebude
smět koncem června. Nechtělo se nám už
jedenáctý ročník rušit, a tak jsme přemýšleli o nějaké univerzální verzi, kterou by bylo
možné realizovat za každých okolností.
Změnili jsme tedy trať, aby vedla pouze
po České republice, a Miloš Škorpil s
Pepou Cupalem připravili jednu maratonskou, dvě půlmaratonské a jednu čtvrtmaratonskou trasu.
Petr Hruška jako obvykle nezklamal a
přišel s nápadem na další novinku. Aby se
k nám mohli přidat i běžci, co nemohou
přijet do Chebu, ale chtějí podpořit Hospic
Sv. Jiří, vymyslel to tak, že se zaregistrují a
proběhnou se v okolí svého domova a nám
pak pošlou záznam trasy a my jim diplom.
Třetí novinkou bylo, že lidé mohou úplně zůstat doma na gauči, zaregistrovat se k
nám a pak sledovat na počítači na speciální
aplikaci, jak v reálném čase běží Miloš
Škorpil se skupinou maratonců.
Aby se minimalizoval čas dobrovolníků
strávený s účastníky, start jsme rozložili na
celé dopoledne a neudělali jsme žádné občerstvovací stanice, jako byly v minulých
letech. Nové trasy jsme nijak neoznačili.
Účastníci běhu si tedy museli najít cestu
podle mapy sami i nést si své zásoby s sebou na zádech. To bylo dost novinek na
jednu akci.
Aby toho nebylo málo, ani počasí se nezdálo úplně ideální – celý týden bylo proměnlivo, často pršelo a v sobotu 20. června
ráno dokonce vydatně lilo. V důsledku toho všeho jsem se bála, nejen toho, jak lidé
novinky přijmou a zda vůbec bude o „tak

PS: Pokud byste někdo služby Hospice Sv.
Jiří chtěl podpořit i takto po maratonu,
všechny informace k zaslání příspěvku najdete na maraton.farnostcheb.cz. Díky.
7
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SPRÁVCOVSTVÍ
budovy můžete také směřovat na pana Richarda Preibische, stavebního technika
Biskupství plzeňského (tel. 731 619 769;
preibisch@bip.cz).
Podrobnosti včetně situačního plánku a
obrazové přílohy dokumentující technický
stav budovy najdete v brožuře, kterou si
můžete ve formátu .pdf stáhnout zde:

PRODEJ FARY V NEBANICÍCH

www.nebanice.farnostcheb.cz
Petr Hruška

Naše farnost nabízí k prodeji budovu bývalé fary v Nebanicích (Nebanice, okr. Cheb,
č. p. 1). Budova je samostatný, jednopatrový objekt s technickým zázemím (garáží) a
okolní zahradou, který společně s kostelem
sv. Osvalda tvoří kulturní památku vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek pod názvem „soubor nemovitostí
kostela sv. Osvalda“, rejstříkkové číslo
ÚSKP 102152.
V současné době je budova fary nevyužívaná, garáž je dočasně pronajatá.
Kostel sv. Osvalda byl po neúspěšných
nabídkách bezúplatného převodu do majetku obce Nebanice, do majetku Plzeňské
diecéze, do majetku Karlovarského kraje a
do majetku České republiky (z roku 2005 a
2006) nakonec (v r. 2007) převeden do majetku nadačního fondu Light House, od kterého do svého majetku na základě soudní
exekuce (v r. 2020) převzala firma VIAGEM a. s., která jej v současné době nabízí
samostatně a nezávisle na této nabídce
k prodeji.
V případě zájmu o koupi či o další info
kontaktujte paní Zdenu Hulínskou (tel.
775977193; asistentka@farnostcheb.cz);
dotazy na podrobnosti o technickém stavu

EKONOMICKÁ RADA
Ke dni 29. června 2020 byli farářem jmenováni noví členové ekonomické rady farnosti (ERF), která nyní po další tři roky
bude tedy fungovat ve složení:
▪ Petr Hruška (předseda)
▪ Zdeňka Skubeničová (sekretář ERF,
účetnictví a zástupce PRF v ERF)
▪ Karel Ježek (investice)
▪ Jozef Kaščák
▪ Zdeňka Hulínská (správa pozemků)
▪ Jiří Kolafa (ekologické hospodaření)
Děkuji všem dlouhodobým členům ERF za
jejich věrnou a přínosnou službu a nově
jmenovaným přeji rychlý zácvik do zvažování, jak nejlépe i skrze správu farních financí a farního majetku nejlépe přispět
k poslání farnosti Žít život sloužící životu.
ph
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ŽÍT LAUDATO SI‘
ŽÍT LAUDATO SI‘ CHEB

ČAS STVOŘENÍ 2020

Žít Laudato si' Cheb je společenstvím lidí
na Chebsku toužících žít ekologické obrácení, Více na laudatosi.farnostcheb.cz.

1. září až 4. října 2020
Milostivé léto pro Zemi

ROK LAUDATO SI‘ 2020–2021
Papež František 24. 5. 2020: „Dnes je páté
výročí vydání encykliky Laudato si, kterou
jsem se snažil upozornit na ‚volání Země a
chudých‘. Díky iniciativě Úřadu pro integrální lidský rozvoj vyústí ‚Týden Laudato
si‘, který dnes končí, ve zvláštní ‚Rok
Laudato si‘, který začíná dnes a potrvá do
24. května příštího roku. Zvu všechny lidi
dobré vůle, aby přijali za svou péči o náš
společný dům a naše nejvíce křehké bratry
a sestry. K tomu bude publikována příslušná modlitba k tomuto roku. Bude pěkné
modlit se ji.“

„Doba stvoření“ se v křesťanských církvích
slaví od roku 2000. Je to několik týdnů od
Dne modliteb za péči o stvoření 1. září do
svátku sv. Františka z Assisi 4. října, kdy
mohou křesťané věnovat zvláštní pozornost
vztahům mezi sebou navzájem a s celým
stvořeným světem. Během těchto několika
týdnů se křesťané nejrůznějších tradic
shromažďují k modlitbě za stvoření a společně jednají v jeho prospěch. Desetitisíce
křesťanů na šesti světadílech slaví tuto dobu při rozmanitých událostech pořádaných
dobrovolníky, od modlitebních setkání po
společný úklid zeleně.
Celosvětovým tématem oslav roku 2020
je „Milostivé léto pro Zemi“ se zaměřením
na obnovu a uzdravení z hříchů nespravedlnosti a zpustošení.
Jednou z příležitostí být blíže přírodě a
modlit se za obnovu a uzdravení z hříchů
nespravedlnosti a zpustošení je letošní
Farní dovolená s Františkem, další pak
Chebská pouť do Marienweiher (viz Nenechte si ujít), případně osobní meditativní
četba encykliky Laudato si ve světle postně-velikonočního semináře (k dispozici na
kontemplace.farnostcheb.cz).
Další příležitosti ke slavení letošního
„Času stvoření“ budou včas oznámeny
(sledujte FCB stránku „LaudatosiCheb“ a
webovky laudatosi.farnostcheb.cz).
ph

MODLITBA ROKU LAUDATO SI
Laskavý Bože, stvořiteli nebe, země a
všeho, co je v nich, otevři naši mysl a dotkni se našeho srdce, abychom mohli být
součástí stvoření, tvého daru.
Stůj při chudých v těchto těžkých časech,
zvláště při těch nejchudších a nejzranitelnějších. Pomáhej nám prokazovat tvůrčí
solidaritu při čelení důsledků této globální
pandemie.
Učiň nás odvážnými v přijímání změn
sledujících úsilí o společné dobro.
Nyní, když víc, než kdy jindy cítíme, že
jsme všichni vzájemně propojeni a na sobě
závislí. Dej, abychom dokázali naslouchat
a odpovídat na volání země a na volání
chudých. Kéž se současné utrpení stanou
porodními bolestmi bratrštějšího a udržitelného světa.
Před láskyplným pohledem Panny Marie
Pomocnice tě prosíme skrze Krista, našeho
Pána.
Amen
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RADY Z RADY
službu nebo udělat zvlášť rodinnou mši
svatou v neděli v 11:00 hodin. Přemýšleli
jsme i o pokračování on-line přenosu mší
(sál, kostel, čas?), pro farníky, kteří se ještě
rozhodnout být dál doma a nenavštěvovat
společné bohoslužby.
Nakonec se členové PRF shodli, že do
chrámu sv. Mikuláše se obvyklý počet návštěvníků nedělní bohoslužby i při dodržení rozestupů vejde. Pak následovaly návrhy, za jakých podmínek je možné, aby se
farnost mohla sejít při společném slavení,
a zároveň jsme ochránili farníky citlivější
vůči nákaze (ruce + roušky + rozestupy,
členové PRF pomohou s dodržováním pravidel, dáme značky na lavice, kde je možno
si sedat, dáme židle do prostorů vedle lavic, aby bylo více míst k sezení dál od sebe, povzbudíme rodiny s dětmi, aby si se-

PASTORAČNÍ RADA
Přesně po měsíci se ve čtvrtek 21. 5. opět
sešla pastorační rada. Po úvodní modlitbě z
novény k Duchu svatému, jsme probrali
aktuality ze života farnosti: farář podepsal
smlouvu s Městem Cheb o prodeji pozemků pro průmyslovou zónu a smutnou zprávou bylo, že zemřela ve věku 98 let paní
Dagmar Zunová.
Důležitým bodem programu bylo, jak
jednotlivé radní vnímají současný vývoj
ohledně epidemiologické situace v Chebu,
ochotu lidí dál dodržovat předepsaná opatření a rostoucí touhu farníků se konečně
zase setkávat na společných bohoslužbách.
Farář navrhoval udělat více bohoslužeb během neděle, uvažovali jsme, zda telefonicky zvát určitou skupinu na určitou boho10
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práce“. 😊 Pak se PRF rozhodla, že bude
následovat poslední vlna obvolávání a že
přes víkend členky PRF a ostatní dobrovolníci roznesou do schránek farníkům, co
nemají email, dvojlist s Novénou k Duchu
svatému a s pořadem bohoslužeb na příští
týden (Triduum), na který pak navážeme
při obvolávání. Telefonistky vysvětlí, že od
31. 5. se budeme setkávat od 10:00 hodin
v Mikuláši a že je stále třeba dodržovat
pravidla (roušky, ruce, rozestupy) a oznámí, že jde o poslední pravidelný rozhovor,
ujistí se, že farníci mají kontakt na faráře či
kancelář, a pokud nemají email, mohou dát
kontakt na rodinného příslušníka, který by
jej mohl mít.
Následovala úvaha, co si neseme z té
doby jako požehnání, v čem pokračovat, co
opustit?
Jako požehnání hodnotily členky PRF
navázání kontaktů a propojení se všemi
farníky, pocit zodpovědnosti za druhé, poznání sousedů, co žijí blízko a znám je
z kostela jen od vidění, méně centrálních
akcí, více osobního propojení a doprovázení lidí v situaci, tak, jak právě jsou, povzbuzení pro farníky, aby se sami hlásili
o to, co chtějí dělat společně, vynalézavost
v hledání nových cest a způsobů společné
modlitby a vyzkoušení a zvládnutí nových
technických prostředků (videokonference).
Jako negativa pociťovaly odcizení, když
nevidí lidem do obličeje, horší komunikace, odtažitost a pro některé farníky byly
trochu náročné svým rozsahem i podrobným obsahem rozesílané texty Slovo faráře.
Na závěr jsme formulovali pokračující
prioritu do budoucna:

daly do malé lodi a nebyli tak společně se
staršími farníky…)
Doporučení pastorační rady: od neděle
31. 5. 2020 slavit ranní nedělní mši svatou
společně v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty
za dodržení stávajících vládních opatření a
našich praktických kroků.
Pak jsme uvažovali, jak budou probíhat
plánované akce:
▪ Noc kostelů v Chebu – kulturní centrum
se letos vůbec nezapojí, ostatní církve také
ne, kromě CČ husitské, která bude mít prohlídku kostela, koncert a autorské čtení
z knihy faráře L. Bujny
▪ Naše farnost nebude také otevírat žádný
objekt a připraví venkovní hru zaměřenou
na putování po místech zmizelých kostelů
v Chebu a okolí v duchu encykliky
Laudato si
▪ Všechny členky PRF (kromě ZS) mohou
pomoci v případě potřeby na nějakém stanovišti
▪ Poutní maraton 2020 bude také tak trochu jinak – bude mít více úrovní možností,
jak jej absolvovat (virtuálně, lokálně v místě bydliště nebo kolem Chebu)
▪ Letní dovádění nebude
▪ Farní dovolená bude na Bublavě a zkusíme zapojit i děti bez rodičů, které by jinak bývaly jely na Letní dovádění a na financování části jejich pobytu použije grant
(pokud to BiP schválí) z Letního dovádění
Pak následovala reflexe telefonické podpory farníků. Volající členky PRF vyhodnotily, že volání má přínos pro obě strany.
Je to příležitost pro seznámení (i když zatím jen telefonické) s dalšími členy farnosti
a po úvodních obavách volajících, nakonec
převážila radost ze vzájemného poznávání
a spontánnosti rozhovorů. Dalšími důležitými prvky byly pocit stmelení farnosti,
vděčnost farníků za zájem, některé takto
nově navázané vztahy už zůstanou. Jedna
z členek se svěřila, že má pocit, že to telefonování je konečně ta „správná pastorační

Pokračovat a dál prohlubovat způsob života ve farnosti i v osobním životě ve světle „integrální ekologie“ v duchu encykliky
Laudato si‘.
Podle zápisu z jednání vybrala
Eva Kolafová
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MIKULÁŠ A ALŽBĚTA
protože za hodinku se dala kratší trasa ze
dvou připravených obejít.
Že všechno dopadlo na výbornou, dosvědčují zápisy v knize, kterou jsme dali
návštěvníkům během večera k dispozici,
i osobní svědectví, která Petr slyšel od
poutníků na bonusovém stanovišti ve věži
chrámu.
Malá ukázka ze zápisů:
„Moc děkujeme za krásnou noční cestu
městem.“
„Krásná procházka podle dobrého průvodce. Aj keška byla. ☺“
„Vážený pane faráři, moc Vám od srdce
děkujeme za překrásný zážitek.“
„Cesta po zmizelých kostelích byla super!“
„Výborně zpracovaná cesta. Skvělá zábava. Moc děkujeme.“
„Úžasná organizační práce. Velmi nás to
bavilo. Moc děkujeme. Jste super.“
Moc děkuji všem dobrovolníkům, kteří
pomáhali prověřit předem trať i potom přímo večer při akci, a omlouvám se Petrovi
za skepsi, kdy jsem se bála, že moc návštěvníků nepřijde a zda pochopí pokyny
z příručky…
Skvělá realita byla potvrzením, že lidé
jsou zvyklí k nám chodit a jsem ráda, že
jsme jejich očekávání, že to pro ně bude
opět zajímavý a zábavný večer, opět nezklamali.
eko

NOC KOSTELŮ 2020
Jako u většiny akcí, které se měly konat letos na jaře, byly i u Noci kostelů přípravy
ovlivněné nejistotou, jak to udělat, abychom vyhověli měnícím se opatřením na
zabránění šíření koronaviru. Nikdo nevěděl,
zda budeme moci otevřít kostely a pro kolik
osob, a tak náš pan farář přišel s nápadem
udělat takový program, při kterém je nebudeme neotvírat vůbec. ☺ Tak vznikla chebská Noc zmizelých kostelů.
O zmizelých kostelích přímo v Chebu i v
okolí si můžeme občas přečíst zde ve Zpravodaji nebo více při návštěvě chrámu sv.
Mikuláše a Alžběty, kde je jim věnovaná
celá nástěnka. Petra Hrušku tak napadlo
postavit program na putování právě po místech, kde kdysi stávaly kostely, kapličky
nebo synagogy. Proces přípravy trasy byl
zajímavý a náročný, ale ještě mnohem náročnější byla tvorba příručky, kterou měli
dostat návštěvníci Noci kostelů, aby mohli
podle ní putovat nejen ti, kteří se kamarádí
se zeměpisnými souřadnicemi, ale i ti, kdo
to neumí a budou ta místa hledat jen podle
slovního popisu.
Velkou neznámou také bylo, kolik letos
může dorazit návštěvníků, když Město
Cheb se tentokrát nepřidalo a nějaký menší
program měla jen Církev československá
husitská a BJB Cheb. Nachystali jsme předem cca 100 příruček, objednali si historické kostýmy z divadla a s chvěním očekávali
pátek 12. června.
V pátek bylo od rána krásné počasí
a předpověď slibovala teplou noc, takže
když jsme v 19:00 hodin zahájili Noc kostelů v zádveří chrámu, valily se stejné davy
návštěvníků jako v minulých letech. Pomalu jsme nestíhali dotiskávat další a další příručky a nadšení návštěvníci přicházeli se
přihlásit a vyrazit na trať až do 23 hodin,

BENEFIČNÍ KONCERT
Vážení farníci a návštěvníci, zveme vás na
první koncert po uvolnění pravidel proti
šíření koronaviru. Proběhne v našem
kostele 4. července od 17:00 hodin v rámci
2. ročníku Živé pohraničí. Poslechneme si
Pražský
žesťový
soubor.
Program:
J. S. Bach, G. P. Telemann, G. F. Händel,
A. Dvořák, B. Martinů, C. Orff.
12
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Výtěžek z dobrovolného vstupného bude
věnován na provoz Hospice sv. Jiří
v Chebu.
Věřím, že si koncert všichni užijeme.
zn

CHEBSKÉ VARHANNÍ LÉTO
24. ročník série koncertů duchovní hudby

NEJEN NA VARHANY
HRAJÍ A ZPÍVAJÍ PLZEŇÁCI
8. července až 5. srpna 2020
Evangelický Chrám Pokoje (ul. 26. dubna)
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty Cheb
začátky koncertů v 19:00
vstupné 80 Kč, předprodej KC Svoboda

VÝSTAVA TVORBY DĚTÍ ZUŠ
Rádi bychom vás také pozvali na návštěvu
od 23. června, kdy budou v zadní části
kostela vystaveny obrázky od dětí ze ZUŠ
Jindřicha Jindřicha v Chebu. Výstava
potrvá celé léto, až do konce prázdnin.
Těšíme se na vás, že se přijdete podívat.
Po prázdninách domlouváme další
výstavy – důvodů k opakované návštěvě
bude tedy dostatek.
A jelikož je v letošním létě omezená
možnost vyjíždět do zahraničí na
dovolenou a spousta našich občanů bude
nečekaně trávit dovolenou v Čechách, dejte
vědět svým příbuzným a známým, že až
budou v Chebu, ať nezapomenou přijít i do
našeho chrámu.
Jsme rádi, že nám zachováváte přízeň.
Na viděnou v kostele i jinde.
Zdeňka Nykodýmová
pokladní chrámu sv. Mikuláše a Alžběty

www.chvl.farnostcheb.cz
▪ 8. 7. Koncert pro zpěv a varhany,
chrám sv. Mikuláše a Alžběty; Jitka Chaloupková – varhany, Miriam Čížková – soprán; program: J. S. Bach, A. Vivaldi, W.
A. Mozart, A. Dvořák a M. Reger
▪ 15. 7. Koncert pro zpěv a varhany,
chrám sv. Mikuláše a Alžběty; Aleš Nosek
– varhany, Blanka Nosková – zpěv; program: J. S. Bach, A. Guilmant, J. Klička, L.
Vierne
▪ 22. 7. Koncert pro zpěv a varhany,
evangelický Chrám Pokoje; Adam Viktora
– varhany, Gabriela Eibenová – zpěv; program: G. A. Rigatti, J. S. Bach, F. Schubert
▪ 29. 7. Komorní koncert, evangelický
Chrám Pokoje; H. Pumrová – flétny, M.
Neumannová – flétny, hoboj, J. Esterle –
varhany; program: D. Buxtehude, A.
Vivaldi, L. Janáček, Fr. X. Thuri, L. Vierne
▪ 5. 8. Koncert pro flétnu a varhany,
chrám sv. Mikuláše a Alžběty; Vojtěch Novák – varhany, Eliška Bošková – flétna;
program: G. Ph. Telemann, J. S. Bach, W.
A. Mozart, P. Hindemith

SLOVO VÍTAČE
Vítám vás zpět na společné mše svaté, tolik
jsem se na vás těšil, všichni jste mně hodně
chyběli. Těším se, že se opět začneme
scházet po mši svaté na „kafíčko“ a popovídání si. Poděkování dětem z umělecké
školy, udělaly výstavu v kostele. Přeji boží
požehnání.
Váš nedělní vítač, Zdeněk Vild

POZVÁNKA NA CHVL 2020
24. ročník je věnován plzeňské „varhanické
líhni“. Váženým hostem je paní profesorka
Jitka Chaloupková, která vedla řadu let
varhanní třídu – brzy po založení konzervatoře (1961). A nenajdu myslím mnoho
oponentů, když budu tvrdit, že patří k našim nejlepším pedagogům varhanní hry v
ČR. A i když své pedagogické působení v
13
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rámci konzervatoře ukončila, díky dobré
kondici stále koncertuje a vypomáhá s výukou chrámových varhaníků v rámci plzeňské diecéze.
Dále jsem oslovila její výborné žáky a
zároveň mé spolužáky – Vojtěcha Nováka,
Jana Esterleho a Adama Viktoru. Každý z
nich od doby studií vyzrál do svébytné
osobnosti a odpracoval na poli hudební pedagogiky i varhanní hry kus dobré práce. A
jako už jsem před dvěma lety tvrdila o žácích prof. Jana Hory, i zde platí totéž. Třídou p. Chaloupkové prošla řada různorodých žáků. Ale nelze říci, že by výsledkem
byly „kopie“. Považuji za pedagogické mistrovství, dát všem žákům výborný technický základ pro ovládání nástroje a přitom
neomezit svébytnost talentu žáka. V tom
vidím velký přínos pedagogického umění J.
Chaloupkové, která se stane spojovací
osobou letošního cyklu.
Pátým varhanickým hostem letošního
CHVL je současný regenschori plzeňské
katedrály Aleš Nosek. V posledním čase se
na tomto postu vystřídalo několik varhaníků – Miroslav Pšenička, Pavel Šmolík a
krátce Martin Moudrý. Je to povolání, které
bere hodně času a úsilí, ale nedokáže bohužel zcela zajistit obživu bez toho, aby bylo
doplněno pedagogickým působením, kon-

certováním. Ovšem, jako většina povolání,
vyžaduje správného člověka na správném
místě.
Dne 13. 5. 2020 jsem obdržela rozhodnutí Města, vlastníka kostela sv. Kláry, že
je pro letošní léto zrušeno konání koncertů
v tomto objektu. Jako důvod je uvedena
nemožnost splnit platná opatření v souvislosti s epidemií.
Koncerty tedy plánujeme dělit mezi katolický chrám sv. Mikuláše a Alžběty a
evangelický Chrám Pokoje. Místo konání je
upřesněno na plakátech i zvacích letáčcích.
A prosíme o sledování aktuálního dění, které může ovlivnit některé zaběhnuté zvyklosti při pořádání našich koncertů.
Letošní rok i nám ukázal, jak málo mocný je člověk se svými plány. Celé jaro se
nedalo odpovědět na otázku, zda se budeme
jako jiná léta setkávat pod klenbami chebských chrámů při poslechu varhanní hudby.
O to více si vážím letošních hostů, kteří neztráceli naději a nezanechali příprav svých
programů. A stejně tak děkuji pořadatelům
z Kulturního centra, kteří neztráceli víru a
letošní ročník nevzdali.
Zpracovala Martina Kolářová, MgA.
dramaturg cyklu

ZPRÁVY Z LORETY
bez podsedáků. J. Kolafa vyčistil okapy
a také byla posekána tráva. Polední přestávka byla bez párků a kuchařských specialit Aničky Skoupé, jen káva, čaj a tatranka
a žádné dlouhé sezení. A do vývěsní skříňky přišlo oznámení, že poutní místo bude
v červnu otevřené jen o víkendech.

PŘÍPRAVA NA NOVOU SEZÓNU
Příprava na novou sezónu byla letos poznamenána současnou pandemií koronaviru. Sešlo se 16 pracovníků. Paní V. Černochová, M. Červenková, M. Juricová,
A. Kovaříková, W. Penkertová, J. Rymešová, A. Skoupá, B. Strachotová, V. Šatrová, Z. Tancošová a páni P. Beran, J. Kolafa, P. Novotný, R. Preibisch a S. Žemlička.
Areál vyčistili a vyzdobili, v kostele
označili k sezení jen přední čtyři lavice, ale

ČERVEN NA LORETĚ
Takže letošní sezónu jsme na Loretě nezačínali na první den měsíce Panny Marie,
ale až na poslední. V červnu jsme zachová14
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vali všechna protiepidemická opatření,
stříkali jsme návštěvníkům na ruce dezinfekci a dbali, aby nosili roušku a zachovávali odstup. Dvě ohlášené skupiny návštěvu odřekly, jedna svatba, plánovaná na
červen, byla přeložena na srpen, jedna byla
úplně zrušena. Ale návštěvníků přijíždělo
hodně, převážně Čechů. Také přibývalo
telefonických dotazů, kdy je Loreta pro návštěvníky otevřená. Potěšila nás jedna
87letá paní z Plzně; přijela v doprovodu
syna a dcery a řekla, že dříve jezdila na
Svatou Horu, ale teď raději jezdí každý rok
na Loretu, více se jí tu líbí.
V červnu byly na Loretě dvě civilní
svatby, jeden křest a 18. června pohřeb Jiřího Šimečka. Pohřeb byl za účasti
102 osob v kostele Sv. Ducha; protiepidemická opatření nešlo dodržovat, ale situace

už byla v té době uvolněnější, takže to snad
zůstalo bez následků.
Od července bychom chtěli s Boží pomocí rozšířit provoz, i když naše dobrovolnická skupina stárne a zmenšuje se.
ako

ČERVENEC NA LORETĚ
V červenci je Loreta u Chebu nově otevřena od středy do neděle vždy od 10:30 do
16:00 hod. Srpen bude ještě upřesněn. Pravidelné mše svaté na Loretě letos nebudou.
Předběžný termín česko-německé poutní
mše svaté je neděle 4. 10. 2020. Sledujte
webové stránky loreta.farnostcheb.cz, případně FCB Lorety (MariaLoretoCheb).
ph

FÓRUM
Díky za všechny příběhy. Mám radost,
že dotek lásky pocítili nejspíš i někteří další přátelé. Společně jsme chválili a zpívali
„Neboj se, já jsem s tebou…“ a Duch přetékal, uzdravoval, obnovoval naše síly
a radoval se s námi.
A myslím si, že se už těší na příště ;-).
PS: Pokud tato slova byla pro vás jen příručka, které nerozumíte, přijďte za námi.
Budeme všichni rádi. Čím větší randál, tím
větší průvan. ;-)
Jana

ČÍM VĚTŠÍ RANDÁL,
TÍM VĚTŠÍ PRŮVAN
ANEB NAŠE SPOLEČNÉ CHVÁLY

Když jsem četla teoretickou příručku, jak
zpívat srdcem, tak mi to v praxi nebylo
moc jasné. Po dalším dnešním Večeru
chval už to vím.
„To byl zase nádherný randál :-)))“, říkám si. Vyzpívali jsme Pánu svou chválu
otevřeným srdcem a celou svou duší. Myslím, že ji Ježíš určitě slyšel a otevřel své
„dveře“ k Bohu, abychom pocítili ten pořádný průvan Ducha. :-)
Srdce se mi chvělo radostí, smála jsem
se a nechala se unášet vlnami Boží přítomnosti a lásky. Pálily mě sice prsty od strun
kytary, ale průvan Ducha byl silnější.
Díky duchu prozíravosti pana faráře
jsem si mohla odpočinout při společném
sdílení. Bylo krásné, jak si můžeme být
vzájemnou oporou a naslouchat si.

PPS: A kdybyste se někdo zalekli toho
„randálu“, nelekejte se! V něm Duch Boží
není. Jen z našeho randálu někdy dělá svůj
„nádherný randál“, aby nás přitáhl na Ježíšovo srdce a my mohli v hlubokém tichu
spočinout v srdci Otcově.
ph

NOC KOSTELŮ TROCHU JINAK
Noc kostelů byla letos jiná než v loňském
15
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roce. Loni se Noc kostelů konala přímo
v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, kde si
návštěvníci měli možnost prohlédnout celý
chrám, včetně zákulisí, kam jinak je vstup
zakázán. Mohli vystoupat na věž (zdarma),
také jim byla umožněna prohlídka fary, kde
se návštěvníkům v jídelně dostalo bohatého
pohoštění. To jsem jen zavzpomínala.
Letos to bylo jiné. Noc kostelů bylo putování po zmizelých kostelích venku, ale
bylo to krásné a zábavné. Na určitých lokalitách ve městě i mimo něj byla uvedena
čísla, která se zapisovala do tzv. zápisu indicií. Tím každý nasbíral určitý počet bodů,
někdo více, někdo méně. Na závěr tohoto
putování se každý vrátil do chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, a když ještě vystoupal na
věž, čekalo na něj překvapení, byl tam farář pan Petr Hruška, který každého mile
přivítal a pohovořil s ním. Bylo to velmi
krásné putování, a hlavně pro dobrou věc.
A to člověk udělá s láskou. Chtěla bych
touto cestou poděkovat panu faráři a paní
ředitelce Evě Kolafové za tento krásný projekt. A všem popřát hodně zdraví a Božího
požehnání.
Ilona V.

Ten večer jsme se v 20:30 h. do chebských ulic vypravili i já se Šimonem. Na
každém zastavení jsem v rychlosti přečetla,
co tam bylo dříve, prohlédli jsme si obrázek a vzhůru na další stanoviště.
Cesta byla plná lidí. Neplánovaně jsme
se setkali s dalšími nadšenci lovení kešek,
což jsem později uvítala, když se setmělo
a my s baterkou mobilu počítali společně
zvonky pod Školní družinou, přičemž nás
míjeli podivní kolemjdoucí… Až jsem měla sem tam strach v těch tmavých chebských uličkách osvícených oranžovými
světly lamp. (Kdyby nebylo podobně smýšlejících, tak nás do uličky Zavražděných
nikdo ani nedostane.)
Tak jsme šli „s cizími známými“, vzájemně si svítili na cestu a svižným krokem
směřovali k věži kostela.
U věže nás přivítaly krásné dvorní dámy
a švarní jinoši. Spočítali nám 60 bodů a poslali do nebe, resp. do věže kostela sv. Mikuláše a sv. Alžběty.
Tam jsme dostali požehnání od pana faráře a na cestu dostali kouzelný kamínek,
který nosím v kabelce. Vždy, když mám od
něj bílé ruce, vzpomenu si na to, že i já, i ty
a my všichni si svítíme na cestu a stáváme
se jednotlivými kameny naší církve…
Moc děkujeme za krásný zážitek.
J&Š

NOC KOSTELŮ A BÍLÉ RUCE
Ráda bych se podělila o zážitek z Noci kostelů.
Tak v prvé řadě jsme se neměli v plánu
vůbec účastnit, protože když se aktivně
snažím něco dopředu plánovat, tak to většinou dopadne špatně. Připravování čehokoli se některému z mých dětí omrzí dřív,
než vše začne.
A tak jsem nic nepřipravovala, byla jsem
líná studovat „další materiály k použití“
a nevlídné počasí v předchozích dnech mi
pomáhalo v tomto nic nedělání. Nicméně
v pátek, na Noc kostelů, se však počasí
proměnilo. Najednou tu bylo krásné léto.
Cestou z večerní mše jsem potkala tolik
rodin, jejichž cílem byly zmizelé kostely
v Chebu, že se mi staly inspirací.

RODINNÝ DECIMARATON
V BAD BRAMBACHU
Poutní maraton je pro mne srdeční záležitost. V minulosti jsem už mnohokrát vyrazila pěšky na trať a párkrát jsem se starala
o blaho účastníků na občerstvovací stanici.
Letos jsem si díky tomu, že Poutní maraton
2020 byl Tak trochu jinak, mohla střihnout
obě role najednou.
Sice jsem původně zvažovala účast
v chebské variantě, ale nejisté počasí a další rodinná omezení mě přivedla na myšlenku vytyčit jednu lokální variantu blíže
16
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k našemu domovu – a trasa Rodinného decimaratonu v Bad Brambachu byla na světě!
Oficiální start s modlitbou, při níž jsme
se duchovně spojili s ostatními účastníky
Poutního maratonu a pamatovali i na chebský hospic sv. Jiří, proběhl před evangelickým kostelem sv. Michaela (Michaeliskirche) v 10:10. Náš krokoměr v té době díky
pěšímu přesunu na start už ukazoval
0,87 km, takže si podle mne opravdu zasloužíme označení decimaratonci, i když
délka trasy vyznačené v plánku
https://mapy.cz/s/robareguzu je pouhých
3,7 km.
Trasa vedla lázeňským parkem, kde byla
první občerstvovací zastávka z donesených
zásob a pak pokračovala k bývalému katolickému kostelu sv. Walpurgy, který byl
vystavěn nedaleko lázeňské kliniky na začátku 20. stol. pro zdejší katolickou menšinu a především pro přijíždějící lázeňské

hosty katolického vyznání. Již mnoho let
v něm nebyla slavena žádná bohoslužba
a 1. 5. 2019 byl kostel odsvěcen. Chvíli
jsme se zastavili v tiché vzpomínce na
všechny, kdo se v tomto kostelíku setkali
s Bohem, i na ty, kdo do něj budou vcházet
v budoucnu.
Jen pár kroků od něj byla v místech, kde
kdysi rostl dub vysazený na památku Martina Luthera, letos na svátek Nanebevstoupení Páně z iniciativy evangelického faráře
v Bad Brambachu zasazena Lípa naděje
(Linde der Hoffnung). Český národní strom
byl vybrán záměrně. Bohužel kvůli uzavřeným hranicím se ceremoniálu nemohl zúčastnit nikdo z české strany. Přesto se podařilo díky dobrému propojení s českými
křesťany zasadit stromek do půdy z místa,
kde dříve v Aši stála Lutherova socha. Kéž
stromek prospívá a dále rozkvétá také spolupráce mezi lidmi dobré vůle z obou stran
hranice!
Kvůli neodkladné pracovní záležitosti se
od nás na tomto místě odpojil jediný mužský člen rodiny a my „ženy“ jsme statečně
vyrazily vstříc nejprudšímu a nejdelšímu
stoupání na trati. Na vrcholu kopce jsme se
krátce pokochaly výhledem na Brambach
i komíny Plesné a za chvilku jsme přišly ke
smírčímu kříži nad Brambachem. Na místě
připomínajícím jednu místní pověst o tragické smrti mladého děvčete jsme si trochu
odpočinuly (podle krokoměru jsme v nohách měly už 3,6 km) a v turistickém přístřešku jsme si připravily druhou občerstvovací stanici.
Odtud nás polní cesta zavedla z kopce
dolů zpět do Brambachu a ve 12.15 jsme
stanuly před evangelickým kostelem, kde
jsme si znovu připomněly ostatní účastníky
Poutního maratonu a naši pouť pro hospic
sv. Jiří oficiálně ukončily s 4,51 ušlými kilometry na kontě.
Jana Blobnerová

17
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cestu lesními porosty vůbec nekáplo…
Cestou jsme se setkávaly s dalšími poutníky, běžci i cyklisty. Pobavilo nás, když
nám jedna mladá společná známá u Bismarckovy rozhledny, kam lehce po nás vyklusala, sdělila, že původně chtěla s partou
běžet také těch 12 km, ale nějak se jim to
zvrtlo (asi někde překročili bludný kámen),
a tak už mají v nohou skoro dvacítku a ještě je čeká cesta dolů. Brali to však s humorem.
U rozhledny to pak vypadalo trošku jako
na Václaváku před koronou. Kromě poutníků se tu scházeli i další turisté, kteří na
tento den přeložili společnou akci z jara.
A mezi nimi i řada „sólistů“ a výletníků
s dětmi, pejsky nebo obojím.
Poutníci navíc tradičně i letos přispívali
na Hospic sv. Jiří. O tom, jaký byl celkový
výnos, se také dočtete v tomto Zpravodaji.
A nás kromě sluníčka a hezkého pocitu
z překonání vlastní pohodlnosti zahřálo
i to, že i my jsme se mohly drobným obnosem podílet na dobré věci.
rym

POUTNÍ MARATON
SICE V JINÉM KABÁTU,
ALE PŘESTO SUPER
Byla jsem zvědavá, jaké to bude vyrazit si
znovu na „okleštěnou“ trasu (bez SRN) a v
komornějším ladění. Jako seniorka jsem se
s kamarádkou rozhodla, že zvolíme tu nejkratší trasu, pěší výstup na Zelenou Horu k
místu, kde stával kdysi poutní kostelík Sv.
Anny a pak na Bismarckovu rozhlednu. To
sobotní ráno před prvním letním dnem sice
lilo jako z konve, ale telefonátem s kamarádkou se obě ubezpečíme: „Od čeho jsou
pláštěnky, ne? Jasně, jdeme!“ Před desátou
se registrujeme u kostela sv. Mikuláše a
Alžběty a vyrážíme se třetí skupinkou v
čele s naším panem farářem Petrem Hruškou. Kamarádka, ač se nepokládá za věřící,
se těší, že bude příležitost na debaty, ale
přílišný prostor nebyl. Už taky proto, že
jádro skupiny tvořili vesměs mladší a zdatnější účastníci, a tak jsme se svým tempem
loudaly v pozadí a debatovaly spolu. I tak
to bylo moc příjemné, a navíc jako bonus
na nás z mraků jukalo sluníčko a po celou

SPOLKY A SPOLEČENSTVÍ
POUŤ NA SV. ANNU NEDĚLE 26. 7.

KLUB KŘESŤANSKÝCH ŽEN

Klub křesťanských žen se dohodl, že se i
letos společně vypraví na svatoanenskou
pouť na Annaberg, a i dalším zájemcům
případně nabízí malý autobus, který pojede
v neděli 26. 7. 2020 ve 14:30 od fary (či
z Kasárního náměstí) a který bude svatoanenské poutníky expedovat na poutní mši
na Sv. Anně (15:00). Zpět pak pojede po
koncertu (od 16:00) a pohoštění. Nahoře
budou zajištěné i nějaké židle na sezení.
Další podrobnosti viz rubrika Nenechte si
ujít. Těším se na společné putování.
ph

PODĚKOVÁNÍ
My stárnoucí to máme o něco těžší. Karanténa nás zatlačila do televizního koutku,
kde jsme mohli sledovat mši svatou na TV
Noe. Bylo to dobré, ale Váš nápad, pane
faráři, že by se mohla mše svatá konat v
kostele sv. Mikuláše každý čtvrtek, to bylo
něco, co pohladilo naši duši.
Tato nabídka byla skvělá. Ženy z KKŽ
se radovaly a nabídku přijaly s velikým potěšením. Mše svaté byly naše. Bohu díky!
Děkuji, pane faráři.
za KKŽ
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Z KANCELÁŘE
▪BLAHOPŘEJEME

Z FARNÍ MATRIKY

V nadcházejících letních měsících budou tři
naše farnice oslavovat svá jubilea,
přesněji „půlkulatiny“. Všem třem našim oslavenkyním
přejeme, ať jsou jejich životy dál prozářeny Boží láskou
a požehnáním. My se pak připojme modlitbou, a teď v tomto Zpravodaji také už tradičně symbolickou kytičkou a blahopřáním.
V měsíci červenci slaví:
Paní Jana BARTOŠOVÁ (nar. 27. 7.)
Paní Anna MARŠÍČKOVÁ (nar. 28. 7.)
V měsíci srpnu slaví
Paní Dr. Terezie STAŇKOVÁ (nar. 8. 8.)

▪ Křty:
6. 6. Lucie Anna Seifrtová
▪ Pohřby:
13. 3. Květa Andrášiová
30. 4. Veronika Horváthová Gabčová
20. 5. František Petík
20. 5. Gabriela Karbánová
27. 5. Dagmar Zunová
27. 5. Alois Červeňák
29. 5. Robert Beňák
29. 5. Jadwiga Henryka Šašková
15. 6. Jan Šimáček
18. 6. Jiří Šimeček

EKONOMIKA FARNOSTI
▪ Sbírky liturgické/ příspěvek farnosti:
Cheb
10. 5.
3.000 Kč farnost v nouzi
18. 5.
2.784 Kč farnost v nouzi
7. 6.
2.677 Kč
14. 6.
1.230 Kč
21. 6.
929 Kč

VZPOMÍNKA
Dne 1. července jsme si připomněli nedožité 99. narozeniny paní Dagmar ZUNOVÉ.
Pán ji k sobě povolal jen pár týdnů před narozeninami, rozloučit se do chrámu přišlo
mnoho farníků. Vzpomeňme na její obdivuhodnou vitalitu, kdy například ještě před
dvěma lety jezdívala sloužit na Loretu a
vůbec na vše dobré, co v srdcích a ve
vzpomínkách svých bližních zanechala.
rym

Dolní Žandov: 1.005 Kč
▪ Pravidelné příspěvky převodem:
duben: 9.800 Kč
květen: 8.200 Kč
▪ Sbírky účelové:
Postní dar: 23.544 Kč
31. 5. Svatodušní sb. na diecézi: 4.176 Kč

PODĚKOVÁNÍ
▪ Veronice Peťovské za celoroční vaření
výborných středečních obědů pro farní tým
a přípravu nedělních obědů pro lidi z ulice
v zimním období
▪ Veronice Peťovské a Janě Karasové za
vytrvalou službu úklidu fary
▪ Zdeně Hulínské za každostředeční dobrovolnickou službu ve farní kanceláři

OZNÁMENÍ
Z funkce zastupujícího okrskového vikáře chebského vikariátu a generálního vikáře
pro Karlovarský kraj byl k 1. 7. 2020 odvolán P. Jiří Majkov. O řešení nastalé situace
se jedná, další informace budou k dispozici
na webových stránkách diecéze.
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ÚKLIDY U SV. MIKULÁŠE

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM

Pravidelné „malé“ úklidy chrámu sv. Mikuláše a Alžběty jsou naplánované s tím, že se
to může kdykoliv změnit:
▪ červenec (skupinka pův. Dany V.)
▪ srpen (skupinka Jany Karasové)
▪ září (chrámový sbor)
▪ říjen (skupinka pův. Dany V.)
▪ listopad (skupinka Jany Karasové)
▪ prosinec (chrámový sbor)

Jak lze finančně přispět naší farnosti:
1) Složení hotovostního daru v kanceláři
farnosti (kontakt na poslední stránce).
2) Složení hotovostního daru do kasiček
(ve všech kostelích či na chebské faře).
3) Bezhotovostní převod na účet farnosti.
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.
účtu 781 704 309/0800. Jako variabilní
symbol uveďte prosíme své r. č. bez čísla,
které je za lomítkem.
V případě daru vám může být na požádání
vystavena v kanceláři farnosti darovací
listina, kterou dárce může uplatnit
k odečtu darované částky od základu daně
z příjmu.

„Malý úklid“: utřít lavice, vysát koberce v
lodi a v presbytáři, vytřít sakristii, WC…
Děkujeme srdečně skupinkám za úklid a
prosíme další farníky o pomoc. Je možnost se připojit k některé ze skupinek nebo
vytvořit novou.

NENECHTE SI UJÍT
▪ Maria Loreto: V červenci je Loreta u
Chebu nově otevřena od středy do neděle
vždy od 10:30 do 16 hod. Srpen bude ještě
upřesněn. Pravidelné mše svaté na Loretě
letos nebudou. Předběžný termín českoněmecké poutní mše svaté je neděle 4. 10.
2020. Sledujte www.loreta.farnostcheb.cz,
případně FCB Lorety (MariaLoretoCheb).
▪ Výstava obrázků ze ZUŠ Jindřicha Jindřicha od 23. června potrvá v chrámu sv.
Mikuláše a Alžběty po celé léto.
▪ Tohora chebské farnosti pokračuje
každý pátek od 19 hodin v uličce Zavražděných (viz tohora.farnostcheb.cz).
▪ Koncert Pražského žesťového souboru 4. 7. od 17:00 v chrámu sv. Mikuláše a
Alžběty. Výtěžek bude věnován našemu
chebskému mobilnímu Hospici Sv. Jiří.
▪ Chebské varhanní léto 8. července až
5. srpna: Evangelický Chrám Pokoje,
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty Cheb; začátky koncertů v 19:00; vstupné 80 Kč,
předprodej KC Svoboda. Program str. 13.

▪ Svatba Petra Kupčíková & Tomáš
Luljak v sobotu 25. 7. od 11:00 Mikuláš.
▪ Benefiční koncert Komorního orchestru
MLP (viz www.mlp-komorni-orchestr.cz)
„Mým národům“ pro Hospic sv. Jiří 1. 8.
200 od 14:00 v chrámu sv. Mikuláše.
▪ Farní dovolená: 9. – 15. 8. 2020 na
Bublavě. Info na dovolena.farnostcheb.cz.
Kapacita je již zcela naplněna, možnost
přihlašování náhradníků.
▪ Pouť do Marienweiher: pěší 4. – 6. 9.;
6. 9. autobus; podrobnosti na str. 22.
▪ Diecézní pouť v sobotu 12. 9.
v Klášteře Teplá (9:45 až 15:45); podrobnosti a možnosti dopravy budou včas
oznámeny.
▪ Křesťanský hudební festival PilsAlive
19. září od 13:00 do 19:00 v Plzni
(www.pilsalive.cz). Na společnou cestu se
lze domluvit s Janou Haklovou či Petrem
Hruškou (v rámci festivalu bude zpívat i
naše skupinka z Večerů chval).
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FARNÍ TAXI ČERVENCI A V SRPNU
Službu potřebným při dopravě na nedělní bohoslužby i v letních měsících poskytují
paní Jaroslava Rymešová (tel.: 604 131 721) a pan Karel Vnenk (telefon 730 156
536). Vypomáhá paní Vlasta Černochová (telefon: 732 973 036). K nim přibyl ještě
další dobrovolník – pan Kubinčan (telefon: 732 982 269).
Aktuálně ještě neznáme, jak který z nich bude k dispozici (dovolené, rodinné povinnosti), a tak je třeba se alespoň dva dny předem dohodnout s paní Rymešovou, která
v případě potřeby dohodne odvoz s dalšími´ “taxikáři“.

SVATOANENSKÁ POUŤ 26. ČERVENCE 2020 ANNABERG

Na svátek svaté Anny, patronky bývalého poutního kostela sv. Anny na Annabergu u
Chebu, jsou všichni zváni ke svatoanenské pouti, při které vás čeká následující program:
Am Hlg. Anna Fest (26. 7. 2020) sind Sie eingeladen zum St. Anna Wallfahrt am Annaberg bei Eger mit folgendem Programm:
▪ 15:00 Česko-německá mše svatá / Deutsch-tchechische Heilige Messe
(celebruje chebský farář / Egerer Pfarrer Petr Hruška)
▪ 16:00 Postludium Dechového kvinteta Sorgenti / Blaserquintett Sorgenti
(P. Michalec, M. Mikulenka, L. Tichotová, V. Faglicová, A. Procházková)
Svatoanenská pouť se koná v rámci 2. ročníku projektu
ŽIVÉ POHRANIČÍ: „Hudba léčí a usmiřuje“
LEBENDES GRENZLAND: „Musik heilt und versöhnt“
Na místě bude zajištěno malé občerstvení a židle pro starší účastníky.
Eine kleine Erfrischung und Stühle fur ältere Teilnehmer am Ort.
Dobrovolné vstupné bude věnováno na zvelebení místa koncertu.
Freiwillige Spenden für Ruine des St. Annakirche
Autobus od chebské fary bude odjíždět v neděli 26. 7. ve 14:30, návrat do 18 hod.
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CHEBSKÁ POUŤ DO MARIENWEIHER
pátek 4. září až neděle 6. září 2020
závěrečná mše 6. 9. 2020 v 16:00 biskup František Radkovský
Třídenní pěší putování z Chebu do Marienweiher

marienweiher.farnostcheb.cz
Letošní pěší putování bude zahájeno v pátek 4. září 2020 v 9:00 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty na Kostelním nám. v Chebu a zakončeno v neděli 6. září 2020 závěrečnou mší od 16:00 v bazilice Navštívení Panny Marie v Marienweiher. Autobus na
závěrečnou mši odjíždí v neděli 6. září 2020 v 13:30 z Kasárního náměstí v Chebu.
Pěšky se na 75 km dlouhou třídenní pouť z Chebu do vydává každoročně okolo 30
poutníků, většina z nich je z Německa. Každý je vítán, jen je třeba zvládnout pěší trasu o denní délce kolem 25 km (zavazadla veze doprovodné vozidlo.
Další informace o pouti naleznete na marienweiher.farnostcheb.cz.
Zájemci o pěší i autobusové putování hlaste se co nejdříve na email marienweiher@farnostcheb.cz, osobně Jiřímu Kolafovi, nebo SMSkou na tel. č. 731 435 180.
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FARNÍ KALENDÁŘ
5. 1. neděle
SLAVNOST CYRILA A METODĚJE
sobota 19:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
6.7. pondělí 15:00 slavení eucharistie
LDN Amica
8.7. středa
8:00 slavení eucharistie farní kaple
CHVL 19:00 Mikuláš
10.7. pátek
18:00 mše svatá (17:00 zpovídání)
kaple sv. Jana fara
12. 7. neděle
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sobota 19:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / VEČERNÍ NENÍ!!!
15.7. středa
8.00 bohoslužba slova farní kaple
CHVL 19:00 Mikuláš
17.7. pátek
18:00 bohoslužba slova
kaple sv. Jana fara
19. 7. neděle
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sobota D. Žandov NENÍ!!! / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
20.7. pondělí 15:00 slavení eucharistie
DPS Skalka
22.7. středa
8:00 slavení eucharistie
kaple sv. Jana fara
24.7. pátek
18:00 mše svatá (17:00 zpovídání)
kaple sv. Jana fara
25.7. sobota
11:00 svatba Petra Kupčíková & Tomáš Luljak sv. Mikuláš
26. 7.
neděle
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sobota 19:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb/ neděle 18:00 fara Cheb
neděle Annaberg: Svatoanenská pouť 15:00 mše svatá – 16:00 koncert Sorgenti
29.7. středa
8:00 slavení eucharistie
kaple sv. Jana fara
31.7. pátek
18:00 mše svatá (17:00 zpovídání)
kaple sv. Jana
1.8. sobota
14:00 Koncert Komorního orchestru MLP
sv. Mikuláš
2. 8. neděle
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sobota 19:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb/ neděle 18:00 fara Cheb
3.8. pondělí 15:00 slavení eucharistie
LDN Amica
5.8. středa
8:00 slavení eucharistie farní kaple
CHVL 19:00 Mikuláš
5.8. středa
19:00 Chebské varhanní léto
chrám sv. Mikuláše
7.8. pátek
18:00 mše za nemocné (17:00 adorace)
kaple sv. Jana fara
9. 8. neděle
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sobota 19:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
Farní dovolená Bublava
16. 8. neděle
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sobota 19:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
17.8. pondělí 15:00 slavení eucharistie
DPS Skalka
19.8. středa
8:00 slavení eucharistie
kaple sv. Jana fara
21.8. pátek
18:00 mše svatá (17:00 zpovídání)
kaple sv. Jana fara
23. 8. neděle
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sobota 19:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
24.8. pondělí 15:00 slavení eucharistie
LDN Amica
26.8. středa
8:00 slavení eucharistie
kaple sv. Jana fara
28.8. pátek
18:00 mše svatá (17:00 zpovídání)
kaple sv. Jana fara
30. 8. neděle
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sobota 19:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara 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 biblickou meditací
kaple sv. Jana fara Cheb
Pá
17:00 možnost slavit svátost smíření (1. pátek s adorací) kaple sv. Jana fara
Pá
18:00 mše
Chebsvatá (1. pátek za nemocné)
kaple sv. Jana fara Cheb
Svátost smíření (zpověď): každý pátek 16:00 – 17:00 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). Stejně tak v případě
naléhavých situací, pokud se místního faráře nedovoláte.
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
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