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EDITORIAL
Svoboda je také poznání, že bez bahna nemůže vykvést lotosový květ… Tuhle hlubokou
myšlenku napsala ve své práci na téma „Co pro mne znamená svoboda?“ zadané v rámci distanční výuky oddělení tvůrčího psaní na ZUŠ Františkovy Lázně sedmnáctiletá
dívka, studentka předposledního ročníku gymnázia, Vietnamka. Povídali jsme si nejen o
tomto, ale i o mnoha dalších věcech. Je to inteligentní, přemýšlivá mladá dáma. Hlásí se
v souladu s rodinnými tradicemi k buddhismu, ale neuzavírá se ani ostatním myšlenkovým proudům. To jen pro upřesnění.
Jinak ta konkrétní věta, uvádějící nás do únorového čísla Zpravodaje, je sice inspirována její vírou, ale má co říci i nám a zcela určitě najdeme myšlenky s podobným, ba
stejným významem i v křesťanství. Já ji teď použila nejen proto, že mne zaujala a oslovila svou moudrostí a krásou, ale především proto, že vystihuje mimo jiné také dobu,
kterou právě prožíváme. Ano, chodíme v temnotách, kdy se stále to kýžené světlo na
konci tunelu neobjevuje. Neobjevuje? Není to jen proto, že ho prostě už mnozí nedokážeme vidět?
Bez bahna nemůže vykvést lotosový květ. Bez temnoty nemůže být světlo. Bez bolesti a trápení nemůže vzejít radost. Je to velká pravda, která, jak je patrno, je platná v
mnoha různých náboženstvích a filozofiích. Je to pravda prověřená a prožitá už generacemi před námi.
Takže: doufejme, hledejme a nalézejme Světlo. V sobě samých, v našich blízkých, ve
světě, který nás obklopuje. Hledejme a nalézejme ho i v temných hlubinách bolestných
trýzní. Také tam je Světlo přítomno, také tam je s námi Pán.
rym

SLOVO FARÁŘE
Pěšiny vedou do polí
a končí
kde nic nebolí
a jabloně jsou plané
A měsíc
bílý srpek dne
vyžíná ticho z kamene
a říká neříkané

Moji milí, tato Skácelova slova mě pohladila nedávno, uprostřed mého zápolení
s koronavirem, a to z telefonátu Růženky
Jírové, která měla potřebu mi je přečíst.
Dokonce dvakrát. A přečetla mi je opravdu
nádherně. Moc hezky ve mně tato slova navázala na lednovou „lávku nad zamrzlou
vodou“.

Jan Skácel: Večer
2

Č. 2 – PŮST 2021

ZPRAVODAJ CHEBSKÉ FARNOSTI

Být si navzájem lávkami, i když na první
pohled zbytečnými, má svůj smysl. Vědět,
že máme někoho, kdo mi nabízí svůj život,
abych po něm mohl přejít nebezpečný kus
své vlastní životní cesty, to je opravdová
milost. Ale vydat se od těchto lávek dál a
dál, nejdříve v modlitbě touhy a poté udělat
i pár nesmělých krůčků směrem této touhy,
to je teprve ten pravý Život. Život
s vědomím, že jednou bude všechno dobré.
Život s jistotou, že konce našich pěšin jsou
zároveň nádhernými branami, za kterými
už vůbec nic nebolí. Za kterými už není
třeba, aby jabloně nesly své ovoce, protože
Beránek je Všechno ve všem…
Ale už tady a teď, uprostřed těchto podivných a bolavých časů, můžeme a smíme
zakoušet odlesk této budoucí slávy. Ano, je
to zatím jen bílý srpek dne, ponořený do
ticha, které nám někdy připadá tvrdé jako
kámen, ve kterém k nám ale tento srpek
promlouvá zábleskem naděje. Naděje, kterou nelze jen tak „říkat“. Naděje, kterou lze
jen žít. Naděje, kterou lze jen být. Jeden pro
druhého. Tady a teď…
Tato naděje, že hluboké Boží MILOVÁNÍ skrze schopnost žít PŘÍTOMNOST
tady a teď, v této přítomnosti NEULPÍVAT
na povrchu, skrze otevřenost vnímat radikální propojenost a ZCELENOST našich
životů s ostatními a skrze cestu k větší a
větší NEZÁVISLOSTI na druhých, abychom mohli být jejich služebníky, postupně
jako něžná řeka pronikne celou naši
VŠEDNOST a z každého okamžiku našeho
života učiní chrám Boží blízkosti, tato naděje, že takto můžeme žít a zakoušet „radost navzdory“, navzdory všemu bolavému
dnešní doby, ale i skrze toto vše a uvnitř
tohoto všeho, tato naděje mě provázela už
od konce vánoční doby, od Svátku Křtu
Páně, po celých šest týdnů první části letošního liturgického „mezidobí“. Moc rád
jsem se s vámi o tuto naději dělil ve svých
nedělních promluvách. Pokud byste si tento
cyklus „Radost navzdory“ chtěli připome-

nout, je vám stále k dispozici jako video i
audiozáznamy na farnostcheb.cz/live.
Nyní vstupujeme do doby postní. Myslím, že letos není třeba si vymýšlet nějaké
zvláštní sebezápory. Ty měly smysl
v dobách dobrých, aby nás naučily, že pod
povrchem našich životů klokotá Život nad
všechny životy. A ten, že stačí. A teprve
v Něm, že všechny tyto životy získávají
smysl a plnokrevnost.
Pojďme společně během letošní postní
doby (viz farnostcheb.cz/pust) hledat tuto
naději, žít ji společně a stávat se touto nadějí pro druhé. I v takových praktických věcech, jako když pomůžeme svým starším
přátelům či sousedům se zaregistrovat na
očkování (farnostcheb.cz/ockovani) nebo je
objednat na testy (rezervacekk.cz), zprostředkovat jim solidní informace či pomoc
(farnostcheb.cz/koronavirus).
A když se nás pak osobně, našich blízkých či někoho z našeho okolí dotkne zraněnost dnešní doby až tak, že to zabolí do
morku kostí a my se budeme loučit
s někým, koho jsme měli moc rádi, budeme
uprostřed této nesmírné bolesti a zakoušet
hluboký pokoj a možná i nesměle se o slovo hlásící radost. Ten pokoj a tu radost, které na vás možná dýchnout ze vzpomínek na
pět bratří a sester či přátel z našeho farního
společenství, kteří již „vědí“. Na pět našich
přátel, kteří každý svým jedinečným způsobem tvořili tvářnost naší farnosti, našich
životů a životů svých rodin – a budou ji nyní tvořit způsobem ještě jedinečnějším.
Pokud byste kdokoli z vás chtěl svoje
zármutky, nejistoty, samotu, starosti, ale i
radosti sdílet se mnou osobně, případně
byste chtěl slavit svátost smíření či přijmout svaté přijímání, neobávejte se zavolat
(číslo mám stále stejné, 608 656 557). Bude
mi potěšením se s vámi setkat. Můžete samozřejmě volat i na farní charitu či farní
kancelář, kde se vám děvčata pokusí podle
svých možností vyjít co nejvíce vstříc.
Těším se na viděnou,
Váš Petr
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LÁSKYPLNÉ SLUNÍČKO + MAGDALÉNA HABARTOVÁ
Byla vždy takovým sluníčkem. Vstřícným, přátelským, láskyplným. V Chebu se paní
Magdaléna Habartová od počátku aktivně zapojovala do života farnosti, později pak,
když začala docházet na mše v DPS na Skalce, byla s několika přítelkyněmi doslova
hybnou silou tamního křesťanského společenství. Všechny již odešly z tohoto světa, poslední byla paní Marta Nesládková, která nás rovněž o pár dní později opustila a které
věnujeme rovněž vzpomínky těch, kteří ji znali.
Paní Magdaléna se narodila v roce 1927 v malé slovenské vesničce Polomka. Celý její život od narození byl pevně propojený s křesťanskou vírou, která jí i mnohokrát byla
útěchou v těžkých životních okamžicích. S rodiči a třemi sourozenci se po skončení války odstěhovali ze Slovenska nejprve do západočeské Souměře. Tady se poznala se svým
manželem panem Františkem Habartem a již společně se posléze přestěhovali do Chebu.
V roce 1950 se jim narodil syn František a po sedmi letech dvojčata Petr a Pavel.
Celý život pracovala jako mzdová účetní u Státních statků v Chebu. Pro svou přátelskou povahu a ochotu, kdykoli to bylo potřeba, podat pomocnou ruku, byla mezi svými
kolegy i známými oblíbená. Vše, co dělala, ať to byly pracovní povinnosti nebo péče
věnovaná rodině, zahrádce či jejím dalším velkým zálibám, kam patřilo pletení a vyšívání, dělala poctivě a s láskou.
Nezažívala jen dny slunečné. Také paní Magdalénu život postavil před těžké, bolestné
zkoušky. Nejprve zemřel její milovaný manžel, po několika letech i prvorozený syn.
Přes tohle všechno zůstala dobrým, obětavým a přátelským člověkem a vždy, i v těch
nejtemnějších životních okamžicích, hledala a nacházela oporu ve své víře v Boha.
Vzpomínejme na ni s láskou, oslavujme její život a netrapme se její ztrátou. Ona sama by to tak jistě chtěla. A hlavně věřme v lepší budoucnost, tak jako v ní i ona vždycky
věřila. Kdyby ještě mohla, ze srdce by poděkovala vám všem, kdo jste jí jejím životem
doprovázeli, kdo jste byli její radostí a kdo jste jí poskytovali oporu v posledních měsících jejího života.
hab & rym & ph
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KRÁSNÁ NAVIGÁTORKA + MARTA NESLÁDKOVÁ
S Martou Nesládkovou, tehdy skoro osmdesátiletou, jsem se seznámila cestou na farní
dovolenou. Já jsem řídila a Marta se hned od začátku ujala navigace. Během jízdy bylo i
dost času na povídání, nejenom o prodělané endoprotéze a následném rozcvičování, které zvládala díky své houževnatosti, na kterou byla zvyklá ze Sokola.
Došlo i na ztráty. Marta nejprve pochovala manžela, a poté i dceru. Z jejího vyprávění
jsem cítila velkou statečnost, a hlavně pevně zakotvený vztah k Bohu. Díky pokoře a
poctivosti se žádné překážky na své cestě životem nezalekla. A že se do některých překážek vrhala až střemhlav, jsme někteří mohli poznat na farních dovolených. Nejednou
se s námi vypravila do náročného terénu, a to bez holí, natož s dvěma francouzskými.
To vše se mi vrátilo ve vzpomínkách, když jsem se dozvěděla, že Marta dokončila
svoji pozemskou pouť. Jsem Bohu vděčná za to, že jsem ji poznala. Věřím, že i v nebi se
za nás přimlouvá. Díky Marto.
Blanka
Paní Marta Nesládková, poté co doprovodila na věčnost všechny své spolufarnice ze
Skalky, nejdříve paní Himrovou, pak paní Lisovou, Cicákovou, Masopustovou a Habartovou, tak i ona za nimi v neděli 24. ledna odešla.
Všechny společně jezdily autobusem na každou mši svatou. Dlouho se starala o přípravu mše svaté v penzionu na Skalce, všem volala, aby nezapomněli přijít. Měla starost
o všechny farníky. Také dříve denně navštěvovala paní Tobrmanovou.
Dělalo jí radost pomáhat druhým. Byla krásnou duší místního společenství.
Vlasta
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VYSOKÁ DÁMA + VĚNCESLAVA TOBRMANOVÁ
Když zavřu oči, tak stojí přede mnou. Krásná, šedovlasá, vysoká dáma s bystrýma očima
a jemným, milým úsměvem, co mě při každém našem setkání vždy pohladil na duši a
trekingovými holemi. A proto vzpomínám na několik okamžiků, které se mně vybaví u
jména Věnceslava.
Poprvé jsme se více sblížily na mé první farní dovolené v roce 2015 v Českém ráji.
Plný mikrobus úžasných seniorek. „Lezly jsme dokonce po skalách…“.
Dostali jsme
se do situace, kdy před námi byla úzká průrva a kamenné schodiště. „Co teď? Vrátit se?
Ne!“ Ty, co neměly žádné pohybové omezení, vyrazily do schodů první. Přede mnou šla
paní Magda, kterou jsem jistila svými zády, a za mnou pak šla paní Věnceslava. Nejdříve byla nešťastná, že to nezvládne, protože průrva byla tak úzká, že se nemohla opírat o
své hole. Chvilku jsme přemýšlely, a pak jsem řekla: „Jestli mně důvěřujete, předáme
hole kaplanovi a my dvě se budeme držet za ruce a já vás vždy ‚povytáhnu‘ vzhůru k
nebesům, to zvládneme.“ Usmála se a vydaly jsme se vzhůru…
Druhá vzpomínka je na to, jak byla vděčná za každou drobnou pomoc. Pomohla jsem
jí přepsat jedno důležité přání, které už pro slabý zrak nebyla schopna napsat sama. Byla
to maličkost, ale ona přišla druhý den, usmála se, objala mě a přinesla čokoládku, ale
hlavně kytičku žlutých růží. Dlouho jsem jí měla v kanceláři.
V našem světě se říká: „Každý je nahraditelný, třeba v práci, když někdo odejde, přijde deset dalších…. Lepších…!“ Ne! Nikdo nejsme nahraditelný v Božích očích, a tak
paní Věnceslava v mém životě a vzpomínkách zanechala svou nenahraditelnou stopu!
DaV

7

ZPRAVODAJ CHEBSKÉ FARNOSTI

Č. 2 – PŮST 2021

ZRANĚNÝ RANHOJIČ + TOMÁŠ SVOBODA
Ve středu 3. února zemřel na covidový zápal plic můj dlouholetý přítel MUDr. Tomáš
Svoboda.
Poznal jsem jej před lety, po svém příchodu do Chebu, jako člověka po celá desetiletí
po automobilové nehodě upoutaného na lůžko a trpícího pro mě nepředstavitelnými bolestmi. Jako člověka bojujícího o život, za život i se životem. Jako člověka - hospicového lékaře - doprovázejícího druhé v jejich vlastních bolestech. Jako člověka zkoušejícího svým specifickým humorem každou návštěvu a nemilosrdně odhalujícího každý náznak umělého blahosklonného soucitu s „mrzákem“ (což bytostně nesnášel).
Jako člověka zamilovaného do Ježíše a spolutrpícího s Ježíšem. Jako člověka schopného hodiny diskutovat o čemkoli, co jej štvalo nebo čemu nerozuměl v Bibli či v církvi,
ale třeba i v mobilu. Jako člověka dětsky se radujícího, když se mu zdálo, že se mohl
otevřít pro nějaký nový pohled na diskutované téma. Jako člověka nutícího mně nemluvit v nic neříkajících frázích.
Jako člověka vděčného za dlouholetou péči své ženy Dáji. Jako člověka do poslední
chvíle na telefonu svými radami provázejícího své tři přátele faráře v jejich vlastním
procházení covidem a před tím po celý svůj na lůžko upoutaný život podobně doprovázejícího mnohé další přátele a známé. Jako člověka láskyplně prakticky podporujícího i
v modlitbě bolestně zápasícího o své dva osvojené syny. Člověka ohromně se těšícího
na Kristovu náruč, do které jsem měl tu milost jej včera odpoledne doprovodit slavením
svátostí...
Tomáš byl pro mě přítelem, starším bratrem, zraněným ranhojičem, který skrze svoji
vlastní zraněnost a vnitřní ostrost dovedl obrušovat hrany mého vlastního srdce.
V jeho posledním pohledu z nemocničního lůžka, před tím, než opět usnul, aby se za
pár hodin probudil v Boží náruči, jsem zahlédl všechny jeho typické pohledy, se kterými
jsem se čtvrtek co čtvrtek při svých návštěvách u něj setkával. O některé z nich se s vámi - s jeho svolením, kterém mi dal, když jsem to tehdy fotil - s vděčností za všechno,
co jsem se od něj mohl naučit o lidském utrpení, naději a lásce, podělím (jsou z 15. 10.
2015).
Petr Hruška
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JSI PRACH A V PRACH SE OBRÁTÍŠ + JARMILA TONCAROVÁ
Podívala se oknem ven a pravila: „Chybí mi ty staré stromy, Aničko. Už jich je málo, ty
staré hrušně, jabloně s tou starou popraskanou kůrou.“ Odpověděla jsem jí: „ A pamatujete ty staré vrby, paní Jarmilo? Bylo jich plno na Spáleništi. Bohužel už nejsou, vykáceli je. Jsou vidět už jen málo.“ Pokývala hlavou. Poprosila mě, abych napsala o starých
stromech, o vrbách, které už nejsou a majestátně se skláněly až k zemi.
Nestihla jsem to, ale slíbila. A sliby se mají plnit. Píšu nejen o vrbách, ale také o paní
Jarmile Toncarové. Nejenom už staré vrby nejsou, ale paní Jarmila už také není. Odešla
v požehnaném věku 94 let. Patřila ke generaci lidí, která už také odchází, zrovna tak jako ty staré vrby. Psala kdysi do Chebského deníku, překládala. Když zjistila, že píšu do
Zpravodaje, tak mi začala důvěrně říkat paní kolegyně spisovatelko. Vyprávěla mi o
Američanech, o válce a další a další příhody ze života. Byla už jen připoutána na lůžko,
ale měla stále bystrou mysl. Četla všechny Zpravodaje a zpovzdálí sledovala všechno
dění ve farnosti. Byla to krásná distingovaná dáma s pronikavým pohledem a vždy s
upravenými vlasy. Docházela za ní domů kadeřnice. Na vlasy si potrpěla. Já jsem se
snažila zušlechtit její nehty, dělala jsem jí manikúru i pedikúru. Ale důležitější bylo, že
jsme si měly vždy co říct. Nejvíce ji bavilo, když jsme spolu drbaly mužský. A když
jsem začala pracovat v Německu, byla jsem její hrdinka. Obdivovala, že vstávám v tak
nekřesťanskou hodinu a stále zvládám to pracovní nasazení.
Odešla začátkem ledna, kdy její rodinu skolila covidová vlna. Daniela, její dcera, která se o ní denně starala se svou rodinou, nemohla dojít ani do nemocnice vyzvednout
věci, které tam po ní zůstaly. Rozloučení také ještě neproběhlo. Chtěla jsem se s ní rozloučit ve Zpravodaji, který tak ráda četla. Snad by ji to potěšilo. Byla to nádherná bytost,
spřízněná duše, anděl. Alespoň pro mě, ale věřím, že i pro všechny kolem. Jsi prach a v
prach se obrátíš. Naše těla se rozpráší, ale naši andělé zůstanou v našich vzpomínkách
navždy.
Je to už nějaký čas, co jsem si napsala básničku, která se na paní Jarmilu přesně hodí:

DOBROTA
Vnější vizáž člověka pomine,
Krása se časem rozplyne.
Nejsvrchnější slupka se jakoby odloupne.
Času se nikdo neubráníme.
Ale jeho vnitřní dobrota,
Jeho podstata navždy zůstane.
Jeho srdce však nikdy nezestárne.
Jeho vnitřní krása nikdy nepomine.
A. Šalomová
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CESTY VÍRY
TOHORA CHEBSKÉ FARNOSTI
V ULIČCE ZAVRAŽDĚNÝCH
V loňském roce jsme vzpomínali na 75.
výročí osvobození Osvětimi. U nás v Chebu proběhl Týden židovské kultury, který
vrcholil koncertem v divadle. Tam náš farář Petr Hruška vyhlásil Tohoru naší farnosti – očistu, jako symbol našeho pokání.
Celý rok, každý pátek večer v době, kdy
začíná šabat, někdo z naší farnosti měl
uklízet uličku Zavražděných. Proč právě
tu? Na tomto místě v roce 1350 na Zelený
čtvrtek vyvrcholil pogrom, vyprovokovaný
nenávistným kázáním o vině Židů, kteří
ukřižovali Krista. Místní křesťané vyvraždili téměř celou židovskou obec, která čítala asi 1000 osob. To je krveprolití, které si
těžko umíme představit.
Velmi silně si uvědomujeme, že ani náš
současný svět není prostý nenávisti. I pro
nás je snazší promítnout svoje obavy, nejistoty a stíny do někoho, kdo je jiný než my.
A zbavit se ho, nebo ho aspoň odsunout
mimo náš životní prostor vypadá jako dobré řešení…
I v dnešní době vidíme znovu nástup rasismu, dokonce i antisemitismu. S bolestí si
uvědomujeme, že křesťané se během věků
uvažovali stejným způsobem a jednali zcela proti duchu evangelia. Vnímáme to jako
naši společnou vinu, že takhle nekřesťansky naše církev spoluvytvářela historii světa, naší země, našeho města – byli to lidé,
kteří chodili do stejného kostela jako my,
obraceli se ke stejnému Otci.
Proto jsme ve skupince nebo o samotě, s
modlitbou, se zpěvem nebo v tichu – jak
nám dovolovala epidemiologická situace –
každý pátek sbírali v rukavicích a s rouškou vajgly, plechovky, střepy, psí hovínka,
zametali listí…

MEZINÁRODNÍ DEN
PAMÁTKY OBĚTÍ
HOLOCAUSTU
Právě před rokem, 27. 1. 2020, po nádherném koncertu v chebském divadle jsme se
ve farnosti začali každý pátek scházet k
úklidu Uličky Zavražděných. Tuto iniciativu jsme nazvali TOHORA chebské farnosti
a modlili jsme se při ní za uzdravení důsledků viny našich katolických předků na
historickém antisemitismu. Každý pátek,
snad až na jednu dvě výjimky, alespoň jeden člen naší farnosti sbíral v Uličce Zavražděných odpadky a modlil se za to, aby
už nikdy nemohla převážit nenávist vůči
"těm jiným". Další náš cíl - iniciovat opravu Uličky Zavražděných - se nám bohužel
naplnit nepodařilo, ale budeme se snažit
dál.
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Pro mě osobně byl tenhle covidový rok s
uličkou neoddělitelně spjatý. Snažila jsem
se chodit uklízet každý pátek, i když pokaždé to nevyšlo… Být každý týden pravidelně na jednom místě, vidět ho v proměnách ročních dob a světla, s plným uvědoměním jeho těžké historie, byl intenzivní
zážitek. Prožila jsem si silně i návrat k
mým vlastním duchovním kořenům, které
se židovství úzce dotýkaly.
V roce 89, kdy mi bylo devatenáct a o
křesťanství jsem měla jen velmi mlhavé
ponětí, jsem zašla na výstavu Tvrdohlavých ve výstavní síni ÚLUV na Národní
třídě. Postupně jsem si během prohlídky
začala uvědomovat, že tam hraje hudba,
zaslechla jsem zpěv. Musela jsem se zastavit. Bylo to, jako kdyby mi někdo otevřel
srdce a uchopil všechnu bolest, která je tam
ukrytá. Měla jsem pocit, že skoro nemůžu
dýchat. Jako by ta má bolest byla součástí
nějaké nezměrné bolesti, bolesti světa, která jí přesahuje.
Paní uvaděčka mi prozradila, že je to

nahrávka zpěvů z jakési maďarské synagogy. Podařilo se mi přesvědčit prodavačku v
Domě maďarské kultury, aby mi prodala
poslední exemplář desky, přestože jí pů
vodně měli uchovat do archívu. A pak jsem
se kromě hudby začala zajímat o židovskou
historii, začala číst Martina Bubera, Elieho
Wiesla, dokonce jsem se naučila i pár
hebrejských znaků…
Teprve za několik let, v úplně jiném
městě jsem v hluboké osobní krizi vešla do
kostela. Tehdy tam sloužil jáhen, nějaký
Petr Hruška, který ve svých kázáních čerpal z velmi podobných pramenů. Chápala
jsem, co říká, mluvil jazykem, kterému
jsem rozuměla. Vlastně jsem už znala Starý
zákon. A navíc tam byl - Kristus. Bylo to,
jako když už znáte melodii, kterou hraje
levá ruka a teď uslyšíte, že existuje i melodie, kterou hraje pravá. Tam jsem se kromě
hluboké bolesti mohla dotknout i hluboké
lásky, která mě přesahovala a být její částí.
Na tohle jsem myslela, když jsem v uličce uklízela. Když se mi nechtělo, bylo mi
horko nebo zima, bolela mě záda, nebo
jsem si přišla v téhle
službě osamělá…
Znovu jsem si
uvědomovala,
že
jsem z tohoto pramene dostala víc než
kdokoliv jiný z mých
přátel. U poslední
lampy jsem vždycky
cítila vděčnost za to,
že mě Bůh vedl právě
touhle cestou. Teď
můžu s vědomím bolesti a viny projít
uličkou. A můžu věřit v odpuštění a hlubokou lásku, do které
je každá bolest ponořená.
Ivana
11

ZPRAVODAJ CHEBSKÉ FARNOSTI

Č. 2 – PŮST 2021

pit, jak to dokázal, proč toužil přemoci moje srdce svojí láskou, mohu jen říci:
,Dostalo se mi milosrdenství.’“
„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš
Otec!“ Tato slova z evangelia nás vyzývají
ke skutečné revoluci v našem životě: pokaždé, když čelíme možné urážce, můžeme
si namísto cesty odmítnutí, neodvolatelného odsouzení a pomsty vybrat cestu odpuštění a milosrdenství. Nejde ani tak o to, dostát nějaké obtížné povinnosti, ale spíše od
Ježíše přijmout možnost přejít od smrti
egoismu ke skutečnému životu společenství. S radostí zjistíme, že v sobě neseme
DNA našeho Otce, který nikoho definitivně
neodsuzuje, ale dává všem další šanci a
otevírá obzory naděje. Tato volba nám pak
dovolí připravit půdu pro bratrské vztahy, z
nichž může vyrůst lidské společenství zaměřené k pokojnému a konstruktivnímu
soužití.
„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš
Otec!“ V úvaze nad větou z Matoušova
evangelia, která hlásá blahoslavenství toho,
kdo koná milosrdenství, Chiara Lubichová
píše: „Téma milosrdenství a odpuštění prostupuje celým evangeliem. (…) Milosrdenství je skutečně nejvyšším vyjádřením lásky, křesťanské lásky. Milosrdenství lásku
naplňuje a dovádí k dokonalosti. (…)
Snažme se tedy žít v každém našem vztahu
tuto lásku k druhým ve formě milosrdenství! Milosrdenství je láska, která umí přijmout každého bližního, zvláště toho nejchudšího a nejpotřebnějšího. Je to láska,
která se nešetří, je hojná, je pro všechny, je
konkrétní. Je to láska, která vzbuzuje vzájemnost, jež je nejzazším cílem milosrdenství, bez kterého by zůstala jen spravedlnost, sloužící k vytvoření rovnosti, ne však
bratrství. (…) I když se to zdá těžké a odvážné, ptejme se tváří v tvář každému bližnímu: Jak by se k tomuto člověku chovala
jeho matka? Tato myšlenka nám pomůže
chápat Boží srdce a žít podle něj.“
Letizia Magr

SLOVO ŽIVOTA NA ÚNOR
„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš
Otec!“ (Lk 6,36)
Evangelista Lukáš rád podtrhuje velikost
Boží lásky podle jedné vlastnosti, která ji
podle něho vystihuje nejlépe: podle milosrdenství. Milosrdenství je v Písmu svatém
jakýmsi mateřským odstínem Boží lásky,
jímž pečuje o své stvoření a neúnavně ho
pozvedá, utěšuje a přijímá. Ústy proroka
Izajáše slibuje Hospodin svému lidu: „Jako
matka utěšuje svého syna, tak já vás potěším, v Jeruzalémě naleznete útěchu.“
Tuto vlastnost uznává a hlásá také islámská tradice: mezi devětadevadesáti
krásnými jmény Boha, která se nejčastěji
vrací na rty věrného muslima, je i Milosrdný a Shovívavý. Tyto stránky evangelia
nám představují Ježíše, jak navrhuje velkému zástupu lidí přicházejících z města i
ze vzdálených oblastí odvážnou a neslýchanou věc: napodobovat Boha Otce právě
v milosrdné lásce. Je to cíl, který se nám
zdá téměř nemyslitelný, nedosažitelný.
„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš
Otec!“ Chceme-li napodobovat Otce, musíme se z pohledu evangelia především
každý den postavit za Ježíše a učit se od
něj milovat jako první, tak jako to Bůh neúnavně činí s námi. Tuto duchovní zkušenost popsal i luteránský teolog Bonhoeffer
(1906-1945): „Denně křesťanské společenství zpívá: ,Dostalo se mi milosrdenství.’
Dostal jsem tento dar i tehdy, když jsem
Bohu zavřel své srdce; (…) když jsem zabloudil a nemohl najít cestu zpět. Tehdy mi
přišlo Boží slovo naproti. Tehdy jsem pochopil: On mne miluje. Ježíš mne našel:
byl mi nablízku, jen On. Přinesl mi útěchu,
odpustil mi všechny moje chyby a neobviňoval mne. Když jsem byl jeho nepřítelem
a neposlouchal jsem jeho přikázání, jednal
se mnou jako s přítelem. (…) Jen stěží
dokážu pochopit, proč mne Pán tak miluje,
proč jsem mu tak drahý. Nedokážu pocho12
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POMOC POTŘEBNÝM
i kasičku na zdi v zádveří. Pak se ale
z ostatních měst začala množit hlášení
o tom, že některé prodejny, které mohou
být za současných podmínek otevřené, jsou
ochotné si vzít na starost tak zvané stacionární kasičky, které umístí někde na viditelném místě a do kterých nakupující budou moci přispívat do 24. ledna. Dokonce
ze sousedního Sokolova mi přišel kontakt
na paní, která je v Chebu ochotná si do
svého květinářství kasičku vzít, a další
dobrá duše se na tuto službu přihlásila přes
internet. To mě tak povzbudilo, že jsem
obešla pár obchodů na náměstí a v okolí
a opravdu, skoro každý, koho jsem poprosila, souhlasil.
V sousední Skalné pan farář trochu marodil, uvítal tedy, abych Tříkrálovou sbírku
vedla i v jeho farnosti, tak jsme ještě po
Novém roce rychle zapečetili kasičky ve
Skalné a v Plesné, kde byli na obou úřadech moc milí a vstřícní, a pár kasiček
jsem rozdala i tam. Tradičně máme také
svolení koledovat i od pana faráře z Františkových Lázní, takže nakonec těch rozmístěných kasiček v Chebu a okolí bylo
docela dost.
Všem, kteří si byli ochotni vzít kasičky
na starost ve svém obchodu či úřadu, moc
děkuji. Kasičky byly na těchto místech:
Cheb: Medlenka, Špalíček Café & Baguet-

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
„Nic není jako dřív, nic není, jak bývávalo…“ chce se mi notovat se známou kapelou. Při letošní Tříkrálové sbírce opravdu
nic není jako obvykle. Už přípravy koncem
minulého roku byly poznamenané nejistotou, zda se vzhledem k protipandemickým
opatřením bude moci koledovat jako jindy,
nebo s rouškami a rozestupy, anebo vůbec.
Přiznávám se, že za takové situace nebylo
lehké něco plánovat, ale velkým povzbuzením pro mě byli oslovení vedoucí skupinek, kteří měli chuť s koledníky vyrazit,
když to půjde, i za podmínek ztížených
opatřeními a se zákazem zpěvu. Moc mě
pobavila kamarádka, která se tak těšila na
koledování, že plánovala, že když se nemůže zpívat a může chodit jen jeden dospělý (k čemuž se jednu chvíli schylovalo),
tak že si půjčí u sousedů trakař, na něj dá
reprobednu, koledu o třech králích bude
pouštět pěkně nahlas, aby ji slyšeli všichni
široko daleko, a že u nich ve vsi chalupy
obejde. 😊
Nakonec nastala varianta, že tradiční koledování proběhnout vůbec nemohlo.
V první chvíli jsem byla zaskočená, smutná
a nějak si s tím nevěděla rady. Dali jsme
tedy jednu kasičku do chrámu sv. Mikuláše
a Alžběty a jako novinku jsme zapečetili
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terie, Květinářství Violka, Květinářství Pavlina Jelínková, U Chebské Mydlářky, Lékárna Evropská, Zdravotní potřeby,
I. Schreinerová, chrám sv. Mikuláše a Alžběty (v Chebu vybráno celkem 61.708 Kč);
Františkovy Lázně: Lékárny Bonate, ŘkF
Františkovy Lázně, Městský úřad Františkovy Lázně (ve F. Lázních vybráno celkem
4.903 Kč a 1 euro); Dolní Žandov: Obecní
úřad, Farní penzion (v Dolním Žandově
vybráno celkem 6.367 Kč a 14 euro).
Na účet do virtuální kasičky, která původně měla být hlavním koledovacím nástrojem pro tento rok, nám dárci zatím ke
dni 10. 2. 2021 věnovali celkem 26.705
Kč. To je celkem se stacionárními kasičkami hezký výsledek (celkem 100.070 Kč),
ale ve srovnání s loňským rokem, kdy jsme
vybrali 200.874 Kč, je výtěžek letošní sbírky v Chebu a okolí zatím poloviční.
Ve farnosti Skalná byly kasičky ve Skalné a Plesné umístěny: Potraviny Hetyma,
Magistra Lékárna, ŘkF Skalná, MKS a In-

focentrum, Řeznictví M. Starec, a do nich
se vybralo 12.416 Kč. Na účet Tříkrálové
sbírky pro Skalnou přišlo 4.800 Kč, celkem
se tam tedy vybralo 17.216 Kč.
Myslím na všechny, pro které je místní
podíl z výtěžku ze sbírky u nás v Chebu
určený (Hospic Sv. Jiří 40 %, Farní charita
Cheb 35 %, místní projekty Diecézní charity Plzeň 20 % a Radeček Neuschel s nemocí motýlích křídel 5 %), kterým tím pádem
pomůžeme o hodně méně, než čekali a než
by potřebovali.
Moc děkuji Vám všem, kteří jste přispěli, a kdo by měl chuť ještě přispět, tak mám
pro vás dobrou zprávu: virtuální kasička
bude v provozu do konce dubna.
Najdete ji na www.trikralovasbirka.cz a chcete-li přispět na naše chebské projekty, do
místního určení zadejte, prosím, CHEB.
Podrobný přehled včetně odkazů na videa s živou prezentací určení vašich darů
najdete na farnostcheb.cz/trikralovka.
eko

VIRTUÁLNÍ KASIČKA www.trikralovasbirka.cz
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RADY Z RADY
Na biskupství plzeňském opět podobně
jako v Adventu a o Vánocích nabízejí i nyní mnoho online podněty k prožití postní
doby, které jsou každému k dispozici na
www.bip.cz/pust21.
Petr Hruška

PASTORAČNÍ RADA
Pastorační rada farnost se sešla online
v pondělí 8. února 2020 od 18:00 do 20:30.
Na programu byla otázka, jakým způsobem
ve farnosti nabídnout možnost přijmout
popelec, který je letos celodiecézní nabízen
i širší veřejnosti (viz bip.cz/popelec2021),
otázka, zda za současné epidemicky stále
krizové situace v regionu v postní době obnovit či neobnovit možnost přístupu omezeného počtu věřících na bohoslužby, reflexe pastorační péče o starší či osamělé
farníky skrze iniciativu „Zdálky nablízku“,
otázka, jak naše farnost jako celek je či
může být znamením naděje pro širší společnost a nakonec také otázka vývoje situace kolem prodeje nebanické fary a majetkových poměrů nebanického kostela.
I když se PRF při tomto jednání shodla
na tom, že se naše farnost připojí k výzvě
plzeňského biskupa nabídnout popelec širší
veřejnosti, a i když jsme společně dotvořili
i zajímavý způsob této nabídky, ve světle
naléhavé výzvy hejtmana Karlovarského
kraje, kterou vydal hned následující den
(viz dále) a ve světle povzbuzení biskupa
Tomáše jsme pak toto rozhodnutí přehodnotili a dohodli se, že z důvodu trvající
vážné epidemické situace v regionu popelec širší veřejnosti nabízet nebudeme. Jak
bude letos postní doba zahájena bude prezentováno na farnostcheb.cz/popelec.
Ze stejného důvodu jsme se už na pondělním jednání shodli, že zatím ve farnosti
ponecháme bohoslužby v režimu PLES 6
(viz farnostcheb.cz/PLES6) a nebudeme na
ně zatím zvát ani omezený počet věřících
(pokračuje ovšem možnost propojit se
v modlitbě při nedělní mši svaté od 10:00
přenášené i nadále LIVE online na blogu
farnostcheb.cz/live).

VÝZVA HEJTMANA KV KRAJE
V úterý 9. 2. 2021 vydal hejtman Karlovarského kraje, Petr Kulhánek, tuto naléhavou
výzvu občanům kraje:

Na základě dnešního apelu ministerstva
zdravotnictví, který vychází z kritické situace v lůžkové péči o pacienty s COVID-19 a
z epidemiologických dat v našem regionu,
se obracím s prosbou na všechny občany
Karlovarského kraje, aby na co nejnižší
možnou míru omezili pohyb v rámci jednotlivých měst a obcí a před každou ze svých
cest zvážili její nezbytnou nutnost. Plně
chápu, že je třeba se dopravit do práce, k
lékaři, případně obstarat základní nákup.
Všechny ostatní cesty a setkání ale prosím
omezte na minimum. Dospěli jsme do okamžiku, kdy kapacity našich nemocnic a
zdravotnických zařízení skutečně nestačí a
každá další zátěž může tento stav jen zhoršit. Díky za pochopení a spolupráci.
Petr Kulhánek
hejtman Karlovarského kraje
9. 2. 2021
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ZPRÁVY Z LORETY
že jsme stejně viděli, kudy jedeme,“ směje
se P. Hověz při vzpomínce na absurdnosti
bývalého režimu.
A k příběhu dodává, že před dvěma roky
se s Mons. Františkem Koutným, dnes děkanem rosickým, na místo vrátili.
„Slyšeli jsme o rekonstrukci památky,
kterou mnozí lidé dodnes považují za zázrak. Chtěli jsme místo vidět na vlastní oči
a Matce Boží po desetiletích poděkovat.
Byli jsme nadšeni,“ dodává kněz z Brna.
ako

KDYŽ SE NA LORETĚ
ZATÝKALO
Konvent minoritů v Brně vydává dvouměsíčník Immaculata. V posledním čísle byl
článek redaktora Václava Štauda „Panna
Maria nestárne“ o našem poutním místě
Maria Loreto. Vyjímáme z něj, co na Loretě v roce 1986 zažili dva mladí kněží z brněnské diecéze Pavel Hověz a František
Koutný.
„Loretu jsme našli úplně zničenou,“
uvádí P. Pavel Hověz, dnes farář v BrněLesné a budovatel tamního nového kostela.
„Prolomené střechy ambitů, propadlé stropy, počmárané stěny, všechno zarostlé třímetrovým křovím. Ve výklenku trosek
vstupní věže se zbytkem vrat zůstala socha
Panny Marie s Ježíškem. Vojáci si z ní
udělali terč. Střely odštípaly kousky kamene. Vzpomínám, že jsme na ten obraz zkázy hleděli docela zděšeně.“
Při prohlídce Maria Loreta naši poutníci
najednou zjistili, že na ně míří samopaly
dvou pohraničníků. „Jsme kněží a tohle je
církevní památka, která potřebuje opravit.
Proto ji fotíme,“ reagoval P. Hověz a po
letech přiznává, že mu hlavou bleskla i
obava, že by je mohli vojáci beze svědků
zastřelit. Černou myšlenku však u kněží
vystřídal zvláštní pokoj. Uvědomili si, že
jsou na poutním místě pod ochranou Panny
Marie.
Se zahalenými hlavami, aby neviděli na
cestu, je vojenský džíp vezl na velitelství
pohraniční jednotky. Tam je odděleně vyslýchali, ale nic nového se do protokolu
nedostalo. Že je špion, narušitel hranic a
nepřítel lidu žádný z nich nepřiznal, až je
nakonec museli propustit. „Zpět k našemu
autu nás vezli zase s tím zvláštním pytlem
na hlavě. Látka na něm však byla tak řídká,

SPOLEK MARIA LORETO
STRUČNÁ ZPRÁVA
O STRUČNÉ ČINNOSTI
Před rokem, 25. února 2020, se členi Spolku Maria Loreto naposledy sešli na schůzi.
Listopadová schůze, na které hodnotíme
především letní sezónu na Loretě, „v této
obtížné, zmatené a zděšené době“ odpadla,
stejně jako letošní únorová výroční schůze.
Sezónu na Loretě, zkrácenou o květen a
říjen, skupina dobrovolníků zvládla, ale
scházel jí obětavý člen Josef Čejka, který v
nemocnici prodělával těžký průběh nákazy
koronavirem. Na Loretě jsme se za jeho
uzdravení vytrvale modlili a pomohlo to.
Pandemie pokračuje, plán činnosti na letošní rok nemá smysl dělat. Ale všichni bychom se měli denně modlit růženec se závěrečnou modlitbou za ukončení pandemie.
Vzpomeňme také na naše dlouholeté členky Magdalenu Habartovou a Martu
Nesládkovou, které zákeřné nemoci podlehly a na další, které se z ní léčí.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj
za nás.
ako
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FÓRUM
ZIMNÍ CHVÁLA
Chválím Tě, Pane, a děkuji Ti,
že z nebe zas padá bílý sníh.
I když Tě nevidím, vím, že jsi blízko,
ať dívám se z okna, či jedu na saních.
Chválím Tě, že slyšíš pláč náš i smích,
když vločky padají na smutnou zem...
… že smíme spočinout u nohou Tvých,
ohřát se u hrnku s věčným Tvým Slovem.
Chválím Tě, za dlaně s našimi jmény,
dlaně, jež mohou nás v zimě hřát,
že v bouřích i u všech zavátých cest
smíme se přidržet a jen Ti důvěřovat.
Chválím Tě, Pane, za vločky z nebe,
snáší se pomalu na zem k nám,
že vodu živou Láskou svou tvoříš,
když sklesle dopadnou na Tvoji dlaň.
Chválím Tě, Pane můj, za anděly,
mohou i ve sněhu Životu sloužit.
Ať středa je, čtvrtek či pondělí,
že smí se usmát a potřebné těšit.
Chválím Tě, Pane můj, za svůj domov,
za židli, na kterou sednout si smím,
že z bílých střech se líně kouř dýmí,
že srdce v Tvé Lásce ukotvím.
Chválím Tě, Pane můj, že dýchat mohu
mrazivý vzduch a v něm Boží dech,
že smím se nadechnout přítomnosti,
učit se s Tebou žít - tady a teď.
Chválím Tě, Pane, za srdce, kterých
dotýkáš se svým pokojem,
že skrz ně můžeme vidět i slyšet,
nebo říct třeba jen: „Pane, zde jsem…“

Chválím Tě, Pane, a děkuji Ti,
že z nebe zas padá bílý sníh,
že smím se radovat jak malé děti,
ať dívám se z okna, či jedu na saních.
jmh
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A byla neděle,
celé stvoření si lehlo pod peřinu
a v klidu odpočívalo...
jen tu a tam zaznělo
křoupání a vrzání lidských kroků,
kroků pokroku...
bílé střechy splynuly
s bílou oblohou,
jak lehounce jen se vzdaly nebi.

A BYLA NEDĚLE…
A byla neděle,
sníh se snášel tiše,
ohleduplně,
ano ještě za tmy,
aby nikoho neděsil
předčasně,
aby přichystal
radost dětským očím
dávno ztraceným…
kdesi hluboko uvnitř...

Sníh přikryl vše i lidské plány
– čertovo lány –
plné nesmyslů a dřiny,
tak elegantně a hravě,
ja-ko-by-nic...
a přece… tolik!

Padal a padal
už od brzkých rán
a nikoho se neptal...
Přikryl docela vše,
co si činilo nárok
na slávu lidského pokroku,
té nabubřelé velikosti,
přikryl vše a pak...
nastalo ticho...

Kolik?
Ne, o to nejde přeci...
spíš NAKOLIK se zrodí
ten čas Bytí v člověku,
čas na hraní si přeci
– ten Smysl v něm ukrytý –
když nejde o nic
a jde přitom
o Život.

Ticho...
ticho hluboké,
až to v člověku zacinká...

Lucie Vavrušková, 3. 2. 2019
Foto: Petr Hruška 31. 1. 2014
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Ahoj Petře, zdravím do dalekého Chebu.
Chtěl jsem Ti poděkovat za online přenášené nedělní mše, protože je to pro nás s
Luckou a řadu našich kamarádů, kteří tě
ani osobně neznají, ale rádi tě poslouchají,
velké obohacení a povzbuzení.
Honza

NEDĚLNÍ MŠE ONLINE
Již se stalo standardem, že jsou nedělní
mše přenášeny LIVE online přes internet
(viz farnostcheb.cz/live, více možností také
na farnostcheb.cz/online). Poslední dobou
se nám sešlo pár reakcí, které nás povzbuzují k pokračování v této službě sloužící
k nedělnímu modlitebnímu propojení farnosti a k prohloubení vědomí, že všichni
s celým vesmírem slavíme jednu „kosmickou eucharistii“, jak o ní nádherně mluví
papež František v Laudato si‘ čl. 236:
„V jednotě s vtěleným Synem přítomným v eucharistii celý kosmos vzdává díky
Bohu. Vskutku, eucharistie je vlastně kosmickým aktem lásky: ‚Ano, kosmickým!
Protože i když se slaví na malém oltáři
vesnického kostela, eucharistie se vždy slaví v jistém smyslu na oltáři světa.‘ (Jan Pavel II.)“
Několik z těchto vašich reakcí přinášíme níže a budeme rádi za další.
Díky za online přenosy. Zúčastňujeme
se jich s Jeníkem. U přenosů v TV máme
dojem, že se „jen díváme“. Ale když vidíme známé lidi, známý prostor, máme přece
jen pocit společenství a spojení s farností (i
když jen na dálku) a navíc nějaké „vědomí
skutečnosti“ toho, co právě vidíme.
Dana a Jeník

Milý Petře, upřímně a děkuji za dnešní
mši, mockrát děkuji za ten zprostředkovaný
zážitek. V duchu jsem seděla na jedné z
těch židlí v kapli, vnímala chlad (určitě jsi
neměl puštěné teplo) a atmosféru radosti,
která se nese prostorem při mši. Stalo se
mi, že jsem si na začátku mše pustila online přenos na stránkách farnosti a pak se
ještě přihlásila na YouTube. A co se nestalo! Začala mše, ty jsi zpíval a mně se z počítače linul krásný dvojhlasný zpěv, který
se nerušil pěkně do sebe zapadal. Byla
jsem v úžasu… Až když jsi promluvil, mi
došlo, že aha! všechno je jinak! mám spuštěné dva přenosy!
Jana
Jak také může vypadat domácí slavení:

Dobrý večer, jsme s Vámi při online
přenosech nedělních bohoslužeb. Bohoslužby se nám líbí a jsou pro nás přínosem.
Šimkovi, Velké Poříčí
Online prenosy, ktoré tvoríte so svojim
tímom, sú úžasnou možnosťou ako byť stále účastným na svätých omšiach. A tak ako
ste dnes čítali reakciu od niekoho, že pozerať omšu v telke je iné ako si zapnúť
prenos z miesta, ktoré poznáme s ľudmi,
ktorých poznáme. Tiež to tak vnímam a
som za ne naozaj vďačná.
Veronika
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Z KANCELÁŘE
službě, nebo alespoň modlitbou, když už
jim nemoc brání. Bohužel to však rozsah
našeho Zpravodaje neumožňuje.
A tak mi alespoň dovolte zmínit čerstvou osmdesátnici Janu Karasovou, kterou
znám dobře už jen z činnosti redakce. Je
jednak dlouholetou členkou redakce. Sami
jistě víte, jak ji zásobovala zajímavými příspěvky, ať již zprávami, tak i výběrem
a představováním svatých a mystiků. Zároveň byla dlouhá léta vedoucí modlitebního
společenství a doposud patří k těm, kteří
organizují a starají se o úklidy našeho
chrámu a s láskou a pečlivostí doprovází
akolyty a lektory ve farnosti. Je důkazem,
že věk je opravdu jenom číslo.
Stejně tak naše druhá čerstvá osmdesátnice, paní Růžena Polívková, je jednou
z dlouholetých a vytrvalých dobrovolnic
v chrámě sv. Mikuláše a Alžběty i na Loretě a svojí pokorou a věrností je příkladem
mnoha mladším ve farnosti.
Janě, Růžence, ale také všem ostatním,
přejeme, aby jim Pán za jejich dobré skutky oplácel měrou vrchovatou, do dalších
ještě plodných let jim vyprošujeme hojnost
Božího požehnání a jistě za nás všechny
alespoň symbolicky zvedáme skleničku k
přípitku.
rym & ph

BLAHOPŘEJEME
Moc se za redakci
omlouvám
paní Elišce STEKLÉ.
Nevím, jaký šotek si to
zařádil a jak se tedy
mohlo stát, že nám uniklo její životní jubileum, které oslavila už
25. prosince loňského roku.
Možná je to i tím, že paní Eliška Steklá,
patří k těm tichým, nenápadným, ale o to
obětavějším služebníkům v naší farnosti.
Bez okázalosti a se skromností sobě vlastní
je ale vždy tam, kde je to potřeba.
Děkujeme ti, Eliško, za vše dobré, co jsi
vykonala a konáš pro ostatní a dodatečně ti
k životnímu jubileu vyprošujeme stálou
Boží přízeň a požehnání.
rym
Kytičku a blahopřání našim jubilantům
a všem dalším „dříve narozeným“ farnicím a farníkům.
V měsíci únoru slaví kulatá životní jubilea
hned tři naše milé farnice. Jsou to:
paní Růženka POLÍVKOVÁ, nar. 5. 2.
paní Jana KARASOVÁ, nar. 7. 2.
a paní Irena MATĚJKOVÁ, nar. 27. 2.
K dalším oslavencům, tedy těm, kteří
v měsíci únoru překročí 75 let, patří:
pan Ladislav ZBEJVAL, nar. 2. 2.
paní Marie MAŘINCOVÁ, nar. 3. 2.
paní Marie SABADINOVÁ, nar. 5. 2.
pan Hynek PAPEŽ, nar. 15. 2.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme těm, kteří slouží v Chrámu sv.
Mikuláše a Alžběty. Paní Zdeňce Nykodýmové a dobrovolníkům: paní Veronice
Peťovské a Iloně Villicusové, panu Šimečkovi i našemu nejmladšímu Matyášovi Kopáčkovi. Až tahle podivná doba pomine,
budeme se zase rádi scházet na mše svaté
v kostele i na farní kafe na faře. Modleme
se za sebe navzájem, aby bylo lépe. Bůh
nám pomáhá a je s námi. Těším se na vás.
Váš chrámový vítač Zdeněk Vild

DVĚ ČIPERNÉ OSMDESÁTNICE
O každém, kterého jsme jmenovali, bychom mohli mnoho napsat už jen proto,
kolik dobrého pro své blízké, své okolí a
také pro naši farnost vykonali a stále ještě
vykonávají, ať již v aktivní, činné obětavé
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Generální úklid 2x ročně: 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

Z FARNÍ MATRIKY
▪ Křty:
25.12. Eliška Kulišanová
▪ Pohřby:
3.12. Helena Chaloupková
13.1. Anna Maršíčková
16.1. Anna Kundrátová
22.1. Magdalena Habartová
25.1. Bohuslav Kakur
12.2. Marta Nesládková
Rozloučení se připravuje:
▪ MUDr. Tomáš Svoboda
▪ Věnceslava Tobrmanová

FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
Možnosti, jak finančně přispět farnosti (i
v době zavřených kostelů farnost dále pastorační slouží, budeme proto vděčni za
vaši finanční podporu): (1) Složení hotovostního daru v kanceláři farnosti. (2)
Složení hotovostního daru do kasiček
(kostel sv. Mikuláše a farní dům). (3)
Bezhotovostní převod na účet farnosti.
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.
účtu 781 704 309/0800. Jako variabilní
symbol uveďte prosíme své r. č. bez čísla,
které je za lomítkem. V případě daru vám
může být na požádání vystavena v kanceláři farnosti či mailem darovací listina,
kterou dárce může uplatnit k odečtu darované částky od základu daně z příjmu. Více informací na farnostcheb.cz/darcovstvi.

EKONOMIKA FARNOSTI
▪ Příspěvky převodem na účet:
prosinec: 61.650 Kč

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:
▪ únor
(chrámová pokladní)
▪ březen
(Chrámový sbor)
▪ duben
(skupinka Bezejmenná)
▪ květen
(skupinka J. K.)
Do „malého“ úklidu patří:
lavice, vysát koberce v
lodi a v presbytáři. O sakristii a WC se průběžně
stará kostelnice.

Farní dovolená 2009
Štěkeň: Jezírko lásky
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NENECHTE SI UJÍT
▪ Postní balíček pro ženy od Karolíny
(viz mojebilemisto.cz)
▪ Postní kapky 2021 Pavel Hofírek, citáty, modlitby, zamyšlení, mobilní aplikace
(viz postnikapky.cz)
▪ V sobotu 27. 3. se tradičně vypravíme
po stopách Velké křížové cesty na Loretu (forma křížové cesty bude upřesněna)
▪ Způsob slavení Velikonočního tridua
(1. – 4. 4. 2021) bude ještě upřesněn

PŮST 2021: BIP.CZ/PUST21
▪ Na dobu postní pro vás Biskupství plzeňské opět podobně jako v Adventu a o
Vánocích připravilo zamyšlení inspirativních lidí z naší diecéze. Ve všední dny se
můžete těšit na krátká ranní postní nadechnutí. Každou neděli až do Velikonoc vás
bude čekat postní výzva - video s impulzem na následující týden).
▪ Všechny postní online podněty najdete
přehledně na www.bip.cz/pust21.
Kromě jiného zde najdete:
▪ Popelec (farnostcheb.cz/popelec)
▪ Postní výzva (od 14. února)
▪ Postní nadechnutí (od 17. února)
▪ Pokání a naše úhybné manévry (online
rekolekce s biskupem Tomášem) 20. 3. od
9:30 do 12:30 na výše uvedeném odkazu
▪ Loňské postní a velikonoční bohoslužby z Chebu (postní a velikonoční neděle)
▪ Uvedení do kontemplace podle
Laudato si‘ papeže Františka online seminář s četbou Laudato si‘ (přístupný na
farnostcheb.cz/kontemplace; viz plakátek)

MANŽELE A RODINY
▪ Národního týden manželství (8. - 14. 2.),
nabídka na www.bip.cz/ntm21.
▪ Centrum pro rodinu doporučuje:
▪ Pouť nejen pro manžele
▪ Čtyři období manželství
▪ SMS výzva pro manžele
▪ Kurz pro snoubence online najdete na
www.bip.cz/snoubenci.
▪ Nabídku Křesťanské psychoterapeutické poradny při biskupství (včetně párové terapie a manželského poradenství)
najdete na poradnaukaplicky.cz.
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FARNÍ KALENDÁŘ
!!Pravidelné bohoslužby a setkání naleznete na poslední straně v „PRAVIDELNOSTECH“!!
14.2. neděle 10:00

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

ONLINE

farnostcheb.cz/live

17.2. středa 18:00

POPELEČNÍ STŘEDA

ONLINE

farnostcheb.cz/live

21.2. neděle 10:00

1. NEDĚLE POSTNÍ

ONLINE

farnostcheb.cz/live

28.2. neděle 10:00

2. NEDĚLE POSTNÍ

ONLINE

farnostcheb.cz/live

7.3. neděle 10:00

3. NEDĚLE POSTNÍ

ONLINE

farnostcheb.cz/live

14.3. neděle 10:00

4. NEDĚLE POSTNÍ

ONLINE

farnostcheb.cz/live

21.3. neděle 10:00

5. NEDĚLE POSTNÍ

ONLINE

farnostcheb.cz/live

27.3. sobota

VELKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA NA LORETU

bude upřesněno

KVĚTNÁ NEDĚLE

farnostcheb.cz/live

9:00

28.3. neděle 10:00

VELIKONOČNÍ TRIDUUM
1.4. čtvrtek 18:00

ZELENÝ ČTVRTEK

farnostcheb.cz/live

2.4. pátek

VELKÝ PÁTEK

farnostcheb.cz/live

3.4. sobota 22:00

VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

farnostcheb.cz/live

4.3. neděle 10:00

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

farnostcheb.cz/live

18:00

JÁ PŘESTO BUDU JÁSAT V HOSPODINU
UVEDENÍ DO KONTEMPLACE PODLE ENCYKLIKY LAUDATO SI' PAPEŽE FRANTIŠKA

Popeleční středa 17. 2. až Slavnost Seslání Ducha 23. 5. 2021
Během postní a velikonoční doby ve farnosti oprášíme loňský postně-velikonoční seminář o kontemplaci a v Roce Laudato si' se opět pokusíme zajet trochu na hlubinu.
Vloni nám do toho vlítla korona a většina účastníků seminář nakonec vzdala. Letos to
není s koronou o nic lepší, ale možná, že je načase nečekat se vším „až bude po všem“
a začít znovu uprostřed té velké celosvětové bolesti důvěřovat, že život v tomto zraněném a zraňujícím stvoření je možný, ba dokonce smysluplný a krásný.
Proto jsme také seminář přejmenovali z loňského Kontemplovat stvoření s plesání a
chválou na letošní Já přesto budu jásat v Hospodinu (motto naší diecéze na letošní
rok), což snad lépe odpovídá současné situaci, ve které právě žijeme.
Seminář je postaven na každodenních tichých chvílích pro kontemplativní modlitbu,
každotýdenních online katechezích uvádějících do tématu týdne, každotýdenní online
konferencích sloužící ke sdílení s ostatními účastníky a na (nepovinné) osobní četbě
encykliky papeže Františka Laudato si‘.
Všechno potřebné k účasti na semináři najdete na farnostcheb.cz/kontemplace.
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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: Jiří Dytrych, Richard Preibisch, 731 619 769, technik@farnostcheb.cz
Farní penzion: Jozef a Helena Čverha, správci, 608 656 559; penzion@farnostcheb.cz

Z důvodů vážné epidemické situace na Chebsku jsou ve farnosti stále bohoslužby
v režimu PLES 6 (viz farnostcheb.cz/PLES6), tj. žádné bohoslužby nejsou slaveny
s účastí veřejnosti. Každou neděli je nabízeno propojení skrze LIVE online přenos nedělní eucharistie od 10:00 (viz farnostcheb.cz/live). Slavení svátosti smíření a možnost
přijetí eucharistie, stejně jako návštěvy, na základě telefonické domluvy s farářem. Aktuální informace najdete na farnostcheb.cz/bohosluzby a farnostcheb.cz/koronavirus.
Inspirace ke slavení domácích bohoslužeb na farnostcheb.cz/doma.
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
Dolní Žandov (dle domluvy)
Ne
10:00 slavení eucharistie (ONLINE)
farní kaple Cheb (neveřejná)
denně
20:00 růženec za zvládnutí pandemie
online farnostcheb.cz/ruzenec
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
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