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„I když fíkovník nevykvete a vinná réva
nepřinese plody, i když zklame výnos olivy
a pole nevydají pokrm, i když zmizí brav ze stáje
a skot nebude v chlévech,
já přesto budu jásat v Hospodinu,
budu plesat v Bohu, svém spasiteli.
Hospodin, Pán, je mou silou, mé nohy učiní
podobné nohám laní a zavede mě na mé výšiny!“
Habakuk 3,17-19
ročník 25

číslo 1

ZPRAVODAJ CHEBSKÉ FARNOSTI

Č. 1 – LEDEN 2021

EDITORIAL
Na stromečku v obýváku ještě blikají světýlka, za oknem právě nesměle poletuje mezi
dešťovými kapkami pár lehounkých sněhových vloček, jako by se chtěly omluvit, že to ani
tentokrát na Vánoce nestihly, a už je na samý dosah konec roku, který poznamenal nás
všechny, vlastně celý svět víc než kterékoli roky předchozí. Tedy samozřejmě nepočítámli války a doby převratů. Prošli jsme a stále ještě procházíme něčím, co ani ti nejstarší pamětníci mezi námi nezažili. Poměrně dlouhý čas, který jsme v Evropě prožívali v relativním blahobytném poklidu drsně ukončila pandemie, doba covidová. A my teď stojíme
znovu na prahu nového roku, takřka na den přesně jeden rok poté, kdy se nový nebezpečný vir začal z druhé strany zeměkoule rychle šířit světem a stále si vybírá svoji daň v podobě desítek tisíc obětí, a ptáme se: Co nám rok 2021 přinese? Co přinese nám osobně,
našim rodinám, farnostem, naší vlasti, světu? To nikdo neví.
Nechtěla jsem se rozepisovat podrobně o tom, co teď každý z nás prožívá, ale přesto
bych se chtěla zastavit u jedné věty, na kterou jsem narazila na krátké návštěvě u rodiny.
Na vrchu štůsku novin určených na zátop ležela stránka, na které byl otištěn fejeton
s titulkem: Vakcína je Boží dar. Zprvu mi to přišlo nějak nepatřičné, jako nepovedený
vtip, ale když jsem přelétla očima řádky, dala jsem autorovi za pravdu (nepamatuji si už
jeho jméno). Možná opravdu až symbolicky se objevila vakcína proti této nebezpečné nemoci právě na Vánoce. Ano, jistě díky velkému úsilí odborných vědeckých týmů
i nemalých do výzkumu vložených prostředků jsme dostali právě pod vánoční stromek dárek v podobě něčeho, co může pandemii zastavit a ochránit především ty nejvíce ohrožené.
Co tedy říci na závěr? Vytanula mi slova z Bible: „Naději slož v Hospodina…“ tak tedy, důvěřujme stále v Boha a z budoucnosti nemějme obavy.
rym

SLOVO STAROSTY
stoupat a stoupají dodnes. Situace je skutečně vážná. Na úřadě jsme už museli řešit
přerušení chodu některých agend, musela
být uzavřena jedna z mateřských školek,
s velkými počty lidí v karanténě nebo nakaženými se potýkají i složky integrovaného
záchranného systému, na jejichž funkčnosti
závisí přežití mnoha z nás. Bohužel, co je
ještě horší, stoupají i počty lidí, kteří potřebují intenzivní lékařskou péči. Chebská
nemocnice je na hraně svých kapacitních
možností a její personál opravdu již po
dlouhou dobu čelí enormnímu úsilí a vypětí
v péči o covidové pacienty. Dovolím si vás
tedy opravdu požádat, prosím vás, pokuste

SLOVO CHEBSKÉHO STAROSTY
V pondělí 4. ledna 2021 bylo na FCB
stránkách města Chebu zveřejněno video
s apelem chebského starosty, Mgr. Antonína Jalovce, ohledně krizové epidemické situace ve městě Chebu. Protože jsme jako
farnost nedílnou součástí této širší občanské komunity a situace se samozřejmě dotýká i života farnosti, přinášíme zde tento starostův projev v celém znění.
Vážení Chebané, obracím se na vás v asi
nejsložitější situaci za období, kdy jsem starostou našeho krásného města. Počty nakažených koronavirem bohužel už před Novým rokem začaly v našem městě prudce
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se alespoň na nejnutnější dobu, na přechodnou dobu omezit společenské kontakty a
opravdu důsledně dodržujte protiepidemická opatření. Skutečně na tom mohou záviset životy mnohých z nás. Vím, že po deseti
měsících epidemie jsme už všichni podráždění a unavení a situace je nadále vážná.
Opravdu vás ale ještě jednou žádám, abyste
i přesto dokázali ještě jednou zatnout zuby
a pomohli nám toto těžké období překonat.
Věřím, že to dokážeme.

Mgr. Antonín Jalovec
starosta města Chebu
Video: farnostcheb.cz/starosta

SLOVO BISKUPA
A tak se nyní na prahu nového roku
modlím, aby se stejně plodným a užitečným
v našich životech stal i úryvek ze závěru
knihy proroka Habakuka, který jsem vybral
pro rok, jenž je před námi a do kterého
vstupujeme s otázkou sice obvyklou, ale
v současné pandemické situaci zároveň
mnohem naléhavější:
Co nám rok 2021 vlastně přinese?
Mnozí z nás hned asi k této základní
otázce přidávají i otázky další: pomůže nám
očkování, budeme se moci opět svobodně
setkávat, vrátíme se k normálnímu způsobu
života ve farnostech, bude možné cestovat,
jezdit na poutě, uskuteční se naše diecézní
pouť do znovuotevřené katedrály svatého
Bartoloměje nebo ta národní ke svaté Ludmile, jejíž výročí si letos připomínáme?
Nevíme, ale snažíme se posilněni důvěrou v dobrého Boha neztratit optimismus
a naději. Moc bych si přál, aby do této nejistoty spojené s mnoha otázkami ke každému z Vás dolehlo slovo našeho motta:
I kdyby pole nevydala pokrm, já přesto
budu jásat v Hospodinu, svém spasiteli.
(srov. Habakuk 3,17n)
Bezprostředně po jeho vyslovení bych
ale chtěl zdůraznit pro nás všechny, že nejen gramaticky, ale především duchovně

PASTÝŘSKÝ LIST
PLZEŇSKÉHO BISKUPA
K ROKU 2021
Slavnost Matky Boží Panny Marie
1. ledna 2021
Milé sestry, milí bratři,
na začátku mého pátého pastýřského listu
spojeného se vstupem do nového roku bych
Vám všem chtěl nejprve popřát Boží požehnání, zdraví duše i těla a důvěru v Boží
nezměrné milosrdenství.
Když jsem Vás oslovoval 1. ledna 2020
a zval Vás, abyste loňské heslo „Nebojte
se“ měli trvale po celý rok na očích, nikdo
z nás vůbec netušil, jak přiléhavým se toto
zvolání stane tváří v tvář koronavirové
pandemii, situaci, kterou si nikdo neuměl
v danou chvíli ani představit.
Děkuji Pánu Bohu, že mi toto motto
„Nebojte se“ pro minulý rok vnukl, protože
od mnoha z Vás jsem pak během těch náročných měsíců vícekrát slyšel, jak inspirativním a podpůrným se toto Boží slovo skutečně stalo pro ženy i muže nejen naší
diecéze. A to zdaleka ne pouze pro věřící
katolické křesťany.
3
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hlavní v tomto Habakukově prorockém
zvolání je věta: „Já přesto budu jásat v
Bohu, svém spasiteli.“ To, na co bych se
tedy, sestry a bratři, chtěl společně s Vámi
v nadcházejícím roce v duchu našeho hesla
soustředit, jsou důvody a zdroje radosti,
které se neztrácí ani v těžkých a náročných
chvílích a situacích.
Jde nám o nalezení a pojmenování pramenů radosti, jež je možné objevit i v současných náročných dnech a které na rozdíl
od mnoha jiných zřídel spokojenosti či veselí nevysychají při nemoci, karanténě, při
vládou nařízených omezeních nebo při jakýchkoliv jiných těžkostech. To také zdůrazňuje věta vedlejší našeho biblického citátu na rok 2021:
„I kdyby pole nevydala pokrm,“ a my
můžeme doplnit, „i kdyby očkování nebylo
úspěšné, i kdyby nákaza ještě neskončila, já
tomu všemu navzdory mohu zažívat radost,
protože můj Bůh, který každému člověku
vychází vstříc se svojí mocí a láskou, je
i mně nablízku.“
Sestry a bratři, chci nás všechny vyzvat:
společně i každý sám za sebe hledejme
v celém roce 2021 důvody k radosti, kterou
tento svět nemůže dát, ale ani vzít, a která
je součástí naší víry a našeho vztahu s Kristem. My křesťané jsme ze své podstaty realističtí optimisté – jestliže totiž skutečně
věříme, že Kristus vstal z mrtvých, pak
jsme všichni pozváni být lidmi, kteří žijí
z naděje, že tento svět i přes různá malá či
velká trápení neochvějně a jednoznačně
směřuje k plnosti radosti, kterou pro nás
připravil sám Hospodin.
To nám všem zdůrazňuje také papež
František hned na začátku ve své programové apoštolské exhortaci Radost evangelia (Evangelii gaudium):
„Chápu, že radost se neprožívá stejným
způsobem ve všech životních etapách a za
všech okolností, které jsou někdy velmi tvrdé. Přizpůsobuje se a přetváří a vždycky
zůstává alespoň paprskem světla, který se

rodí z osobní jistoty, že jsme nekonečně
a nade vše milováni. Chápu lidi, kteří inklinují ke smutku kvůli vážným těžkostem, které je sužují, avšak postupně je třeba dovolit,
aby se začala probouzet radost víry jako
tajemná, ale pevná důvěra i uprostřed těch
nejhorších protivenství“ (EG 7).
Nebuďme tedy, jak také František v této
exhortaci píše, „smutnými křesťany žijícími
ve stylu postní doby bez Velikonoc.“ (EG
6). Otevřme své životy perspektivě Božího
království, do kterého jsme všichni pozváni.
Skutečná radost z Boha není laciná ani
není něčím, co si musíme sami obstarat,
zařídit či zasloužit. Není ani možné ji předstírat tam, kde není, a nutit se k ní. Je to radost založená na nepochopitelném, ale o to
více skutečném daru Boží lásky k člověku.
A tak bych chtěl celou naši diecézi
pozvat: prosme v roce 2021 zvlášť za tento
dar radosti z Boha! Prosme jeden za druhého, prosme o tuto duchovní radost v našich
rodinách a komunitách, prosme o ni pro nás
kněze a biskupy, prosme o skutečnou hlubokou radost pro všechna naše farní společenství. Prosme o ni svorně a vytrvale a děkujme všude tam, kde jsme ji objevili a kde
ji můžeme zažívat.
Buďme svému okolí právě touto radostí
oporou a povzbuzením.
O to Vás, sestry a bratři, prosím
a k tomu Vám také žehnám ve jménu
+ Otce i + Syna i + Ducha svatého.

Váš biskup Tomáš
Video: farnostcheb.cz/motto
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SLOVO FARÁŘE
Moji milí,
když jsme 11. října začínali cyklus kázání „Bůh v karanténě“, zahajoval jsem tehdy
mši svatou slovy básně Jana Skácela nazvané Stopadesátá báseň o podzimu. Dovolím si ji zde znovu připomenout:

k druhému břehu. K tomu břehu jarnímu.
Děkuji vám všem, kteří jste mezi svými
jeden druhému těmito lávkami.
Děkuji za chvíle, kdy jsme na jaře mohli
společně hledat nové cesty necesty touto
podivnou krajinou. Děkuji za encykliku
Laudato si‘, která mě tímto jarem provázela. Děkuji za letní měsíce, kdy jsme se
mohli nadechnout trochu čerstvého vzduchu. Děkuji za podzim, kdy jsme se učili
společně reagovat na neustále se měnící situaci.
Děkuji za adventní dobu, kdy pro mě několik z vás svojí účastí na rorátech a službou při nedělních mších bylo tak důležitou
oporou na cestě až na práh Vánoc. Děkuji
vám starším a nemocným, kteří jste mě
pozvali k vám domů či jste mi zavolali
s prosbou o rozhovor, který byl pro mě
vždycky velkým povzbuzením. Děkuji
všem z vás, kteří jste opakovaně telefonicky kontaktovali své starší bratry a sestry ve
farnosti a pokoušeli jste se jim být „z dálky
nablízku“. Děkuji za povzbuzení od vás rodin s vašimi dětmi, ať už na mikulášské mši
s biskupem, či při štědrovečerní bohoslužbě.
Děkuji pastorační a ekonomické radě, že
jsem v jejich společenství mohl během roku
nacházet prostor pro dozrávání důležitých
rozhodnutí, jak pastoračních, tak ekonomických. Děkuji svým spolupracovnicím
z fary, že jsme se letos zase trochu naučili
být týmem. Děkuji všem ostatním, kteří jste
nečekali na to, až budeme žádat o nějakou
pomoc, ale přicházeli jste sami s vlastními
nápady a byli pak také ochotni spolupracovat na jejich realizaci. Děkuji každému, kdo
se věrně staral o to, aby v našich kostelích,
na Loretě, na faře či farním penzionu bylo
pro každého hezké zázemí.

Tolik pádů
a tolik ticha bez konce
A tolik nevídané lsti
Jitra jsou jako neštěstí
a málokdo si toho všímá
Bylo nám jaro léto podzim
brzy nám bude krutá zima
A vítr v listí šelestí
Když jsem dnes hledal verše, které by nás
mohly vést touto podivnou zimou, jež mezitím skutečně přišla, narazil jsem na jinou
Skácelovu báseň, kterou autor tentokrát nazval Zimní krajina srdce:

Na stromech černé plody zimy
země až na kost
prázdno
dálka
A zůstat sám a mezi svými
Jak nad zamrzlou vodou lávka
Velmi ve mně zarezonovala. Jestliže mě
totiž ta předchozí, podzimní báseň burcovala k bdělosti a připravenosti na časy nelehké, tato zimní ve mně probouzí naději, že
i uprostřed takových časů, jaké jsou ty
dnešní, uprostřed dnešních samot mezi těmi
nejbližšími, se ukrývá naděje: ona lávka
nad zmrzlou vodou. Ba mnoho lávek, po
kterých jsem sám mohl v těchto časech
opatrně našlapovat a pomalu se blížit
5
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Děkuji vám všem, kteří jste v kostele,
skrze online společenství nebo v osobní
modlitbě čerpali sílu a inspiraci pro službu
ve svých rodinách, zaměstnáních, škole,
v sousedství, či v různých občanských aktivitách. Děkuji každému, kdo jakoukoli
částkou letos podpořil, či pravidelně podporoval život a službu naší farnosti. Děkuji
všem, kdo se za naši farnost modlili, či jakýmkoli způsobem nám během roku dali
najevo své sympatie či podporu.
Děkuji všem, kdo jste to ani za této
podivné, koronavirové zimy nevzdali
a dál jste jeden pro druhého lávkami nad
zmrzlou vodou.
Možná, že se mnozí cítíte být již značně
unaveni, či vysíleni. Možná se právě proto
máte nyní po Vánocích a v jejich světle
schoulit jaký malý Ježíš do Mariiny náruče.
Možná budete moci být i nadále onou lávkou nad zamrzlou vodou jen tehdy, když se
sami necháte kousek poponést na Josefově
oslu. Nebojte se odpočinout si. Nebojte se
nic nedělat. Nebojte se na chvilku si zalézt

jako medvěd k zimnímu spánku. Když si
dovolíme nechat se takto opečovávat, když
si dovolíme nechat se takto zavinout do
plének, když si dovolíme položit se takto na
chvilku do jeslí, nebudeme pak ve své radosti, pokoji a odvaze ke službě závislí na
tom, jestli na jaře vykvetou či nevykvetou
jabloně a jestli na podzim pole vydají či
nevydají pokrm. Budeme pak připraveni
slyšet biblické motto, které biskup Tomáš
vybral pro nadcházející rok 2021:
„I když fíkovník nevykvete a vinná réva
nepřinese plody, i když zklame výnos olivy
a pole nevydají pokrm, i když zmizí brav ze
stáje a skot nebude v chlévech, já přesto
budu jásat v Hospodinu, budu plesat v Bohu, svém spasiteli!“ (Habakuk 3,17-18)
Vždyť, jak můžeme i my vyznat spolu
s prorokem, „Hospodin, Pán, je mou silou,
mé nohy učiní podobné nohám laní a zavede mě na mé výšiny!“ (Habakuk 3,19)
Váš Petr
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CESTY VÍRY
neměl sílu. Slova proroků z bible, která na
mě působí depresivně jako „vezmi si můj
život Hospodine“, nebo „má duše je smutná až k smrti“, se mohu snažit při četbě
přeskočit jako něco nepatřičného. Nebo
v nich naopak mohu vidět ten nejsilnější
projev přítomnosti Boží, moci vysvobozující z temnoty zla.
V prorokově srdci se tak snoubí hluboká
radost z Hospodinovy síly a lásky spolu
s hlubokým žalem nad zlem ničícím Boží
dílo. Prorok se nesnaží, tento žal vedoucí
k jeho vlastní smrti, v sobě nějak „uzdravit“, protože doufá v Boží slovo, které jasně říká, že kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život takto
s Prorokem ztratí, nalezne jej.
Pokud jste dočetli až sem, možná už
trošku chápete nadpis tohoto pojednání.
Celý rok 2020 jsme se nechali provázet
diecézním mottem, které se nám mělo stát
uzdravením ze strachu, ze strachu, jenž
ochromuje, uzavírá a dusí, či bere svobodu.
Pokud bychom ale nerozlišovali mezi strachem a úzkostí a nevnímali tvůrčí potenciál
prorocké úzkosti, nenašli bychom asi nikdy
cestu ke skutečnému osvobození od strachu.
Nebojme se tedy koronaviru, ale prožívejme úzkost nad jeho následky pro lidi.
Nebojme se konce světa, ale prožívejme
úzkost nad jeho ničením. Nebojme se
o osud vyděděných, zneužívaných, vyhnaných a mučených lidí, ale prožívejme úzkost z toho, co zakoušejí. Nebojme se
o osud církve, ale prožívejme úzkost nad
jejím zesvětštěním, nad její koketérií s politickou mocí, nad její neschopností vnímat
potřeby lidí. Nebojme se…, ale mějme úzkost….
pb

NEBOJTE SE ÚZKOSTI
Text Nebojte se úzkosti, jehož autorem je
bývalý chebský farář Petr Bauchner, vyšel
v prosincovém čísle Zpravodaje Plzeňské
diecéze. Petrovi za text, který hezky navazuje na předchozí slova biskupa a faráře,
moc děkujeme. Lednovém čísle diecézního
Zpravodaje si můžete přečíst jeho delší text
nazvaný Teologie neúspěchu.
Byl jsem na návštěvě u svého kamaráda.
Jeho vnímavé srdce mi pomáhá v rozhovoru otevírat i velmi niterná témata, jež se mi
daří sdílet jen s nemnoha lidmi. Stalo se tak
i tentokrát, když jsme jako už mnohokráte
před tím, potřebovali mluvit o svých úzkostech. Odborně by se asi naše sdílení dalo nazvat „zkušenost environmentální úzkosti“. Je lidstvo ještě vůbec schopno změnit svůj život, aby nezničilo tuto zemi
a samo sebe? Stala se naše závislost na
konzumu už tak silnou, že se z ní nejde
vymanit? Má ještě vůbec smysl do tohoto
zanikajícího světa rodit děti?
Zachvátí-li úzkost srdce až takovouto silou, uvolní paradoxně obrovskou, nadlidskou sílu. Jsou lidé, kteří nehledě na následky, jdou a poutají se k těžním strojům
na uhlí, jiní stráví dni posty a noci na modlitbách, jiní dostanou odvahu k občanské
angažovanosti. A všichni se stávají, přestože, nebo právě proto, že jsou jen kapičkou
v moři, proroky. Proroky, kteří mají sílu
usilovat o změnu. Proroky, jimž úzkost dává vidět to, co jiní nevidí, nebo nechtějí
vidět.
V tomto světle se mi najednou úzkost
přestala jevit jako nějaké psychické trauma,
jež je třeba léčit, a nakonec se od něj oprostit, ale naopak, jako nutný prostředek, který
prorokovi pomáhá dělat to, na co by jinak

A zůstat sám a mezi svými… Jak nad zmrzlou vodou lávka…
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že Bůh mě vyzbrojil silou, klidem, moudrostí i láskou. Těžko nalézt správná slova.
Druhého ledna nad ránem to bylo osm
let, co Veronika zemřela. Uplynulý pracovní rok byl opakovaným setkáváním se s
bolestí. Učením se hledět pravdě do očí.
Zažívání reality blížící se smrti. Dotýkání
se mrtvých těl. Ale také to byl rok plný nezapomenutelných setkání s lidmi. S lidmi,
kteří milovali své drahé, kteří intenzivně
zakoušeli, že láska bolí. A já jsem díky jim
mohla zažívat, že láska i hory přenáší.
Za jejich otevřenost, za jejich vpuštění
do intimity jejich životů, jsem jim i Bohu
vděčná. Přestože to byly časově krátké
chvíle, o to větší byla jejich intenzita. Děkuji Bohu, že z těchto setkáních, přestože
byli plné smutku z umírání a smrti, si já
odnáším vzpomínky na to, co bylo hezké a
povzbudivé. Vnímám to jako velkou milost, kterou od Boha dostávám.
Toto krátké ohlédnutí za uplynulým rokem ve mě posiluje víru. Víru, že nás má
Bůh ve svých láskyplných rukou.
Blanka

LÁSKA BOLAVÁ
I HORY PŘENÁŠEJÍCÍ
Následující text je redakčně upraveným
osobním mailem, který Blanka po Novém
roce poslala našemu faráři a on jí povzbudil ke sdílení této její zkušenosti i se čtenáři
Zpravodaje naší farnosti, ve které, ač zde
již nějaký čas nebydlí, má Blanka stále i
díky některým z vás kousek svého domova.
Na Silvestra, při naslouchání liturgickým čtením, jsem se v myšlenkách vrátila
o osm let zpátky. V nemocnici umírala moje blízká kamarádka Veronika a já se po
domluvě s Petrem vydala za ní se svatým
přijímáním. S Ježíšem v eucharistii na krku, chvějící se, jsem jela městem, kde už
mnozí odpalovali rachejtle. Veronika ležela
na velkém pokoji, kde k rachotu města se
přidávali ostré tony mobilních telefonů
spolu pacientek. Později dorazil i Petr a
vyjednal pro Veroniku samostatný pokoj,
kde jsem s ní mohla v tichu zůstat po celou
noc. Když pak přišla i jedna naše známá
věřící lékařka, která měla zrovna službu,
prožívala jsem jistotu Boží přítomnosti,
Jeho péče o nás. A v tu chvíli hlavně o Veroniku. Opravdu nezapomenutelná silvestrovská noc.
Vloni jsem začala pracovat v mobilním
Hospici Sv. Jiří. Během roku jsem nejednou jela autem do rodiny umírajícího plná
nejistoty a chvění. Ani jednou mě v tom
Bůh nenechal samotnou. Mou nejistotu
často proměnili samotní pečující svojí statečností a láskou. Jinde přišel známý zemřelého, který mi pomohl s oblečením.
Jinde zas přišli siláci, kteří pomohli s manipulací. Ale taky nejednou jsem prožila,

PS: Ve mně samotném tato Blanky vzpomínka vyvolala velkou vděčnost za to, že i v
situacích, kdy systém zdravotní péče v naší
chebské nemocnici je kvůli nedostatku personálu na hranici udržitelnosti, se občas
najdou lidé, kteří vás svojí vstřícností a vynalézavostí moc mile překvapí. Jako ona
lékařka, která tehdy na Silvestra zařídila,
aby Blanky kamarádka Veronika mohla své
poslední chvíle prožít na pokoji, kde s ní
mohli nepřetržitě bdít či se u ní vystřídat
její nejbližší a kde jsme pak dokonce mohli
nedlouho před Veroniky odchodem k Pánu
slavit mši svatou.
Petr Hruška

My křesťané jsme ze své podstaty realističtí optimisté – jestliže totiž skutečně věříme, že Kristus vstal z mrtvých, pak jsme všichni pozváni být lidmi,
kteří žijí z naděje, že tento svět i přes různá malá či velká trápení neochvějně a jednoznačně směřuje k plnosti radosti, kterou pro nás připravil sám
Hospodin.
biskup Tomáš, pastýřský list k roku 2021
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o evangeliu.
Těmito slovy nám Ježíš ukazuje bezpečné kroky, kterými se vydat: především „zůstat“ v jeho lásce.
Musíme tedy upevnit svůj osobní vztah
s ním, svěřit mu svůj život, věřit v jeho milosrdenství. Ježíš s námi věrně „zůstává“
stále.
Zároveň nás volá, abychom se za něj
s rozhodností postavili, abychom jako on
učinili ze svého života dar Otci. Navrhuje
nám, abychom ho napodobovali tak, že budeme s laskavostí, velkoryse a nezištně vycházet naproti potřebám všech lidí, s nimiž
sdílíme větší či menší část dne, a nesli tak
„hojné ovoce“.
„Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné
ovoce.“
Velmi aktuálně zní slova Chiary Lubichové, která pronesla v Ženevě v říjnu
2002 během oslav Dne reformace:
Kolik je ve světě potřeba lásky! (…) (Ježíš) řekl, že nás svět pozná jako jeho učedníky, a skrze nás i jeho, podle vzájemné
lásky, jednoty: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku
k sobě navzájem.“ (Jan 13,35). (…) Pochopili jsme: přítomnost po každém z nás
žádá lásku, jednotu, společenství, solidaritu. A volá také církve, aby opět nastolily
jednotu rozervanou staletími. To je ta reforma všech reforem, kterou od nás Hospodin žádá; je to první a nutný krok k univerzálnímu bratrství se všemi lidmi na celém světě. Svět uvěří, když budeme v jednotě. Řekl to Ježíš: „… ať všichni jsou jedno.
(…) aby svět uvěřil“ (Jan 17,21). Bůh to
chce! (…). Kéž nám dá milost, abychom
tato slova viděli naplněná, nebo alespoň
přispěli k jejich realizaci.
Letizia Magri

SLOVO ŽIVOTA NA LEDEN
„Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné
ovoce.“ (Jan 15,5-9)
Každým rokem věnují křesťané z různých
církví stejný čas modlitbám, kdy společně
prosí Otce o dar jednoty podle Ježíšova
přání.
On si ji přeje, „aby svět uvěřil“ (Jan
17,21): jednotou se proměňuje svět, vytváří
společenství, bratrství a solidarita. Jednota
je ve svém základě Božím darem, a proto
je nezbytné o ni naléhavě a s důvěrou prosit Otce.
Taková je i zkušenost jedné skupiny,
která ve Španělsku žije Slovo života. Už
několik let během týdne modliteb za jednotu křesťanů se modlí za milost jednoty
a snaží se stavět mosty. Margarita píše:
„Kontaktovali jsme v diecézi osobu zodpovědnou za ekumenismus, faráře, pravoslavného kněze a evangelické pastory.
Scházíme se k modlitbě jako sjednocení
křesťané, nejprve v katolické farnosti a pak
v pravoslavné. Pokaždé se naše kostely naplní radostí z Boží přítomnosti. On otevírá
cesty k jednotě.“
Klášterní komunita Grandchamp navrhla
na rok 2021 jako světlo na tuto cestu jeden
velmi příznačný úryvek z Janova evangelia:
„Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné
ovoce.“
Je to naléhavá výzva, abychom žili
a jednali pro jednotu křesťanů jak v těchto
mimořádných dnech, tak po celý rok, po
celý život. Naše rozkoly jsou vážným zraněním a potřebují uzdravit, především milosrdenstvím Božím a pak snahou o vzájemné poznání, úctu a společné svědectví

Jde nám o nalezení a pojmenování pramenů radosti, jež je možné objevit i v
současných náročných dnech a které na rozdíl od mnoha jiných zřídel
spokojenosti či veselí nevysychají při nemoci, karanténě, při vládou
nařízených omezeních nebo při jakýchkoliv jiných těžkostech. biskup Tomáš
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POMOC POTŘEBNÝM
1. do 24. ledna do této kasičky vybíral
v bezpečném okruhu například rodiny či
kolegů z práce. Také bychom moc uvítali,
kdyby nám v této době někdo mohl bezpečně umístit kasičku na nějakém veřejném místě, kam chodí dost lidí (do obchodu, do úřadu nebo do lékárny…).
Odkazy na další informace, včetně podrobné prezentace účelů letošní sbírky a
odkazů na hezká prezentační videa vhodná
k dalšímu šíření najdete na webové stránce
sbírky farnostcheb.cz/trikralovka. Velmi
nám pomůže, když budete tyto informace a tato videa šířit všemi pro vás možnými cestami (e-mailem, na sociálních sítích, ústně či vyvěšením někde ve svém
okolí).
Jménem příjemců této pomoci děkujeme za vaši štědrost a přízeň Tříkrálové
sbírce i v těchto nepříznivých podmínkách.

Tříkrálová sbírka 2021
Tříkrálová sbírka se koná ve dnech 1. – 24.
1. 2021, vzhledem k současné situaci, kdy
je stupeň PES na hodnotě 5, koledujeme
převážně virtuálně.
Hlavní způsob, jak přispět:
Virtuální kasička na trikralovasbirka.cz
Do formuláře vložte poštovní směrovací
číslo Chebu (350 02) či název obce (Cheb).
Možnost přímého přispění do kasičky
v Chebu je od 1. do 24. ledna 2021
v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty. V době, kdy je chrám otevřený, je k dispozici
platová kasička v chrámu vpravo za vchodem, v době, kdy je otevřené jen zádveří, je
vám k dispozici kovová kasička vlevo pod
schody.
Otvírací hodiny chrámové kasičky:
úterý až pátek od 12:00 do 16:00 hod.
sobota a neděle od 12:00 do 17:00 hod.
Nebo je také možné, aby kdokoli
z dospělých, který bude mít u sebe zapečetěnou registrovanou kasičku, v období od

Ing. Eva Kolafová
tel.: 731 619 729
charita@farnostcheb.cz
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SPRÁVCOVSTVÍ
né se intenzivně touto otázkou zabývat tak,
aby byl dodavatel opravy známý do poloviny roku 2021.
▪ Náhrada škody Olivius: V roce 2020
farnost vyhrála soud s firmou Olivius, od
které dostala náhradu škody (ve výši téměř
1 mil. Kč) za vadně provedené výběrové
řízení v rámci projektu rekonstrukce krypty
a věže chrámu sv. Mikuláše a Alžběty.
▪ Prodej fary v Nebanicích: Ve druhé
polovině roku byl dojednán prodej bývalé
fary v Nebanicích, kde její budoucí majitelé chtějí zřídit základní školu alternativního
typu. Zároveň s obcí a firmou Viagem,
současným vlastníkem kostela sv. Osvalda,
jednáme o tom, jakým způsobem by mohl
kostel sloužit kulturním potřebám obce.
▪ Chebská monstrance: Gotická chebská
monstrance byla na konci roku 2020 zapůjčena na výstavu do plzeňských Masných
krámů, odkud se vrátí v březnu 2021 a měla by pak být na několik let, do doby, než
pro ni zřídíme vlastní výstavní prostor, zapůjčena do Galerie výtvarných umění
Cheb.
▪ Mobilita faráře: V roce 2021 bude
muset být řešena otázka mobility faráře,
kterému v příštím roce doslouží služební
automobil a biskupství přijalo princip, že
mobilitu faráře má ekonomicky nést farnost (ať už placením služebních jízd soukromým vozidlem faráře na základě cestovního příkazu, nebo zajištěním služebního automobilu v majetku farnosti).
▪ Rozvojový plán farnosti: V roce 2020
probíhaly práce na zpracování tzv. Rozvojového plánu farnosti v oblasti správy majetku, které budou v první polovině roku
2021 završeny zhodnocením, který majetek
budeme dále spravovat a jakým způsobem,
a který majetek nabídneme k odprodeji třetím osobám. To se týká hlavně lesních a

ZPRÁVA O SPRÁVĚ MAJETKU
Ze zprávy o správě majetku Řk farnosti
Cheb v roce 2020, která byla vzata na vědomí při společném jednání PRF a ERF ve
čtvrtek 17. 12. 2021, vyjímám:
▪ Mikulášská střecha: V roce 2020 byl
vytvořen fond na generální opravu střechy
nad hlavní lodí chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, do kterého byl vložen zisk z prodeje
několika farních pozemků městu Chebu
(celkem 7 mil. Kč, zatím vložené do investičního projektu v Plzni řízeného Biskupstvím plzeňským). Do fondu budou dále
vkládány veškeré zisky z provozu chrámu
(které byly doposud používány na splácení
úvěru na spolufinancování rekonstrukce
krypty a věže, který se vloni již podařilo
splatit). V roce 2021 bude zřízena veřejná
sbírka a iniciována dárcovská kampaň za
účelem získání dalších prostředků na opravu chrámové střechy, která je již
v havarijním stavu a generální opravu (s
odhadovanými náklady kolem 20 mil. Kč)
vyžaduje během několika málo let. Opravu
střechy za svoji organizační prioritu přijalo
i Biskupství plzeňské, které nám bude se
svými odborníky intenzivně k dispozici.
▪ Mikulášské věžní helmice: Během roku
2020 se stavebnímu technikovi nepodařilo
zjistit jednoznačné informace o možnostech firem a o předpokládaných nákladech
na opravu chrámových věžních helmic (z
důvodu náročnosti provedení). Tyto budou
muset být v nejbližší době opravené kvůli
nekvalitnímu pokrytí rohů střešního pláště.
Na tento účel máme k dispozici 440 tis.
tzv. „zádržného“, které Nadační fond Historický Cheb, který byl investorem obnovy
helmic, realizační firmě Pegisan (který se
v mezičase ocitla v konkurzu) nevyplatil
z důvodu nekvalitního provedení pokrývačských prací. V roce 2021 bude nezbyt13
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částečně i některých dalších pozemků, ale
také např. budovy kostela sv. Václava.
▪ Rozvoj farního penzionu: V roce 2021
bychom se v oblasti správy majetku pak
kromě toho chtěli zabývat koncepčním
rozvojem areálu farního penzionu, aktualizací koncepce správcovství farnosti, otázkou k životnímu prostředí šetrného hospodaření farnosti a otázkou podpory systematického rozvoje osobního dárcovství farníků a sympatizantů farnosti.
▪ Správce majetku farnosti: Dlouho již
hledaný správce majetku farnosti bohužel
nebyl nalezen ani během roku 2020. Důsledky toho jsou vidět v některých v roce
2020 nesplněných či nedotažených úko-

lech. Správa majetku pokračuje víceméně
samospádem a pouze reaguje na vzniklé
situace. Chybí koncepční rozvoj, práce s
dárci a dlouhodobější finanční výhled. Nalezení správce majetku farnosti proto považuji za jednu z priorit pro rok 2021.
Nakonec děkuji všem, kteří po celý
loňský rok finančně, spoluprací i modlitbou
podporovali život a službu naší farnosti.
Velmi si toho vážím a s mými spolupracovníky se budeme i v tomto roce snažit, a
by tato vaše podpora byla využita efektivně, transparentně a cíleně na rozvoj poslání
farnosti žít život sloužící Životu.
Petr Hruška

RADY Z RADY
ském okrese jsme se v posledních dnech
dostali na PES index = 100 s předpokladem
dále se horšící situace a limitní kapacity
chebské nemocnice).
Pastorační rada v této situaci doporučila:
1. Zrušení možnosti účasti farníků na
bohoslužbách až do zásadního zlepšení situace, povzbuzení k telefonickému a duchovnímu propojení mezi sebou navzájem
a k využívání možností individuální pastýřské péče faráře.
2. Pokračování nabídky online přenosů
nedělních bohoslužeb od 10 hod. z chrámu
sv. Mikuláše a Alžběty zajišťovaných pouze nezbytným malým služebným týmem
farníků. Zvažovali jsme i možnost zrušení
online přenosů a jejich nahrazení předem
natočenými videoposelstvími doplněnými
o písemné podněty na každou neděli, ale to
pastorační radou podpořeno nebylo.
3. Slavení bohoslužby o Slavnosti Zjevení Páně s žehnáním spolupracovníků a
dárců tříkrálové sbírky a svátek Křtu Páně
se zakončením vánoční doby realizovat bez
účasti farníků skrze malý služebný tým.
ph

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ PRF ERF
Ve čtvrtek 17. 12. 2021 proběhlo společné
jednání pastorační a ekonomické rady naší
farnosti se zaměřením na správu majetku.
Protož podrobný zápis z jednání je
k dispozici na webových stránkách farnosti
(farnostcheb.cz/farnirady), zde jen stručný
přehled bodů jednání:
▪ Rozvojový plán správy majetku farnosti
▪ Střecha chrámu sv. Mikuláše a Alžběty
▪ Zpráva a správě majetku farnosti 2020
▪ Rozpočet farnosti na rok 2021
▪ Účelové sbírky v roce 2021

PASTORAČNÍ RADA
V úterý 5. 1. 2021 se po předchozí celodenní písemné výměně sešla formou videokonference pastorační rada, aby vyhodnotila dosavadní způsob slavení bohoslužeb ve farnosti za poslední tři měsíce a aby
doporučila, jaký přístup má farnost zvolit
uprostřed momentálně se rapidně zhoršující
epidemické situace na Chebsku (viz projev
chebského starosty z pondělí 4. 1. na str. 2
tohoto čísla Zpravodaje či fakt, že v cheb14
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ZPRÁVY Z LORETY
meny Santa Casy byly převezeny šlechtickou rodinou Angeli, která vládla v Epiru,
na křižácké lodi přes moře do Loreta.“
Autor píše v lehčím stylu, takže v další
obsáhlé části kapitoly Svatá chýše v Hrozňatově o hrozšatovském hradu, o bl. Hroznatovi a klášteru v Teplé se dozvíme mnoho věcí, které jsme nevěděli (nebo věděli
jinak). Ale je potěšitelné, že spisovatel
Aleš Česal do své nové knihy zařadil kapitolu o Loretě a tím přispěl k propagaci našeho krásného poutního místa.

O LORETĚ TROCHU JINAK
V r. 2020 vydalo nakladatelství REGIA
s.r.o. v edici Tajemné stezky knihu Za
skrytou krásou Chebska. Autor Aleš Česal
v ní jednu kapitolu nazvanou Svatá chýše
v Hrozňatově věnoval Loretě a další část
s podtitulem Vězení blahoslaveného Hroznaty hrozňatovskému zámku a bl. Hroznatovi. V ní se dočteme: „V českých zemích
existuje více než padesát loret a všechny
vycházejí z jediného předobrazu. Základem
k jejich výstavbě se stala legenda o Svaté
chýši (Santa Casa), rodném domku Panny
Marie, který stával v Nazaretu a andělé jej
přenesli do Itálie.“ Následuje dlouhý popis
jedné legendy o domku, létajícího kolem
Jaderského moře od 10. května 1291 do
7. září 1295. Následně autor zmateného
čtenáře ujistí, že „nové poznatky z dokumentů a archeologických výzkumů v Santa
Casa v Loretu potvrdily hypotézu, že ka-

NA SILVESTRA TO NEROZBĚHLI
Silvestrovský běh sportovního klubu Rozběhnito z Chebu na Loretu a zpět se letos
poprvé nekonal. Zvon Ave, který vždy vítal
jednotlivé běžce nebo skupiny, se nerozezněl. Na Loretu přesto pár běžeckých nadšenců dorazilo v tento den soukromě.
ako

OuKhej!
musí objevit až zítra – na Štědrý den. Potom šel v klidu se svým tajemstvím spát.
Mezi tím se stalo něco zvláštního. V noci, když už všichni doma spali, na vánočním stromečku všechny pověšené ozdobičky ožily. Jeníkova hvězdička přibyla do
této rodiny ozdob a nadšeně se rozhlížela.
Viděla kolem sebe houpacího koníčka, nablýskaná jablíčka, zlaté oříšky, rybičku s
šupinami štěstí, krajkové vločky, čokoládové šišky, třpytivé řetězy, barevná světélka… No, nádhera! Úplně jako v pohádce.
Ozdůbky si mezi sebou začaly vyprávět.
Vzájemně si povídaly, co má kdo po roce
nového, zvláštního a výjimečného. Hlavní
slovo mezi nimi měla velká třpytivá baňka,
která asi musela stát hodně peněz, protože

JENÍKŮV VÁNOČNÍ SEN
Jeden malý druháček, jmenoval se Jeník,
letos svůj vánoční dárek pro své rodiče
vlastnoručně vyrobil. (Navíc tajně, aby to
bylo překvapení, takže si umíte představit,
jakou mu to dalo práci.) Nakreslil na bílý
papír hvězdičku, kterou se snažil vystřihnout, a přitom myslel na to, jak s ní mamku
a taťku potěší. Nakonec skrze ozdůbku
provlékl provázek z kápézetky a bylo. Bylo
to dobré…
V předvečer Štědrého dne vánoční přípravy vrcholily, i vánoční stromek byl ozdobený. Jeník se vplížil do pokoje a tajně
hvězdičku pověsil na stromeček – raději až
k oknu, aby hned nebyla vidět. Rodiče ji
15

ZPRAVODAJ CHEBSKÉ FARNOSTI

Č. 1 – LEDEN 2021

o tom všem vyprávěla a stále se prohlížela
v zrcadle. Měla ráda, když ji ostatní obdivovaly a radila jim, jak být krásnější než
dosud. „Musíte hodně jíst tyto třpytky,
abyste byly silné…, abyste zítra dobře zářily a neudělaly tady na Vánoce před ostatními ostudu.“
Hvězdičce ale třpytky nechutnaly. Baňka si toho všimla, přistoupila k ní blíže a
velmi jí vyhubovala: „Co ty jsi zač? Jsi jen
bílá papírová hvězda, navíc nejsi ani zalaminovaná, nic nevydržíš… a jaký nekňuba
tě to stříhal? Jsi samý zub…!“ a začala se
tomu smát.

tej mezi námi a neboj,“ usmál se a mrkl na
ni jedním okem.
Hvězdička si řekla v duchu: „No, tobě se
to řekne“. Zavřela oči a chtěla být sama se
svým smutkem a něco si tajně přát… Možná…, aby Vánoce rychle skončily.
Po chvíli ticha uslyšela nějaký šustot.
Otevřela oči a uviděla andělíčky. Mávali
svými křídly a opatrně odhrnovali záclonu
z okna. Už neslyšela pyšnou baňku.
Vzhlédla k noční obloze plné zářivých
hvězd a uviděla mnohem větší krásu, než
by si kdy uměla představit. Až se jí z toho
zatočila hlava a možná by i spadla, kdyby
zvonek radostně tiše necinkl. Podívali se na
sebe, usmáli se očima a radovali se mlčky
při té společné hvězdné podívané...
V tu chvíli na nebi zazářila kometa a posvítila oknem do pokoje. Dokonce i na
hvězdičku a její špatně střižený a slzami
zkroucený cíp. A protože světlo komety
bylo kouzelné, rozzářilo úsměv i ostatních
ozdob. Jen pyšná baňka se vztekala – a
rozčílením spadla ze stromečku, až z ní
všechny třpytky opadaly.
Zvonek po chvíli jemně zacinkal.
Všechny ostatní ozdoby přestaly jíst a obrátily se za světlem z nebe a naslouchaly
jeho slovům. „Narodilo se děťátko. Radujme se!“ usmál se zvonek. „Podívejte,
smutné rozveselí a pyšné poníží. Uzdraví v
nás každou bolest a setře každou slzu. Vyrovná každý zkroucený cíp. Dokáže proměnit každou nerovnost našeho života a
obdaruje každý náš dobrý skutek schůdkem
do nebe k Božímu království.“
Ozdůbky se začaly točit radostí a jásat,
až se větvičky stromku začaly vesele pohupovat. Jejich srdce zářila štěstím i bez třpytek…
Začalo svítat, na obloze poletovali andělé a radostně zpívali všem smutným a osamělým lidem:
„Sláva na výsostech Bohu, který má v
nás zalíbení…!“

Všechny ozdůbky zaraženě ztichly, radši
poslouchaly a poslušně polykaly, aby se s
ní nemusely dostat do křížku. Jen hvězdičce bylo najednou moc smutno. Nechtěla
být stejná jako ostatní.
Baňka pokrčila rameny a dodala: „Ještěže tě pověsili k oknu. Tam nebudeš vidět!“
Vzala uraženě hvězdičce porci třpytek a
odešla pyšně na své místo, odkud měla
dobrý rozhled na všechny. To už hvězdičce
stékaly slzy po tvářích a nejradši by utekla
někam daleko… V tu chvíli uslyšela nový
hluboký hlas:
„Ty jsi tu nová, viď?“ oslovil tiše hvězdičku jeden měděný zvonek, co visel opodál. Hvězdička kývla nesměle hlavou. „Ví16
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Jeník se najednou ve své postýlce probudil, byla ještě trochu tma, promnul si oči
a přemýšlel, zda to byl sen nebo ne. Utíkal
se proto podívat ke stromečku. Jeho hvězdička byla na svém místě u okna, jen... záclony byly odhrnuté a na obloze s ranními
červánky zářila jitřenka.
Opatrně svou hvězdičku sundal a pastelkami ji ještě dokončil…

Radostný čas vánoční
a požehnaný nový rok přejí
Jana a Lukášek
PS: Tato pohádka na dobrou noc je vymyšlená podle skutečných příběhů a skutečné
hvězdičky, kterou jsem dostala k Vánocům
od svého druháčka a o kterou se tímto dělím i s vámi.

SPOLKY A SPOLEČENSTVÍ
svojí modlitbou nese radosti i bolesti celé
farnosti.
Skupina zapojená do živého růžence se
zatím pravidelně neschází, je propojena
rozpisem desátků na celý rok. Ten dostává
každý účastník zároveň s obecným popisem modlitby, koncem roku pro rok následující. V letošním roce bychom ale chtěli
iniciovat alespoň některá příležitostná setkání, kde bychom se růženec mohli pomodlit společně.
Ve společenství Živého růžence je momentálně zapojeno kolem 40 farnic a farníků. Připojit se do skupiny Živého růžence
je možné kdykoliv, zájemci se mohou
ozvat na níže uvedený kontakt.
V loňském roce po domluvě s farářem
koordinaci Živého růžence převzala paní
Veronika Peťovská. Velmi tímto také děkujeme předchozím dlouholetým koordinátorkám Živého růžence, paní Terezii Staňkové a paní Marii Šalátové.
Další podrobnosti i s odkazy na návod
k modlitbě růžence či na možnost setkávání
se online k modlitbě růžence za ukončení
pandemie najdete na farní webové stránce
farnostcheb.cz/ruzenec.
Kontaktní osoba:
Veronika Peťovská
ruzenec@farnostcheb.cz
tel. 732 634 049

SPOLEK MARIA LORETO
Vážení členové Spolku Maria Loreto, milí
přátelé, bratři a sestry,
v této radostné vánoční době Vám všem
i Vašim drahým chci popřát vše nejlepší v
novém roce 2021. Uplynulý rok nebyl jednoduchý. Ale mnohé záleží na nás. Letos je
omezen i zpěv vánočních koled. My se
však můžeme nad nimi zamýšlet. Ve vánočním hymnu zpíváme:
„Nám, nám narodil se!“
Kéž nás vědomí, že Bůh stojí při nás,
stále naplňuje velikou radostí a nadějí. Kéž
Boží požehnání na nás na všech spočine.
+ Filip Zdeněk Lobkowicz, OPraem

KLUB KŘESŤANSKÝCH ŽEN
Vzhledem k stále trvající pandemii se
schůzky KKŽ až do zlepšení situace nekonají. Přeji všem našim členkám do roku
2021 pevné zdraví, dobrou náladu a stálou
Boží pomoc.
Také je prosím, aby se i nadále vždy ve
čtvrtek modlily Růženec světla s prosbou
na ukončení pandemie.
Anna Kolková, předsedkyně KKŽ

ŽIVÝ RŮŽENEC
Živý růženec je řetězec modliteb, kdy každý ze zúčastněných se modlí za farnost jeden desátek růžence denně. Tímto způsobem se zapojuje do duchovního řetězu
modliteb ostatních, spolu se kterými pak

S poděkováním P. Petr Hruška, farář
17
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Z KANCELÁŘE
▪BLAHOPŘEJEME

EKONOMIKA FARNOSTI

Kromě paní Miroslavy
Wolfové (nar. 1. 1.), které jsme již blahopřáli v
minulém čísle Zpravodaje, oslaví v lednu požehnané „půlkulatiny“ paní
Karolína KAUEROVÁ (nar. 9. 1.)
Také naší milé farnici paní Kauerové blahopřejeme a vyprošujeme jí do dalších let
stálou Boží milost a přízeň.
rym

▪ Sbírky liturgické:
Cheb:
30. 11. - 330 Kč
6. 12. - 4.187 Kč
20. 12. - 2.684 Kč
Dolní Žandov
12. 11. - 900 Kč
5. 12. - 870 Kč
20. 12. - 355 Kč
▪ Pravidelné příspěvky převodem:
listopad: 21.544 Kč

+ ANNA MARŠÍČKOVÁ

▪ Sbírky účelové:
13. 12. na misie - 5.806 Kč

S bolestí v srdci a s modlitbou za celou rodinu oznamujeme, že v úterý 5. 1. 2021 na
Covid-19 zemřela naše dlouholetá farnice,
paní Anna Maršíčková. Před lety, ještě
když s manželem bydlela v domku
v Lipoltově, byla Anička věrnou dodavatelkou květin do chebských kostelů. Po
přestěhování do domova pro seniory na
Spáleniště se pak pravidelně zúčastňovala
pondělních mší tamtéž. Vloni v říjnu pochovala svého milovaného manžela a nyní,
po zasažení koronavirovou infekcí, našla
svůj věčný domov v náručí svého Otce, pár
hodin po návštěvě svými nejbližšími a
chvilku po přijetí svátostí. Nejbližší se s ní
rozloučí ve středu 13. 1. 2021 v 11 hod.
ph

FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
Možnosti, jak finančně přispět:
1) Složení hotovostního daru v kanceláři
farnosti (po domluvě s Danou Vrbovou).
2) Složení hotovostního daru do kasiček
v chrámu sv. Mikuláše či na faře
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.

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:
▪ leden - skupinka Bezejmenná
▪ únor - skupinka Jany Karasové
(Do „malého“ úklidu patří: lavice, vysát
koberce v lodi a v presbytáři.)

Z FARNÍ MATRIKY
▪ Křty:
25. 12. Eliška Kulišanová
▪ Pohřby:
6. 11. Michal Pištej
3. 12. Helena Chaloupková
13. 1. Anna Maršíčková

18
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FARNÍ KALENDÁŘ
!! Pravidelné bohoslužby až do odvolání z důvodů vážné epidemické situace nejsou !!
10.1. neděle
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
sobota 17:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb ONLINE
17.1. neděle
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sobota 17:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb ONLINE
24.1. neděle
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sobota 17:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb ONLINE
31.1. neděle
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sobota 17:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb ONLINE
7.2. neděle
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sobota 17:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb ONLINE
14.2. neděle
6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sobota 17:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb ONLINE
17.2. středa
POPELEČNÍ STŘEDA
Bohoslužby jsou závislé na stupni systému P(L)ES (farnostcheb.cz/bohosluzby)

CO MĚ NAPADLO, KDYŽ SE KOLEM MĚ ZAČAL SYPAT SNÍH…
Jsme jako krásné a křehké vločky, každá je úplně jiná. A tak se společně snášíme dolů
z nebes. Dopadáme na zem, studenou, zmrzlou… Jsme vedle sebe, a přesto každý sám.
Jsme krásní, ale zmrzlí, studení, jako ta zem pod námi. Tvoříme ledový krunýř.
Co se však stane, když při pádu vločky narazí na něžnou, teplou dlaň…? Zmizí.
Zmizí? Ne, roztají a spojí se ve vodu. Živou vodu. Jsou spojeny a už nejsou sami, v
dlani. Proč padáme na zmrzlou zem, a ne do teplých dlaní, kde splyneme v osvěžující
živou vodu, co hasí žízeň?
DaV
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

Skutečná radost z Boha není laciná ani není něčím, co si musíme sami obstarat, zařídit či zasloužit. Není ani možné ji předstírat tam, kde není, a nutit se
k ní. Je to radost založená na nepochopitelném, ale o to více skutečném daru
Boží lásky k člověku.
biskup Tomáš, pastýřský list k roku 2021

FARNÍ TAXI
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 podpory své domácí modlitby a slavení skrze přenosy farních bohoslužeb online, nebo prostřednictvím médií.
BOHOSLUŽBY DNE PÁNĚ – SOBOTA / NEDĚLE
So
17:00 slavení eucharistie
kostel Dolní Žandov
Ne synodní
10:00 slavení eucharistie (ONLINE)
kostel sv. Mikuláše Cheb
Svátost smíření (zpověď), pastýřská služba rozhovorem a modlitbou (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
Farní kancelář: kancelář vlevo v přízemí farního domu, v kont. hodinách či dle domluvy
kontaktní hodiny dle farního systému PLES (info na telefonu u Dany Vrbové)
Farní charita Cheb: kancelář v 1. patře farního domu, dle domluvy, nejlépe v kont. hod.
kontaktní hodiny dle farního systému PLES (info na telefonu u Evy Kolafové)
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
ZPRAVODAJ CHEBSKÉ FARNOSTI pro svoji potřebu vydává Řk farnost Cheb. Redakční tým: J. Rymešová,
J. Karasová, D. Kučerová, A. Kovaříková, D. Vrbová, J. Klíchová, V. Kučera. Za obsah zodpovídá: Petr Hruška.
Redakce si vyhrazuje právo na redakční úpravu příspěvků. Náklad 300 výtisků. Vychází zpravidla 1. neděli
v měsíci. Toto číslo vyšlo 10. 1. 2021, příští vyjde 7. nebo 14. 2. 2021. Archiv: farnostcheb.cz/zpravodaj.
Příspěvky v kanceláři, redakčnímu týmu či na zpravodaj@farnostcheb.cz do uzávěrky čísla 28. 1. 2021.

