PASTORAČNÍ ZÁMĚRY 2021 – 2023

Římskokatolická farnost Cheb
je společenstvím katolických křesťanů,
kteří chtějí v Kristově Duchu,
na biskupem svěřeném území,
pod vedením faráře
a ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle

ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU
Žít život s Kristem a s druhými
sloužící životu pro Krista a pro druhé

PASTORAČNÍ ZÁMĚRY 2021 – 2023
„Toto je třeba dělat… a tamto nezanedbávat“ (Mt 23,23)
Na již dříve formulovaném poslání farnosti („Žít život sloužící životu“) necítíme potřebu nic
zásadně měnit, byť podmínky, ve kterých farnost a farníci žijí, se mění velmi rychle.
V rozlišování v pastorační radě i na shromážděních farnosti jsme se v prosinci 2019 a poté
opakovaně v červnu 2021 soustředili spíše na pastorační záměry („na co se ve farnosti
v následujících třech letech především zaměřit“ v duchu slova z Mt 23,23: „Toto je třeba dělat… a
tamto nezanedbávat“).
Za tímto účelem byla v roce 2019 reflektována nová „Pastorační vize Plzeňské diecéze“, byl
precizován přehled základních oblastí, ve kterých se život a služba farnosti odehrávají („teologie
farnosti“), byla zpracována podrobná farní kronika v elektronické verzi („historie“), reflexe
„cílových skupin“, ke kterým jsme posláni („prostory života“) a na základě aktualizace farní
kartotéky a výsledků sčítání účastníků bohoslužeb byl upřesněn profil členů naší farní obce
(„identita farnosti“). V červnu 2021 jsme toto vše při několika setkáních PRF reflektovali ve světle
zkušeností z doby pandemie a aktuální výzvy celosvětové i místní církve postpandemické doby.
Tento dokument byl schválen pastorační radou farnosti 30. června 2021

POSLÁNÍ ŘK FARNOSTI CHEB

ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU
ŽÍT ŽIVOT S KRISTEM A S DRUHÝMI
SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU PRO KRISTA A PRO DRUHÉ
Žít s těmi zde a s těmi tam.
Být láskou dnešku, zítřku nadějí.
Žít tím, co žije. A to, co umírá,
provázet k smrti, co život otvírá.

ZASLÍBENÍ JEŽÍŠE KRISTA

ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU
Já, Kristus, První i Poslední,
žiji s těmi zde i s těmi tam,
Jsem Láskou dnešku, zítřku Nadějí.
Žiji tím, co žije. A to, co umírá,
provázím k smrti, co život otvírá.
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PASTORAČNÍ VIZE PLZEŇSKÉ DIECÉZE

Pastýřský list biskupa Tomáše (2016):
Přál bych si, aby druhým zásadním východiskem pro naši společnou cestu
i pro naše rozhodování byl osvědčený jezuitský princip: „tantum,
quantum“, tedy česky: „natolik, nakolik“. Tento princip velmi jasně a
srozumitelně říká: my jako církev, a nyní především my jako plzeňská
diecéze, posuzujeme smysluplnost a přiměřenost našich kroků podle toho,
nakolik vedou jednotlivé ženy a muže, staré i mladé, bohaté i chudé,
zdravé i nemocné k osobnímu setkání s Kristem a k poznání Krista, který
nás uvádí do vztahu s druhými. A podle toho, nakolik vedou k setkání s
Kristem, natolik jim přikládáme důležitost personální, časovou i finanční.
Napomáhat osobnímu setkání s Kristem jak pokřtěným, tak i
nepokřtěným, vnímám jako jediný smysl pro existenci církve, a tedy také
jako svrchované měřítko rozhodování o čemkoliv, co budeme konat v
pastoraci, v ekonomice, v personální práci, v charitě, ve školství či v
misijní práci.
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TEOLOGIE FARNOSTI
Tři „pohyby“ života a služby farnosti
• MYSTERIUM = SVÁTOST (ř. eucharistía = díkůvzdání)
o Svátostná („eucharistická“) farnost, ponořeni v Kristu Prameni
o František: „Svatyně, kam lidé přicházejí pít“ (Evangelii gaudium, čl. 28)
o Koncil: Sacrosanctum concilium o liturgii a Dei verbum o Božím slově
DOSTŘEDIVÝ SMĚR „DO BOŽÍHO SRDCE“ (tradičně: „Bůh“)
• COMMUNIO = SPOLEČENSTVÍ (ř. ekklésia = svolání)
o Komunitní („personální“) farnost, shromážděni kolem Krista Pastýře
o František: „Společenství složené z menších společenství“ (Evangelii gaudium, čl. 28)
o Koncil: Lumen gentium o církvi a její vnitřní struktuře
VZÁJEMNÝ SMĚR „JEDEN K DRUHÉMU“ (tradičně: „církev“)
• MISSIO = POSLÁNÍ (ř. parokía = rozptýlení)
o Územní („teritoriální“) farnost, posláni Kristem Služebníkem
o František: „Centrum neustálého misijního poslání“ (Evangelii gaudium, čl. 28)
o Koncil: Gaudium et spes o církvi v dnešním světě
ODSTŘEDIVÝ SMĚR „NA PERIFÉRIE SVĚTA“ (tradičně: „svět“)
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Tříbarevný kompas farnosti
Pro reflexi základních „kvalit“ poslání a života farnosti používáme tzv. „tříbarevný kompas“ (v
návaznosti na „tříbarevný“ model „Přirozeného růstu církve“ Christiana A. Schwarze a na vnímání
církve jako „ikony Trojice“; srov. např. Katechismus katolické církve č. 781 – 801). Na závěr
prezentace pastorační vize farnosti je pak tato vize reflektována právě ve světle tohoto
„tříbarevného kompasu“.

Církev jako ikona Trojice
Putující Boží lid
Tělo Kristovo
Chrám Ducha svatého
➢ Putující Boží lid (přirozená dimenze církve)
• Bůh Stvořitel, přirozená dimenze, rozumová reflexe, informace
• farnost jako obec a neziskovka s přirozenými vazbami a pravidly
• naslouchání společenským vědám a „selskému rozumu“
• extrém: liberalismus
o Tělo Kristovo (christologická dimenze církve)
• Ježíš Kristus, jeho vtělení, oběť, služba a hlásání slova, skutky lásky, akce
• farnost jako hierarchicky uspořádaný organismus žijící z Božího slova
• naslouchání Božímu slovu a Tradici vykládaným v učení církve
• extrém: fundamentalismus
•

Chrám Ducha svatého (pneumatologická dimenze církve)
• Duch svatý, tvůrce společenství a dárce charismat, spiritualita, emoce, transformace
• farnost jako charismatické společenství sjednocované Duchem
• naslouchání osobnímu povolání, svědomí a charismatům
• extrém: spiritualismus

Podle Christian A. Schvarz: The 3 Colours of Community (srov. www.3colorworld.org)
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PASTORAČNÍ VIZE FARNOSTI
Pro praktické použití v českém církevním v naší farnosti místo termínů použitých v pastorační vizi
diecéze (diakonie, liturgie, koinonie, misie) či místo řeckých termínů běžně používaných v dnešní
pastorální teologii (diakonia, leitourgia, koinónia, martyria) užíváme terminologii založenou na
českých výrazech a dále podrobněji členící oblast vnitřního společenství farnosti, pro zapamatování
se všemi slovy začínajícími na „S“. Toto nám nemá sloužit jako nějaký „ideální obraz farnosti“,
kterým bychom se měli snažit nahradit realitu, ale spíše a pouze jako určitá základní orientující
„mapa“ pro strukturované uvažování o pastorační realitě farnosti a jako určité „směrovky“ pro
hledání evangelijního směru a vzájemných provázaností života odehrávajícího se v této realitě.

Tři pastorační úkoly farnosti (MISSIO)
➢ SLAVENÍ (bohoslužba a svátosti, ř. leitúrgia)
➢ SOLIDARITA (služba milosrdenství a spravedlnosti, ř. diakonia)
➢ SVĚDECTVÍ (služba sdílení evangelia, ř. martyria)

Tři rozměry vnitřního života farní obce (COMMUNIO)
o
o
o

SOUNÁLEŽITOST (široké vztahy, ř. oikos)
SKUPINY (osobní závazné vztahy, ř. koinótés)
SLUŽBY (služby založené na darech, ř. charismata)

Zakořenění života a služby farní obce (MYSTERIUM)
•

SPIRITUALITA (učednictví a svatost, ř. mystagógia)

Tři podpůrné nástroje pro vedení a správu farnosti
 SPRÁVA (pastýřské vedení, ř. episkopé)
 STRUKTURY (organizační řízení, ř. organismós)
 SPRÁVCOVSTVÍ (hospodaření s majetkem, ř. oikonómia)
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Pastorační vize farnosti podrobně
Tři pastorační úkoly farnosti (liturgie + diakonie + martyrie = MISSIO)
➢ SLAVENÍ: Bohoslužba a svátosti (ř. leitúrgia) / diecézní vize: LITURGIE
• Znamení života farní obce: SLAVIT DAR KRISTOVA ŽIVOTA PŘI BOHOSLUŽBĚ
• Příslib Ježíšovy přítomnosti: „Toto je mé tělo… Toto je má krev“ (Mk 14,22.24)
• Identita: jsme „živou, Bohu milou obětí“ (Ř 12,1)
• Poslání: „To čiňte na mou památku“ (Lk 22,19)
• Praxe: Slavení Boží blízkosti skrze společné modlitby, domácí i veřejné bohoslužby a svátosti
➢ SOLIDARITA: Služba milosrdenství a spravedlnosti (ř. diakonia) / diecézní vize: DIAKONIE
• Sdílení života farní obce: SDÍLET DAR KRISTOVA ŽIVOTA S POTŘEBNÝMI
• Příslib Ježíšovy přítomnosti: „Cokoli jste učinili tomu z nejmenších, mně jste učinili“ (Mt 25,40)
• Identita: jsme „činitelé slova“ (Jak 1,22)
• Poslání: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec“ (Lk 6,36)
• Praxe: Služba milosrdenství vůči jednotlivým lidem v jejich specifických potřebách a služba
osvobození od závislostí, zla, nespravedlnosti a bídy ve společnosti jako celku
➢ SVĚDECTVÍ: Služba sdílení evangelia (ř. martyria) / diecézní vize: MISIE
• Poselství života farní obce: SDÍLET DAR KRISTOVA ŽIVOTA S DRUHÝMI
• Příslib Ježíšovy přítomnosti: „Získávejte mi učedníky… a hle, já jsem s vámi…“ (Mt 28,19-20)
• Identita: jsme „posly Kristovými“ (2 Kor 5,20)
• Poslání: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“ (Mk 16,15)
• Praxe: Žití a hlásání evangelia a příprava pro evangelium slovem i příkladem v širší společnosti

Tři projevy života farní obce (oikos + koinótés + charismata = COMMUNIO)
❖ SOUNÁLEŽITOST: Podíl na širokých vztazích v Božím lidu skrze společnou cestu (ř. oikos, dům)
• Společná cesta farníků: ŠIROKÉ VZTAHY V BOŽÍM LIDU NA CESTĚ
• Příslib Ježíšovy přítomnosti: „Jste stavbou, jejímž úhelným kamenem je Ježíš Kristus“ (Ef 2,20)
• Identita: jsme „spoluobčané svatých patřící do Boží rodiny“ (Ef 2,19)
• Poslání: být „pospolu… a oblíbeni u všeho lidu“ (Sk 2,44.47)
• Praxe: Rozvoj širokých vztahů ve farní obci jako celku, mezi farností a diecézí a katolickou církví
jako celkem, ekumenických vztahů, vztahů s místní obcí, vztahu k planetě Zemi (ekologie)
o

SKUPINY: Podíl na osobních vztazích v Těle Kristově skrze malé skupiny (ř. koinótés, buňky)
• Prostory života farníků: OSOBNÍ VZTAHY V BUŇKÁCH TĚLA KRISTOVA
• Příslib Ježíšovy přítomnosti: „Kde jsou dva nebo tři…, tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18,12)
• Identita: jsme ti, kdo „vytrvale setrvávají ve společenství“ (Sk 2,42)
• Poslání: „Jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem“ (Jan 13,34)
• Praxe: Sdílení života v osobních závazných vztazích v malých skupinách, týmech a buňkách

o

SLUŽBY: Podíl na spolupráci služeb v chrámu Ducha na základě darů (ř. charismata, dary)
• Ovoce života farníků: SPOLUPRÁCE SLUŽEB A DARŮ V CHRÁMU DUCHA
• Příslib Ježíšovy přítomnosti: „Kdo přijímá vás, přijímá mne“ (Mt 10,40)
• Identita: jsme „spolupracovníci na Božím díle“ (1 Kor 3,9)
• Poslání: „Kdo je z vás největší, bude vaším služebníkem“ (Mt 23,11)
• Praxe: Rozvoj pastoračních služeb na základě povolání, darů, schopností a spolupráce farníků

Zakořenění v životě Nejsvětější Trojice (mystagogie = MYSTERIUM)
❖ SPIRITUALITA: Podíl na svatosti skrze učednickou spiritualitu (ř. mystagógia, tajemství)
• Podoba života farníků: ZAKOŘENĚNÍ UČEDNÍKŮ V KRISTU
• Příslib Ježíšovy přítomnosti: „Zůstaňte ve mně, a já ve vás!“ (Jan 15,4)
• Identita: „Nežiji už já, žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20)
• Poslání: „Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista“ (Ef 4,15)
• Praxe: Proměna do Kristovy podoby skrze osobní modlitbu, kontemplaci, doprovázení, iniciaci,
vyučování, katechezi, vzdělávání, formaci, mystagogii apod.
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Tři podpůrné nástroje pro vedení a organizaci farnosti
 SPRÁVA: Pastýřské vedení (ř. episkopé, supervize)
• Doprovázení nositelů života farnosti
• Výzva: spolupracující a zmocňující pastýři – „spolupracovníci naší radosti“ (2 Kor 1,24)
• Model: „Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil“ (Mk 10,45)
• Praxe: Sloužící pastýřské vedení, propojení s místní a celosvětovou církví, zakořenění v evangeliu
 STRUKTURY: Organizační řízení (ř. organismós, organismus)
• Organizování projevů života farnosti
• Výzva: duchaplné a podpůrné struktury – „litera zabíjí, ale Duch dává život“ (2 Kor 3,6)
• Model: „Semeno vzchází a roste samo od sebe“ (Mk 4,27)
• Praxe: Jednoduché a účinné organizační struktury řízení (administrativa, vykazatelnost,
zodpovědnost, komunikace, informovanost)
 SPRÁVCOVSTVÍ: Hospodaření s majetkem (ř. oikonómia, domovnictví)
• Správcovství prostředků k životu a službě farnosti
• Výzva: štědré a zodpovědné správcovství – „Bůh má moc vám bohatě projevit svoji plnou
láskyplnou přízeň, abyste vždycky měli dostatek všeho potřebného, a byli tak vnitřně přebohatí pro
všechnu vaši službu“ (2 Kor 9,8)
• Model: „Kristus byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abychom vy jeho chudobou zbohatli“ (2 Kor 8,9)
• Praxe: Štědré, efektivní, transparentní a zodpovědné správcovství materiálních a finančních zdrojů

Tříbarevná pastorační vize farnosti
Pokud pastorační vizi farnosti reflektujeme ve světle již dříve představeného „tříbarevného
kompasu“ (viz str. 6), můžeme ji prohloubit a „vybarvit“ takto:

Tři pastorační úkoly farnosti ve světle „tříbarevného kompasu“
➢ SLAVENÍ (bohoslužba a svátosti, ř. leitúrgia): pohostinné – oslovující – propojující
➢ SOLIDARITA (služba milosrdenství a spravedlnosti, ř. diakonia): systémová – osobní – duchovní
➢ SVĚDECTVÍ (služba sdílení evangelia, ř. martyria): podporující – sdílející se – modlící se

Tři rozměry vnitřního života farní obce ve světle „tříbarevného kompasu“
o

SOUNÁLEŽITOST (široké vztahy, ř. oikos): spravedlnost – obětavost – vstřícnost

o

SKUPINY (osobní závazné vztahy, ř. koinónia): hlava – ruce – srdce

o

SLUŽBY (služby založené na darech, ř. charismata): vykazatelné – závazné – obdarované

Zakořenění života a služby farní obce ve světle „tříbarevného kompasu“
•

SPIRITUALITA (učednictví a svatost, ř. mystagógia): Stvoření – Slovo – Duch

Tři podpůrné nástroje pro vedení farnosti ve světle „tříbarevného kompasu“
 SPRÁVA (pastýřské vedení, ř. episkopé): objasňující – motivující – zmocňující
 STRUKTURY (organizační řízení, ř. organismós): posílající – ukotvující – propojující
 SPRÁVCOVSTVÍ (hospodaření s majetkem, ř. oikonómia): odborné – sloužící – inspirované
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HISTORIE ŘK FARNOSTI CHEB
Byla zpracována elektronická verze farní kroniky (farnostcheb.cz/kronika). V pastorační radě jsme
v prosinci 2019 kronikou listovali a ptali se: „Co nás napadá při listování farní kronikou? Je z toho
něco důležitého pro naše současné směřování?“ Některé z podnětů, které při této reflexi zazněly:
•
•
•
•

Vděčnost za vnímání starobylých kořenů naší farnosti a jejích okolních „satelitů“
Úžas nad pestrostí a bohatstvím farního života, zvláště v 60. a 90. letech
Nostalgie z vědomí postupného odcházení lidí z farnosti (úmrtí, odchody)
Vnímání různých specifických etap v posledních 15 letech: od očekávání a otevřenosti, přes
nadšení a nasazení se ke službě, přes některé odchody či konfrontace, až k prohlubující se
únavě a hledání, co dál, v posledních letech
• Pozvání ke zjednodušení, stabilizaci služeb, svěření a vyjasnění kompetencí, intenzivnější
péči o klíčové spolupracovníky a odvaze k novosti
• Povzbuzení k oslovení některých dříve zapojených farníků (návštěva, poděkování,
povzbuzení, pozvání k obnovení kontaktu)

PROSTORY ŽIVOTA ŘK FARNOSTI CHEB
V pastorační radě jsme se v prosinci 2019 společně zamýšleli nad otázkou: Jak vypadá můj typický
„chebský kolega“ / jaké rysy má moje typická „paní od vedle“?
Můj „chebský kolega“, moje „paní od vedle“: Představ si člověka, kterého považuješ za zastupitele
nějaké typické skupiny obyvatel naší farnosti (typického „hledače“, „sympatizanta“, „podpůrce“,
„pozorovatele“, „souputníka“, „známého“…), jeho životní styl, velikost rodiny, sociální postavení,
politické názory, postoje k životu, oblíbenou hudbu, knihy, časopisy, největší radosti a starosti,
naděje a obavy… a piš, kresli, maluj… načrtni sem jeho vnější i vnitřní svět, názory, výroky,
postoje, touhy…
Zde jsou některé podněty od pastoračních radních:
• Setkávám se často s lidmi středního věku, kteří si v sobě nesou stopy křesťanství z dětství
(možná jsou pokřtění, možná ne), většinou střední třída, střední věk, často ve svém životě
řeší nějaký „zásek“. Mají hodně otázek ohledně víry, spirituality, duchovna, ale nemají
dostatečně rozvinutý jazyk pro uchopení těchto otázek v hloubce. Kulturně často patří
k nějakým alternativním směrům, hledačům, disidentům…
• Díky své profesi potkávám hodně lidí s mentálním postižením, mnozí z nich jsou pro mě
velkým obdarováním a požehnáním…
• Moje „paní od vedle“ je žena 35 – 50 let, 2 děti, zaměstnaná či drobný živnostník, volička
Zemana (výjimečně i Schwarzenberga), trochu naivní. Baví jí zahrada, zajímá se o
výhodnou dovolenou, má starost o děti, čte horoskopy. Hledá Boha v těžkých situacích a
krizích. Důvěřuje více kardinálu Dukovi, než Tomáši Halíkovi…
• Moje „paní od vedle“ je asi 45tiletá, milá, usměvavá, má úžasný vztah k lidem, těší se na
mě, kdy mě zase potká, ví o mě, že chodím do kostela, je osobně obdarovaná…
• Můj „chebský kolega“ je muž ve věku 50 až 60 let, má starost o svou rodinu, obává se
nových proudů ve společnosti, je zklamán vývojem posledních 20 let, k volbám nechodí.
Má svého Boha, od kterého očekává, že mu bude pomáhat, ale zároveň mu vyčítá, že na něj
zapomněl. Má hodně práce, moc není doma, pravděpodobně žije v druhém manželství…
Shrnující podněty:
1. Lidé, se kterými se běžně setkáváme ve svých životech (ať už „paní od vedle“ či členové mé
„bubliny“) z velké většiny patří k jiným kulturně-společenským okruhům, než velká většina
členů naší farnosti či pravidelných účastníků bohoslužeb.
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2. Nelze ovšem tyto lidi zařadit do nějakého homogenního kulturního okruhu, i mezi nimi
samotnými jsou velké rozdíly a bariéry (kulturní, politické, na základě stylu života).
3. Jsme-li k těmto lidem posláni, je třeba tuto rozmanitost respektovat a snažit se tuto
rozmanitost zohledňovat i při nedělních bohoslužbách a jiných otevřených setkáních.
Podněty ze sociologického výzkumu vztahu obyvatel k víře a církvi:
Uvádíme závěrečná doporučení studie PhDr. Kateřiny Pulkrábkové „Co čekají Češi od katolické
církve: Pastorační a komunikační příležitosti“ z ledna 2016 (více v rozšířené verzi dokumentu):

Zvláště upozorňujeme na velký potenciál v oslovení a doprovázení „hledačů“ (33 %) a
„oceňovačů“ (13 %), kterých je v plzeňské diecézi dohromady 46 % (tj. téměř polovina
obyvatelstva!!!), a na povzbuzení nevysilovat se s „pomlouvači“ (17,4 %).

Shrnující reflexe
Pokud bychom se zaměřili na velmi omezenou výseč obyvatel vedeni potřebou především posloužit
pastorační péčí těm, kteří „chodí do kostela“ (tzv. „obhájcům“), můžeme si být jisti, že se naše
farnost „místem k životu pro všechny“ stávat nebude. Bude se spíše nadále posilovat jakási
katolická „monokultura“, která sice může prožívat určité vnitřní bezpečí a spokojenost, avšak bude
stále méně a méně relevantní pro širší, velmi komplexní společnost dneška, a tím spíše i zítřka.
Nejde o to novým „hledačům“ přizpůsobovat samotné evangelium, ale je třeba jim přizpůsobovat
formy, kterými jej slavíme, žijeme a hlásáme. Jde o to vytvářet takový prostor, ve kterém bude moci
dnešní člověk žijící v dnešní společnosti vstoupit do plodného, tvůrčího rozhovoru s neměnným
poselstvím evangelia zvěstovaného jeho jazykem a žitého jeho způsobem, a tak prožít vtělení
Božího slova do jeho vlastní, jedinečné situace. Výsledkem takovéhoto rozhovoru pak bude církev
ve svých formách, projevech a strukturách pro nás možná až překvapivě nová a jiná, ale právě proto
schopná žít, uchovávat a hlásat staré pravdy evangelia, a tak se více a více stávat skutečně
pohostinným, ale také inspirujícím „místem k životu pro všechny“.
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IDENTITA ŘK FARNOSTI CHEB
Procesy pastoračního rozlišování ve farnosti se samozřejmě musejí pohybovat také uvnitř pohledu
na současnou personální, pastorační i ekonomickou realitu farnosti. Personální, organizační a
ekonomická rozhodnutí musejí na jedné straně navazovat na rozhodnutí pastorační, na straně druhé
konkrétní pastorační kroky musejí vycházet i z dobré znalosti personální a ekonomické reality
farnosti.
Sčítání účastníků bohoslužeb 5. – 6. 10. 2019
Počet účastníků: 170 (průměrný věk 54,5 let; 67,7 % žen, 32,3 % mužů; výdělečně činných 37 %)
Diecéze: 7.887 (průměrný věk 50 let; 59,1 % žen, 40,9 % mužů; výdělečně činných 41,4 %)
Vikariát Cheb: 881 (průměrný věk 54 let, 62 % žen, 38 % mužů; 41,9 % výdělečně činných)
Příspěvek do sbírky na jednoho účastníka: 21,3 Kč (diecéze 26,0 Kč, vikariát 27,4 Kč)
V roce 2004: 268 (239 Cheb, 29 Dolní Žandov; 67 % žen, 33 % mužů; výdělečně činných 30 %)

Farní kartotéka ke 30. 6. 2021
Nutným krokem pastoračního rozlišování bylo již v minulosti hledání odpovědí na otázky: Kdo je
vlastně a v jakém smyslu „farníkem“? A kdo je v tomto smyslu „spolumajitelem“ majetku farnosti?
Kdo a jakým způsobem pak má také spoluzodpovědnost a právo o tomto majetku spolurozhodovat?
Návštěvníkům bohoslužeb i dalším lidem v kontaktu s farností byl proto během roku 2018 dán k
dispozici formulář s následující prezentací identity naší farnosti:
Římskokatolická farnost Cheb je společenstvím katolických křesťanů, kteří chtějí v Kristově Duchu,
na biskupem svěřeném území, pod vedením faráře a ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle ŽÍT
ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU, tj. žít z Kristovy radostné zvěsti a sloužit jejímu šíření ve službě všem
lidem, zvláště těm nejpotřebnějším.
Respondenti si mohli zvolit, zda (1) se cítí být součástí společenství farnosti a souzní s jejím
posláním; zda (2) je pro ně farnost důležité a využívají některé z jejích služeb, i když se nepovažují
za součást společenství farnosti či nesouzní s jejím posláním; zda (3) chtějí být s farností v kontaktu
či ji dokonce nějak podporovat, i když nevyužívají jejích služeb a jsou jí vnitřně či lokálně vzdáleni.
Na základě vyplněných odpovědí se pak vyprofilovaly tři skupiny (stav k 30. 6. 2021):
(1) farníci (197 osob), (2) návštěvníci (44 osob), (3) sympatizanti (111 osob)
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Skupina, které se týkají výše v prvním odstavci vznesené otázky, je tedy onou první skupinou
„farníků“, kteří se identifikují se společenství farnosti a souzní s jejím posláním a deklarovali to
ochotou nechat se takto zapsat do farní kartotéky. Podrobněji (stav k 30. 6. 2021):
 197 FARNÍKŮ: Jsem součástí farnosti a v zásadě souzním s jejím posláním (což znamená, že se
považuji, či toužím se považovat, za součást tohoto farního společenství a souzním s jeho posláním, a
proto se také dle svých možností a své konkrétní situace podílím, či se chci jakkoli sebenepatrněji podílet
na jeho životě a službě lidem v Chebu a okolí v duchu Kristovy radostné zvěsti).
 44 NÁVŠTĚVNÍKŮ: Nejsem součástí farnosti, ale je pro mě důležitá a využívám jejích služeb (což
znamená, že v této farnosti třeba i chodím do kostela, nacházím zde inspiraci, využívám jejích služeb či
služeb farní charity, dobrovolničím nebo občas s něčím pomohu, či farnost nebo farní charitu různě
podpořím apod., ale za součást tohoto farního společenství a jeho poslání se z nejrůznějších důvodů
momentálně nepovažuji, či nesdílím jeho hodnoty).
 111 SYMPATIZANTŮ: S farností chci být v kontaktu a zajímám se o ní, i když spíše „na dálku“
(což znamená, že i když do kostela v této farnosti nejspíše nechodím, bydlím třeba i někde jinde, třeba ani
nejsem katolíkem, tato farnost či její farní charita je mi blízká a o její život a službu se z nejrůznějších
důvodů zajímám a chci s ním být v kontaktu, nebo s ní i nějak spolupracovat).
K tomu lze ještě přičíst:
 50 PŘIHLÁŠENÝCH: Osoby, které nejsou registrované skrze farní kartotéku, ale které někdy
v posledních letech vyplnili např. přihlášku na náboženství, na dovádění či na farní dovolenou.

Ve světle věkového profilu farnosti (viz předchozí oddíl) je třeba počítat s tím, že „jádro“ farnosti
tvoří z neobvykle velké části ženy, speciálně ženy důchodového věku, že téměř chybí mládež a
mladí dospělí a že se toto „jádro“ početně stále zmenšuje. Personální situaci ve farnosti samozřejmě
také velmi silně ovlivnila koronavirová pandemie.
(Post)pandemická situace farnosti
Přesnější přehledy zatím bohužel nejsou k dispozici, ale lze konstatovat, že v červnu, měsíc po
obecnějším zpřístupnění bohoslužeb a v situaci obecného rozvolňování protiepidemických opatření
se účast věřících na nedělních bohoslužbách pohybuje kolem 70 až 80 účastníků (z dřívějších cca
120 na jaře roku 2020).
S cca 120 seniory jsme během pandemie byli v pravidelném telefonickém kontaktu, s dalšími cca
30 pak v osobním kontaktu v domovech pro seniory. Deset z nich během koronavirové pandemie
zemřelo s covidem.
Poměrně velká (ale zatím přesněji neodhadnutelná) část těch, kteří dříve chodívali do kostela
pravidelně, nyní zatím zůstávají doma a budou potřebovat spíše osobní pastýřskou péči
v domácnosti. Během pandemie se mírně rozšířil okruh sympatizantů farnosti, z nichž někteří se
(skrze pravidelné osobní a modlitební propojení se při online přenášených bohoslužbách) stali téměř
až „virtuálními farníky“.
S jinými jsme navázali novou intenzivní spolupráci např. přes různé nadfarostní charitní či
ekumenické aktivity (Peče celá ekumena, Pomáháme v Chebu apod.). Někteří z těchto nových
sympatizantů také farnost podpořili (či začali pravidelně podporovat) i finančně.
Pandemie se samozřejmě v roce 2020 negativně projevila jak na sbírkách (z 208 na 126 tis. Kč) a
darech (ze 165 na 139 tis. Kč), tak také příspěvcích od turistů (Mikuláš věž ze 195 na 142 tis. Kč,
Mikuláš svíčky z 209 na 106 tis., Mikuláš doporučené vstupné z 593 na 347 tis. Kč).
V souvislosti s připravovanými strukturálními změnami ve vikariátu je nyní naděje, že biskupství
by mohlo organizačně a finančně podpořit vznik role správce majetku pro chebskou farnost
s přesahem do některých dalších „potřebných“ farností ve vikariátu.
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Učedníci, služebníci a vedoucí ve farnosti
Následující přehled byl vytvořen na základě setkání služebníků v prosinci 2018 a lze předpokládat,
že uvedená čísla budou nyní v postcovidové situaci nižší.
Učedníci: Přibližně 20 farníků (v r. 2007 to bylo cca 40) mělo v r. 2018 zájem se účastnit
nabízených formačních učednických seminářů na různá témata křesťanského života.
Služebníci: Kolem 60 z farníků (v r. 2007 kolem 80) ve farnosti v roce 2018 zastávalo nějakou
konkrétní službu (počítáno včetně členů sboru, spolupracovníků charity, skupiny hlídačů u sv.
Mikuláše či týmu Maria Loreto); mnozí z nich ovšem zastávají služeb více.
Vedoucí: Z toho asi 15 farníků (podobně i v r. 2007) nesli v roce 2018 širší zodpovědnost za
nějakou konkrétní skupinu dalších služebníků či za malé společenství; opět někteří z nich jsou
zodpovědní za více oblastí služby či života farnosti.

Prostory života ve farnosti
Farní obec samozřejmě není nějaké homogenní společenství stejně založených lidí ani není pouze
rozvrstvená podle různé intenzity přináležitosti či zapojení se, ale je to členitý útvar, který se skládá
z několika jasně specifikovaných a z dalších méně jasných sociálních podskupin („prostorů života“
či, sociologicky vyjádřeno, specifických „světů“):
•

•

•

•

•

•

Podle věku či pohlaví se ve farní obci farníci přirozeně dělí na skupinu školních dětí (celkem
kolem cca 15), nescházející se skupinu mládeže (2 děvčata), nescházející se skupinu rodin (asi 3
– 5 rodin), starších žen (kolem 12 členek KKŽ) a malé, nepravidelně se scházející neformální
skupiny mužů (cca 4 – 5).
Podle národnosti lze jasně identifikovat skupinu vietnamských věřících (kolem 15 věřících
scházejících se zcela odděleně při mši ve farním sále v neděli večer), případně skupinu věřících
pocházejících ze Slovenska (spíše roztroušených po jednotlivcích nebo zcela integrovaných do
české společnosti).
Na základě specifické spirituality se ve farnosti občas setkává pouze společenství z Díla
Mariina (kolem 8 členů) a pravidelně skupina inspirovaná hnutím Modlitby matek (cca 4
členky); ve farnosti formálně existuje, ale neschází se, Rodina Neposkvrněné (asi 30 členek),
duchovní společenství Živého růžence (kolem 30 farnic) a někteří sympatizanti Charismatické
obnovy (cca 10 farníků).
Klasické malé skupiny či společenství ve farnosti existují pouze tři (pondělní charismatická,
středeční diskuzně-modlitební a čtvrteční Modlitby matek; nepravidelně pak Růženec otců,
jednou za měsíc skupina kolem Večerů chval). Společenství v počtu cca 15 – 20 farníků se pak
vytváří periodicky v době konání seminářů.
Jakási ohniska života a vztahů vznikají i kolem některých specifických služeb ve farnosti,
především v rámci chrámového sboru (kolem 10 členů), týmu služebníků na Loretě (kolem 20
členů), farní charity (kolem 10 spolupracovníků), kolem pastorační rady (8 členů) a farního
týmu (5 spolupracovníků).
Co se týče bohoslužebných míst, naše farnost pravidelně slaví eucharistii ve třech kostelích na
svém území: v kostele sv. Mikuláše a sv. Alžběty v Chebu, v kostele sv. Michaela v Dolním
Žandově a v kostele sv. Ducha na poutním místě Maria Loreto u Starého Hrozňatova (v sezóně).

PANDEMICKÉ PASTORAČNÍ VÝZVY
Pro formulaci aktuálních pastoračních záměrů pro dobu (post)koronavirovou jsou pro nás důležité
jak naše vlastní zkušenosti z doby pandemie, tak podněty přicházející od biskupa Tomáše, papeže
Františka a celosvětové církve. Představení těchto výzev najdete v rozšířené verzi dokumentu.
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PASTORAČNÍ ZÁMĚRY 2021 – 2023
Vědomi si reality hloubkových i povrchových proudů, které vnímáme (někdy spíše jen tušíme)
v dnešní společnosti a v dnešní církvi jak na rovině celosvětové, tak na rovině republikové a
především farnostní, a ve světle pastorační vize diecéze, trvalého poslání naší farnosti a dříve
zformulovaných pastoračních záměrů vidíme nyní pro společnou cestu farnosti v nejbližších
několika letech jako důležité v jednotlivých oblastech její pastorační vize rozvíjet především toto:
(01) Pohostinné nedělní bohoslužby (SLAVENÍ)
(02) Osobní rozměr diakonické služby (SOLIDARITA)
(03) Prostory pro přiblížení a vycházení (SVĚDECTVÍ)
(04) Pastýřské péče o farníky, nemocné a Zemi (SOUNÁLEŽITOST)
(05) Podpora malých skupin a jejich vedoucích (SKUPINY)
(06) Rozvoj spolupracovníků a služba rodinám (SLUŽBY)
(07) Prostory pro zajetí na hlubinu (SPIRITUALITA)
(08) Růst ve zmocňujícím vedení (SPRÁVA)
(09) Konsolidace organizačního řízení (STRUKTURY)
(10) Stabilizace financí a dárcovství farníků (SPRÁVCOVSTVÍ)

V tom všem vidíme jako důležité:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zaměřit se především na to, co vede k osobnímu setkání s Kristem a zakořenění se v Něm;
rozvíjet především to, co prohlubuje osobní vztahy uvnitř farnosti a jejich plodnost navenek;
respektovat jedinečnost cest, světů a jazyků každého a hledat způsoby, jak jim vyjít vstříc;
zaměřit se především na to, co roste, co je dobré, krásné a pravdivé, a to doprovázet v růstu;
být si vědomi klíčové role osobních vztahů, osobního doprovázení a osobního vedení;
nevymýšlet za každou cenu nové a nové formy, ale prohlubovat a rozvíjet, co se osvědčilo;
na druhé straně neulpívat na dřívějších řešeních, číst znamení doby, mít odvahu k novosti;
mít odvahu omezit aktivity či projekty, na které nejsou síly, a umět je doprovázet k smrti;
být světlem tam, kde se právě nacházíme a při čemkoli, co děláme;
žít v přítomnosti, ne v nostalgii po minulosti, ani v obavách z budoucnosti.

„A pojďme ještě o krok dál. I my jsme povoláni vydávat svědectví v Duchu svatém,
stát se paraklety, tedy utěšiteli. Ano, Duch nás žádá, abychom dali tělo této jeho
útěše. Jak to můžeme udělat? Ne velkolepými proslovy, ale tím, že se sblížíme; ne
slovy o okolnostech, ale modlitbou blízkosti. Připomeňme si, že blízkost, soucit a
vlídnost jsou vždy Božím stylem. Paraklet říká církvi, že dnes je čas útěchy. Je čas
radostného hlásání evangelia, nikoli boje proti pohanství. Je čas přinášet radost ze
Zmrtvýchvstalého, ne si stěžovat na drama sekularizace. Je čas vylévat lásku na svět,
aniž bychom se hlásili ke světskosti. Je čas svědčit o milosrdenství, a nikoliv
vštěpovat pravidla a normy. Nastal čas Parakleta! Je to čas svobody srdce v
Parakletovi.“
papež František o Letnicích 2021
Podrobněji lze tyto záměry v jednotlivých oblastech pastorační vize farnosti (1 až 10) rozčleněných
do tří rozměrů života farnosti (I. až III.) načrtnout takto:
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I. MISSIO
(1) SLAVENÍ (bohoslužba a svátosti): POHOSTINNÉ NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
Slavení Boží blízkosti skrze společné modlitby, domácí i veřejné bohoslužby a svátosti

pohostinné – oslovující – propojující
Pro nejbližší dobu se chceme zaměřit především na rozvoj pohostinných nedělních bohoslužeb.
V nejbližší době v této oblasti chceme směřovat k rozvinutí takového stylu slavení nedělní liturgie a
dalších veřejných bohoslužeb (např. večerů chval, adorací, tematických rituálů apod.), který by
nevycházel pouze vstříc potřebám členů farní obce, který by ale také, či dokonce prvotně
zohledňoval potřeby, kulturu a jazyk těch, kteří na bohoslužbu přicházejí z mimocírkevního
prostředí, ať už pozváni členy farní obce, nebo sami z vlastního popudu. Dát důraz na pohostinnost,
otevřenost, více dobové písně, do praxe směřující kázání, vytvoření prostoru pro rodiny s dětmi,
rozvinout služby vítání příchozích i doprovázení odchozích, osobní informovanost…
Konkrétně to znamená například:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozvinout pohostinné vítání příchozích a loučení se s nimi (služba ostiářů);
formovat a doprovázet liturgické služebníky (lektoři, akolyté, ministranti, ostiáři, kostelníci);
najít nové způsoby přípravy liturgického prostoru (symbolika, znamení, krása, přívětivost);
stabilizovat péči o technické zabezpečení liturgického prostoru (teplo, světlo, čistota, ozvučení);
trvale udržitelně zajistit online videopřenosy či záznamy bohoslužeb či kázání a jejich sdílení;
hledat způsoby sdílení v přípravě na kázání (zpětná vazba, reflexe evangelia);
rozvinout informování příchozích a odchozích a zprostředkovávání kontaktů (neděle po mši);
rozvinout péči o rodiny s dětmi (prostor pro děti různého věku, najít spolupracovníky k dětem);
dbát na široký rejstřík stylů hudby (chorál, alternativní, moderní, dětská, worship, tichá);
dbát na důležitost všech tří „prostorů“ zpěvu a hudby (kůr, lavice, oltář v kontaktu s lidmi);
nabídnout službu žehnání po mši či při večerech chval, případně osobních rozhovorů a kontaktů;
zajistit pohoštění a pohostinnost po mši (káva, čaj, koláč) – otázka prostor a spolupracovníků;
hledat způsoby podpory vzájemnosti, osobního seznámení se farníků, setkání nových farníků;
některé večery chval či tematické bohoslužby či adorace maximálně přizpůsobit veřejnosti.

(2) SOLIDARITA (služba milosrdenství a spravedlnosti): OSOBNÍ ROZMĚR DIAKONICKÉ SLUŽBY
Služba milosrdenství vůči jednotlivcům a služba spravedlnosti uvnitř společnosti
systémová – osobní – duchovní
Pro nejbližší dobu se chceme zaměřit především na prohloubení osobního rozměru služby.
V nejbližší době v této oblasti chceme nejen zachovat či mírně rozvinout službu farnosti potřebným,
ať už uvnitř farní obce (nemocní, Hroznatova mísa), či vůči potřebným lidem mimo farnost (Hospic
Sv. Jiří, služba lidem bez domova), ale tuto službu chceme především „prohloubit“, tj. zakotvit
v osobním vztahu služebníků s Kristem v duchu spirituality blahoslavenství umožňující setkávat se
s „potřebnými“ na stejné rovině (vlastní chudoba) a vnímat službu Ducha podpořenou modlitbou.
Konkrétně to znamená například:
• pokusit se obnovit původní funkci Hroznatovy mísy jako symbolu osobně se sdílející farnosti;
• dále rozvinout osobní péči o farníky, především o nemocné a křehké („Z dálky nablízku“);
• nalézt způsob, jak prohloubit službu cílené přímluvné modlitby při mši i mimo mši;
• zvážit použitelnost inspirací z Modlitby 24/7 (www.modlitby24-7.cz) pro diakonickou přímluvu;
• dále finančně, modlitebně i personálně podporovat Hospic Sv. Jiří (www.hospiccheb.cz) a
organizaci Bez mámy (www.bezmamy.cz) a obnovit službu přímluvné modlitby za ně;
• především v zimních měsících obnovit službu pohostinnosti vůči lidem bez přístřeší s důrazem
na osobní setkání s konkrétními lidmi a jejich osobní přijetí;
• vyhodnotit projekt „Hnízdečka“ (bydlení na půl cesty) a rozhodnout se, zda pokračovat;
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• personálně posílit on-line komunikaci v oblastech „společenské diakonie“ farnosti (Žít Laudato
si‘ Cheb, Zneužívání v církvi, Ninive Cheb, Zdravé Chebsko) či zvážit její smysluplnost;
• pokračovat ve finanční solidaritě „závazného komunitního dárcovství“ (tzv. „farních desátků“);
• hledat nové způsoby služby farní charity a dobrovolnického centra ve farnostech Cheb a Skalná;
• jmenovat Radu Farní charity Cheb v novém složení a nelézt plodný způsob spolupráce.
(3) SVĚDECTVÍ (služba sdílení evangelia): PROSTORY PRO PŘIBLÍŽENÍ A VYCHÁZENÍ
Žití a hlásání evangelia a příprava pro evangelium slovem i příkladem v širší společnosti
podporující – sdílející se – modlící se
Pro nejbližší dobu se chceme zaměřit na další rozvoj prostorů pro přiblížení a vycházení.
V nejbližší době v této oblasti chceme nadále systematicky a dlouhodobě rozvíjet prostory a časy
pohostinnosti také mimo bohoslužby, a to především v našich stávajících „prostorech pro
přiblížení“. Zároveň chceme zvážit spolupráci s dalšími občanskými iniciativami. Při tom všem
ovšem nechceme zapomínat na prvotnost „prostorů vycházení“ a žití v běžných oblastech života ve
svědectví života každého z farníků (jejich „oikoi“). Součástí území chebské farnosti jsou však také
rozlehlá území, kde nemáme téměř žádný pravidelný kontakt s lidmi zde žijícími – zde nechceme
soustředit pastorační práci, ale vytvořit záchytnou síť pro příležitostné kontakty.
Konkrétně to znamená například:
• povzbuzovat farníky k dlouhodobé a vytrvalé péči o svůj osobní „oikos“: modlit se za přátele a
známé, rozvíjet přátelství s nimi, sloužit jim a zvát do prostoru nedělního slavení eucharistie;
• posílit pohostinnost chrámu sv. Mikuláše a Alžběty (dobrovolníci; rozvoj projektu „Chrám sv.
Mikuláše a Alžběty jako Prostor pro přiblížení, obnovení prezentace života a služby farnosti
současným jazykem);
• nabízet zde prezentaci duchovních či životních témat civilním srozumitelným způsobem;
• zjednodušit a zpřehlednit vývěsky, vyzkoušet informační stolek se službou po mši, nabídka
kontaktních lístků po mši, ohlášky přede mší, provázanost se Zpravodajem a vývěskou;
• realizovat nový jednotný informační systém u Mikuláše (včetně věže) i na Loretě;
• pořádat akce pro veřejnost v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty včetně věže (adventní doba,
Půlnoční, další tematické bohoslužby, výstavy, koncerty, happeningy, dílny…);
• zvážit nabídku kurzů Alfa, Prostoru pro přiblížení či Manželských večerů;
• pokračovat v přípravě několika málo centrálních preevangelizačních akcí (Noc kostelů, Poutní
maraton, Chebská půlnoční);
• zvážit, zda v souvislosti s prezentací chebské monstrance otevřít další takovýto „prostor pro
přiblížení“ v kostele sv. Václava;
• podporovat projekty dalších osob či organizací (např. Chebsko za klima a školu v Nebanicích);
• dále rozvíjet a provozovat novou webovou prezentaci farnosti zaměřenou na širokou veřejnost;
• dopracovat sekce farního webu věnované Mikuláši a Loretě (včetně virtuální prohlídky) a nalézt
správce a redaktory FCB stránek farnosti, chrámu sv. Mikuláše, penzionu a Lorety;
• do okolních obcí instalovat jednotně zpracované informační „kapličky“ o životě farnosti
s kontaktními údaji, pokusit se dostat odkazy na farnost na webové stránky okolních obcí a tam,
kde je to možné, domluvit v těchto obcích kontaktní osoby;
• nabízet pravidelné příležitosti k žehnání pro běžné životní prostory farníků (rodina, zaměstnání,
škola, občanská společnost, politika, kultura) a nabízet vzdělávání farníků v těchto oblastech;
• citlivě vnímat příležitosti pro spolupráci s místními občanskými, sociálními či kulturními
iniciativami, rozlišovat, kdy je vhodné se jich v případě dostatku sil chopit (slavnosti, koncerty,
poutě, půlnoční, popelec, žehnání, tříkrálová sbírka, občanské aktivity…);
• v každé obci na území farnosti zřídit „komunikační bod“, skrze který by místní lidé mohli
v případě zájmu navázat komunikaci s farností (odkaz na webových stránkách obce, informace
ve věstníku obce, infotabule, kaplička či jiné místo, kontaktní osoba, místní společenství…).
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II. COMMUNIO
(4) SOUNÁLEŽITOST (široké vztahy): PASTÝŘSKÁ PÉČE O FARNÍKY, NEMOCNÉ A ZEMI
Rozvoj širokých vztahů ve farnosti, diecézi, ekumeně, obcích a s planetou Zemí
spravedlnost – obětavost – vstřícnost
Pro nejbližší dobu se chceme zaměřit na pastýřskou péči především o farníky, nemocné a Zemi.
V nejbližší době v této oblasti chceme především dále prohlubovat společenství farníků mezi sebou
navzájem, zvláště si při tom všímat starších, nemocných a osamělých, rozvinout službu nemocným,
podnítit „osobní patronát“ vůči osamělým a nemocným farníkům, rozvinout službu donášení
eucharistie, doprovázet ty, kteří to mají v dnešní církvi těžké či prožívají nějaké nepřijetí či
osamělost, zkusit přizvat ty, kteří se farnosti či Kristu vzdálili. Dále chceme povzbuzovat na cestě i
ty, kteří nezakoušejí nějaké zvláštní problémy, rozvíjet osobní vztahy přes hranice církví,
prohlubovat vztahy s lidmi z různých občanských iniciativ a dále prohlubovat spoluzodpovědnost
farnosti v oblasti k planetě Zemi šetrného života v duchu encykliky Laudato si‘.
Konkrétně to znamená například:
• věnovat pozornost skupině služby nemocným, doprovázíte ji, vzdělávat a rozšiřovat;
• nalézt a vyškolit další akolyty ochotné k pravidelnému donášení eucharistie nemocným a
povzbuzovat ke službě donášení eucharistie na rovině osobních či sousedských vztahů;
• hledat konkrétní způsoby, jak si všímat těch, kteří prožívají nějaké nepřijetí či osamělost;
• v návaznosti na iniciativu „Z dálky nablízku“ nalézt ke každému nemocnému či osamělému
osobního „patrona“ z řad farníků a rozvíjet tak i obecněji důležitost vzájemného životního,
pastoračního, či duchovního doprovázení;
• hledat způsoby, jak z komunikačních „hvězdic“ centralizovaných v iniciativě „Z dálky nablízku“
na několik málo jedinců vytvářet „pavučinu“ vztahů vzájemně se prolínajících a podporujících;
• hledat způsoby, jak osobně zvát do prostoru setkávání po bohoslužbách (farní kafe);
• do webové prezentace integrovat sekci pro vnitřní komunikaci farnosti;
• pokusit se přizvat k obnovení vztahů ty, kteří se farnosti nějak vzdálili;
• povzbuzovat farníky k pěstování vztahů, spolupráce a svědectví přes hranice farnosti („oikos“);
• hledat způsoby, jak se vrátit k faře více otevřené, pohostinné a vstřícné vůči farníkům;
• během roku nabídnout několik málo centrálních „komunitotvorných“ akcí (přivítání nového
panáčka, valná hromada, farní dny, poutní bohoslužba, farní výlet, příští rok farní dovolená…);
• hledat a využívat příležitosti k navázání osobních vztahů a spolupráce s lidmi z ostatních církví;
• pomáhat překonávat polarizaci v církvi tím, že se nebudeme zaměřovat se na „konzervativce a
pokrokáře, tradicionalisty a novátory, pravici a levici“, ale pokusíme se „vidět části téhož Těla,
bratry a sestry“ (papež František)
• dělat konkrétní kroky péče o „společný dům“ v duchu integrální ekologie encykliky Laudato si‘
(např. ve spolupráci se spolkem Chebsko za klima a v oblasti k Zemi šetrného hospodaření).
(5) SKUPINY (osobní závazné vztahy): PODPORA MALÝCH SKUPIN A JEJICH VEDOUCÍCH
Sdílení života v osobních závazných vztazích v malých skupinách, týmech a buňkách
hlava – ruce – srdce
Pro nejbližší dobu se chceme zaměřit na péči o existující skupiny, vznik nových a na vedoucí.
V nejbližší době se v této oblasti chceme především zaměřit na obnovu setkávání skupin dětí a
mužů, podpořit setkávání rodin doprovázet stávající skupiny a podpořit vznik nových. Především se
však chceme zaměřit na vyhledávání, doprovázení a formaci potenciálních vedoucích či průvodců.
Konkrétně to znamená například:
• zorganizovat setkávání dětí na faře a domluvit skupinu přípravy na přijímání;
• povzbudit k samostatnému setkávání rodin, možná pozvat nějakého „inspirátora“ z vnějšku;
17

•
•
•
•
•

prezentovat důležitost schopnosti rodin a malých skupin žít „domácí církev“ (i virtuálně);
obzvlášť se zaměřit na doprovázení mužů ve farnosti a odkrývání mužské spirituality;
podpořit komunitotvorné akce specifických skupin (KKŽ, spolek Maria Loreto, den rodin);
obnovit možnosti časově omezených závazných účastí v malých skupinách (semináře);
podpořit existující skupiny (pondělky, středy, Modlitby matek, KKŽ, růženec otců, chvály) a
hledat přiměřené způsoby jejich doprovázení ke zralosti (hlava – ruce – srdce);
• osobně oslovit potenciální vedoucí / průvodce malých skupin a požádat je o tuto službu;
• nalézt vhodný způsob formace současných i nových vedoucích / tahounů / průvodců.
(6) SLUŽBY (služby založené na darech): ROZVOJ SPOLUPRACOVNÍKŮ A SLUŽBA RODINÁM
Rozvoj pastoračních služeb na základě povolání, darů, schopností a spolupráce farníků
vykazatelné – závazné – obdarované
Pro nejbližší dobu se chceme zaměřit na rozvoj spolupracovníků a službu rodinám a dětem.
V nejbližší době se v této oblasti chceme především věnovat spolupracovníkům, pečovat o
dobrovolníky, chválit, povzbuzovat, vést ke spolupráci a radosti ze služby, zvát, formovat a
doprovázet nové vedoucí služeb. V konkrétních oblastech služby ve farnosti se pak zaměřovat spíše
na osobní vztahy a udržitelnost služby než na velké akce. Ze specifických skupin chceme
v nejbližším období věnovat pozornost především rodinám a dětem.
Konkrétně to znamená například:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aktualizovat „tržiště služeb“ a nabídnout zapojení se (především skrze osobní pozvání);
projasnit kompetence v jednotlivých stávajících službách a vedení některých oblastí;
povzbuzovat, oceňovat a děkovat vedoucím a služebníkům a osobně je doprovázet;
nabídnout specificky zaměřené formace (nemocní, ministranti, akolyté, lektoři, hudba…);
průběžně pečovat zvláště o akolyty, lektory a ministranty a získávat nové;
podpořit rozvoj týmu nedělních služebníků a hledat dlouhodobou udržitelnost těchto služeb;
věnovat pozornost osobnímu doprovázení, pastorační supervizi a vykazatelnosti služebníků;
připravit spolupracovníky pro vedení a organizaci kurzů „Alfa“, „Manželské večery“ či „24/7“;
nalézt spolupracovníky pro rozvoj osobního správcovství farníků a rozvoj ekonomiky farnosti;
zorganizovat setkání služebníků a spolupracovníků a najít prostor pro pravidelnou formaci;
zavést žehnání a ustanovení služeb (včetně stálých služeb lektorů, akolytů a katechisty);
do webové prezentace integrovat sekci pro koordinaci služeb;
iniciovat a realizovat proces výběru nových pastoračních radní;
nalézt spolupracovníky především pro službu dětem a rodinám;
posílit práci s rodinami v rámci setkávání dětí na faře (víkendovky, nocovky, den rodin);
naplánovat výpravy rodin a dětí (víkend v Žandově, křížová cesta, kešky…);
připravit program pro setkávání dětí (náboženství, ministranti, akce);
iniciovat přípravu k biřmování, výuka náboženství a službu dětem během nedělní mše;
nabídnout mystagogické setkávání nově biřmovaným a pokřtěným farníkům.

III. MYSTERIUM
(7) SPIRITUALITA (učednictví a svatost): NABÍDKA PROSTOR PRO ZAJETÍ NA HLUBINU
Proměna do Kristovy podoby skrze modlitbu, iniciaci, mystagogii, doprovázení a katechezi
Stvoření – Slovo – Duch
Pro nejbližší dobu se chceme zaměřit na nabídku prostor a doprovázení pro zajetí na hlubinu.
V nejbližší době v této oblasti chceme především hledat způsoby, jak vyjít vstříc touze některých
lidí zevnitř i zvnějšku po hlubší spiritualitě, spočinutí, kontemplaci, či „zajetí na hlubinu“. Chceme
hledat cesty, jak vytvářet prostory osobního doprovázení, inspirace a společné cesty ke zralosti.
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Konkrétně to znamená například:
• obnovit nabídku formačních seminářů (advent / půst) se zaměřením na spiritualitu a Písmo;
• nabídnout vhodný způsob iniciace do hlubší vnitřní modlitby a kontemplace s důrazem na
civilnost „jazyků“ a „prostorů“ této iniciace a využití symbolů a symbolického jednání;
• podpořit vytvoření otevřeného prostoru pro společnou tichou kontemplaci s podněty ke ztišení;
• nabídnout adventní a postní rekolekce s využitím „nekostelních“ prostorů (příroda, rodina);
• zprostředkovat možnosti čerpání z kvalitních zdrojů mimo farnost (Fortna, Noe – různé jazyky);
• posílit pravidelné prostory spočinutí spojené s možností osobního duchovního doprovázení;
• vyhodnotit vhodnost času a prostoru pro službu svátostí smíření a duchovního doprovázení;
• povzbudit a formovat ke službě vzájemného doprovázení na cestě (mentoring);
• obnovit doprovázení katechumenů (mystagogie) a příprava nových (iniciace);
• přizvání farníků (i starších) k přípravě na biřmování a dalšímu vzdělávání;
• zvážit možnosti využití programu o přímluvné modlitbě Modlitby 24/7 (www.modlitby24-7.cz);
• nedávat přednost plánům, ale ustoupit do pozadí a dát prostor překvapivé novosti Ducha.

TÝLOVÁ PODPORA

•

SPRÁVA (pastýřské vedení): RŮST VE ZMOCŇUJÍCÍM VEDENÍ NA VŠECH ROVINÁCH
Pastýřské vedení, propojení s místní a celosvětovou církví, zakořenění v evangeliu
objasňující – motivující – zmocňující

•
•
•
•
•
•
•
•

podpora zmocňujícího vedení ve farnosti na všech úrovních;
proces vzniku, formace a zácviku nové pastorační rady farnosti;
rozdělení pastoračních zodpovědností mezi dva kněze a dvě farnosti;
péče o vedoucí a vytvoření pastýřského týmu; prostory pro stmelení pastýřského týmu;
zdravé rozložení poměr sil mezi starostí o farní majetek a pastoračním vedením;
pastorační rozlišování na úrovni celé farnosti (appreciative inqiry, valná hromada farnosti);
materiální podmínky pro bydlení a služební zázemí nového duchovního na chebské faře;
zázemí pro setkávání, rekreaci či formaci pastýřů z okolí ve farním penzionu.

•

STRUKTURY (organizační řízení): KONSOLIDACE ORGANIZAČNÍHO ŘÍZENÍ VE FARNOSTI
Jednoduché a účinné struktury (administrativa, vykazatelnost, komunikace, informace)
posílající – ukotvující – propojující

•
•
•
•
•
•

nalezení způsobu fungování farního týmu po převzetí správy farnosti Skalná;
zavedení role správce majetku farností Cheb a Skalná a vytvoření náplně jeho práce;
konsolidace správy farního penzionu a vytvoření vize rozvoje penzionu;
nastavení způsobu vedení pokladen a s tím spojené komunikace s účetní a biskupstvím;
obnovení pravidelné vydávání výročních zpráv farnosti; nalezení farního kronikáře;
personální pokrytí jednotlivých oblastí zodpovědností pastorační vize.

•

SPRÁVCOVSTVÍ (hospodaření s majetkem): STABILIZACE FINANCÍ A DÁRCOVSTVÍ FARNÍKŮ
Štědré, efektivní, transparentní a zodpovědné správcovství majetku farnosti
odborné – sloužící – inspirované

•
•
•
•
•
•

rozvoj osobní finanční spoluzodpovědnosti farníků a osobního dárcovství;
konsolidace velkých financí, dotací a úvěrování; rekonstrukce střechy chrámu sv. Mikuláše;
konsolidace vlastnictví a pachtů pozemků; využití či předání kostela sv. Václava;
příprava prezentování gotické monstrance;
konsolidace rozpočtování, vykazování a sledování cash-flow;
využití podpory biskupské kurie; ostatní úkoly ve Zprávě o hospodaření farnosti 2020
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