chebské farnosti

ročník 24

leden únor 2020

číslo 1

ZPRAVODAJ CHEBSKÉ FARNOSTI

Č. 1 – LEDEN 2020

EDITORIAL
Krásný kulatý letopočet máme; jak to pěkně popsal v úvodu svého pastýřského listu biskup Tomáš Holub a který stejně pěkně přečetl náš pan farář Petr Hruška na mši svaté
první den nového roku. Hned jsem si to v duchu představila. Napsané to vypadá hezky.
Tedy ten letopočet.
Před každým z nás se rozevřela úplně nová kniha s 365, tedy pardon 366 – neboť jest
rok 2020 též rokem přestupným, nepopsanými listy dnů. A tak mne taky napadlo, že na
tyhle listy se budou zaznamenávat nejen události světového významu, že je svým výrazným rukopisem budou psát nejen politici, ekonomové a jiné významné osobnosti, popisovat je budou nejen všemožné hvězdy a hvězdičky šoubyznysu, a rovněž nejen „národy
a lid“, jak se vznešeně říká. Svými drobnými příběhy, radostmi a bolestmi si je budeme
každou hodinu a každý den psát každý z nás.
Tak se snažme, aby tyhle naše osobně vytvářené „dějiny“ v rodinách, na pracovištích,
ve školách, ve farnosti, a co já vím kde všude, patřily k těm hezkým, jako je ten letopočet. Jasně, vysokou hru politiků tím asi moc nezměníme. Možná ale tím, že se budeme
snažit, aby to námi psané bylo co nejpěknější, přispějeme k tomu, že se projasní vzájemné vztahy, že se budeme cítit lépe nejen my, ale i lidi kolem nás. Tak s Boží pomocí,
dejme se do toho teď hned, a teď hned už i přitom mysleme na ty, kdo ty naše sepisované příběhy budou s námi sdílet.
rym

SLOVO FARÁŘE
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CESTY VÍRY
ným bodem Ježíšova slova z Janova evangelia: „Nebojte se, já jsem přemohl svět.“
Proto jsem tento verš vybral jako motto naší diecéze pro nastávající rok 2020.
V minulých dvou letech jsem volil hesla,
která povzbuzovala k naší – lidské – aktivitě. Letos jsem však zcela záměrně vybral
verše, které nejsou o aktivitě lidské, ale
zvěstují nám radostnou zprávu o aktivitě
Hospodina, která jakoukoliv lidskou aktivitu předchází a týká se každého z nás:
Ty (každý z nás ať si dosadí své vlastní
jméno), Ty se neboj, neboť já, Tvůj Bůh a
Tvůj Zachránce, jsem přemohl svět. Já
jsem vítěz, já jsem Alfa i Omega, začátek i
konec, vševládný, a ty jsi má dcera, můj
syn. Mé vítězství patří Tobě.
Ke zkušenosti Církve po celá tisíciletí
patří, že bez pevné půdy pod nohama, kterou je důvěra v dobrého a mocného Boha,
který se se slovy „neboj se“ sklání ke každému z nás jako ke svému milovanému dítěti, je veškeré lidské konání zahaleno mlhou pýchy nebo marnosti. Pýcha nám
rozostřuje zrak v okamžiku, kdy se vše daří, a my podlehneme pokušení, že jsme
schopni život a jeho nástrahy zvládnout
vlastní silou. A marnost zamlžuje náš pohled v situacích opačných: když máme pocit, že světu nerozumíme, že život nám
protéká mezi prsty a my jsme na všechno
beznadějně sami a krátcí.
Co nás může uchránit jak před krátkozrakou pýchou, tak i před celoživotní beznadějí? Stavět právě na větě z Janova
evangelia: „Nebojte se, já jsem přemohl
svět.“ Toto ujištění je spojeno se základní
pravdou naší víry, že celý svět, ve kterém
žijeme, nemůže skončit jinak než dobře,
protože je definitivně zachráněn Ježíšem
Kristem. A platí to beze zbytku nejen o
světě jako celku, ale také a především o

BISKUP TOMÁŠ: NEBOJTE SE!
Již tradičně nám náš biskup Tomáš poslal
svůj novoroční pastýřský list věnovaný
mottu diecéze pro rok 2020, který se ve
farnosti četl při bohoslužbách na Nový rok.
Níže přinášíme jeho plné znění. V něm zmíněný obrázek s mottem vám bude
k dispozici koncem ledna (zatím jej máte
v černobílé podobě na titulní stránce tohoto čísla farního Zpravodaje a barevně uvnitř lednového diecézního Zpravodaje).
Milé sestry, milí bratři,
úderem půlnoci jsme dnes společně vstoupili do roku, jehož číslice se vedle sebe tváří velmi harmonicky: dvě dvojky a mezi
nimi dvě nuly.
Nicméně svět okolo nás, který do tohoto
roku s tak ladným letopočtem vstoupil společně s námi, má k harmonii bohužel docela daleko. Je to svět klimatických i společenských změn, svět velkých rozdílů i svět
napětí a krvavých konfliktů. Bujarost silvestrovské noci a slavnostní nálada dnešního dne nám možná pravdu o současném
světě ještě milosrdně zahaluje. Až se ale
dny po vánočních svátcích a oslavách nového roku vrátí do svých všedních kolejí,
dolehnou k nám opět mnohé znepokojivé
tóny, které jsou tak charakteristické pro
současný svět. Před touto realitou utíkat a
zavírat před ní oči by neodpovídalo požadavku evangelia, skrze které nás Ježíš Kristus volá k životu v pravdě. Pro život z víry
v takovémto světě jsem hledal motto naší
plzeňské diecéze. Hledal jsem verš z Písma, který by se mohl pro každého z nás stát
v realitě dnešních dnů pravdivým, radostným a osvěžujícím impulsem.
Jsem hluboce přesvědčen, že v situaci,
ve které se nyní naše putování dějinami, ať
už osobními, národními či světovými, nachází, jsou zásadním orientačním a opěr3
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každém jednotlivém člověku, který vědomě a trvale neodmítne nechat se do Boží
záchrany zahrnout.
Sestry a bratři, na pevné půdě víry v Boží záchranu, která je zdarma nabídnuta
každému z nás, je třeba beze strachu stavět
a rozvíjet každou naši vlastní aktivitu, naše
úsilí, ale i naše přijímání těžkostí života.
Proto bych Vás chtěl pozvat, abychom
právě v duchu našeho motta „Nebojte se!“
v nastávajícím roce společně zaměřili pozornost na získání a upevnění této pevné
půdy důvěry a ochrany proti strachu. Chtěl
bych Vám navrhnout dva zcela konkrétní
kroky.
Tím prvním je umístit si obrázek s letošním mottem doma tak, abychom ho měli
každý den na očích a mohli tak Ježíšova
slova „Nebojte se, já jsem přemohl svět“
číst často a pravidelně. Všichni kněží naší
diecéze dostanou pro každého z Vás v lednu obrázek s mottem. Prosím, přihlaste se o
něj a mějte ho po celý rok na očích. Nechme tato slova zakořenit ve svém srdci a
chraňme své životy před zbytečným strachem.
Druhý krok, o který Vás prosím, je,
abychom letos četli Písmo s jasnou prioritou: hledat a rozjímat kontext, ve kterém se
v Písmu objevuje naše motto „Neboj se,
nebojte se“. Někteří biblisté tvrdí, že se v
Písmu dají tato a jim podobná vyjádření
nalézt přesně 365krát, tedy jako výzva na
každý den. Na webových stránkách naší
diecéze (www.bip.cz) Vás budeme během
roku postupně upozorňovat na mnohá z
nich.
Sestry a bratři, děkuji za všechny modlitby, kterými naši diecézi i mě osobně
podporujete. Prosím, vydržte i v novém
roce. Já se modlím s Vámi i za Vás, aby
rok 2020 byl pro nás všechny rokem požehnaným. I proto, že společně objevíme,
že s naším Bohem se opravdu nemusíme
bát.
Váš biskup Tomáš

Pozn.: I když to není v pastýřském listě
přímo uvedené, z jeho grafického ztvárnění
plyne, že motto diecéze na rok 2020 je spojením dvou citátů z Janova evangelia: „Já
jsem to, nebojte se!“ (Jan 6,20) a „Buďte
dobré mysli (jiné překlady: mějte odvahu,
důvěřujte, vzchopte se, zmužte se, doufejtež, buďte stateční apod.), já jsem přemohl
svět“ (Jan 16,33). Slovo „svět“ (řecky
„kosmos“) použité ve druhé části motta, je
v Janově evangeliu v této souvislosti použito negativně, ve smyslu „protibožská sféra“, která nás „sužuje“, „zlem narušené a
narušující vztahy v lidstvu“ (ne tedy ve
smyslu vesmíru, našeho známého světa, o
který jsme povoláni pečovat). Možná srozumitelněji, přiléhavěji (a psychologicky
také povzbudivěji, protože formulované
pozitivně) by tak diecézní motto mohlo
znít: „Buďte dobré mysli (hlavu vzhůru,
odvahu)! Já jsem zvítězil nad zlem ve světě!“ (Jan 16,33).

SLOVO ŽIVOTA
„Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“
(srov. Sk 28,2)
Na středomořský ostrov Malta dorazilo po
čtrnácti dnech na lodi dvě stě sedmdesát
šest trosečníků. Jsou promočení, vyčerpaní
a vyděšení; zažili bezmoc vůči přírodním
silám, hrozila jim smrt. Mezi nimi je i vězeň cestující do Říma, aby se zde podrobil
soudnímu procesu u císaře.
Tato událost není aktuální zpráva z novin, ale vyprávění apoštola Pavla, kterého
vezli do Říma, kde měl korunovat svoje
evangelizační poslání svědectvím skrze
mučednictví.
Podpírán svojí nezdolnou vírou v Boží
prozřetelnost dokázal navzdory svému postavení vězně pomáhat všem druhům v
neštěstí, dokud nepřistáli na Maltě.
Zde je přivítali místní obyvatelé, rozdělali pro ně veliký oheň, aby se zahřáli, a
pak se o ně postarali. Na konci zimy, asi po
třech měsících, jim dali všechno potřebné k
4
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tomu, aby mohli pokračovat bezpečně v
cestě.
„Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ Pavel a další trosečníci zakusili hřejivé a konkrétní lidství lidí, k nimž ještě nedosáhlo světlo evangelia. Je to osobní přijetí beze spěchu, které umí posloužit hostům bez kulturních, náboženských nebo
společenských předsudků. K jeho uskutečnění je zapotřebí osobního zapojení i zapojení celé komunity.
Schopnost přijmout druhého má v krvi
každý člověk jakožto tvor, který v sobě nese otisk milosrdného Otce, i když v něm
křesťanská víra ještě nebyla zažehnuta
anebo zeslábla. Je to zákon vepsaný do lidského srdce, který Boží slovo ukazuje a
zhodnocuje, od Abrahama až po strhující
zjevení Ježíše: „Byl jsem na cestě, a ujali
jste se mě.“
Sám Pán nám nabízí sílu své milosti, aby
naše křehká vůle dosáhla plnosti křesťanské lásky.
Touto zkušeností nás Pavel učí také důvěřovat zásahu Boží prozřetelnosti, rozeznat a ocenit dobro získané skrze konkrétní
lásku mnoha lidí, s nimiž se setkáme na
naší cestě.
„Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“
Tento verš ze Skutků apoštolů navrhli
křesťané různých církví z Malty jako motto
pro Týden modliteb za jednotu křesťanů
2020.

Tyto komunity se společně věnují mnoha iniciativám na podporu chudých a migrantů: pořádají distribuce jídla, oblečení a
hraček pro děti, hodiny angličtiny na podporu sociálního začlenění. Touhou je posílit schopnost přijetí, ale také oživit společenství mezi křesťany náležejícími do různých církví, aby svědčilo o jediné víře.
A jak svědčíme my mezi bratry o Boží
lásce? Jak přispíváme k vytváření sjednocených rodin, solidárních měst, skutečně
lidské společnosti? Takto nám radí Chiara
Lubichová:
„Ježíš nám ukázal, že milovat znamená
přijmout druhého takového, jaký je, stejně
jako On přijal každého z nás. Přijmout druhého s jeho zálibami, myšlením, chybami,
jinakostí. (…) Udělat mu místo v sobě a
vyklidit ze srdce všechny předsudky, soudy
a instinktivní odpor. (…) Nikdy nevzdáme
Bohu tak velikou chválu jako tehdy, když
se snažíme přijmout svého bližního, protože tehdy stavíme základy bratrského společenství, a nic nedělá Bohu takovou radost
jako skutečná jednota mezi lidmi. Jednota
přitahuje přítomnost Ježíše mezi nás a jeho
přítomnost vše proměňuje. Přistupujme tedy ke každému bližnímu s přáním z celého
srdce jej přijmout a dříve či později s ním
navázat vztah vzájemné lásky.“
Letizia Magri
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POMOC POTŘEBNÝM
otec František požehnal koledníkům, sbírce
i všem, na jejichž dveře zaklepáme. Pak už
jsme si jen vyzkoušeli u Špalíčku koledování na nečisto (fotodokumentaci z něj přinášíme vlevo ), abychom nováčkům ukázali, jak se to dělá, a rozešli se jako správní
poslové na všechny strany, abychom zvěst
o putování tří králů mohli předávat dál.
V sobotu se vypravilo do ulic Chebu,
Františkových Lázní, Dolního Žandova,
Třebeně a dalších obcí naší a františkolázeňské farnosti nejvíc koledníků. Některé
skupinky koledovaly jen jeden den, některé
se vypravují opakovaně tento týden až do
neděle. Celkem máme letos 27 skupinek.
V sobotu se konala tradiční Tříkrálová
polévka, kterou jsme opět uspořádali v zádveří chrámu sv. Mikuláše a kterou jsme
dostali darem od pana místostarosty J. Černého a pana M. Černíka, jednatele firmy
TEREA, kterým tímto chceme moc poděkovat. Přišel i pan starosta Jalovec se svým
jablkovým závinem, takže kdo neochutnal,
jak pan Jalovec dobře peče třeba při adventních trzích v muzeu, měl teď zase jedinečnou šanci. Děkuji Danielu Danyimu za
přichystání zázemí pro polévku, Martinu
Svatkovi za ozvučení a Iloně Villicusové a
Zdence Nykodýmové za její vydávání. Také děkuji Aničce a Marušce Novákových,
Janě Haklové a panu faráři za zpěv koled
v zádveří chrámu. Jejich hudba a zpěv pomáhají předávat u stolů, kde se k polévce
setkávají především naši potřební, zvěst, že
se Kristus narodil a je tady přítomný úplně
pro všechny.
Chci také moc poděkovat týmu, který se
na faře po celý den staral v kuchyni o koledníky – Janě Krasové, Veronice Peťovské, Aničce Skoupé a Jaroslavě Haklové;
týmu řidičů, kteří vozili koledníky nebo
byli v pohotovosti – panu Hynku Papežovi,

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Ve chvíli, kdy píšu tento příspěvek, ještě
Tříkrálová sbírka 2020 probíhá, takže Vás
ještě nemohu seznámit s výsledky, ale rozhodně Vás mohu informovat o průběhu.
V pátek 3. 1. 2020 jsme se sešli s v
17:00 hodin ve farním sále s biskupem
Františkem, několika farníky a partou malých koledníků převážně z Waldorfské školy Wlaštovka z Chebu a z řad skautů a skutek z Chebu a z Františkových Lázní na
slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky. Po
úvodním vyprávění biskupa Františka o
jeho pestrých zkušenostech s koledováním
v Plzni například v tříkrálové tramvaji,
jsme si zopakovali pravidla „bezpečného
koledování“. Pak jsme se vypravili se do
chrámu sv. Mikuláše a Alžběty s figurkami
tří králů a dalšími postavičkami z Betléma,
abychom si připomněli jejich putování, jaký mělo důvod, smysl a cíl, a po té jsme
společně vyšli na náměstí, kde na zvoničce
6
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Hance Houdkové a Vlastě Černochové; a
týmu v kanceláři – Martině Belasové a Janě Formánkové. Velké poděkování patří i
Zdence Hulínské a Caffé 11, kteří nám opět
zajistili na polévku pro koledníky na faru.
Letos se konala Tříkrálová sbírka v České republice i u nás v Chebu už po dvacáté
a myslím, že je to na našem velkém týmu
znát: každý už ví, co má dělat, dělá to dobře a také rád s ostatními, a to se i odráží na
atmosféře, kterou potom přenášíme na koledníky. Těch máme letos celkem 72 a 23
vedoucích.
Velký dík patří Heleně Čverha, která dala v Dolním Žandově dohromady celkem 6
skupinek, což ještě nikdy, kam moje paměť
sahá, nebylo, a také Tříkrálový koncert odpoledne v sobotu 4. ledna v kostele sv. Michaela Archanděla.
Děkujeme také Vám všem, kteří přispíváte do kasiček, a vyjadřujete tak svou svůj
soucit s potřebnými i důvěru, že s Vašimi
prostředky bude dobře naloženo.
Děkujeme i Vám všem, kteří se za nás
modlíte. I to je důležitá služba, která pomáhá k tomu, že koledníci opakovaně vyjadřují vděčnost nejen za dary do kasičky,
ale i za vlídná přijetí a milá setkání, která
jsou pro ně povzbuzením se za rok bez ohledu na počasí, věk, únavu či nedostatek
času zase přihlásit a jít koledovat.

Ještě asi nikdy nebylo poděkování ve
Zpravodaji tak dlouhé jako letos, ale tím
výčtem současných spolupracovníků (snad
jsem na nikoho nezapomněla, protože nás
kmitá kolem TS fakt hodně 😉 – vidíte, že
dohromady je nás více než 100 dobrovolníků) chci vzdát tak i hold těm, kteří před
dvaceti lety s Tříkrálovou sbírkou v Chebu
začínali a postupně předávali své znalosti
jak na to dál až k nám. Také to berte jako
pozvání pro příští rok – budeme rádi za
každého, kdo se přidá do týmu a pomůže.
Jste vítáni. 😊
Přeji nám všem požehnaný rok 2020.
Eva Kolafová

SLUŽBA NEMOCNÝM
Spolupracovníci ve službě nemocným a
dobrovolníci z programů Bolest a moudrost
a Sasanka budou pokračovat ve svém scházení i po Novém roce ve stejném termínu –
každé poslední pondělí v měsíci. Nejbližší
setkání se konají v pondělí 27. ledna a 24.
února od 17:00 na faře. Toto pozvání platí
nejen pro všechny, kteří už jsou někde ve
službě nemocným, seniorům či dětem zapojení, ale i pro všechny, kdo o tom třeba
do budoucna uvažují.
eko
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MIKULÁŠ A ALŽBĚTA
Putovní výstava mapuje především rodinné či pracovní prostředí, podle toho,
kam oslovení lidé fotografa pozvali nebo
kde je právě zastihl.
Fotograf Jindřich Štreit se zaměřuje
především na dokumentární fotografii. Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obhájil v roce 2000
docenturu na katedře fotografie Filmové a
televizní fakulty Akademie múzických
umění v Praze, a v roce 2009 byl jmenován
profesorem. V roce 1982 byl vězněn v souvislosti se svými kulturními aktivitami.
Od roku 1967 do současnosti realizoval
na devět set samostatných výstav v řadě
zemí Evropy i v zámoří, jeho práce najdete
v řadě domácích i zahraničních galerií. Je
autorem tří desítek knižních publikací. Ve
svých dílech vytvořil tematické cykly fotografií, zaměřené na určitou subkulturu, především na vesničany, Romy, či přistěhovalce. Od roku 1990 část své práce soustavně
věnuje podpoře humanitární a charitativní
činnosti.
Cyklus Jsme ze stejné planety vznikl
v Charitě Česká republika jako součást projektu Pozitivní obraz cizince v České republice, který probíhal v letech 2011-2012
a byl spolufinancován Evropskou unií v
rámci programu Solidarita a řízení migračních toků. Po skončení projektu byly fotografie vystavovány na mnoha dalších místech Česka i v zahraničí.
Výstavu realizuje Poradna pro cizince a
migranty při Diecézní charitě České Budějovice za finanční podpory Ministerstva
vnitra České republiky, v rámci programu
Integrace cizinců 2019.
Kateřina Hamr

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
JSME Z JEDNÉ PLANETY
Ve společenském prostoru našeho chrámu
byla 8. 1. instalována nová výstava komentovaných fotografií, kterou bude možné navštívit do 31. 1. Autorem fotografií je fotograf Jindřich Štreit a doprovodných textů
novinářka Martina Vašíčková.
Výstava s názvem Jsme ze stejné planety
mapuje osudy lidí, kteří se narodili stovky a
tisíce kilometrů od českých hranic, ale rozhodli se žít v Česku. Příběhy tří desítek cizinců, kteří v České republice našli druhý
domov, zachytil svým objektivem dokumentární fotograf Jindřich Štreit.
Do projektu se podařilo zapojit migranty
z blízkého zahraničí, ze Slovenska, Německa, Polska, Ukrajiny, ale i zámořské a exotické národnosti, například ze Spojených
států, Kolumbie, Ekvádoru, Ugandy nebo
Jihoafrické republiky.
Různé životní osudy a zkušenosti dokresluje textová část výstavy od novinářky Martiny Vašíčkové, která zachycuje
příběhy portrétovaných cizinců, motivace
jejich rozhodnutí a komentáře života v
České republice.
Texty odhalují samozřejmosti, které si
mnozí Češi už ani neuvědomují – „jsme
tady, protože tu není válka“, „chci tady vychovávat děti, protože tady funguje sociální
a společenský systém“, „číšníci v restauracích a úředníci na úřadech jsou nevšímaví a
arogantní“, „všude na světě mi už vždycky
bude chybět kofola“, „Češi jsou neuvěřitelně negativní a depresivní, ale na druhou
stranu mají skvělý smysl pro humor“, „tady
jsem zapustil kořeny, kde jinde bych měl
být pochovaný“.
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CHRÁM SV. MIKULÁŠE A ALŽBĚTY

VÁS VÍTÁ

V našem chrámu jste vítáni všichni, svobodní
i žijící v manželství nebo partnerství, rodiče i bezdětní,
ovdovělí, rozvedení, lesby, gayové, nevyhranění nebo
prostě jiní a samozřejmě i děti a mládež všeho věku.
Jste vítáni všichni, ženy i muži, staří i mladí, zdraví
i nemocní, chodící po svých i jezdící na vozíku, mámy
potřebující nakojit i tátové, kteří se chtějí někam uklidit.
Jste vítáni všichni, smutní i veselí, slabí i silní,
chudí i bohatí, všichni, kdo tvrdě pracujete,
i všichni, kdo práci hledáte, všichni, kdo nemáte
střechu nad hlavou, i kdo jste na čemkoliv závislí.
Jste vítáni všichni, ať už přicházíte každý týden,
jednou za deset let nebo úplně poprvé,
ať jste se přišli pomodlit, nebo jen tak porozhlédnout.
Jste vítáni všichni, protestující i spokojení,
levičáci i pravičáci, tradicionalisté i novotáři,
milovníci tofu i milovníci zvěřiny.
Jste vítáni vy všichni, kdo nemáte rádi náboženství,
církev, místního faráře, biskupa nebo papeže,
ale samozřejmě i vy všichni, kdo je rádi máte.
Vítáme všechny zblízka i zdaleka, farníky,
poutnice, turisty, hledačky, pochybovače.
A zvlášť srdečně tu vítáme Tebe!
Více: www.mikulas.farnostcheb.cz Inspirace: www.coventrycathedral.org.uk

Tento text, inspirovaný podobným textem na vratech katedrály v Coventry, UK, byl
zpracován pastorační radou farnosti a je od Vánoc vyvěšen na vratech našeho chrámu.
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RADY Z RADY
bydlení pro dvě osoby doposud žijící bez
stálého přístřeší s cílem pomoci jim k získání zaměstnání a v budoucnu i vlastního
stálého bydlení. Kromě péče o pronajaté
prostory budou také spolupracovat na zajištění prostoru pohostinnosti pro lidi bez přístřeší v čase po nedělní bohoslužbě.

PASTORAČNÍ A EKONOMICKÁ
RADA FARNOSTI

PRODEJ POZEMKŮ DŘENICE
V prosinci naše ekonomická i pastorační
rada konzultovaly žádost města Chebu o
odkoupení některých pozemků v KÚ Dřenice (o celkové výměře 17.945 m2) souvisejících s lokalitou, kde město Cheb plánuje zřídit tzv. Průmyslovou zónu II. Po jednáních zástupců města Chebu s farářem a
se zástupci Biskupství plzeňského ekonomická rada tento prodej za podmínek sjednaných se zástupci biskupství odsouhlasila
a pastorační rada v návaznosti na své předchozí doporučení svůj souhlas podmínila
„splněním všech dnes standardních požadavků na ekologická a klimatologická kritéria budoucího využití těchto pozemků“ a
doporučila uzavření kupní smlouvy „podmínit ustanoveními směřujícími k zodpovědné ochraně přírody a krajiny v duchu
encykliky Laudato si‘ papeže Františka a
dalších dnešních standardů a příkladů dobré praxe v této oblasti“.
Majetková oddělení biskupství a města
nyní jednají o podobě kupní smlouvy, která
by tato doporučení zohledňovala. Zároveň
probíhá proces změny Územního plánu,
který tyto pro nás důležité otázky vyváženosti důrazů ekonomických, sociálních a
ekologických také podrobně řeší.

NÁJEMNÍ SMLOUVA BYT MÁJOVÁ
Ekonomická i pastorační rada se v prosinci
nakonec také zabývaly otázkou potřeby
úpravy výše nájmu za byt ve vlastnictví
farnosti v Májové ulici tak, aby odpovídal
výši nájmu v místě obvyklé (jak požaduje
biskupství plzeňské). Po osobním jednání
s nájemcem byla výše nájmu v tomto duchu od 1. 1. 2020 upravena.

PASTORAČNÍ VIZE FARNOSTI
V následujících týdnech se bude pastorační
rada věnovat dopracování aktualizované
dlouhodobé pastorační vize farnosti „Žít
život sloužící Životu“ a konkrétních pastoračních záměrů farnosti pro nejbližší dobu.

ROZVOJOVÝ PLÁN FARNOSTI
Ekonomická rada se pak kromě dopracování rozpočtu farnosti pro rok 2020 bude
s podporou pracovníků biskupství věnovat
zpracování dlouhodobého rozvojového
plánu farnosti, který podrobně zmapuje
stav veškerého majetku farnosti (včetně
zrestituovaných pozemků), výnosy z jeho
vlastnění, náklady na jeho správu a celkový
ekonomický potenciál farnosti a navrhne
hlavní linie rozvoje správy majetku, hospodaření s financemi a možnosti finanční
spoluzodpovědnosti na zajištění poslání
farnosti rozvedeného v pastorační vizi.
Za tímto účelem – i kvůli další správě
majetku farnosti – intenzivně hledáme někoho, kdo by se správě majetku farnosti byl
ochotný věnovat systematicky.
Petr Hruška

NÁJEMNÍ SMLOUVA KOTEC
Ekonomická i pastorační rada farnosti se
v prosinci a lednu také zabývaly využitím
prostor, které se v bočním křídle farní budovy (vchod ze Školní ulice) uvolnily po
kontaktním centru Kotec, které bylo přesunuto do jiných prostor mimo centrum města. Pastorační rada opět v návaznosti na listopadové setkání podpořila uzavření nájemní smlouvy na dočasné podporované
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Během prezentace moniturující jednotlivé oblasti poslání farnosti byla vysvícena
všechna jména spolupracovníků, kteří se do
farních služeb zapojují. Každý pak (i ti,
kteří se setkání zúčastnit nemohli) dostal
malý symbolický dárek a záložku
s následujícím textem:
„Jsme totiž Boží spolupracovníci, vy jste
Boží pole, Boží stavba. Podle Boží milosti,
která mi byla dána, položil jsem jako zkušený stavitel základy, dále na tom staví už
jiný. Každý však ať se dívá, jak na tom dále
staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je už položen – a tím je
Ježíš Kristus“ (1 Kor 3,9-11)
Milá sestro, milý bratře,
děkujeme Ti z celého srdce za Tvoji
ochotu svým jedinečným způsobem se podílet na poslání naší chebské farnosti Žít
život sloužící Životu. Vážíme si toho a vyprošujeme do nastávajícího roku naději na
společné cestě, radost v Kristu a odvahu k
další spolupráci na Božím poli.
P. Petr & pastorační rada farnosti

SETKÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ
V prosinci pastorační rada spolu s farním
týmem uspořádala setkání pravidelných
spolupracovníků farnosti a farní charity.
Z pozvaných 113 farníků či přátel farnosti, kteří se v uplynulém roce častěji podíleli na službách farnosti, se nás ve čtvrtek
12. 12. na faře sešlo 57.
Osobně jsem měl ze setkání velkou radost, protože na něm byla cítit velká vděčnost za možnost podílet se na poslání farnosti sdílet evangelium v našem okolí a
ochota k další spolupráci na tomto poslání.
Jak jsem už říkal v kostele, podporu a
obdiv samozřejmě zasluhujete i vy mnozí,
kteří své poslání sdílet evangelium žijete
především v prostoru svého osobního, rodinného, studijního, pracovního či společenského života a ke spolupráci na službách farnosti jako celku vám už kapacita
nezbývá. Přesto jsme chtěli při této příležitosti poděkovat právě těm z vás, kterým
vaše osobní situace dovoluje spolupracovat
i takto a pomáhat tak skrze služby farnosti i
ostatním farníkům a lidem, ke kterým jsme
posláni, být lidmi, kteří vědí, že jsou
v Kristu nesmírně obdarováni a o toto bohatství se dělí s druhými.

Ještě jednou tedy velké díky!
P. Petr

SETKÁNÍ LEKTORŮ A AKOLYTŮ
Ve středu 22. 1. 2020 jsou ke společnému setkání zváni všichni, kteří byli pověřeni ke
službě předčítání Božího slova při mši svaté (lektoři) či ke službě podávání eucharistie
při mši svaté nebo nemocným v domácnostech či lůžkových zařízeních (akolyté).
Zveme jak ty, kteří z jakýchkoli důvodů už v těchto službách nechtějí pokračovat, tak
ty, kteří budou ochotni tyto služby zastávat i nadále. Přivítáme ovšem i ty, kteří by se
rádi k této službě přidali, nebo se s ní alespoň třeba zatím jen nezávazně seznámili.
Při setkání se podělíme o dosavadní zkušenosti, vyjasníme případné otázky ohledně
těchto služeb a připomeneme si základní praktické přístupy k jejich vykonávání.
Především bychom však chtěli společně poděkovat, že můžeme mít na těchto službách podíl, a vyprosit si požehnání do jejich dalšího vykonávání.
Na setkání se těší Petr Hruška, Jana Karasová a Jana Formánková
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ZPRÁVY Z LORETY
teční běh. Pro ty, kteří by běh do cíle už
nezvládli, stálo před Loretou několik „silvestrovských taxíků“. Ale nebyly moc využity.
Až do poledne byla Loreta plná účastníků. Odpočívali na lavičkách před zpátečním během, popíjeli čaj a stoly s občerstvením se prázdnily. Po poledni už nepřišel nikdo. Pořadatelé zabalili zbytky „bufetu“, naložili pytle s odpadky a ve 12:50 odjeli. Loreta se vrátila do zimního odpočinku.
ako

ROZBĚHLI TO NA LORETU
Chebský běžecký klub Rozběhnito vybral
pro Silvestrovský běh před několika lety
trasu od městské sportovní haly v Chebu na
Loretu a zpět. Poprvé běželo 8 běžců. Pak
se rok od roku počet účastníků stupňoval.
Tentokrát jich už bylo 446.
Start byl v 10 hodin a krátce před jedenáctou dorazili na Loretu první běžci. Byl
mezi nimi i pan starosta Antonín Jalovec.
Pak přibíhali, přijížděli na kolech i na koloběžkách další a další účastníci. Běžecký
klub pro ně připravil bohaté občerstvení a
teplé i studené nápoje k posilnění na zpá-

FÓRUM
s námi chodí pět let a je to skvělá královna,
přidal se k nám po třetí Petr B., což mě také moc těší. Jsem vám všem vděčná, že
tvoříme pokojnou skupinku a už se těším
na příští rok. Ještě jednou velké díky, a i
těm, kteří se k nám připojují náhodně, letos
to byla Eliška D.
Dana V.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka byla hezká, bylo hodně
dětí i dospělých. Všem se to líbilo, děti měly radost, že mohou chodit. Někteří už
chodí dlouho a těší se na příští koledování.
Zdeněk Vild
Já děkuji, Zdeňku, Tobě, že už tvoříme
skupinku skoro deset let. Justýnka J., ta už
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OuKhej!
PRÁZDNÁ ŽIDLE

SPOLEČNĚ NA CESTĚ

Jeden starý muž těžce onemocněl. Protože
nemoc byla vážná, přišel ho domů navštívit
farář. Jakmile vstoupil do pokoje nemocného, všiml si prázdné židle. Měla zvláštní
místo, hned vedle postele, na které odpočíval nemocný. Kněz se tázal, k čemu ta židle slouží.
Muž se slabě usmál a odpověděl mu:
„Představuji si, že na židli sedí Ježíš. Právě
než jste přišel, jsem s ním mluvil… Dlouhá
léta se mi modlitba zdála strašně obtížná,
až mi jeden přítel poradil, že modlitba je
vlastně povídání s Ježíšem. Tak si teď
představuji Ježíše na židli naproti sobě, vyprávím mu a poslouchám, co mi odpovídá.
A už nemám s modlitbou těžkosti.“ Za několik dní přišla dcera starého muže na faru,
aby oznámila, že její tatínek zemřel.
„Nechala jsem ho jen pár hodin samotného,“ řekla. „Když jsem se vrátila do pokoje, našla jsem ho už mrtvého. Hlavu měl
opřenou o prázdnou židli, kterou chtěl mít
stále vedle své postele.
Příběhy pro potěchu duše

Po vánoční a lednové přestávce se koncem
ledna opět s našimi dětmi vydáme na společnou cestu a bude pokračovat každočtvrteční scházení na faře dalším cyklem deseti setkání (od 30. 1. do 2. 4.), vždy od
16:00. Tento cyklus bude zahájen výpravou za zimními poklady, ke které se sejdeme v pátek 31. 1. v 18 hod. na faře a
ukončíme ji v sobotu 1. 2. odpoledne tamtéž. Další výprava nás pak čeká na závěr
tohoto cyklu setkávání, a to 3. – 4. 4. Pokračují také rodinné mše svaté o prvních
nedělích v měsíci. Nejbližší bude „hromnicová“ (2. 2.), další pak „postní“ (1. 3.). A
už také pomalu přemýšlíme, kam letos pojedeme na Dovádění (1. – 5. 7.). Abychom
sehnali odpovídající chalupu, na nejbližší
výpravě (31. 1.) budou rozdány přihlášky,
které bude třeba odevzdat nejpozději do
konce února. Podmínkou účasti na dovádění letos bude účast na čtvrtečních setkáváních, nebo alespoň na jedné společné víkendové výpravě během školního roku.
Agas
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ZMIZELÉ KOSTELY
zničeno. V dubnu 1955 bylo rozhodnuto o
demolici; zbořena byla v roce 1958.
Poselství: Kolik dnešních „žen v naději“ či
jejich partnerů prožívá početí nového života
jako něco nechtěného, komplikujícího jejich plány, narušujícího jejich „svobodu“…
Možná je na čase i v naší společnosti mnohem intenzivněji nejen bránit důstojnost
každého života od jeho početí až k přirozené smrti, ale především vytvářet prostory,
kde se lidé zaskočeni těhotenstvím mohou
setkat s podporou, praktickou pomocí a povzbuzením k naději.
Požehnání: Děkujeme Ti, Bože, že jsi Bohem maličkých a každého jsi již v lůně jeho
matky obdaroval nesmírnou důstojností.
Prosíme o novou schopnost naší společnosti
přijímat nově počatý život s vděčností a
odpovědností.

KAPLE PANNY MARIE
V MAŠKOVĚ
Lokalita: N 50°4.416', E 12°23.327' / N
50°4.429', E 12°23.257'
Období: 1753 – 1958
Téma: rodina, děti v rodině a ochrana nenarozeného života
Motto: „Nechte děti přicházet ke mně a
nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království“ (Lk 18,16).
Historie: Kapli v Maškově založil v roce
1753 krejčovský mistr Hammerschmidt z
Dřenic. Zvětšena byla v r. 1772 a 1807. Pak
zchátrala. V létech 1853 až 1855 vystavěl
asi 90 m na SZ od místa této kaple místní
stavitel Adam Haberzetl větší kapli ve slohu novogotickém. V kapli byla kopie mariánského obrazu z poutního místa Horních
Frank Marienweiher. Na vnější zdi byl namalován Ochranný plášť Boží. Kaple byla
cílem mnoha poutníků, zvláště „žen v naději“. Roku 1945 byla kaple mírně poškozena
při náletech. V roce 1950 již měla silně poškozenou střechu a vnitřní zařízení bylo

Kaple Panny Marie v Maškově – snímky
zachycují stav kolem r. 1898
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SPOLKY A SPOLEČENSTVÍ
staurování těchto tří obrazů. Nadační fond,
původně zřízený z nadace Ing. Antona Harta, naší žádosti na svém prosincovém zasedání vyhověl a restaurování obrazů uhradí.
Uměleckou opravu provede jejich autor
akad. malíř Jaroslav Šindelář a má být
ukončena do zahájení letošní sezóny.
ako

SPOLEK MARIA LORETO
NADAČNÍ FOND UMOŽNÍ OPRAVU
OBRAZŮ NA LORETĚ
První obrazy z Mariánského cyklu akad.
malíře Jaroslava Šindeláře byly na Loretě
instalovány v r. 2001 a 2002. Bylo to Zvěstování Panně Marii, Narození Ježíše a Smrt
Panny Marie. V následujících letech, než
José Kočí zhotovil pevné dřevěné stojany
na zimní uskladnění, byly obrazy mrazem,
větrem a dešti nenávratně poškozovány. V
následujících letech se jejich stav dále
zhoršoval, takže nyní se vzhled těchto tří
obrazů výrazně liší od ostatních a je nezbytně nutná jejich oprava.
Náš SML proto v listopadu 2019 požádal Nadační fond o finanční pomoc na re-

KLUB KŘESŤANSKÝCH ŽEN
CO SE CHYSTÁ NA LETOŠNÍ ROK
Členky KKŽ se budou letos scházet opět
každý druhý čtvrtek v měsíci od 14:00 v
Klubu důchodců v Dlouhé ulici. Na únorovou masopustní schůzku jsou pozvány také
ženy z Waldsassenu. Na květen je naplánován celodenní zájezd autobusem do Plzně s návštěvou Meditační zahrady.
Na letní měsíce,
kdy se členky v
klubovně nescházejí,
naplánovala
předsedkyně
A.
Kolková výlety do
Lokte a do Sokolova; na oba výlety se
pojede vlakem s
využitím výhodné
seniorské
slevy
(jízdenka do Sokolova je za 12 Kč).
Další výlet bude do
Pomezí s návštěvou
historického kostelíka a v červenci
opět na poutní mši
sv. na Svatou Annu.
Termíny výletů budou projednány na
schůzkách.
ako
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Z KANCELÁŘE
BLAHOPŘEJEME

Dolní Žandov: 2.814 Kč (celkem)
 Pravidelné příspěvky převodem:
prosinec: 19.700 Kč

V měsíci lednu a únoru roku 2020 oslaví v
naší farnosti svá životní
jubilea šest našich farnic. Protože ale u žen
bychom věk prozrazovat neměli, uvádíme
pouze dny jejich narozenin: Jsou to:
Blažena JEDLIČKOVÁ (4. ledna)
Mária HEŘMANOVÁ (14. ledna)
Marie ŠALÁTOVÁ
(17. ledna)
Miluše FUCHSOVÁ
(21. ledna)
Anna BOROVIČKOVÁ (26. ledna)
Helga MALCOVÁ
(11. února)
Všem našim milým jubilantkám vyprošujeme stálou Boží přízeň a požehnání, a
jako výraz díků za vše dobré, co pro své
blízké i naši farnost vykonali a vykonávají,
jim posíláme blahopřání a symbolickou
květinu.

OZNÁMENÍ
Nabídka společenství třetího řádu sv.
Františka: Vždy třetí neděli v měsíci od
14.00 se na sokolovské faře schází společenství třetího řádu sv. Františka. Případný
zájemce se může obrátit na pana Maříka
(marik.kv@seznam.cz) nebo na P. Marka
Hrice z Ostrova (mesar@atlas.cz), který je
duchovním
průvodcem
společenství.
Schůzky jsou nezávazné, časem se zájemce
může rozhodnout, zda by se chtěl stát členem třetího řádu, nebo zda by chtěl nadále
chodit jako host. Člen třetího řádu by měl
žít podle evangelia, nebýt závislý na majetku a mít vztah k přírodě

ÚKLIDY U SV. MIKULÁŠE
Pravidelné „malé“ úklidy chrámu sv. Mikuláše a Alžběty se letos uskuteční:
 leden (skupinka Jany Karasové)
 únor (skupinka z Chrámového sboru)
 březen 2. 3. 2020 (Večery chval)
 duben (skupinka Jany Karasové)
 květen (skupinka z Chrámového sboru)

Z FARNÍ MATRIKY
 Křty:
8.12. Marek Dan Pavlas
18.12. Matilda Frances Marie Macháčková
 Pohřby:
27.11. Hildegarda Špírková
9.12. Josef Šperl
27.12. Marie Schytilová
3. 1. Rudolf Puška

„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.

EKONOMIKA FARNOSTI
 Sbírky liturgické
Cheb:
24.11. 4.641 Kč
1.12. 4.988 Kč
8.12. 4.344 Kč
15.12. 4.145 Kč
22.12. 5.792 Kč
25.12. 5.426 Kč
29.12. 3.991 Kč

Generální úklid 25. 4. 2020 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.
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NENECHTE SI UJÍT
 Dokumentární film Krajina v tísni úterý 14. 1. od 19:00 Kino Art Kamenná ulice
 Letos uplyne 75 let od osvobození koncentračního tábora Osvětim. V rámci tohoto výročí pořádá knihovna Týden židovské
kultury 20. 1. – 27. 1. Vstup na akce je
volný kromě nedělního koncertu, na který
je možné zakoupit vstupenky v divadle a
infocentru. Z programu:
o Po 20. 1. 18:15 Sám u stmívání (divadelní hra divadla Dagmar z dopisů židovského básníka Jiřího Ortena)
o Út 21. 1. 18:15 Reflexe viny (přednáška
PhDr. Jakuba Formánka)
o St 22. 1. 18:15 Hudební večer (židovské písně a melodie hraje Jidiš ve třech)
o Čt 23. 1. 18:15 Četba z děl židovských
autorů (herci ZDCH Radmila Urbanová, Pavel Marek, Jindřich Skopec)
o Pá 24. 1. 18:15 Židé v českém pohraničí (přednáška Mgr. Karla Hrdličky)
o So 25. 1. 16:00 Odhalení pamětní desky
chebské synagogy naproti Městské knihovně v Chebu
o So 25. 1. 17:00 Židé v Chebu (přednáška PhDr. Jitky Mlsové)

o Ne 26. 1. 19:00 Koncert v Západočeském divadle v Chebu k připomínce 75.
výročí osvobození Osvětimi (Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu)
 Setkání lektorů a akolytů 22. 1. 17:00
 Večer chval středa 29. 1. 19:00 farní sál
 Společně na cestě: Další cyklus setkávání dětí začíná ve čtvrtek 30. 1. Podrobnosti a informace o rodinných bohoslužbách, víkendových výpravách a letním Dovádění najdete v rubrice OuKhej! str. 13.
 Setkání služby nemocným v pondělí
27. 1. a v pondělí 24. 2. vždy od 17:00
 Popeleční středa 26. 2. mše 17:00 fara
 Večer chval středa 26. 2. 19:00 farní sál
 Zvěstování Páně středa 25. 3.
 Velikonoční triduum 9. – 12. 4.
 Noc kostelů pátek 5. 6.
 Těla a Krve Páně neděle 14. 6.
 Poutní maraton 20. 6.
 Dovádění 1. – 5. 7. zatím na neznámém
místě, více v rubrice OuKhej!
 Farní dovolená 2. – 8. 8. nejspíše
v Pošumaví a ve velmi pohodlném objektu
vhodném i pro starší. Přihlášky a bližší informace připravujeme.
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KONCERT K MEZINÁRODNÍMI DNI
PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU
neděle 26. 1. 2020 19:00 – 20:45
Západočeské divadlo v Chebu
Předprodej vstupenek v divadle či infocentru
od 1. prosince 2019, cena 350,- Kč

19:00 Státní hymny – Česká republika, Stát Izrael
Proslovy (Mgr. Antonín Jalovec, PhDr. Jakub Formánek)
P. Petr Hruška – slova pokání
Hans Krasa Ouvertura pro komorní orchestr
Felix Mendelssohn - Bartholdy
Koncert pro housle a orchestr e-moll
Wolfgang Amadeus Mozart Requiem d-moll
Provedení koncertu: Západočeský symfonický orchestr
Dirigent: Stanislav Bogunia
Sbor pro Requiem:
Smíšený pěvecký sbor Čerchovan Domažlice
Sólo housle: Ivan Ženatý
Hlasy pro hymny a Requiem:
Lea Vítková (soprán), Sylva Čmugrová (alt),
Aleš Voráček (tenor), Daniel Klánský (bas)
Moderátor večera: Pavel Marek
BĚHEM KONCERTU BUDE MOŽNÉ PŘISPĚT DO SBÍRKY
PRO HOSPIC SV. JIŘÍ V CHEBU.
PO SKONČENÍ KONCERTU BUDE VYHLÁŠEN VÝSLEDEK.

FARNÍ TAXI V LEDNU A ÚNORU 2020
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. Přihlásili se už také další dobrovolníci, takže se tato služba nejspíše
ještě rozšíří.
18
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FARNÍ KALENDÁŘ
!!Pravidelné bohoslužby a setkání naleznete na poslední straně v „PRAVIDELNOSTECH“!!
12. 1. neděle
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – KONEC VÁNOČNÍ DOBY
sobota 17:00 D. Žandov fara / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
13.1. pondělí 15:00 slavení eucharistie
DPS Spáleniště
15.1. středa
8:00 slavení eucharistie (7:00 adorace)
kaple sv. Jana fara
17.1. pátek
17:00 slavení eucharistie (16:00 zpovídání)
kaple sv. Jana fara
19. 1. neděle
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sobota 17:00 D. Žandov fara / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
20. – 26. LEDNA 2020: TÝDEN ŽIDOVSKÉ KULTURY V CHEBU
20.1. pondělí 15:00 slavení eucharistie
DPS Skalka
22.1. středa
8.00 slavení eucharistie (7:00 adorace)
kaple sv. Jana fara
22.1. středa
17:00 setkání lektorů a akolytů
farní sál Cheb
24.1. pátek
17:00 slavení eucharistie (16:00 zpovídání)
kaple sv. Jana fara
26. 1. neděle
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sobota 17:00 D. Žandov fara / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
27.1.
pondělí 17:00 setkání služby nemocným
fara Cheb
29.1.
středa
8:00 slavení eucharistie (7:00 adorace)
kaple sv. Jana fara
29.1.
středa
19:00 Večer chval
kaple sv. Jana fara
31.1.
pátek
17:00 slavení eucharistie (16:00 zpovídání)
kaple sv. Jana fara
2. 2.
neděle
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sobota 17:00 D. Žandov fara / neděle 10:00 Mikuláš Cheb/ neděle 18:00 fara Cheb
3.2. pondělí 15:00 slavení eucharistie
LDN Amica
5.2. středa
8:00 slavení eucharistie (7:00 adorace)
kaple sv. Jana fara
7.2. pátek
17:00 mše za nemocné (16:00 adorace a zpovídání) kaple sv. Jana
9. 2. neděle
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
D. Žandov: sobota 17:00 fara / Cheb sv. Mikuláš 10:00 / fara Cheb 18:00
10.2. pondělí 15:00 slavení eucharistie
DPS Spálenště
12.2. středa
8:00 slavení eucharistie (7:00 adorace)
kaple sv. Jana fara
14.2. pátek
17:00 slavení eucharistie (16:00 zpovídání)
kaple sv. Jana fara
16. 2. neděle
6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sobota 17:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
17.2. pondělí 15:00 slavení eucharistie
DPS Skalka
19.2. středa
8:00 slavení eucharistie (7:00 adorace)
kaple sv. Jana fara
21.2. pátek
17:00 slavení eucharistie (16:00 zpovídání)
kaple sv. Jana fara
23. 2. neděle
7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sobota 17:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
24.2. pondělí 17:00 setkání služby nemocným
fara Cheb
26.2. středa
17:00 Popeleční středa – začátek postní doby kaple sv. Jana fara
26.2. středa
19:00 Večer chval
farní sál Cheb
28.2. pátek
17:00 slavení eucharistie (16:00 zpovídání)
kaple sv. Jana fara
1. 3. neděle
1. NEDĚLE POSTNÍ
sobota 17:00 D. Žandov fara / 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 (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 (kromě prázdnin)
salonek fara Cheb
Čt
16:30 zkouška scholy (kromě prázdnin)
salonek fara Cheb
Pá
16:00 možnost slavit svátost smíření (1. pátek s adorací) kaple sv. Jana fara
Pá
17:00 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).
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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výtisků. Vychází zpravidla 1. neděli v měsíci. Toto číslo vyšlo 12. 1. 2020, příští vyjde 23. 2. 2020. Příspěvky
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