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EDITORIAL
Jsem trochu naštvaná. Na koho? Na sebe. Každý editorial se snažím ukončit nějakým
povzbudivým apelem, abychom více spoléhali na našeho Pána, abychom mu své problémy a starosti odevzdávali a více se odevzdávali jeho Lásce, a sama na to zapomínám,
sama se tím, ach jak často, neřídím. Vztekám se a trápím, často naprostými malichernostmi nebo věcmi, které nemůžu nijak ovlivnit. Třeba už tím počasím letošní prapodivné zimy. Plýtvám časem a energií hořekováním nad neutěšeným stavem světa i naší politické scény, místo abych více svou pozornost zaměřovala na věci nepomíjivé, abych
své myšlenky více upínala na toho, kdo skutečně řídí tento vesmír i naše životy. Vstupujeme do období postu, do období příprav na slavnost Vzkříšení. Tahle doba je pro nás
opět velkou výzvou, abychom se více ponořili do svého nitra a vzbudili ve svém srdci
opravdovou radost a naději, že vše, co se kolem děje má hluboký smysl a abychom ve
svých srdcích vzbuzovali opět lásku a vděčnost ke všem darům, kterými nás náš Pán,
aniž bychom se o to častokrát jakkoli zasloužili, neustále zahrnuje a abychom se i v
temnotě, strastech učili vidět světlo. Vím, je to hodně těžké, zvlášť pro ty, kteří prožívají
opravdu velká trápení a bolesti, ale je v tom naše jediná naděje a záchrana. Mějme stále
na paměti, že skutečná radost a život přichází jen skrze Kříž.
Toto postně-velikonoční číslo Zpravodaje vám, kromě zpráv o všem, čím v uplynulých dnech a týdnech žila naše farnost, také přináší i mnoho inspirací k tomu, abychom
svá předsevzetí pro dobu postní naplnili.
Hezké, vírou a hlavně důvěrou naplněné dny.
rym
Foto na titulní straně: Anna Šalomová
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CESTY VÍRY
vomanžele doléhala tísnivá společenská
atmosféra padesátých let zcela bezprostředně: bydlení našli v pražské vile bratří
Čapků u Brázdovy babičky, která byla jejich sestrou. A její manžel básník Josef Palivec byl tehdy zavřen v komunistickém
vězení. Život ve vnitřním exilu bez jakékoliv možnosti společenského uplatnění pomohla Věře Novákové překonat právě
konverze ke křesťanství, která se projevila i
v námětech jejích obrazů. Obraz s tématem
Jonáše ve vězení (a také další zobrazující
Jonáše v bludném kruhu) nemá přímo oporu v Bibli a je autorčinou volnou interpretací. Je symbolem temných padesátých let,
zároveň má i hluboký osobní význam. Obě
témata – vězení i bludný kruh – spolu souvisí. Vztahují se k situaci člověka, který se
podobně jako autorka a její blízcí ocitl v
bezvýchodné situaci, z níž jediným únikem
byla vnitřní svoboda.

JONÁŠ V BLUDNÉM KRUHU
KATOLICKÝ KOUTEK V GAVU
Moc zajímavou pozvánku do Galerie výtvarných umění v Chebu (www.gavu.cz)
nám zaslal její ředitel Marcel Fišer a doplnil ji vlastní sondou do spirituality tří autorů, jejichž čtyři obrazy chebská Galerie
získala v nedávné době. Galerie (nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16) má otevřeno úterý
až neděle od 10 do 17 hod.
Temná 50. léta drtivě zasáhla i oblast výtvarného umění. Na jedné straně byl oficiální socialistický realismus s jeho povinným optimismem, na straně druhé zákaz
moderního umění, který si nic nezadal s
tím nacistickým, čistky na vysokých školách, perzekuce a osobní tragédie. Přesto i
v této těžké době vznikala mimořádná díla.
Ve stálé expozici chebské galerie tohle období donedávna chybělo, zejména proto, že
nebylo ve sbírkách dostatečně zastoupeno.
V rámci současné celkové reinstalace se
však nabízelo přeci jen mu jeden sál vyhradit, bylo však nutné některé příslušné
práce dokoupit. Galerii se loni podařilo
získat čtyři díla od mimořádné trojice výtvarníků Věry Novákové, Pavla Brázdy a
Ivana Sobotky, kteří tehdy tvořili malou
skupinu a jejichž tvorba se naprosto vymyká z toho, co tu v 50 letech vznikalo. V
rámci expozice nyní představují malý koutek výrazně katolického ladění. Sobotka i
Nováková byli totiž hluboce věřící, což odráží i jejich tvorba, a také Brázda zde má
nádherný obraz s křesťanským námětem.
Nováková a Brázda se sblížili během
studia na pražské Akademii a poté, co byli
při studentských prověrkách v roce 1949 ze
školy vyloučeni, se vzali. Spřátelili se tu se
Sobotkou, který školu nakonec dokončil v
ústraní grafického ateliéru. Na mladé no-

Věra Nováková (nar. 1928)
Vězeň Jonáš II, 1957
olej, plátno, 50 × 41 cm
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Věra Nováková k tomu v jednom rozhovoru uvedla: „V malbě jsem vždycky řešila, co mě trápilo. Třeba několik obrazů proroka Jonáše vzniklo tak, že mě fascinovalo,
jak ho Bůh posílá kázat zhýralému městu
Ninive, aby se odvrátilo od svých špatností,
a i když je z toho naštvaný, tak tomu neunikne. Myslí si, že se k němu Bůh chová
nespravedlivě, když skončí v břichu velryby, ale nakonec mu to dává smysl, který
nejdřív neviděl.“
To Pavel Brázda byl typickým levicovým intelektuálem a přesvědčeným ateistou, takže příklon své ženy k víře nesl dost
nelibě. Obraz Betlém je proto v jeho tvorbě
zcela atypický – prý byl v jejich rodině důležitou součástí vánoční výzdoby. Je originálním přehodnocením starého umění, které chodili studovat do Národní galerie a
knihovny Uměleckoprůmyslového muzea.
Zde se inspiroval zejména irskými a anglosaskými iluminovanými rukopisy a raně
středověkými mozaikami.
Dílo Ivana Sobotky je asi nejpozdnějším
výhonkem bohaté tradice zdejšího katolického myšlení v linii silné osobnosti nakladatele Josefa Floriana. Vedle inspirace
předgotickým uměním, kterou sdílel s Pavlem Brázdou, je v jeho tvorbě patrný i
vliv umění lidového, zejména podmaleb na
skle, spjatých s církevním prostředím.
První z chebských obrazů La Saletta je
věnován jednomu z nejvýznamnějších
mariánských zjevení. Dne 19. září
1846 se dvěma dětem při pasení krav
vysoko ve francouzských Alpách ukázala žena se zarmoucenou tváří, jejíž
hlavu pokrytou šátkem korunoval věnec z růží a nad čelem jí zářilo silné
světlo připomínající diadém. Předala
jim poselství, že pokud nebudou lidé
poslouchat Boha a jeho přikázání, dopadne na ně velké neštěstí. Mariánské
zjevení z La Saletty v českém prostředí silně rezonovalo. V roce 1909 publikoval
Florian překlad knihy Leona Bloye Ta, kte-

rá pláče, dále o něm psali například Jakub
Deml, Jaroslav Durych, Jan Čep, Bohuslav
Reynek nebo Jan Zahradníček, který v roce
1947 vydal stejnojmennou sbírku. Jak napsal Jaroslav Med, „La Saletta byla pro
básníky – katolíky doslova jakýmsi toposem světa, jenž je na útěku před Bohem.“
A právě tak ji ve svých obrazech chápe i
Ivan Sobotka. Ostatně podobný alegorický
smysl má i jeho druhý obraz, v němž hlavu
Satana doplňuje citátem z knihy Genesis, v
němž had svádí ženu: „Bůh ví, že v kterýkoli den budete jísti ze Stromu poznání,
otevřou se oči vaše; a budete jako bohové,
vědouce dobré i zlé.“ (Genesis 3, 5).
Celá trojice vytvořila během svého života pozoruhodné dílo, přestože dlouhá desetiletí byli nuceni pracovat pouze „do šuplíku“. Do roku 1989 nemohli vystavovat a
téměř nikdo o nich nevěděl. Zato vzápětí
po sametové revoluci, když už jim bylo
přes šedesát let, se na české výtvarné scéně
zjevili téměř jako zázrak. Od té doby se
každý z nich dočkal velké monografie a
jejich díla se stala součástí prestižních sbírek i stálých expozic, včetně Národní galerie v Praze. Od konce minulého roku se s
nimi mohou setkat i návštěvníci chebské
galerie.
Marcel Fišer

Pavel Brázda (1926–2017)
Betlém, 1956–1958
olej na plátně, 84 × 120 cm
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jících pokojné soužití a spravedlivé, solidární osobní a společenské vztahy.
„Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to
všechno i vy dělejte jim, neboť v tom je celý
Zákon i Proroci.“
Toto Slovo nás vybízí, abychom byli
kreativní a velkorysí, abychom iniciativně
jednali ve prospěch druhých, abychom stavěli mosty i k tomu, kdo není přítel, jako to
říkal a dělal i sám Ježíš. To od nás vyžaduje schopnost vyjít ze sebe a být tak i věrohodnými svědky své víry.
Chiara Lubichová nás povzbuzuje takto:
„Zkusme to. Jeden den takto prožitý má
cenu celého života. (…) Zaplaví nás nikdy
nepoznaná radost. (…) Bůh bude s námi,
protože je s těmi, kteří milují. (…) Někdy
možná zpomalíme, budeme v pokušení
ztratit odvahu, nechat toho. (…) Ale ne!
Odvahu! Bůh nám dá svoji milost. Vždy
znovu začínejme. Když vytrváme, uvidíme,
jak se svět kolem nás pomalu mění. Pochopíme, že evangelium přináší ten nejúžasnější život, rozsvěcuje ve světě světlo, je
kořením našeho života, má v sobě princip k
řešení všech problémů. A my nedojdeme
pokoje, dokud nesdělíme svoji mimořádnou zkušenost ostatním: přátelům, kteří nás
dokážou pochopit, příbuzným, zkrátka
všem, kterým cítíme, že ji máme předat.
Naděje se znovu narodí.“
„Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to
všechno i vy dělejte jim, neboť v tom je celý
Zákon i Proroci.“
Dlouholetý zaměstnanec Ramiro se
dozvěděl, že mají dorazit noví kolegové.
Položil si otázku: „Kdybych přišel poprvé
do této kanceláře, co bych tu rád viděl? Co
by mi pomohlo cítit se tu dobře?“ A tak se
pustil do díla. Udělal více místa, opatřil
nové stoly, zapojil další kolegy. Společně
připravili nová přívětivá pracovní místa a
nově příchozí našli radostnou atmosféru a
stmelenější pracovní kolektiv.
Letizia Magri

SLOVO ŽIVOTA NA BŘEZEN
„Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to
všechno i vy dělejte jim, neboť v tom je
celý Zákon i Proroci“ (Mt 7,12).
Kolikrát jsme v zásadních životních rozhodnutích hledali bezpečný kompas, který
by nám ukázal, kudy se vydat? A kladli
jsme si jako křesťané otázku, co je syntézou evangelia, co je klíčem k tomu, abychom vstoupili do Božího srdce a žili jako
Boží děti, tady a teď?
Je zde jedno Ježíšovo slovo, které je odpovědí, jasné a srozumitelné tvrzení, které
se dá žít. Najdeme jej v Matoušově evangeliu – je součástí kázání na hoře, kde Ježíš
učí, jak plně prožívat křesťanský život. On
sám shrnuje celé svoje hlásání do tohoto
lapidárního výroku. Dnes, kdy potřebujeme
krátká a účinná hesla bohatá významem,
můžeme toto Slovo přijmout jako drahocenný výrok, který můžeme mít neustále na
paměti.
„Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to
všechno i vy dělejte jim, neboť v tom je celý
Zákon i Proroci.“
Abychom lépe pochopili, co máme pro
druhé dělat, Ježíš nás zve, abychom se vžili
do jejich kůže. Přesně jako to udělal on,
když se z lásky k nám stal člověkem.
Ptejme se, co čekáme od rodičů, od dětí,
od kolegů, od zodpovědných činitelů, od
duchovních vůdců: přijetí, naslouchání, zapojení, podporu v hmotných potřebách, ale
také upřímnost, odpuštění, povzbuzení, trpělivost, radu, nasměrování, poučení…
Podle Ježíše tento vnitřní postoj a konkrétní jednání, jež z něj vyplývá, naplňuje vše,
co je obsaženo v Božím zákoně, a celé bohatství duchovního života.
Je to takzvané „Zlaté pravidlo“, tedy
univerzální učení obsažené v různých kulturách, náboženstvích a tradicích, které lidstvo na své cestě rozvinulo. Je základem
všech autenticky lidských hodnot vytváře5
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ta od válečných hrůz v předchozím roce.
Tradice těchto poutí zanikla před 1. světovou válkou a v roce 2008 byla z iniciativy
poutního střediska v Marienweiher obnovena. Od roku 2011 chodívají čeští i němečtí poutníci společně celou trasu pěšky.
Zajištění: První nocleh ve farním sále v
Thiersheimu (zdarma), druhý v mládežnické ubytovně v Zellu (cca 12 €). Noclehy
jsou ve vlastním spacáku a na vlastní karimatce. Zavazadla během pouti převáží doprovodné vozidlo, které veze také vodu,
čaj, kávu a jednoduché svačiny. Doprava
zpět autobusem.
Náklady: Příspěvek na autobus z Marienweiher do Chebu, doprovodné vozidlo a
občerstvení činí 400 Kč, navíc je třeba mít
s sebou 12 € na zaplacení noclehu a cca 25
€ na dvě večeře, které si platí přímo v restauraci každý sám.
Pěší poutníci:
 pátek 4. 9. 2020 – společná modlitba v
chrámu sv. Mikuláše a Alžběty cca v 9:00,
odchod na trasu pouti cca v 9:30, přenocování ve farním sále v Thiersheimu
 sobota 5. 9. 2020 – modlitba v Thiersheimu cca v 9:00, odchod na trasu pouti cca v
9:15, přenocování na ubytovně v Zellu
 neděle 6. 9. 2020 – společná modlitba v
Zellu cca v 9:00, odchod na trasu pouti
cca v 9:15, příchod do Rothu před Marienweiher cca v 15:15, následuje úsek putování do cíle pouti společný s těmi, kteří přijeli autobusem
Autobusoví poutníci:
 neděle 6. 9. 2020 – odjezd autobusu cca
v 13:30 z Kasárního náměstí v Chebu, příjezd do Rothu před Marienweiher cca
14:45, společný úsek pěšího putování
 cca 4 km, nebo autobusem před baziliku
Navštívení Panny Marie v Marienweiher
Všichni poutníci:
 neděle 6. 9. 2020 – od 16:00 mše v bazilice Navštívení Panny Marie v Marienweiher, odjezd autobusu z Marienweiher cca v
19:15, návrat do Chebu cca v 20:30

SPOLEČNĚ NA CESTĚ
POUŤ DO MARIENWEIHER
pátek 4. 9. až neděle 6. 9. 2020
Třídenní pěší putování z Chebu
www.marienweiher.farnostcheb.cz
Termíny: Letošní pěší putování bude zahájeno v pátek 4. 9. 2020 v 9:00 v chrámu
sv. Mikuláše a Alžběty na Kostelním nám.
v Chebu a zakončeno v neděli 6. 9. 2020
závěrečnou mší od 16:00 v bazilice Navštívení Panny Marie v Marienweiher. Bus na
závěrečnou mši odjíždí v neděli 6. 9. 2020
v 13:30 z Kasárního náměstí v Chebu.
Doprovázení: Alespoň část cesty poutníky
doprovází český nebo německý duchovní,
někdy oba. Modlitby a promluvy na jednotlivých zastaveních jsou pronášeny česky i
německy. Závěrečnou mši v Marienweiher
bude letos celebrovat a při ní českoněmecky kázat plzeňský emeritní biskup
František Radkovský.
Poutníci: Pěšky se na 75 km dlouhou třídenní pouť z Chebu do Marienweiher vydává každoročně okolo 30 poutníků, většina z nich je z Německa. Česky umí jen
pozdravy a poděkování, ale téměř všichni
umí anglicky a někteří i rusky. Vždy někdo
z českých poutníků umí dobře německy, a
proto je sice znalost jazyků plusem, ne
však musem.  Je ovšem třeba zvládnout
pěší trasu v délce kolem 25 km denně.
Informace: Další informace o pouti naleznete na druhé straně letáku a také na webu
(www.marienweiher.farnostcheb.cz) nebo
jako facebookovou událost či stránku
(Chebská pouť do Marienweiher, německy
Egerer Wallfahrt nach Marienweiher).
Přihlášky: Zájemci hlaste se co nejdříve
na email marienweiher@farnostcheb.cz,
osobně Jiřímu Kolafovi, nebo SMSkou na
tel. č. 731 435 180.
Historie: Poprvé na pouť do Marienweiher
vyrazili chebští měšťané již roku 1745.
Pouť byla výrazem díků za uchránění měs6
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POMOC POTŘEBNÝM
starají doma o své umírající
 35% (tj. 45 699 Kč) na služby starým,
nemocným a sociálně potřebným v Chebu,
které zprostředkovává Farní charita Cheb a
na podporu dobrovolnictví na Chebsku
skrze Dobrovolnické centrum při Farní
charitě Cheb.
 20% (tj. 26 114 Kč) na rozvoj služeb
Diecézní charity Plzeň v Chebu, která poskytuje pomoc lidem bez domova v Noclehárně Betléma, v Azylovém domě Betlém
a v Nízkoprahovém denním centru.
 5% (tj. 6 528 Kč) na podporu léčby a
rehabilitace Nicolase Úbla, který má vlivem komplikací při porodu kombinované
postižení.
Do Tříkrálové sbírky se letos zapojilo
celkem 124 dobrovolníků - 83 koledníků,
27 vedoucích skupinek a 14 dobrovolníků

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ
SBÍRKY 2020
V CHEBU A OKOLÍ
Dvacátý ročník Tříkrálové sbírky v Chebu
a okolí, která se konala od 1. do 14. ledna
2020, vynesl dle předběžného počítání 200
874 Kč (přesně 195 451 Kč, 216 euro), což
je o 7 232 Kč více než vloni.
Místní podíl, který je 65% z celkové vykoledované sumy (tj. 130 569 Kč), bude
jako obvykle použit na podporu charitních
projektů a projektů sociálních služeb přímo
v Chebu a bude rozdělen takto:
 40% (tj. 52 228 Kč) na služby Hospice
Sv. Jiří o. p. s., který provozuje zdravotní
službu domácí péče s hospicovou složkou a
sociální službu odborného sociálního poradenství v paliativní péči rodinám, které se
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v zázemí. Děkujeme Caffé 11 a Trinity
Clubu Cheb, kteří nám věnovali výbornou
bramboračku na sobotu 4. 1., kdy byla tradiční Tříkrálová polévka pro veřejnost v
chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, a děkujeme všem dobrovolníkům a koledníkům,
kteří ji oživili svým zpěvem.
Všem dárcům i spolupracovníkům Tříkrálové sbírky ze srdce děkujeme a přejeme
hodně Božího požehnání do celého roku.
Ing. Eva Kolafová,
Farní charita Cheb
tel. 731 619 729, charita@farnostcheb.cz

den 2020, který bude trochu netradiční tím,
že se bude konat v noci  a připravujeme
jej pro Vás ve spolupráci s Muzeem Cheb.
Sejdeme se v pátek 17. dubna v 19:00
hodin před muzeem na náměstí krále Jiřího
v Chebu a rozejdeme se v sobotu v 9:00
hodin, kdy si pro Vás přijdou rodiče. Kdo z
dětí bude moci jít domů sám, bude to mít
napsané na lístečku od rodičů.
Vypravíme se po stopách chebských pověstí a budeme společně něco tvořit, bavit
se a vzdělávat, možná i trochu bát…
S sebou potřebujete: kartičku pojištěnce, přezůvky, teplé sportovní oblečení, spacák (případně polštářek a plyšáka) + karimatku, baterku, hygienické potřeby
Zapište si, prosím, tento den do kalendáře, abyste s ním počítali a sešlo se nás co
nejvíce. Akce se bude konat v případě, že
nás bude alespoň 20.
Prosím vedoucí skupinek o předání této pozvánky dětem, které měli ve skupině.
Přeji hezké dny a těším se na viděnou.
Eva Kolafová

SLUŽBA NEMOCNÝM
Všechny, kteří se věnují navštěvování nemocných, zveme na další setkání, které bude mimořádně na Popeleční středu 26. 2.
2020 od 18:00 hodin na faře (po mši svaté).
Tentokrát se soustředíme především na
službu přinášení eucharistie nemocným.
eko

DOBREJ DEN 2020
Milí koledníci Tříkrálové sbírky,
dovoluji si Vás srdečně pozvat na Dobrej

MIKULÁŠ A ALŽBĚTA
Na výstavu se můžete přijít podívat celý
březen v době otevření kostela. To znamená
od úterka do neděle v čase od 10:00 do
16:00. Pondělí je zavírací den.
Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že
se vám bude líbit tak, jako všechny ostatní
výstavy, které už proběhly.
Děkuji tímto naší farnici Ivaně
Čamkové, která mě na možnost této
výstavy upozornila a poskytla kontakty.

VÝSTAVA „VĚZNI MALUJÍ“
Vážení a milí návštěvníci našeho kostela.
Zveme vás na novou výstavu, která bude
jako obvykle v zadní části našeho kostela,
pod varhany. Tentokrát se můžete těšit na
obrazy, které malovali vězni ve výkonu
trestu. Výstava bude zahájena 2. 3. 2020 v
16:00 vernisáží. Od 17:00 pak bude
pokračování na faře v kapli sv. Jana
besedou. Vernisáž zahájí vězeňský kaplan
pan František Převrátil. Při následné
besedě nám bude povídat o své práci a
zodpoví případné dotazy.

Zdeňka Nykodýmová
pokladní v kostele sv. Mikuláše a Alžběty
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ŽÍT LAUDATO SI‘
Mou pozornost si přitáhla následující
panelová diskuze. Se Zdeňkou Brožovou z
občanské iniciativy Chebsko za klima si
povídali vedoucí provozu povodí řeky
Ohře v Chebu Ing. Jan Bezděk, Ing. Pavel
Cekota, lesník chebských lesů a soukromý
zemědělec Pavel Sulan, který hospodaří v
Salajně. Bylo živo – zajímavé otázky a odpovědi, asi 30 účastníků si rozhodně nepřišlo jen film „odsedět“.
Nejsilnější pro mě byla „závěrečná řeč“
Pavla Sulana. Shrnul svůj život ekologického aktivisty inspirován textem Jana
Kellera asi nějak takhle (necituji přesně –
velmi stručná zkratka ):
„Za mlada jsem si myslel, že změníme
svět - a opravdu, na začátku devadesátých
let byl skvělý ministr zemědělství, který s
námi chodil do hospody, vznikal výborný
zákon na ochranu přírody, který nám mnoho zemí dodnes závidí… Ale pak se věci
začaly pohybovat jiným směrem, situace se
horšila – a ze mě se stal ekologický aktivista, který jednal na hraně zákona. Doufal
jsem, že tohle je způsob, který něco změní.
Nezměnil. Dneska je ze mě zemědělec, který hospodaří na těch svých 40 hektarech a
snaží se, aby nedýchal moc vzduchu… A
všechny snahy o nějaké velké změny, které
jsou zapotřebí, jsem vzdal. A pak vidím
vás (míněna iniciativa Chebsko za klima).
Já myslel, že takoví lidé už nejsou, zvlášť
tady, v Chebu. Tady paní (Zdeňku Brožovou) ještě před půl rokem nenapadlo, že
bude ekologickou aktivistkou. A je tady,
šla do toho. A vy jste tu (míněni návštěvníci). Přišli jste, zajímá vás to. To mi dává
naději.“
Mně také.
Ivana Č.

ŽÍT LAUDATO SI‘ CHEB
Žít Laudato si' Cheb je volným společenstvím lidí na Chebsku, kteří chtějí žít a působit tak, aby ekologické obrácení, k němuž
vyzývá encyklika papeže Františka Laudato
si', proniklo českou církev a společnost.
V této nové rubrice Zpravodaje budeme
příležitostně zveřejňovat zprávy a podněty
z této důležité oblasti křesťanského života.
Základní podněty můžete najít na webové
stránce této skupiny, kterou najdete na farním webu: www.laudatosi.farnostcheb.cz,
případně také na facebookovém profilu
„Žít Laudato si‘ Cheb“. Skupina se také
podílí na aktivitách občanské iniciativy
„Chebsko za klima“, na jejíž webovkách
www.chebskozaklima.cz najdete další
podněty, informace a pozvánky.

KRAJINA V TÍSNI
Jednou z akcí, které chebské veřejnosti nabídla občanská iniciativa „Chebsko za klima“ (www.chebskozaklima.cz), bylo promítání dokumentárního filmu „Krajina
v tísni“ v kině Art. O své dojmy z této akce
se s námi podělí Ivana Čamková, která
s Chebskem za klima také spolupracuje.
Neodolám a podělím se o zážitek z promítání dokumentu Petra Jančárka „Krajina v
tísni“ v kině Art. Nebo přesněji, nepůjde o
film samotný – na ten se můžete podívat
sami, najdete ho na webu ČT. Doporučuji
ho každému, koho jen trochu zajímají
otázky kolem neobvyklých změn počasí a
následků, které nesou pro náš život na zemi. Konkrétně tady, u nás v Čechách. A
tenhle film zvládnou i větší děti, netrvá ani
hodinku – je srozumitelný a vstřícně uvádí
do tématu…
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RADY Z RADY
VYJÁDŘENÍ PRF K ROZPOČTU:
Pastorační rada farnosti po podrobné diskuzi nad dokumentem „Zpráva o hospodaření ŘkF Cheb v roce 2018 s výhledem na
rok 2020“ tento dokument bere na vědomí
a výhled hospodaření farnosti pro rok 2020
považuje za odpovídající stanoveným pastoračním záměrům farnosti.

PRF A ERF SPOLEČNĚ
Ve čtvrtek 30. ledna 2020 se ke společnému
jednání sešly obě naše rady, pastorační i
ekonomická.
Po úvodní modlitbě (nesené Simeonovým chvalozpěvem „Nyní propouštíš, Pane, svého služebníka v pokoji“) jsme se
věnovali hlavnímu bodu dnešního jednání,
kterým byly konzultace finančního plánu
farnosti pro rok 2020 a zprávy o hospodaření farnosti v minulých letech.

VYJÁDŘENÍ ERF K ROZPOČTU:
Ekonomická rada farnosti po podrobné
diskuzi nad dokumentem „Zpráva o hospodaření ŘkF Cheb v roce 2018 s výhledem
na rok 2020“ tento dokument bere bez připomínek na vědomí a po kontrole podrobné
prezentace rozpočtu pro rok 2020 v dokumentu „Hospodaření Řkf Cheb 2015 –
2020“ schvaluje v něm obsažený finanční
plán farnosti pro rok 2020.

Z diskutovaných témat vystoupila jako
nejdůležitější tato:
1. Personální zabezpečení správy majetku farnosti (několikaletá bezvýsledná snaha
faráře sehnat pro tuto roli kompetentního a
ochotného farníka a příklady jeho úkolů)
2. Způsob přípravy rozpočtu (potřeba
soustředění na střediskové rozpočty a na
propojení s pastoračními záměry)
3. Vlastnění a správa majetku farnosti
jako nástroj služby nebo zátěž pro službu?
4. Informace o zpracovávaném Strategickém plánu správy majetku farnosti (v
rámci kterého se budeme rozhodovat, který
majetek si ponechat, který pronajmout a
který prodat či darovat)
5. Téma potřeby systematické práce s
dárci („závazné dárcovství“, příspěvky do
sbírek, dary převodem na účet, informovanost o využití financí…)
6. Otázka vhodnosti spojení účetních
středisek „Michael“ a „Penzion“
7. Otázka přístupu k nevyužívaným budovám (fara Nebanice, kostel sv. Václava)
a vysvětlení již uzavřeného projektu
„Ohrožené kostely Řkf Cheb“
8. Vysvětlující komentář k jednotlivým
účetním střediskům a fondům

Dále farář informoval o některých tématech týkajících se správcovství farního majetku z poslední doby:
1. nájem prostorů po Kotci (změna využití pro diakonické účely)
2. nájem bytu v Májové ulici (navýšení)
3. nájem lesního pozemku na sv. Anně
(Lesní školka Sv. Anna)
4. restaurování monstrance (tři zvažované varianty řešení vystavování)
5. oprava věžních helmic na sv. Mikuláši (informace o situaci)
6. výměna střechy na sv. Mikuláši (výhled do budoucna a otázka financování)
7. záměr prodeje fary v Nebanicích (informace o stavu procesu)
8. soudní jednání o náhradu škody od fy
Olivius (informace o průběhu řízení)
Podrobně jsme pak projednávali otázku
prodeje pozemků v KÚ Dřenice městu
Chebu. Farář informoval o průběhu jednání
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mezi právním oddělením biskupství plzeňského a majetkovým oddělením města
Chebu a o souvisejících otázkách spojených s ekologickou dimenzi prodeje.

Aktualizace Směrnic pro službu PRF:
Farář informoval o novinkách v aktualizované verzi Směrnic pro službu PRF v Plzeňské diecézi (nový paragraf zajišťující
kontinuitu práce PRF v případě odchodu
faráře a možnost, aby farář stanovil, že členy PRF a voliči členů PRF se mohou stát
jen ti, kdo se nechali jakožto farníci zapsat
do kartotéky farnosti.

VYJÁDŘENÍ PRF a ERF: Obě farní
rady tímto bez připomínek berou na vědomí nejnovější informace o průběhu těchto
správcovských procesů a svá souhlasná vyjádření vyslovená k těmto tématům již dříve v rámci korespondenčních konzultací
tímto znovu formálně potvrzují.

Pastorační záležitosti:
1. Zpráva o Hroznatově míse 2019: Eva
Kolafová prezentovala příjmy a výdaje
Hroznatovy mísy za rok 2018 a 2019.
2. Určení výtěžku postního daru 2019:
PRF doporučila vložit výtěžek „postního
daru“ za rok 2019 do Hroznatovy mísy.
3. TOHORA chebské farnosti (Ulička
Zavražděných): Farář připomněl novou aktivitu, za kterou se PRF v minulých dnech
postavila a kterou přijala za svou a která
byla nakonec nazvána „TOHORA chebské
farnosti“. Jednotliví radní se do této aktivity (spočívající v každopátečním úklidu
Uličky Zavražděných) budou dle možností
zapojovat. Záznam této aktivity se týkajícího slova pokání na začátku koncertu k výročí holocaustu (26. 1. 2020) je k dispozici
na webu farnosti.
4. Adventní setkání spolupracovníků:
Toto setkání (včetně podnětů z něj plynoucích) bude vyhodnoceno na příštím pracovním setkání PRF.
5. Cena města Chebu: Paní Kovaříkové
farář poblahopřeje na závěr nedělní mše
svaté 2. 2. 2020.
6. Postní seminář a Velikonoce: Farář
deklaroval úmysl nabídnout farnosti na adventní seminář o svatosti navazující seminář postní (uvedení do vnitřní modlitby) a
požádal členy PRF o spolupráci na něm.

ÚKOL: Farář se pokusí sehnat někoho,
kdo by mohl zastávat roli správce majetku
farnosti a ve spolupráci s ním zajistí plnění
úkolů pro správu majetku zachycených v
závěrečné kapitole dokumentu „Zpráva o
hospodaření ŘkF Cheb v roce 2018 s výhledem na rok 2020“.
V dalším bodě jsme se věnovali způsobu
práce PRF a ERF (nástroje, termíny, stanovy) a především otázce konce funkčního
období ERF (již skončilo) a PRF (skončí
v červnu).
DOPORUČENÍ PRF: Dnešní jednání
bylo posledním ve funkčním období všech
dosavadních členů ERF. Po poděkování za
službu během minulého období PRF navrhla faráři ke zvážení za členy ERF následující farníky: p. Ježek, p. Kaščák, p. Vnenk,
p. Kolafa, pí. Březíková, pí. Skubeničová.
Farář nadnesl otázku konce funkčního
období současné PRF, když dle původního dekretu toto období končí po třech letech služby v červnu 2020, avšak dle v
současnosti platných směrnic funkční období PRF trvá 4 roky.
ÚKOL: Poté, co všichni radní deklarovali ochotu případně pokračovat další rok,
farář do příštího setkání rozhodne, zda bude PRF obnovena letos, nebo až příští rok.

Jednání bylo zakončeno společnou modlitbou a požehnáním.
Petr Hruška
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ZPRÁVY Z LORETY
Čestnou medaili od města Gemünden a od
diecéze Würzburg, dále Spolkový kříž za
zásluhy a Bavorský řád za zásluhy.
Po pádu komunismu podporovala svého
bratra Ing. Antona Harta při záchraně Lorety. Napsala brožuru o historii Lorety, kterou německý Spolek Maria Loreto vydal v
r. 1992. Výtvarné nadání uplatnila při zařizování Kaple Panny Marie, kde byl podle
jejího projektu zhotoven oltář a zástěna za
ním. Do kostela sv. Ducha navrhla vybavení oltářního prostoru, tedy obětní stůl, ambon, dva pomocné stolky a svatostánek.
Ten připomíná podle Zjevení sv. Jana dvanáct bran v hradbách svatého města Jeruzaléma, na kterých jsou barvy dvanácti drahokamů ze základů hradeb (Zj. 21, 19-20).
Podle jejího návrhu byl také zhotoven
„Kámen jitra po vzkříšení“ k poslednímu
zastavení Velké křížové cesty.
Sr. Illuminata Hart zemřela jako poslední ze svých čtyř sourozenců 9. června 2008
ve věku 96 let.
ako

VZPOMÍNKA
NA SR. ILLUMINATU HART
Letos 22. února tomu bylo 106 let, co se v
Novém Hroznatově manželům Hartovým
narodila třetí dcera. Dostala jméno Margareta a spolu se svým o dva roky později narozeným bratrem Antonem se podílela na
proměně zničené Lorety v krásné poutní
místo.
Margareta Hart vstoupila v osmnácti letech do Kongregace milosrdných sester Sv.
Kříže v Chebu a po složení řeholních slibů
v r. 1933 přijala jméno Illuminata. Vystudovala v Praze Učitelský ústav a po odsunu
v roce 1946 vyučovala v BRD na různých
školách. Bůh ji obdaroval mimořádnou
energií a organizačními schopnostmi, které
uplatnila v r. 1956 při výstavbě nového
provinčního domu Kongregace Sester sv.
Kříže v Gemünde am Main se školou pro
vzdělání učitelek mateřských škol a družin
mládeže a internátem pro studentky. Sr.
Illuminata Hart zde byla iniciativní vrchní
ředitelkou až do roku 1990. Za svoji záslužnou činnost v oblasti školství obdržela
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ZMIZELÉ KOSTELY
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
Lokalita: Hviezdoslavovo náměstí
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.

Kaple sv. Vincence – foto z roku 1903
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SPOLKY A SPOLEČENSTVÍ
Hroznatově. Členstvím ve Spolku také vyjadřují sounáležitost k milostiplnému mariánskému poutnímu místu, které patří do
naší farnosti. Přihlášky ke členství zájemcům ráda vydá Alena Kovaříková.
ako

SPOLEK MARIA LORETO
VÝROČNÍ SCHŮZE
Výbor Spolku Maria Loreto v čele s jeho
předsedou tepelským opatem Filipem Zd.
Lobkowitzem, Opraem. zve k hojné účasti
na výroční členské schůzi v úterý 25. února
ve farním sále. Začátek je v 15:30. Na
schůzi podá P. Beran zprávu o činnosti
Spolku v r. 2019 a A. Kovaříková zprávu o
hospodaření. V diskusi se mohou členové
vyjádřit k plánu činnosti v tomto roce.
Vloni měli někteří členové zájem o uspořádání poutního zájezdu do Staré Boleslavi,
ale tehdy nebyla ještě dokončena oprava
kostela sv. Václava. Letos by bylo možné
zájezd uskutečnit, jestliže se přihlásí dost
zájemců, aby poplatek za jízdné mohl být
nižší.
Uvítáme také nové zájemce o členství ve
Spolku. Maria Loreto, spolek na ochranu
památek Chebska, sdružuje občany, kteří
mají zájem o zachování drobných církevních památek a především Lorety ve St.

KLUB KŘESŤANSKÝCH ŽEN
Je potěšitelné, že schůzek KKŽ se účastní
tolik členek, že se někdy musejí přidávat ke
stolům další židle. Každou schůzku zahájí
předsedkyně A. Kolková modlitbou a čtením z Písma, někdy přidá četbu ze zajímavé knihy. Pak se probírají různé aktuality
(naposled to byl nedostatek lékařů v Chebu) a plány na další období. Na schůzce 13.
února se slavily narozeniny členek J. Karasové, A. Marešové, a H. Malcové. Bylo
také dohodnuto, že na květnový zájezd do
Plzně se počítá jen s účastí členek KKŽ,
protože je zajištěn menší autobus.
ako

OuKhej!
Na konci neplodné debaty se ho bratři
otázali, čeho se odřekl on.
Odpověď byla prostá: „Pokrytectví“.
(Frank Pagden, Lynasovy úsměvy)
jak

PÝCHA
V průběhu velikonočního půstu se každý z
bratří něčeho odřekl. Čokolády, cukru do
čaje, televize.
Ale svatý Lynas se diskusí na téma, která oběť je Všemohoucímu nejmilejší, vůbec nezúčastnil.
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Z KANCELÁŘE
BLAHOPŘEJEME

pod vedením p. uč. Kudláčové a Helenky
Čverha.
To ovšem Helence „nestačilo“ a tak nám
z Chebu „přivezla“ chrámový sbor, který
nás moc potěšil. A to 4. 1., kdy se konala
v Dolním Žandově Tříkrálová sbírka.
Všech kulturních vystoupení se zúčastnilo mnoho občanů naší obce. Byli jsme
všichni nadšeni a domů jsme si odnesli
krásné a hlavně požehnané prožitky z loňské vánoční doby. Děkujeme všem účinkujícím i uklízejícím.
Pán Bůh zaplať.
za všechny Z. Kyznarová

V měsíci březnu a dubnu v naší farnosti
oslaví svá životní jubilea čtyři farnice. Všem
našim milým jubilantkám vyprošujeme stálou Boží přízeň a požehnání, a jako výraz
díků za vše dobré, co
pro své blízké i naši farnost vykonaly a vykonávají, jim posíláme upřímné blahopřání
a symbolickou květinu.
Březen:
Helena KALANOŠOVÁ (4. 3.)
Jaroslava SVOBODOVÁ (23. 3.)
Duben:
Magdalena LUKEŠOVÁ (14. 4.)
Anna HIRTOVÁ (19. 4.)

Z FARNÍ MATRIKY
 Pohřby:
13. 1. Irena Tučková
14. 2. Gabriela Dirová
17. 2. Stanislav Hlaváč

PODĚKOVÁNÍ
Jako farnost vaříme každou neděli obědy
pro potřebné, a proto děkuji vám všem,
kteří je připravujete.
Děkuji také všem dobrovolníkům a spolupracovníkům za službu v chrámu sv. Mikuláše, kde pomáhají vytvářet příjemné
prostředí pro návštěvníky, kteří k nám přicházejí i z daleka.
Ať vám Bůh za to žehná.
Zdeněk Vild

EKONOMIKA FARNOSTI
 Sbírky liturgické:
Cheb:
1. 1.
3.071 Kč
12. 1.
4.133 Kč
19. 1.
5.221 Kč
26. 1.
3.810 Kč
2. 2.
4.979 Kč
9. 2.
3.670 Kč
Dolní Žandov: 2.200 Kč

PODĚKOVÁNÍ Z DOLNÍHO ŽANDOVA
Je po Vánocích. Chtěla bych poděkovat
všem, kteří se podíleli na letošní výzdobě,
úklidu a také na kulturním vánočním dění.
Úklid a výzdobu měla na svědomí malá
skupinka farníků. Manželé Čverhovi, syn
Erik, pí. Plašilová, pí. Srpová a pracovnice
OÚ pí. Petra.
Překrásné kulturní prožitky Vánoc jsme
opravdu jako dar dostali od zpěváků ZŠ,

 Pravidelné příspěvky převodem:
 leden: 6.200 Kč

ÚKLIDY U SV. MIKULÁŠE
Pravidelné „malé“ úklidy:
- březen 9. 3. (skupinka Dany Vrbové)
- duben (Generální úklid 25. 4. od 9 hod.)
- květen (skupinka Jany Karasové)
- červen (skupinka z Chrámového sboru)
15
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- červenec (skupinka Dany Vrbové)
- srpen (skupinka Jany Karasové)
- září (skupinka z Chrámového sboru)

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM
Možnosti jak finančně přispět naší farnosti
1) Složení hotovostního daru v kanceláři
farnosti.
2) Složení hotovostního daru do kasiček
(kostel sv. Mikuláše a Václava).
3) Bezhotovostní převod na účet farnosti.
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.
účtu 781 704 309/0800. Jako variabilní
symbol uveďte prosím 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.

Generální úklid 25. 4. od 9:00 hod.
Generální úklid (2x ročně): omýt lavice,
vysát koberce v lodi a v presbytáři, otřít
oltáře, kazatelnu, křtitelnici, vytřít sakristii,
WC, pokladnu skla, vytřít kůr, umýt speciálním vysavačem podlahy v celém kostele.

NENECHTE SI UJÍT
 Velikonoční triduum 9. – 12. 4. (podrobnosti viz Farní kalendář)
 Noc kostelů pátek 5. 6.
 Těla a Krve Páně neděle 14. 6.
 Poutní maraton sobota 20. 6.
 Farní dovolená změna termínu na 9. –
15. 8. buď na Bublavě, nebo ve Žďárských
vrších. Přihlášky a bližší informace připravujeme a co nejdříve zveřejníme.
 Chebská pouť do Marienweiher se
koná 4. – 6. září 2020, závěrečnou mši 6. 9.
od 16:00 celebruje František Radkovský,
podrobnosti v rubrice Cesty víry na str. 6.
Centrum pro rodinu BP pořádá:
 27. - 29. 3. Víkend pro chlapy na téma
Cesta mého manželství
 16. – 19. 4. Celostátní setkání chlapů
v Letohradě - Kolová hradba proti zlu v nás
a okolo nás. Info a přihlášky na
www.familia.cz/familia/akce.
 24. – 26. 4. Kreativní víkend pro matku a dceru v Těnovicích. Přihlášky:
petra.konarikova@bip.cz.

 Rekolekce pro pastorační asistenty a
další pomocníky ve farnostech se koná
14. března od 9.30 do 15.00 hodin, v sále
plzeňského biskupství (nám. Republiky
35). Rekolekci povede P. Richard Polák z
Kralovic. Přihlášky na: pastoracni@bip.cz.
 Společně na cestě: Další cyklus setkávání dětí začíná ve čtvrtek 5. 3. Podrobnosti a informace mailem a v ohláškách.
 Popeleční středa 26. 2. mše 17:00 fara
 Setkání služby nemocným na Popeleční středu 26. 2. od 18:00 (po mši)
 Večer chval středa 4. 3. 19:00 farní sál
 Rodinná mše neděle 8. 3. 10:00
 Poutní mše ze Slavnosti Zvěstování
Páně středa 25. 3. 17:00 v kostele Zvěstování Páně na Františkánském náměstí
 Po stopách Velké křížové cesty na Loretu se společně vydáme opět před Květnou nedělí, v sobotu 4. 4., sraz 10:00 fara.
 Postní kající bohoslužba v pondělí 6. 4.
od 18:00 ve farní kapli sv. Jana s možností
slavení svátosti smíření s více kněžími
16
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FARNÍ KALENDÁŘ
!!Pravidelné bohoslužby a setkání naleznete na poslední straně v „PRAVIDELNOSTECH“!!
23. 2. neděle
7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sobota 17:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
26.2. středa
17:00 Popeleční středa – začátek postní doby kaple sv. Jana fara
26.2. středa
18:00 setkání služby nemocným
fara Cheb
28.2. pátek
17:00 mše svatá (16:00 zpovídání; 16:30 růženec)
kaple sv. Jana
1. 3. neděle
1. NEDĚLE POSTNÍ
sobota 17:00 D. Žandov fara / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
2.3. pondělí 15:00 slavení eucharistie
LDN Amica
4.3. středa
8:00 slavení eucharistie (7:00 adorace)
kaple sv. Jana fara
4.3. středa
19:00 Večer chval
farní sál Cheb
6.3. pátek
17:00 mše za nemocné (16:00 adorace a zpovídání) kaple sv. Jana
8. 3. neděle
2. NEDĚLE POSTNÍ – MŠE NEJEN PRO RODINY S DĚTMI
sobota 17:00 D. Žandov fara / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
9. 3. pondělí 15:00 slavení eucharistie
DPS Spáleniště
11. 3. středa
8:00 slavení eucharistie (7:00 adorace)
kaple sv. Jana fara
13. 3. pátek
17:00 mše svatá (16:00 zpovídání; 16:30 růženec)
kaple sv. Jana
15. 3. neděle
3. NEDĚLE POSTNÍ
sobota 17:00 D. Žandov kaple / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
16. 3. pondělí 15:00 slavení eucharistie
DPS Skalka
18. 3. středa
8:00 slavení eucharistie (7:00 adorace)
kaple sv. Jana fara
20. 3. pátek
17:00 mše svatá (16:00 zpovídání; 16:30 růženec)
kaple sv. Jana
22. 3. neděle
4. NEDĚLE POSTNÍ
sobota 17:00 D. Žandov kaple / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
23. 3. středa
8:00 slavení eucharistie (7:00 adorace)
kaple sv. Jana fara
25. 3. středa
17:00 Poutní mše svatá Zvěstování Páně
kostel Zvěstování P.
28.2. pátek
17:00 mše svatá (16:00 zpovídání; 16:30 růženec)
kaple sv. Jana
29. 3. neděle
5. NEDĚLE POSTNÍ – ZAČÍNÁ LETNÍ ČAS!!!
sobota 17:00 D. Žandov kaple / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
1. 4. středa
8:00 slavení eucharistie (7:00 adorace)
kaple sv. Jana fara
3. 4. pátek
18:00 mše za nemocné (17:00 adorace a zpovídání)
kaple sv. Jana
4. 4. sobota
10:00
Maria Loreto
00 Po stopách Velké křížové cesty
5. 4. neděle
KVĚTNÁ NEDĚLE – PRŮVOD S RATOLESTMI A PAŠIJE
10:00 od Františkánů / 10:20 sv. Mikuláš / 12:00 Dolní Žandov / 18:00 fara Cheb
6. 4. pondělí 15:00 slavení eucharistie
LDN Amica
6. 4. pondělí 18:00 bohoslužba pokání + svátost smíření
kaple sv. Jana fara
8. 4. středa
8:00 slavení eucharistie (7:00 adorace)
kaple sv. Jana fara
VELIKONOČNÍ TRIDUUM 9. – 12. DUBNA 2020
9. 4.
9. 4.
9. 4.
10. 4.

čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
pátek

16:00
18:00
19:30
9:00

Zelený čtvrtek mše
Zelený čtvrtek mše s mytím nohou
celonoční adorace v Getsemanech
Velký pátek Ranní chvály
18
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10. 4. pátek
15:00 Křížová cesta Uličkou Zavražděných sraz u sv. Mikuláše
10. 4. pátek
18:00 Velkopáteční obřady s pašijemi
chrám sv. Mikuláše
11. 4. sobota
9:00 Bílá sobota Sestoupení do pekel
kaple sv. Jana fara
11. 4. sobota
10:00 bdění u Kristova hrobu
chrám sv. Mikuláše
11. 4. sobota 22:00 Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
Mikuláš + farní sál
12. 4. neděle
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
10:00 chrám sv. Mikuláše / 12:00 Dolní Žandov / 18:00 kaple sv. Jana fara Cheb
13. 4. pondělí 15:00 slavení eucharistie
DPS Spáleniště
15. 4. středa
8:00 slavení eucharistie (7:00 adorace)
kaple sv. Jana fara
17. 4. pátek
18:00 mše svatá (16:00 zpovídání; 16:30 růženec)
kaple sv. Jana
19. 4. neděle
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
sobota 19:00 D. Žandov kostel / 10:00 Mikuláš Cheb / 18:00 kaple sv. Jana fara
Cheb
20. 4. pondělí 15:00 slavení eucharistie
DPS Skalka
22. 4. středa
8:00 slavení eucharistie (7:00 adorace)
kaple sv. Jana fara
24. 4. pátek
18:00 mše svatá (16:00 zpovídání; 16:30 růženec)
kaple sv. Jana
26. 4. neděle
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
sobota 19:00 D. Žandov kostel / 10:00 Mikuláš Cheb / 18:00 kaple sv. Jana fara
Cheb
27. 4. pondělí 15:00 slavení eucharistie
LDN Amica
29. 4. středa
8:00 slavení eucharistie (7:00 adorace)
kaple sv. Jana fara
1. 5. pátek
18:00 mše za nemocné (17:00 adorace a zpovídání)
kaple sv. Jana
3.13
5. neděle
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE
sobota 19:00 D. Žandov kostel / 10:00 Mikuláš Cheb / 18:00 kaple sv. Jana fara
Cheb

NEBOJTE SE, RADUJTE SE!
Prameny odvahy a radosti v realitě dnešní církve
DUCHOVNĚ RELAXAČNÍ POBYT PRO RODINY
Dům sv. Vintíře Dobrá Voda u Hartmanic
12. – 18. 7. 2020
Organizuje Diecézní centrum pro rodinu Biskupství českobudějovického, doprovázejí
Alenka & Pavel Poláčkovi a Petr Hruška; přednášky, rozhovory ve skupině i v manželské dvojici, sdílení zkušeností i odpolední čas pro celou rodinu, hlídání dětí v době programu pro rodiče
Kontakt: dcr@bcb.cz, tel. 731 402 981
Pokud byste se někdo chtěli s rodinou přidat, ozvěte se na uvedené kontakty, jsou ještě
volná místa. Hlásit se můžete také u Petra Hrušky.

FARNÍ TAXI
Službu potřebným při dopravě na nedělní bohoslužby nadále poskytují paní Jaroslava
Rymešová (tel.: 604 131 721) a pan Karel Vnenk. (telefon 730 156 536). A také paní
Vlasta Černochová. Nově se přihlásil ještě další dobrovolník – pan Kubinčan (telefon:
732 982 269).
Paní Rymešová jezdívá pravidelně, ale v případě potřeby a co se týče svátečních bohoslužeb, je třeba se s našimi „taxikáři“ domlouvat individuálně.
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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 (7:00 adorace) kaple sv. Jana fara Cheb
Čt
16:00 Společně na cestě – setkávání dětí
farní sál fara Cheb (od 30. 1.)
Čt
15:30 Modlitby matek
salonek fara Cheb
Čt
16:30 zkouška scholy
salonek fara Cheb
Pá
16:00 možnost slavit svátost smíření (1. pátek s adorací) kaple sv. Jana fara
Pá
17:00 mše
Chebsvatá (v letní čase pak od 18:00) 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).
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

17:00
10:00
synodní
11:00
18:00
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