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EDITORIAL
Tak zase vychází Zpravodaj každý měsíc, jak jste určitě zaznamenali, a doufám, že se
tím i potěšili. Důvod je prostý: co nejvíce se vám zase přiblížit a poskytnout vám včas
informace o všech akcích a aktivitách, které se v naší farnosti chystají, včetně reflexí
všeho, co v naší farnosti proběhlo. Dvouměsíční periodicita kladla nároky nejen na přípravu kalendáře akcí (a občas nebylo možné zachytit a oznámit předem nepředvídatelné
změny), ale i na naše paměťové buňky. „Nepamatuješ si, co to mělo být příští středu? A
bylo to vůbec ve středu… Jejda, kam jsem zase ten Zpravodaj založil, nevíš náhodou?“
V „provozu“ je sice už i farní web, ale co si budeme povídat. My dříve narození, i když
už také v převážné většině užíváme a přiměřeně ovládáme i nejmodernější technologie,
pořád ještě preferujeme tištěné slovo. Proto také se informace zveřejňované na webových stránkách nyní vzájemně doplňují s články a zprávami otištěnými na stránkách
Zpravodaje.
Takže vítejte v listopadovém čísle. Kromě duchovních zamyšlení a důležitých informací týkajících se aktuální situace v souvislosti s opatřeními směřujícími k potlačení
pandemie si připomeneme v článku Alenky Kovaříkové ty z farníků, členek a členů dobrovolnické skupiny Maria Loreto, kteří na poutním místě obětavě sloužili od jejího založení v roce 2003, velmi často až do svého skonu. Pamatujme ve svých modlitbách za
naše zemřelé i na ně.
A nezapomínejme v těchto těžkých dnech ani na živé, zvláště ty, kteří jsou nyní pro
nemoc či pokročilý věk opět izolovaní v nemocnicích nebo v zařízeních. Potěšme je
aspoň telefonátem a ujištěním, že vůbec nejsou sami.
rym

SLOVO FARÁŘE
obětavě pomohl do kostela z farní kaple
přestěhovat a znovu tam zprovoznit techniku a pomáhá i s jejím provozem. Děkuji
také malému týmu složenému ze zástupců
zpěváků, hudebníků, lektorů a pastorační
rady, který se mnou na přípravě těchto bohoslužeb obětavě spolupracuje.
Že je situace u nás ohledně pandemie koronaviru velmi vážná, o tom vám psát, myslím, nemusím, to snad už došlo každému.
To, že to vláda zvládá velmi chaoticky, o
tom také není pochyb. Že je třeba pečlivě a
s osobní zodpovědností dbát na dodržování
všech opatření, to je také jasné. Přes to přes
všechno ovšem není třeba skládat ruce v

PĚT VELKÝCH SLOV NADĚJE
Moji milí,
od 4. října, kdy vyšlo říjnové číslo Zpravodaje, nabraly události rychlý spád. Již to
není maximálně 10, ani 6 lidí v kostele, ale
vrátili jsme se vlastně ke stejnému režimu
bohoslužeb jako na jaře: veřejné bohoslužby se konat nemohou. Na rozdíl od jara nedělní mše slavím za vás za všechny (a věřím, že duchovně spolu s vámi se všemi)
v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty (tradičně
od 10 hod.). Mše je přenášeno online, takže
ti, kdo máte přístup k internetu, se můžete
připojit přes farnostcheb.cz/live. Moc děkuji za podporu Martina Svatka, který velmi
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klín. A už vůbec není na místě se nechat
převálcovat strachem z budoucnosti…
Kdo jiný než my, kdo známe Ježíše Krista vzkříšeného, by měl svědčit o jistotě Boží blízkosti a činné lásky uprostřed JAKÉKOLI situace? Kdo jiný než my, kdo známe Ježíše Krista vzkříšeného, by měl mít
jistotu, že se nepropadneme někam do nicoty, i kdybychom zemřeli? Kdo jiný než my,
kdo známe Ježíše Krista vzkříšeného, by
měl být schopný se každý večer uložit do
Božích rukou s důvěrou – možná i s oněmi
„pěti velkými slovy“ hospicového hnutí
„děkuji vám“, „odpusťte“, „odpouštím
vám“, „mám vás rád“ a „loučím se s vámi“
vyslovenými vůči našim blízkým?
Rád bych vás místo pasivní rezignace či
aktivistického pobíhání všude možně a nemožně vyzval k tomu, abychom přijali výzvu tohoto Ježíše Krista vzkříšeného a začali (či pokračovali) s ním spolupracovat na
léčení dnešního nemocného světa, a to
z vlastního nitra. Každý svým způsobem,
každý jedinečně, každý v jiném poli působnosti, ale opravdu VŠICHNI. Protože
všichni jsme Jeho Tělem. Všichni máme
účast na jeho smrti i vzkříšení. Všichni
jsme k tomu obdařeni Jeho Duchem.
Pro mnohé z vás to bude důvěryplné pokračování v tom, co děláte běžně (péče o
vaše blízké v rodině, poctivé nasazení se v
práci, důvěryplná osobní a rodinná modlitba). Velmi pravděpodobně to také bude
znamenat učení se mnoho nového (nové
způsoby komunikace, nové způsoby vyjadřování blízkosti i zpovzdálí, nové způsoby
zvládání školy vašich dětí, nové způsoby
vycházení vstříc potřebám naší širší rodiny,
sousedů, ostatních farníků, nové způsoby
propojení se v modlitbě…). Někdo z vás
třeba zváží, že má kapacitu a dovednosti na
to, aby se přihlásil jako dobrovolník do
nemocnice. Někdo se zapojí třeba jen do
pečení buchet či organizaci nákupů nebo
výuky dětí pro chebské zdravotníky (organizuje otec Metoděj, nemocniční kaplan, za

nás koordinuje Eva Kolafová – chcete-li se
nějak zapojit, ozvěte se jí). A někdo bude
„jen“ vytrvale zdravotníkům a dalším „nasazeným“ žehnat při každodenním růženci
(viz farnostcheb.cz/ruzenec) či jiné formě
přímluvné modlitby. Všechno má svůj
smysl. A děkuji moc každému, kdo tvůrčím
způsobem hledá, co pro něj toto Ježíšovo
pozvání být součást řešení, a ne součástí
problému, konkrétně prakticky znamená.
A především v tom všem nezůstaňte sami.
Obnovte sítě svých vztahů a sdílejte se s
lidmi, kterým důvěřujete (můžete se také
připojit k výše zmíněnému online růženci a
každý večer se tam s pár farníky vidět „naživo“). I já budu velmi rád, když se mi
ozvete, ať už mailem, nebo telefonicky
(když to nezvednu hned, ozvu se zpátky
hned, jak to bude možné). Dokud se tato
vlna nezmírní, bude vhodné rezignovat na
návštěvy, které nejsou nezbytně nutné, ale
pokud byste si to opravdu přáli a telefonický kontakt a modlitba o samotě pro vás
„nefunguje“, velmi rád vás navštívím a
domluvíme se, jak to udělat, abych vás neohrozil či abych pak neohrozil někoho dalšího. Jestli ještě nemáte moje číslo v telefonu, uložte si jej tam (608 656 557). Pokud
byste věděli o někom, kdo je osamocený
v nemocnici či v domovech pro seniory,
dejte mi, prosím, také vědět. Zaregistroval
jsem se v těchto zařízeních jako dobrovolník a mám tam tedy možnost přístupu. Další informace na farnostcheb.cz/koronavirus.
Děkuji moc za vás za všechny. Pokud
jsem někomu skutkem, slovem či opomenutím ublížil, prosím, odpusťte mi to. I já
odpouštím, pokud se mě někdy něco z vašeho jednání či slov dotklo. Mám vás
všechny moc rád, i když to neumím dávat
najevo tak, jak byste možná někteří z vás
potřebovali. A kdybychom se s někým už
neviděli, těším se, že v oslaveném těle našeho Ježíše Krista si pak jednou budeme
blízcí víc než kdy jindy tady na zemi.
Váš Petr
4
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toto setkání s Pánem skrze Eucharistii, požehnání i smíření.
A pak – naším domovem je i příroda,
stvoření dané lidem od dobrého Boha jako
náš pozemský domov. Nezůstávejme tedy
podobně jako apoštolové po Kristově smrti
ve strachu za zavřenými dveřmi. V přírodě
je místo, kde, když jsme sami či jen ve skutečném rodinném kruhu, můžeme i sundat
jinak tak potřebnou a pro naše zdraví důležitou roušku, Boha chválit i prosit a nadechnout se vůně Božího domova.
Sestry a bratři, modlím se intenzivně za
nás všechny a připomínám naše letošní
diecézní motto: „Nebojte se, já jsem přemohl svět!“ Zvu Vás nejen k velké zodpovědnosti, ale také k plnosti života: zůstaňme doma v plnosti toho, co domov skutečně znamená.
+ Tomáš Holub
biskup plzeňský
16. října 2020

SLOVO BISKUPA TOMÁŠE
Sestry a bratři,
v těchto dnech se na nás obrátil pan ministr
zdravotnictví s kratičkou, ale o to důležitější výzvou: „prosím, zůstaňte doma.“
Osobně jeho prosbu plně podporuji: Je
naléhavě třeba vyvarovat se všech zbytečných i nadbytečných kontaktů. Proto i já
Vás prosím: zůstaňte doma.
Jen bych chtěl slůvko doma pro nás
křesťany trochu upřesnit, a to i po konzultaci s mým osobním lékařem, panem doktorem Cyrilem Muchou:
Doma znamená nejen v našem bytě mezi
čtyřmi stěnami, které v nás mnohdy sami o
sobě zvyšují úzkost, jež může následně mít
i neblahý vliv na naši imunitu. Doma pro
nás křesťany znamená také zůstávat v blízkosti našeho Pána. A proto k našemu domovu jednoznačně patří i náš kostel.
Zcela podporuji, abychom tam v duchu
tak potřebné zodpovědnosti nyní nechodili
společně, ale abychom toto místo vyhrazené pro domácí setkání s Bohem navštěvovali jednotlivě.
Setkání s Kristem v eucharistii bytostně
patří k domovu katolických křesťanů. Proto
Vás, sestry a bratři, povzbuzuji: navštěvujte
jednotlivě při dodržení všech hygienických
předpisů Váš kostel, abyste si ze setkání s
Pánem života a naším dobrým Pastýřem
mohli odnést do svých domácností rozměr
pokoje, který vytváří skutečný domov a
tento svět ho nemůže dát. Ale znovu zdůrazňuji: mám nyní na mysli návštěvu kostela pro jednotlivce. Proto, i když se v kostele
nebo v jeho okolí uvidíte s Vašimi přáteli,
nezastavujte se s nimi k rozhovoru, jen jim
třeba na dálku zamávejte. A hlavně se za
sebe navzájem modlete.
Své spolubratry kněze moc prosím, aby
Vám toto setkání s Pánem umožnili, aby při
velmi pečlivém dodržení všech hygienických předpisů byli těmi, kdo Vám umožní

Jsem rád, že obsah dopisu odráží obsah mé
diskuse s Otcem biskupem. Je třeba chovat
se zodpovědně a dodržovat všechna hygienická pravidla, tak jak je doporučuje ministr zdravotnictví. Duchovní a duševní pohoda je však nedílnou součástí prevence proti
současné virové nákaze, a proto povzbuzení
k návštěvě kostela i k procházkám v přírodě
chápu i z lékařského hlediska za velmi
vhodné.
As. MUDr. Cyril Mucha
1 LF UK Praha,
člen Centrální Etické komise MZ ČR

SLOVO BISKUPŮ
Drazí věřící,
tak jak jsme se na vás obraceli na začátku
první vlny pandemie, obracíme se na vás i
nyní, v této nelehké době, kdy procházíme
všichni další těžkou zkouškou. Řada našich
rodinných příslušníků je nemocná nebo v
karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navště5
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vovat své blízké.
Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby
stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro
individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude,
kde je to možné a byli k dispozici posloužit
svátostmi jednotlivcům.
Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již
postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla
II., který si sám musel projít zkouškou své
těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás
přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho
hluboké svědectví víry může pro nás být v
této době příkladem a pamatujme, že Pán je
stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.

Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale
také duchovním, bohoslovcům, studentům
a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.
Spojujme se společně každý den ve
20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a
prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na
lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory,
všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří
nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.
Vaši čeští a moravští biskupové
21. října 2020
v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

CESTY VÍRY
VELIKONOCE 2020

Ve čtvrtek jsme mu tleskali,
protože nastoupil do služby
pod tisícem jmen a tváří.
Vytíral podlahu v nemocničním pokoji
a chytil přitom trochu té korony,
co ho zabila.
Velký pátek byl letos tisíckrát,
všude, kde se Ježíš ujímal bezmocných,
kde spolu umírali,
kde v té bídě spolu slavili Velikonoce:
spolu ve smrti i vzkříšení.

Kde je Ježíš
o těchto divných Velikonocích?
Zamčený v kostele jak v temném
hrobě? Letos ne.
Zámky povolily, kámen je odvalen!
Vstal, vzkříšen, živý jako vždy,
kráčí světem, námi nespoután,
k nám všem, kterým se přišel dát.
Hrob je prázdný – proč ho hledat tam?
Dnes měl být chlebem
v pozvednutých dlaních kněze
či chvalozpěvem na rtech
sboristů – jenže se vytratil…
Setřásl naše nažehlená plátna,
opásal se jako tehdy a se saniťáky
zvedá nosítka, jemně hladí ruce
umírajících, dodává naději,
dýchá s bezdechými, vlévá sílu do žil.

Autor: Malcolm Guite
Z knihy N. T. Wright, Bůh v karanténě
Originál: Easter 2020
Tato báseň v posledních týdnech již dvakrát zazněla při nedělních bohoslužbách.
Přinášíme jí proto i takto, s prosbou o přijetí jejího poselství do vašich srdcí.
6
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Tyto černé myšlenky se mě snažily zahltit a uprostřed nich jsem se ze zvyku modlila a volala k Bohu. Teď to bylo ale mnohem opravdověji než jindy: „Tady jsem,
Bože. Pospěš mi na po-moc!“… Stála jsem
najednou před Ním tak maličká a bezbranná v naprosté pokoře a odevzdanosti. Po
chvíli „slyším“ srdcem po x-té písničku
Mou cestu v rukou máš, kterou jsem dřív
asi „neslyšela“. Při slovech …ať se třeba
hory zřítí do moře, jdu s důvěrou... mi začaly okamžitě téct slzy smutku i vděčnosti.
Uklidnilo mě čtení následných žalmů v
breviáři a já najednou prostě věděla, že to s
Ním zvládnu. Viny se vyplavovaly několik
dní, odcházely spolu s příznaky nemoci a
postupně jsem zase nacházela pevnou půdu
pod nohama…
Tato pevná půda mě přivedla na Boží
cestu k ostatním potřebným lidem. Napadlo
mě totiž v době mé izolace kontaktovat své
přátele se stejnými nebo podobnými příběhy, sdílet se s nimi a být jim oporou. To
mě asi z temnot vyvedlo úplně a zatoužila
být tady a teď světlem pro druhé navzdory
své slabosti.
Proto, opravdu důsledně dodržujme
všechna nově stanovená opatření, a když
přesto přijdou obavy, strach a temnota, nebojte se v pokoře sdílet s Bohem a důvěřovat Ježíši. On dělá zázraky :-).
Třeba vám může poslat „anděla“, který
chce naslouchat, i když třeba všemu neporozumí. Možná to bude váš soused, někdo
vám blízký nebo někdo úplně jiný, kdo
vám bude chtít bezpečně a ochotně pomoci
ve vaší „izolaci“. Ať to bude ale kdokoli a
situace bude jakákoli, Ježíš vás touto cestou povzbudí a z vaší slabosti pozvedne…
...A až přijde čas, andělské role se mohou vyměnit :-). Je správné konat andělskou službu pro ty potřebné (Řím, 12, 1218). Každým malým dobrým skutkem, totiž můžeme vnášet světlo do dnešních temnot druhých lidí a zároveň nesmírně obohacovat život svůj vlastní.
jmh

PROCHÁZKA TEMNÝM ÚDOLÍM
Následující svědectví na prosbu faráře nahrála Jana Haklová pro bohoslužbu 30.
neděle v mezidobí. Můžete si jej proto poslechnout i „naživo“ na audio či videozáznamu z této bohoslužby (tyto záznamy najdete na farnostcheb.cz/live).
Na podzim přichází obvykle plískanice a s
nimi spojené nemoci. V té době ze strachu
z nákazy koronavirem jsem řešila víc než
jindy správnou životosprávu, zvýšený přísun vitamínů, otužování, dezinfekci, teplejší oblékání, v neposlední řadě roušky, ruce,
rozestupy a opakovala sobě i rodině tato
důležitá pravidla stále dokola.
Jak se ukázalo, viru jsem se přesto nevyhnula a nemoc prostě přišla. Teď s odstupem času vím, že to tak mělo být.
Přiznávám se, že jsem při zjištění své diagnózy vůbec nebyla statečná a měla v
prvni chvíli fakt velký strach, navzdory
tomu, že průběh mé nemoci byl naprosto
klidný. V nemocnicích však umírají desítky
a desítky lidí na úplně stejný virus a já
mám být statečná?
V hlavě se mi rodily myšlenky typu: Co
bude asi se mnou dál? Kolik mám asi ještě
času? Co všechno bych měla stihnout?
7
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V Ježíšově škole se můžeme učit být
jedni pro druhé svědky a nástroji něžné
a tvořivé Otcovy lásky. Je to zrod nového
světa, který uzdravuje od základu lidské
soužití a přitahuje Boží přítomnost mezi
lidi jako nevyčerpatelný zdroj útěchy, která
usuší každou slzu.
Takto třeba Lena a Philippe z Libanonu
sdíleli svoje zkušenosti s přáteli z církevního společenství: „Drazí, děkujeme vám za
vaše přání k letošním zvláštním Velikonocům. Máme se dobře a snažíme se nevystavovat se nákaze. Jsme ale v první linii iniciativy „Parrainage Liban“ (3), takže nemůžeme zůstávat pořád doma a zhruba obden vycházíme, abychom zajistili naléhavé
potřeby několika rodin: peníze, oblečení,
jídlo, léky atd… Už před COVIDEM-19
byla ekonomická situace v zemi velmi tíživá a nyní se jako všude ve světě ještě zhoršila. Ale Prozřetelnost se projevuje: poslední pomoc přišla minulý týden od jednoho Libanonce žijícího mimo Libanon.
Chtěl, aby Lena zajistila na celý duben třikrát týdně kompletní jídlo pro dvanáct rodin. Krásné potvrzení toho, že Boží láska
se nenechá ve velkorysosti zahanbit.“
Letizia Magri
(1) Viz Jan 11,35; Lk 19,41.
(2) Ch. Lubichová, Slovo života na listopad
1981, taktéž in Opere di Chiara Lubich 5;
Città Nuova, Roma, 2017), str. 221-222.
(3) Lena vysvětluje: Iniciativa ,Parrainage
Liban’ vznikla v roce 1993 za pomoci několika rodin, které žijí Slovo života a které
chtěly pomoci jedné matce s pěti dětmi, jejíž manžel byl ve vězení. Do dnešního dne
jsme pomohli asi dvěma stovkám rodin
z celého Libanonu bez ohledu na náboženství. Naši spolupracovníci se snaží různými
způsoby navrátit těmto rodinám samostatnost: navštěvují je doma, pomáhají jim najít práci a bydlení, podporují děti ve studiu.
Ekonomicky nás podporuje asi stovka firem
a jednotlivců, kteří nám důvěřují.

SLOVO ŽIVOTA NA LISTOPAD
„Blahoslavení plačící, neboť oni budou
potěšeni“ (Mt 5,4).
Kdo v životě neplakal? A kdo nikdy nepoznal člověka, jehož bolest se neprojevovala
slzami? Dnes, kdy média přinášejí do našich domovů obrazy z celého světa, jsme
v nebezpečí, že si na slzy zvykneme, že se
naše srdce vůči cizím bolestem zatvrdí, aby
nás nezavalily.
I Ježíš plakal (1) a znal také nářek svého
lidu okupovaného cizí mocností. Mnoho
nemocných, chudých, vdov, sirotků, zavržených a hříšníků se k němu sbíhalo, aby
naslouchali jeho uzdravujícímu slovu a pookřáli na těle i na duchu.
V Matoušově evangeliu je Ježíš Mesiášem, který plní Boží sliby dané Izraeli,
a proto hlásá: „Blahoslavení plačící, neboť
oni budou potěšeni.“
Ježíš není k našemu trápení lhostejný
a snaží se uzdravit naše srdce z tvrdosti sobectví, naplnit naši samotu, posílit naši akceschopnost.
Chiara Lubichová píše ve svém komentáři k témuž úryvku evangelia: „Ježíš těmito slovy nechce přivést zarmouceného člověka k pouhé rezignaci svým příslibem budoucí odměny. On myslí i na přítomnost.
Jeho království už je totiž zde, i když ne
ještě definitivním způsobem. Je přítomno
v Ježíšovi, který tím, že vstal z mrtvých po
nevýslovně strastiplné smrti, smrt přemohl.
A je přítomno i v nás, v srdci nás křesťanů.
Bůh je v nás. Božská Trojice si v nás učinila svůj příbytek. Takže blahoslavenství,
které Ježíš vyhlašuje, se může uskutečňovat už nyní. (…) Utrpení sice třeba zůstane,
ale dostaví se příliv nové síly, která nám
pomůže nést zkoušky života a pomáhat
druhým v jejich strastech, aby je překonali,
aby je viděli tak, jak je viděl a přijímal On
jako prostředek vykoupení.“ (2)
„Blahoslavení plačící, neboť oni budou
potěšeni.“
8
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POMOC POTŘEBNÝM
PEČE CELÁ EKUMENA

NABÍDKA DONÁŠKY LÉKŮ

Chcete také péci pro zdravotníky?

Dobrovolnické centrum při Farní Charitě
Cheb nabízí vyzvednutí léků pro osoby,
které se nacházejí v karanténě v souvislosti
s onemocněním COVID-19. Takže pokud
Vám dochází pravidelně užívané léky a
nemáte nikoho blízkého, který by Vám je
mohl doručit, můžete se nás obrátit a volat
Evu Kolafovou na telefonním čísle 731 619
729, se kterou si domluvíte individuální
postup. Kontaktovat ji můžete ve všedních
dnech mezi 9:00 a 17:00 hodin.
eko

Drazí přátelé, pokud máte chuť se na iniciativě PEČE CELÁ EKUMENA aktivně
podílet, ať už se jedná o sbor, farnost, spolek či jednotlivce, kontaktujte otce Metoděje na telefonním čísle 773 660 205. Soustředíme se na COVID, JIP a ARO, podle
reálných možností se budeme snažit nosit
balíčky i zdravotníkům na jiná oddělení
tohoto zařízení. Děkujeme našim zdravotníkům za jejich nasazení! Slovo EKUMENA v křesťanském smyslu označuje společenství všech křesťanských církví a jejich
spolupráci, v širším pojetí toto slovo znamená celý známý a civilizovaný svět.
Metoděj Vít Kout
nemocniční kaplan Nemocnice Cheb

Z DÁLKY NABLÍZKU

Naše životy už více než půl roku ovlivňuje
postupně sílící vlna koronaviru, která, zdá
se, nebude mít nijak rychlý konec. Jsme
povzbuzováni si postupně zvykat na „novou normalitu“. To znamená, že se učíme
žít bez věcí, které jsme ještě nedávno považovali na zcela nezbytné ke spokojenému a plnohodnotnému životu, a naopak
učit se nové věci, které nám normálním
smrtelníkům, používajícím počítač více
méně jen na práci, připadaly dříve jako scifi. Už se pomalu smiřujeme s tím, že je
nutné opouštět věci staré jako je chození na
výstavu, do kina či do divadla a učíme se
věci nové: galerie výtvarného umění navštěvujeme virtuálně, večer se díváme na
on-line divadelní představení, zboží nakupujeme přes internet. Roušky i dezinfekci

PS: Za naši farnost je koordinující osobou
Eva Kolafová, na kterou se také můžete se
svými nabídkami obracet. A nejde jen o
pečení, je také možné se zapojit do zajišťování nákupů či podpory vyučování dětí
z rodin chebských zdravotníků, kteří často
toto dobře po vysilující službě nestíhají.

DOMOVY PRO SENIORY
Pokud někdo máte někoho, kdo by potřeboval navštívit v některém z chebských
domovů pro seniory, ozvěte se Petru Hruškovi, který má s těmito zařízeními dobrovolnickou smlouvu o duchovní péči.
V nemocnici je toto možné bohužel zatím
jen v situaci nebezpečí úmrtí pacienta (kde
pak má právo na návštěvu i rodina).
9
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máme nakoupené a zvykáme si je pravidelně používat.
Tak jako slupky cibule nás postupně
opouštějí potřeby více nebo méně zbytné,
aby nakonec zbylo to důležité. A co je tedy tím jádrem našeho člověčenství? Myslím, že jsou to vztahy: vztah k sobě, k lidem kolem nás a k Bohu. A vztahy jsou
také tím, co můžeme v současné době rozvíjet nově. Nemůžeme se stýkat osobně, ale
můžeme si kdykoli odkudkoli telefonovat,
posílat fotografie, videa anebo provozovat
videohovory. To jsou věci, které dříve byly
nepředstavitelné.
To, co mi ještě na jaře připadalo jako
hodně bizarní, například sednout si doma
se skleničkou vína před obrazovku počítače
a slavit padesátiny naší kamarádky formou
online konference, se jeví nyní
na podzim, když se opět nemůžeme
osobně sejít, jako dobrý nápad, jak si po
čase zase užít společný sobotní večer s přáteli.
I ve farnosti se snažíme tyhle možnosti
využívat a s dalšími pár kolegyněmi obvoláváme nyní stejně jako na jaře všechny na
še starší a pokročilé registrované farníky a
snažíme se, aby se na nikoho nezapomnělo,
aby nikdo se necítil osamocen, abychom se
vzájemně povzbudili a podpořili. Do LDN
Amica se dá domluvit dokonce videohovor,
a tak jsme ve spojení nejen zvukem, ale i

Dárek pro ty, kterým chybí něžné objetí
Tvoříme pro radost – Maťo, 6 let
obrazem s těmi, kdo jsou momentálně tam.
Musím se přiznat, že někdy je to telefonování pro mě trochu fuška. Mám kolem
třiceti svých lidiček,
a někdy pak už nemám chuť ani zavolat
večer svému tátovi. Ale snažím se, je mu
86 let, a tak mu volám skoro každý den,
nebo alespoň obden. Jednou po takovém
volacím odpoledni jsem se šla navečer proběhnout a cestou mezi loukami mě najednou napadlo, že musím zavolat taky mamce, aby zase někdo povzbudil mě. To by
nebylo nic divného, když tátovi volám
každý den, zavolat taky jí. Ale 5. prosince
to bude 21 let, co už není mezi námi…
Tak neodkládejte nic z toho, co máte v
plánu udělat pro své blízké až na zítra nebo
na někdy, až bude čas. Zavolejte nebo udělejte to hned. Neboť, jak napsal Jan
Twardowski: „Pospěšme si milovat lidi, tak
rychle odcházejí, zůstanou po nich jen
střevíce a hluchý telefon...“
Teď jsem volala tátovi do nemocnice: v
poledne cestou na hřbitov s dušičkovou
kytkou u autobusu upadl a má zlomenou
ruku a roztříštěné rameno. Už si nic nečtěte
a jděte volat hned. Teď.
Eva Kolafová

Dárek pro ty, kterým chybí vnoučata
Tvoříme pro radost – Julinka, 5 let
10
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RADY Z RADY
takto silně navázanou na zkušenost společného slavení eucharistie ve farním kostele?
Připojuji pár inspirací, co by bylo možné
od takovéto skupinky či takovýchto skupinek očekávat:
1. telefonický kontakt se staršími farníky, který jim přinese povzbuzení, informaci a orientaci a možnost takto na dálku
podpořené společné modlitby;
2. mailový kontakt s farníky, kteří jsou
na síti, a pomoc ve vzájemném propojení
se a povzbuzení se;
3. sběr podnětů od ostatních farníků k
modlitbě či ke vzájemnému sdílení, které
pak budou použity při bohoslužbě při modlitbě věřících či v ohláškách;
4. sběr informací, kdo co ve farnosti potřebuje a pomoc při koordinaci, jak to zajistit (donáška jídla, roušek, farních tiskovin
apod.);
5. technické zajištění on-line přenosu a
záznamu nedělní bohoslužby;
6. podpora ostatních při zprovoznění
techniky pro on-line propojení a šíření informací o této možnosti mezi farníky;
7. distribuce podnětů a inspirací pro slavení neděle v domácnostech (elektronicky i
papírově);
8. spolupráce při donášení svatého přijímání do některých domácností (samozřejmě po zvážení vhodnosti a hygienické
proveditelnosti);
9. podpora rodin s dětmi a spolupráce na
distribuci podkladů pro doprovázení dětí na
jejich cestě víry (místo setkávání na faře či
ve škole);
10. lidská a duchovní podpora pro faráře
a prostor pro spolupráci a pastorační rozlišování.
Samozřejmě toto všechno (a spoustu
dalšího) nemusí zajistit ona skupinka, která
bude s farářem v zastoupení celé farnosti

PRO KTERÝCH DESET?
Následující článek napsal farář Petr Hruška pro listopadové číslo Zpravodaje plzeňské diecéze ještě když bylo možné bohoslužby slavit alespoň v malých společenstvích. Mnohé z napsaného je ale platné i
nadále a může být inspirací i pro dobu po
uvolnění, proto jej přetiskujeme i zde.
Začátkem října, když byla zpřísněna státní
opatření proti šíření koronaviru a bohoslužeb se smělo účastnit pouze 10 lidí, jsem
na facebooku zahlédl fotku velkého prázdného kostela s pár lidmi v předních lavicích. Pod ní byl připojen komentář „Pro
KTERÝCH deset?!“ Okamžitě mi hlavou
začaly vířit myšlenky. Ano, také mě to už
pár dní zaměstnávalo. Po pár dnech to už
sice bylo zase jinak a už bylo třeba se ptát
„Pro kterých šest?!“, ale jádro otázky bylo
pořád stejné. Po internetu začaly kolovat
různá řešení, od on-line rezervačních systémů, přes zastrkávání dřevěných kolíčků
do šesti volných dírek u vchodu až po výzvy k „osobnímu lockdownu“ a dočasného
zdržení se účasti na jakýchkoli bohoslužbách, slavení v rodinách a kontemplativního vyjití si do přírody.
Co to ale pojmout z jiné strany? Co když
se přestaneme ptát, pro kterých šest (vyvolených či nejrychlejších či nejpotřebnějších) bude tato mše tuto neděli přístupná,
ale spíše budeme hledat, kterých šest farníků bude tuto neděli ochotno být tady v kostele pro a za celou farnost? Se kterými šesti
z farníků může tento týden farář počítat, že
se spolu s ním stanou průvodci na cestě pro
ostatní? Kterých šest farníků svými dovednostmi, schopnostmi a možnostmi se tuto
neděli a tento týden vzájemně doplní a dají
dohromady skupinku schopnou zajistit základní pastorační péči ve farnosti, navíc
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spoluslavit nedělní eucharistii. Do mnohého z toho mohou být – a měli by být – zapojeni i další. Ale tato skupinka může být
základem této služby. Pak už to není nějaká
„elita“, nějací „vyvolení“ či „kámoši faráře“, ale ani jen ti nejrychlejší, co se první
přihlásí, či ti nejpotřebnější, kteří na to mají jakési „právo“. Jsou to spíše ti, kteří jsou
ochotni (a mají k tomu ve svém osobním a
rodinném životě také prostor) takto se
svými dary vstoupit do společné služby pro
celou farnost a zkušenost slavení eucharistie v takto plném slova smyslu (nejen jako
posvátného obřadu, ale také jako katalyzá-

toru života celé farnosti s Kristem) jsou
ochotni těmito způsoby pomáhat zprostředkovávat do celé farnosti...
Já sám to ovšem nemám jako hotový recept. Spousta ze zmíněného u nás v Chebu
také nemáme dotažené nebo vůbec rozběhnuté... Jen si asi i sám sobě potřebuji pojmenovat, co na těch dnešních omezeních
může být i dobrého. Možná třeba to, že některé z těch uvedených bodů pak zůstanou
jako „nová normalita“ i po odchodu Covidu19 do věčných lovišť.
Petr Hruška

ZPRÁVY Z LORETY
Aloisie Šťastná do r. 2009, František Stach
do r. 2006, Alena Šimečková a Lidie Lednová do r. 2005. V r. 2009 do skupiny
vstoupila Marie Kollerová a starala se o
poutní místo až do svého těžkého úrazu v r.
2014. Mezi léty 2013-2019 byl spolehlivým a obětavým členem skupiny také Miroslav Schulz. Měli jsme stejného Boha,
ale ne církev, proto si Mirek například bral
služby na Květnou neděli, kdy jsme my
ostatní chtěli jít na bohoslužby. Zemřel na
konci roku 2019.
Vzpomeňme také na José Kočího. Ten
se snažil Loretu zachránit před vyrabováním v době, kdy kolem ní řádili nejen pohraničníci, ale vykrádali ji i lidé z okolí. Po
pádu komunismu se podílel na obnově
poutního místa, odstranil všechen nálet a
plevel a prováděl zde také první stavební
práce. Na Loretě sloužil až do své smrti v
roce 2013.
Ať odpočívají v Kristu a v pokoji.
ako

VZPOMÍNKA NA LORETÁNSKÉ
DOBROVOLNÍKY
V listopadu vzpomínáme v modlitbách na
naše zemřelé. Připomeňme si ty, kteří jako
členi dobrovolnické skupiny Loreta na
poutním místě obětavě sloužili od jejího
založení v roce 2003, mnozí z nich až do
své smrti. Jmenovitě jsou to Dagmar Zunová, sloužila do r. 2019, Eva Vávrová do
r. 2016, Ludmila Galíková a Jan Zahradník, oba do r. 2014, Mariana Podávková
do r. 2012, Anežka Volková do r. 2011,

Dárek pro ty, kteří se zklamali příteli
Tvoříme pro radost – Julinka, 5 let
12
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OuKhej!
TVOŘÍME PRO RADOST

Pelikán Šimon, 7 let
Sluníčkové koupání
Dárek tomu, kdo nevěří ve východ slunce

Moc nás potěšilo, že na výzvu z minulého
čísla Zpravodaje se přihlásilo 14 dětí poslalo 16 svých nádherných výtvorů.
Některé z nich ilustrují toto číslo Zpravodaje. Všechny jsme také nechali vytisknout a poputují k těm, kteří jsou v současné
době často velmi izolováni i od svých nejbližších. Věřím, že udělají velikou radost!
Všechny obrázky byly živě prezentovány na videozáznamu ze 30. neděle
v mezidobí (viz farnostcheb.cz/live) a jsou
představené i na webových stránkách naší
farnosti (na adrese farnostcheb.cz/tvorime),
kde je také vyhlášeno další kolo této výtvarné aktivity (viz také samostatný plakátek v tomto Zpravodaji). Zde uvádíme alespoň názvy výtvorů i s jejich malými autory a ke každému připojujeme, komu by
mohl udělat radost:

Pelikánová Sabinka, 6 let
Duhové koupání
Dárek tomu, kdo propadá beznaději
Vrátník Martin, 7 let
Smajlík I
Dárek tomu, kdo se neumí usmát
Vrátník Martin, 7 let
Smajlík II
Dárek tomu, kdo je beztvarý jako hlína
Vrátníková Julinka, 5 let
Kočička se žabkou
Dárek tomu, kdo se zklamal v příteli
Vrátníková Julinka, 5 let
Koník s pejskem
Dárek tomu, komu chybí vlastní vnoučata

Březík František, 6 let
Moře s trosečníkem na ostrově pokladů
Dárek tomu, kdo nevěří ve vlastní hodnotu

Zajac Maťo, 6 let
Sovička
Dárek tomu, komu chybí něžné objetí

Březíková Anička, 9 let
Sýkorka modřinka v západu slunce
Dárek tomu, kdo se cítí jako bez domova

Zajac Péťa, 8 let
Hmyzí hotel
Dárek tomu, kdo se cítí příliš malý

Březíková Terezka, 8 let
Příroda se všemi krásami
Dárek tomu, kdo vnímá jen šeď života

Zajac Tomáš, 6 let
Beruška osmitečná
Dárek tomu, kdo se těší na věčný osmý den

Hakl Lukáš, 7 let
Pavouček pro štěstí
Dárek tomu, komu se nic nedaří

Zajacová Zuzanka, 6 let
Břízy ve tmě
Dárek tomu, kdo je ztracený v temném lese

Hakl Lukáš, 7 let, Šlajsová Klárka, 8 let
Podzimní panorama
Dárek tomu, kdo nedůvěřuje druhým

Za všechny obdarované našim dětem moc
děkujeme a těšíme se na další vaše výtvory
na téma Světlo ve tmě aneb Moje malé světélko – chci, aby svítilo! (pozor, uzávěrka
je už 19. listopadu!)
farář Petr

Hakl Šimon, 10 let
Liška pro Malého prince
Dárek tomu, kdo touží po přátelství
13
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SPOLKY A SPOLEČENSTVÍ
Jarní úklid jsme stihli ještě před vypuknutím pandemie 3. dubna, ten podzimní do
uzávěrky Zpravodaje již nikoli.
Uspořádat poutě Javořina, Teplá, Růžencová, případně další dle zájmu.
Jeli jsme jen na Javořinu 16. srpna v době „uvolnění opatření“.
Letošní listopadová schůze měla být zároveň schůzí volební, neboť dosavadnímu
výboru skončil mandát. Členům výboru,
panu opatu Filipu Z. Lobkowiczi, Petru Beranovi, Aleně Kovaříkové, Petru Novotnému a Trudě Penkertové, bude jejich mandát
prodloužen, a to do té doby, než se podle
vůle Boží sejdeme v lepších časech.
ako

SPOLEK MARIA LORETO
ČLENSKÁ SCHŮZE K PŘEČTENÍ
Každý rok v listopadu se členi Spolku Maria Loreto scházejí ve farním sále na členské schůzi, aby vyhodnotili plnění usnesení
přijatého na počátku roku. Letos se nesejdeme, tak se na to podívejme, jak je nyní
zvykem, „distančně“.
Zajistit pravidelné služby na Loretě od
1. 5 do 4. 10. denně kromě pondělí.
Kvůli probíhající pandemii covidu-19
jsme po dohodě s naším panem farářem
Petrem zahájili za dodržování všech hygienických opatření provoz až 31. května, v
červnu jen o víkendech, od července pak
denně kromě pondělí a úterý. Byli jsme
oslabeni o jednoho člena, který před začátkem sezóny onemocněl na covid 19. Sezona se ukončila 30. září.
Uspořádat na začátku sezóny jarní úklid
a na jejím konci zazimování.

KLUB KŘESŤANSKÝCH ŽEN
Členky se od září nescházejí. Předsedkyně
A. Kolková je vybídla, aby se každý čtvrtek místo schůzky pomodlily růženec světla na prosbu o přečkání koronavirové pandemie.
ako

Dárek tomu,
kdo má pocit,
že je beztvarý jako
hlína
Tvoříme pro radost
Martin, 7 let
14
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Z KANCELÁŘE
Každotýdenní „ohlášky“:
farnostcheb.cz/ohlasky
Kalendář akcí ve farnosti:
farnostcheb.cz/kalendar
Možnosti online propojení s farností:
farnostcheb.cz/online
Možnosti praktické pomoci v nouzi:
farnostcheb.cz/charita

Z FARNÍ MATRIKY
▪ Křty:
29. 8. Olívie Hentzlová
29. 8. Samuel Danyi
26. 9. Tereza Dubaciu
▪ Pohřby:
24. 8. Josef Kotrlík
24. 8. Josef Nejtek
23. 10. Anna Borovičková

ÚKLIDY U SV. MIKULÁŠE
Jen v případě, že nebude nouzový stav!
Děkujeme srdečně skupinkám za úklid
a prosíme další farníky o pomoc. Je možno
se buď k některé ze skupinek připojit, nebo
vytvořit skupinku novou.
Pravidelné „malé“ úklidy u sv. Mikuláše:
▪ listopad - skupinka Jany Karasové
▪ prosinec - skupinka Chrámový sbor
▪ leden - skupinka Bezejmenná
▪ únor - skupinka Jany Karasové
Do „malého“ úklidu patří: lavice, vysát koberce v lodi a v presbytáři.

EKONOMIKA FARNOSTI
▪ Sbírky liturgické:
Cheb:
30. 8. 4.897 Kč
6. 9. 4.951 Kč
20. 9. 3.003 Kč
27. 9. 2.654 Kč
4. 10. 3.725 Kč
11. 10. 2.106 Kč
18. 10.
300 Kč
Dolní Žandov: 3.040 Kč
▪ Pravidelné příspěvky převodem:
srpen: 10.050 Kč
září:
11.250 Kč
▪ Sbírky účelové:
13. 9. Na Svatou zemi 2.213 Kč

FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
Možnosti, jak finančně přispět farnosti:
1) Složení hotovostního daru v kanceláři
farnosti (po domluvě s Danou Vrbovou).
2) Složení hotovostního daru do kasičky
chrámu sv. Mikuláše a Alžběty (za vchodem ve vstupním vestibulu vlevo)
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.

NOVÝ WEB NAŠÍ FARNOSTI
Již několik týdnů fungují nové webové
stránky naší farnosti (www.farnostcheb.cz).
Přinášíme několik tipů na přímé přístupy
do jeho pro vás možná zajímavých sekcí.
Aktuality i přehledné informace:
farnostcheb.cz/koronavirus
Růženec jako společná modlitba farnosti:
farnostcheb.cz/ruzenec
Tvoříme pro radost:
farnostcheb.cz/tvorime
Aktuální články z blogu na téma pandemie:
www.farnostcheb.cz/covid
Živá vysílání a záznamy z bohoslužeb:
farnostcheb.cz/live

Velmi děkujeme všem dárcům, protože i
v této době, kdy se nekonají veřejné bohoslužby, farnosti nadále nabíhají běžné výdaje, které nám svými příspěvky pomáháte pokrýt.
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NENECHTE SI UJÍT
▪ Online LIVE přenosy bohoslužeb můžete sledovat na www.farnostcheb.cz/live
▪ Růženec farnosti za zvládnutí pandemie
na farnostcheb.cz/ruzenec
▪ Svíce uzdravení – v neděli 8. 11. 2020
zapalme ve 20:00 hod. svíci na znamení
touhy po uzdravení – viz plakátek dále.
▪ Pohřeb Jan Kopečný – v pondělí 9. 11.
v 11 hod. se na chebském hřbitově rozloučíme s panem Janem Kopečným, naším
dlouholetým farníkem.
▪ Poutní slavnost svaté Alžběty bude
slavena neveřejně (přenášena online)
v úterý 17. 11. od 18:00 hod.
▪ Červená středa – ve středu 25. 11. si
připomeneme pronásledované pro víru.
▪ Světový den nenarozených dětí –
v úterý 24. 11. v 16:30 na Rádiu Proglas a
TV Noe bude přenášena Mše svatá ke Svě-

tovému dni nenarozených dětí (více na
vzkazdonebe.cz a nedousek.cz). Milé maminky, milí rodičové, tento rok se opět koná na Vyšehradě Mše za předčasně narozené děti. Letošek je jiný, a tak jsme připravili speciální "proticoronová" opatření, abychom se mohli v jednu chvíli propojit a ani
lockdown nás nezastavil. S kolegyněmi
jsme vytvořily stránku vzkazdonebe.cz,
kde můžete (i anonymně) vepsat svá slova
o vašich bolestech i radostech. My je při
Mši sv. modlitbami "pošleme do Nebe", ať
si pod tím slovem představíme cokoliv či
kohokoliv. Vnímáme za potřebné se aspoň
virtuálně podpořit, že nejsme sami! Uvítám
sdílení, moc děkuji, Rita Kramerová.
▪ První neděle adventní nás čeká již
v neděli 29. 11. Způsob slavení bude ohlášen.
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SVÍCE ZA UZDRAVENÍ
#candleforhealing
V důsledku pandemie koronaviru prochází lidstvo temnou zkušeností
smutku a úzkosti, strachu a nejistoty, samoty a beznaděje. Navíc se nás
bolestně dotýká brutální násilí v Bělorusku a Náhorním Karabachu i
nová vlna teroru ve Francii, Rakousku, Afganistánu a Etiopii. Uprostřed
těchto okolností si přejeme zakusit „solidaritu otřesených“ (Patočka),
darovat si navzájem prožitek blízkosti a sounáležitosti celé lidské rodiny.
Je lepší zapálit svíčku, než proklínat tmu.
...
Pojďme společně v neděli 8. listopadu 2020 ve 20 hodin rozsvítit v
oknech svých domovů svíci a vyjádřit tak touhu po uzdravení
svých blízkých, po uzdravení vzájemných vztahů i celé planety. V tento
den si připomínáme 400. výročí bitvy na Bílé hoře, která proběhla
8. listopadu 1620 a stala se na celá staletí symbolem temnoty, útlaku,
netolerance a rozdělení.
...
Opatství Venio – Klášter benediktinek na Bílé Hoře, Praha
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Tvoříme pro radost
tentokrát na téma

Světlo ve tmě

aneb
Moje malé světélko – chci, aby svítilo…
Technika ztvárnění opět zcela libovolná, např. kresba, malba,
vyškrabávání, fotografie, ozdobená lampička, svícen z keramiky…

A posílejte malí i velcí, jednotlivci i skupiny!
Fotografie svých
výrobků či obrázků
se jmény a vzkazy
posílejte do čtvrtka
19. 11. 2020 na email:
sestricka.jana@seznam.cz

Společně si je budeme
moci zase prohlédnout
farnostcheb.cz/tvorime
nebo v rámci mše
o první neděli adventní
(29. 11. ONLINE).
Těšíme se, že třeba jimi
budeme moci udělat
radost druhým lidem.
Jana Haklová

18

Č. 7 – LISTOPAD 2020

ZPRAVODAJ CHEBSKÉ FARNOSTI

Přátelství se liší podle hodnot, které sdílíme jeden druhému: jsou-li falešné a prázdné,
i přátelství je falešné a prázdné; jsou-li opravdové, i přátelství
je opravdové.
sv. František Saleský
Přátelství je blízkost dvou duší, skutečnost, která je v tomto světě velmi vzácná.
Mahátmá Gándhí

Dárek tomu, kdo propadá beznaději a zoufalství
Tvoříme pro radost – Sabinka, 6 let
Šťastný je ten, kdo svého přítele miluje v tobě, Pane. Jen ten, kdo nikdy neztratí milovanou bytost, kdo své drahé miluje v Bohu, jehož ztratit nemůže.
sv. Augustin

FARNÍ TAXI LISTOPAD
Pokud bude opět možné konat bohoslužby v kostele, služby „taxíkářů“ i s kontakty na
ně zůstávají beze změny. Prozatím hlavně lidem z ohrožených skupin (starší či chronicky nemocní) doporučujeme, aby využívali buď možnost účastnit se bohoslužeb naší farnosti vysílaných on-line, nebo bohoslužeb vysílaných prostřednictvím médii.
19

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
NE Psouvisejících
ÁNĚ – SOBOTA
/ NEDĚLE
Po dobu nouzového
stavu a sDním
protiepidemických
opatření nejsou
So
19:00
slavení
eucharistie
ve farnosti
žádné
veřejné
bohoslužby ani setkání. fara Dolní Žandov
Ne synodní
10:00 slavení eucharistie (farní mše)
kostel sv. Mikuláše Cheb
Ne
11:00 informace
posezení po
mši na fařeinfostránky
– agapé
farní sál / salonek fara Cheb
Pro aktuální
konzultujte
farnosti
Ne
18:00
slavení
eucharistie
kaple sv. Jana fara Cheb
www.farnostcheb.cz/koronavirus
OSTATNÍ BOHOSLUŽBY A SETKÁNÍ
Po
15:00
mšepřenosy
v domovech
pro seniory
Pro online
LIVE
a záznamy
bohoslužbeb: DPS / LDN (Farní kalendář)
St
8:00 mše s biblickým rozhovorem
kaple sv. Jana fara Cheb
www.farnostcheb.cz/live
Čt
15:30 Modlitby matek
salonek fara Cheb
Čt
16:30 zkouška
chrámového sboru
salonek fara Cheb
Další informace
o bohoslužbách:
Pá
17:00
možnost
slavit
svátost
smíření
(1.
pátek
s adorací) kaple sv. Jana fara
www.farnostcheb.cz/bohosluzby
Pá
18:00 mše
kaple sv. Jana fara Cheb
Chebsvatá (1. pátek za nemocné)
Svátost smíření (zpověď): kdykoli 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
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měsíci. Toto číslo vyšlo 8. 11. 2020, příští vyjde 6. 12. 2020. Archiv: farnostcheb.cz/zpravodaj. Příspěvky předávejte v kanceláři, redakčnímu týmu či na zpravodaj@farnostcheb.cz do uzávěrky čísla 26. 11. 2020.

