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Protože ses ve mně narodil, poznávám svou důstojnost.
Odvažuješ se přijít na svět ve chlévě mého srdce,
abys mi v každodenní všednosti připomínal,
že ve mně přebývá tajemství, které mě přesahuje.
(A. Grün)
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EDITORIAL
Na uvedení do posledního čísla Zpravodaje letošního roku, které se právě tvoří, bych
chtěla ocitovat část vyjádření autora výstavy v kostele sv. Jiří v Lukové na Manětínsku
Jakuba Hadravy. Necinkají v něm žádné rolničky sentimentu blížících se Vánoc. Velice
mne oslovil svou až drsnou pravdivostí:
„Kostel jakožto místo, kde se člověk setkává s Bohem, se svým morálním učitelem, je
místo, které je podle mého názoru primárně určeno k pěstování dobra v lidech. Fakt, že
tyto stavby nyní zejí prázdnotou a chátrají, se promítá i do stavu dnešních lidí, kteří rovněž duševně chátrají a následně se rozpadají. Chtěl jsem na tuto problematiku upozornit
a přimět náhodného pozorovatele zamyslet se nad tím, na jak významném místě právě
stojí.“
Na svých nedávných cestách
krajem jsem díky přátelům objevila
Lukovou.
Kostelík
z poloviny 14. století. Byl
mnohokrát poškozen a přestavován, ale nejvíce jej poznamenala doba po odchodu dřívějších obyvatel. Kostel, o který
lidé ztratili zájem, nejen chátral.
Byl i mnohokrát vyloupen, až
se z původního cenného mobiliáře zachovaly jen dřevěné lavice. Poničenou střechou zatékalo a nebýt tehdy studenta Fakulty designu a umění ZČU Plzeň Jany Hadravy, který se
tu někdy před rokem 2012 náhodně ocitl a přenocoval, asi by kostel zůstal už jen v blednoucích vzpomínkách nemnohých. Jan Hadrava vytvořil s pomocí gázy, sádry a s přispěním svých spolužáků – dobrovolníků – celkem 32 modlících se sedících a stojících
sádrových odlitků, postav bez těl a tváří, a tyto sochy následně instaloval v tomto kostele. Připomínají nejen osudy někdejších obyvatel, ale vůbec všech, kteří se stali nevinným oběťmi rozpoutaného zla, ať už mělo podobu rasové, náboženské, národnostní nebo
i sociální nesnášenlivosti. Je to velice působivé místo, a rozhodně stojí za to tu chvíli
postát, nechat se tou atmosférou prostoupit, zamyslet se, a pomodlit.
Skvělé bylo, že v každé době, kdy jsem na toto místo zavítala, bylo improvizované
parkoviště plné aut, motorek i kol. Kostel sice stále ještě nese stopy dřívější dlouholeté
devastace, ale lidé, které sem právě tato ojedinělá výstava přitahuje, sem také vkládají
do kasičky potřebné peníze, takže i díky jim se kostel může postupně zbavovat svých
nejhorších ran. Především ale, což je jistě důležitější, už tím, že sem lidé znovu našli
cestu, byť třeba jen kvůli těm sochám, se toto místo znovu navrací svému původnímu,
duchovnímu účelu.
Kéž také všechna naše putování nadcházejícím adventem nás vedou k hluboké duchovní reflexi a k plnému návratu k Otci.
rym
Ilustrace na titulní stránce: Martina Špinková z knihy Od adventu do adventu; zdroj: KT 2021 / 48
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SLOVO KARDINÁLA
Kde jsou ti jednotlivci plní velkodušnosti
jako onen dobrý Samaritán? Kteří mají víru
jako ten římský setník? Kteří jsou nadšení
jako Jan Křtitel? Kteří se odvažují nových
věcí jako Pavel? Kteří jsou věrní jako Marie z Magdaly?
Papeži a biskupům doporučuji, aby dávali do vedoucích pozic dvanáct lidí „mimo
běžný standard“. Lidi, kteří budou blíž
chudým, kteří budou obklopeni mladými a
budou zkoušet nové věci. Potřebujeme konfrontaci se zapálenými lidmi, aby se Duch
rozšířil všude.
Církev zůstala pozadu o 200 let. Proč s
ní nic nezatřáslo? Máme strach? Strach
místo odvahy? V každém případě víra je
základem církve. Víra, důvěra, odvaha.
Já jsem starý a nemocný, závislý na pomoci druhých. Dobří lidé kolem mě mi dávají pociťovat lásku. Tato láska je silnější
než pocit rezignace, který čas od času prožívám vůči církvi v Evropě.
Jen láska přemáhá únavu. Bůh je Láska.
Mám ještě otázku pro tebe: co můžeš dělat
pro církev (a její společnou cestu) ty?
kard. Carlo Maria Martini (+2012)

A DALI SE NA CESTU… (Mt 2,9)
Před necelými desíti lety, 31. srpna 2012,
zemřel jeden z největších mužů pokoncilní
církve – kardinál Carlo Maria Martini.
Pastýř podle Ježíšova srdce a prorok pro
dnešní dobu, někdejší milánský metropolita,
jezuita, známý biblický teolog a exegeta,
exercitátor a autor mnoha knih s duchovní
tématikou, ale především člověk lásky a pokory, biskup, který dokázal naslouchat Bohu i člověku a hlásat evangelium lidem naší
doby. Dovedl rozeznat znamení času, vést
dialog se světem, a přitom zůstat věrný
Kristu i církvi. Možná právě jeho slova sdílená v rozhovoru nedlouho před jeho úmrtím, nám mohou být povzbuzením a majákem v této podivné době, která na mnohé
z nás doléhá svojí nepředvídatelností a která hrozí, že nás zatlačí do nové rezignace.
Spolu s mottem naší diecéze pro rok 2020
(„A dali se na cestu…“ Mt 2,9) nám mohou
být tato slova pozváním k lásce, což je jen
jiným výrazem pro pozvání na společnou
cestu. Mám vás rád a chci jít s vámi. Petr
Dnes jsme na tom stejně jako ten bohatý
mladík, který odešel, když ho Ježíš povolal,
aby se stal učedníkem. Vím, že nemůžeme
opustit všechno jen tak snadno. Přinejmenším však můžeme hledat lidi svobodné, kteří jsou blízko druhým. Takovými byli biskup Romero a jezuitští mučedníci z El Salvadoru. Kde jsou u nás hrdinové, od kterých se inspirovat? Za žádnou cenu je nesmíme omezit pouty instituce.
Otec Karl Rahner rád používal obraz řeřavých uhlíků pod popelem. V dnešní církvi
vidím tolik popela na řeřavých uhlících, že
mě často uchvacuje pocit bezmocnosti.
Jak osvobodit hořící uhlík, aby se plamen lásky stal silnější? Nejprve musíme
hledat tyto řeřavé uhlíky.

POZDRAV JANA GRAUBNERA
Ze serveru Cirkev.cz přejímáme prohlášení
olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera,
předsedy České biskupské konference, ke
zhoršující se situaci pandemie covid-19 v
naší zemi, publikované 17. 11. 2021.
Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale
k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na
kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy,
pokud se snažíme vidět Božíma očima a
plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to
pozvání k větší ohleduplnosti k druhým.
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Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je
vidět z menšího procenta nemocných ve
skupině očkovaných, je to nástroj, který
pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na
ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty,
kteří se nechali vystrašit, že se očkováním
dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to
mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří
hájí svou svobodu stát na svém názoru,
prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně
obětovali část své svobody pro společné
dobro.
Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických
předpisů na veřejnosti i v kostele. Není
třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k
druhým.
Všem přeji kousek radosti z dobrých
skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí

dobře prožitý Advent i svátky Narození Páně.
+ Jan Graubner
předseda České biskupské konference
PS: Podle MeSES (Mezioborové skupiny
pro epidemické situace) je momentálně důležité zavedení okamžitých „levných nástrojů“ pro potlačení epidemie, a to jak s
okamžitým účinkem (TESTOVÁNÍ), tak s
účinkem dlouhodobým (OČKOVÁNÍ), přičemž MeSES trvá na tom, že je třeba OBOJÍ, se samozřejmým předpokladem ukázněnosti v dalších podpůrných opatřeních (respirátory, rozestupy, hygiena, sebeomezení
v sociálních kontaktech).
Při tom všem je ovšem stejně důležité se
nenechat rozeštvat, a i v této náročné situaci hledat SPOLEČNOU cestu skrze tento
pro všechny nesmírně náročný čas.
viz Poutní kázání „O-T-N aneb
Milujete své nepřátele“ (17. 11. 2021)
farnostcheb.cz/live
Viz také:
farnostcheb.cz/ockovani
farnostcheb.cz/koronavirus

SPOLEČNÁ CESTA
od 18:00 hodin na faře. Toto první setkání
bude spíše taková ochutnávka, kde si budete moci zjistit, zda Vás téma zaujalo, či zda
Vám vyhovuje forma, a domluvit se, kdy
budou další setkání (např. jednou za měsíc,
každý týden apod.). Také se zde dozvíte,
jakými dalšími tvůrčími způsoby je možné
se do synody zapojit.
Papež František se o naše zkušenosti
opravdově zajímá, takže máme nyní jedinečnou příležitost se s ním o ně podělit a
byla by škoda to nevyužít,
ale jak se
píše přípravném dokumentu:
„Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést novou

SETKÁVÁNÍ NA CESTĚ
Povzbuzeni papežem Františkem, abychom
se zamýšleli nad tím, jak se nám společně v
naší církvi, farnosti, skupince putuje, jsme
se rozhodli, že se tímto tématem budeme
zabývat po několik setkání i ve skupince,
která se schází každou středu po ranní
bohoslužbě. Mše svatá začíná v 8:00 hodin
a po ní následuje setkávání, které věnujeme
následující 2 – 3 týdny (počínaje 1. 12.
2021) společné cestě (synodě). Všichni,
kdo se přidají, budou skutečně vítáni.
Pro ty, co nemají možnost se scházet
dopoledne a rádi by se ke společnému putování také vyjádřili, nabízí Ivana Čamková možnost sejít se ve středu 8. 12. 2021
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naději, rozhojnit důvěru, obvázat rány,
navázat vztahy, dát zazářit nadějeplnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit prostor pro růst bohaté inspirace,
která bude osvěcovat mysl, rozehřívat
srdce, rukám navrátí sílu“ (čl. 32).
Podnětné materiály k synodě jsou vám
k dispozici v tištěné podobě v kostele i na
faře (Pozvání na cestu, Základní otázky,
Setkávání skupinek, Tvůrčí přístupy).
Kompletní informace, včetně těchto a dalších materiálů ke stažení, pak najdete na
farnostcheb.cz/synoda.
K dispozici, zvláště pokud byste chtěli
např. rozběhnout vlastní skupinku, nebo
pokud byste chtěli témata synody probírat
ve vašem zaběhlém společenství, vám jsou
také farní průvodci na cestě, Eva Kolafová, Martin Svatek a Ivana Čamková, které
můžete kontaktovat buď osobně nebo mailem na synoda@farnostcheb.cz.
eko

nemocné či zesnulé, ale nebojme se zase
znovu napsat: „Potřebuji televizi.“ Nebo:
„Ukradli mi kolo, nemáte někdo doma jedno navíc?“ Nebo: „Dvakrát týdně chodím
mladým venčit pejska, chce se někdo projít
se mnou?“ Nebo: „Je mi smutno, cítím se
osaměle, mohla bych si každý týden aspoň
jednou s někým zavolat?“ Nebo: „Měníme
doma lednici, původní je ještě funkční, daruji ji za odvoz.“ Takhle nějak zněly zprávy v Hroznatově míse, když jsme začínali,
a bylo by dobré se zase k tomu vrátit. To je
malý příklad, jak se vlastně už docela
dlouho pokoušíme v našem farním společenství pomáhat si a podpírat se navzájem,
a toho, jak píše Lukáš: „Neboť Boží království je mezi vámi.“
Neměli bychom zapomenout ani na farní plesy, farní dovolené, společné výlety,
prázdninové Dovádění pro děti, fungující
pastorační radu, naši farní charitu, která
zprostředkovává pomoc jak dovnitř farnosti, tak i dalším potřebným z okolí, nebo telefonování a udržování kontaktů se staršími
farníky během epidemie.
Tohle všechno je dalším dokladem, že v
naší farnosti už putujeme po cestě životem
alespoň trochu společně. Je to i přesně ono,
k čemu papež František povzbuzuje všechny, aby zkoušeli. Takže jeho výzva k synodě neboli společné cestě pro nás není žádným novým složitým nárokem. Je jen povzbuzením: všímejte si lidí okolo sebe, naslouchejte si, hledejte a zkoušejte různé
formy společné cesty, povídejte si tom, co
se vám to daří a co ne, a toho dobrého se
držte.
To jediné, co je nyní navíc, je: Občas se
s někým sejděte, nechejte se inspirovat základní otázkou synody, pohovořte si společně a co vám z toho bude připadat přínosné i pro ostatní, napište a pošlete či předejte to farním synodálním průvodcům
(Eva Kolafové, Martinu Svatkovi či Ivaně
Čamkové, synoda@farnostcheb.cz).
eko

SPOLEČNÁ CESTA V PRAXI
V posledních týdnech jsme opakovaně slyšeli o synodě, o synodální cestě, o procesu,
ale skutečně víme, co si máme pod tím
představit? Co to po nás ten papež František vlastně chce?
Ne každý z nás v kostele dobře slyší, ne
každý rozumí, ne každý si čte Katolický
týdeník, obsáhlé tištěné materiály či zprávy
z křesťanského prostředí na internetu.
Každý ale může spíše porozumět tomu,
co vidí reálně kolem sebe a co prožívá na
vlastní kůži. V naší farnosti se už dlouho
snažíme, abychom se navzájem znali jmény, byli v kontaktu, když se něco děje,
abychom na nikoho nezapomínali, aby se
každý cítil přijatý takový, jaký opravdu je.
Snažíme se, aby nikdo nebyl na svoje potřeby a trápení sám.
Jedním takovým nástrojem, který nám
slouží jako prostor pro sdílení darů i potřeb, je Hroznatova mísa. Poslední dobou je
sice využívána převážně pro přímluvy za
5
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CESTY VÍRY
V putování nás inspirovala nebezpečná
cesta „z Jeruzaléma do Jericha“, kterou šel
i náš Samařan z příběhu. Ta naše cesta vedla do kopce. Směřovala k lesu, který vypadal na první pohled jako obyčejný a běžný
les. Na druhý pohled – jako by byl nasáklý
smutkem a spoustou trápení lidí, kteří tím
lesem často prochází... Trochu jsme se bála
a v duchu se modlila. Myslím, že Samařan
se možná taky trochu na své nebezpečné
cestě bál – možná jako my, když jsme zaslechli psy, kteří ucítili, že se blížíme k jejich území a našemu cíli... „Jen klid“, říkám si sama sobě i dětem. „Musíme být
opatrní. Nerozcházet se. Být pohromadě.
Nekřičet. Neutíkat od sebe. Nedržet žádné
klacky. Být prostě opatrní, jednotní a držet
se jistoty…“.
Děti byly skvělé a pejsci nás přátelsky
přivítali. Očichali si nás a zavedli lesem na
území ke svým páníčkům. Přivítali nás
velmi hezky. Posadili jsme se u nich na pařez a naslouchali jejich vyprávění o sobě
a o tom, jak se do lesa dostali…. Viděli
jsme, jak žijí. Měli postavené v lese bunkry, přístřešky z přírodnin nebo stany. Na

CESTOU NECESTOU
S MILOSRDNÝM SAMAŘANEM
První říjnovou sobotu jsme s dětmi z farnosti a některými rodiči, tetou Danou a naším Agasem naplánovali výpravu. Byla to
výprava inspirovaná příběhem O milosrdném Samařanovi. Děti z tohoto biblického
příběhu zjistily, že se nejlépe zachoval právě on, a my to můžeme zkoušet dělat stejně
tak. Zkusíme být na cestě všímaví, soucitní, ale opatrní...
A tak jsme se tento den vypravili s dětmi
„do světa“. Našim úkolem bylo všímat si
lidí kolem sebe a nebýt slepí k jejich potřebám. Do baťůžků s běžnými potřebami na
celodenní výlet jsme proto přibalili i něco
navíc, kdybychom potkali „někoho ležet u
cesty“, anebo kdyby třeba někdo z kamarádů zapomněl svačinu. ;-)
Cesta nebyla dlouhá. Zjistili jsme, že k
potřebným lidem nemusíme chodit ani moc
daleko. Mnohdy se stačí jen dobře rozhlédnout. Zkusit si zapamatovat jejich jméno a zajímat se alespoň krátce o to, co zajímá je.
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první pohled se dětem život našich přátel
z lesa líbil. Bylo to jako na táboře – plno
dobrodružství, zajímavých věcí, nástrojů
k přežití… ale i k zapomenutí…
Po společném povídání jsme si (myslím
všichni) uvědomili, že bychom takto žít
nikdy nechtěli. Že si často stěžujeme, ale
nevidíme dary, které máme, a které každý
den dostáváme. Že málo děkujeme za nám
samozřejmé a běžné věci, jako třeba: že
máme střechu nad hlavou..., že si máme
kde vyprat a usušit prádlo - že je každý den
čisté a vyžehlené ve skříních… že máme
někoho, kdo se o nás stará… nebo my dospělí, že máme sílu starat se o druhé… že
se můžeme vykoupat v teplé vodě, uvařit si
teplé jídlo, dojít na toaletu a udržovat vše
v čistotě… že si můžeme doma zatopit,
rozsvítit světlo… že máme svou vlastní postel i s peřinou… že nám nikdo nebrání
chodit do školy nebo do zaměstnání…
a taky že žijeme ve svobodě k naší víře…

CESTOU NECESTOU ZA
OTTENGRÜNSKÝM DRAKEM
Na sobotu 6. listopadu si na nás (pro druhou výpravu Cestou necestou) Agas vymyslel jednu kešku v přírodě (pro znalce:
GC2VQMH). Celý týden však před výpravou pršelo a foukal studený vítr. „Jak toto
asi zvládneme? Neomarodíme z toho? Nemáme radši akci přesunout?“ napadlo mě.
V předpovědi na nás ale blikala malá naděje. Mezi deštivými mraky celého týdne –
ten „náš sobotní mrak“ jako jediný byl bez
deště. Jako by volal: „Nevzdávej to! Jdi do
toho!“
A tak jsme to nevzdali a v sobotu se
řádně vybaveni setkali s partou 16 statečných lidí (dětí i dospěláků z naší farnosti)
na vlakovém nádraží. Hned po úvodním
přivítání jsme dostali první úkol, a to zapamatovat si všechna naše jména: Péťa,
Zuzka, Max, Lukáš, Nina, Hanka, Steven,
Dan, Lukáš, Natálka, Agas, Tonda, Týna,
Pavel, Julka a Jana. Ve vlaku, který nás vezl do Hazlova, jsme tedy měli co dělat. Ale
byla legrace a seznámili jsme se nakonec i
s těmi z vlaku, kteří nepatřili do naší party.
☺ V Hazlově jsme se z nádraží hromadně
odebrali k lesu – na dobrodružnou cestu po
stopách Ottengrünského draka. Vstupenkou
do lesa byla zkouška znalosti našich jmen.
Splnili ji všichni – hlavně Natálka, která si
musela, zapamatovat úplně všechny z nás.
Ale dala to! ☺
Naše keškové putování za dračími stopami (a jeho hrnečky) nás vedlo po lesní
cestě i houštinami. První stopou byla
velryba. Ta byla skvělá a děti si na ni hned
vylezly. Bez toho by to přece nešlo. ;-) Turistická šipka s dalšími pokyny nás pak zavedla do dračí sluje s malým dráčkem. Následovala cesta do opuštěného lomu, kde se
dřív těžil kámen. Právě tady (podle příběhu) náš milý drak zanechal ve skále rýhu,
když se lekl malé myšky. (Draci se totiž
prý malých myšek bojí.) No, a pak jeho

Tak ti, Pane Bože, děkuji za tyto, a ještě
jistě další (pro nás běžné) věci, kterými
nás denně obdarováváš. Děkuji, že jsme
na tomto výletě mohli poznat chudobu,
abychom pochopili, co všechno máme, a
že nic není samozřejmé… Děkuji, že jsme
dnešní den mohli alespoň trochu obdarovat lidi bez domova. Že jsi nás na naší
cestě ochraňoval a že se všichni vrátili v
pořádku domů.
A taky díky, Bože, za druhý pohled od
Tebe, který v nás ty, které jsme doposud
viděli jen jako „bezdomovce“ tohoto
města, proměnil na naše „přátele z lesa“.
Právě oni nás obdarovali svými životními
příběhy, ze kterých se můžeme (a máme)
poučit.
Díky, Bože, že nás učíš na našich
cestách dívat se kolem sebe nejen očima,
ale i srdcem, tak jako Ty se díváš srdcem
na nás.
Amen
Jana H.
8
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stopa vedla kolem stromu „mlátička“ až k
ledovému jezírku. Tam to bylo moc hezké.
Učili jsme se u něj formou hry důvěřovat
druhým, ochutnávali vzájemně své teplé
čaje z termosek a učili se nepadat do jezírka. ;-)
Po objevu důmyslně skryté mapy jsme
se pak již vydali najít samotnou dračí sluj.
Při jejím hledání jsme procházeli místy,
kde až do 50. let minulého století stávala
malá vesnička Ottengrün. Dávali jsme si
pozor, abychom se nepropadli někam do
zavalených sklepů či studní. Ruiny bývalé
vesničky nám nakonec prozradily, kde najít
dračí sluj plnou hrnečků na výměnu. Právě
vylezlo sluníčko, a tak nás ještě zlákala
prosluněná louka, jako stvořená pro pár veselých her před zpáteční cestou k vlaku. Na
ní jsme pak ještě objevili závěrečnou zprávu od draka o tom, že ten pravý poklad
máme ve svém srdci, v touze po přátelství,
po dobrodružství a v krásné přírodě kolem
nás.
Na vlakové zastávce byl ještě před odjezdem čas, a tak jsme s dětmi hráli hry
a společně objevili kouzelný pařez, na kterém jsme prožili hru „Ubrousku prostři
se!“. Byla to taková hra, při které jsme měli
možnost na „kouzelný ubrousek“ dát něco

ze svého, s čím jsme se chtěli rozdělit
s druhými. Toto všechno najednou nám
pak Agas požehnal, a my se najednou ocitli
na takové „communio-hostině“ – jako
u oltáře.
Myslím, že nám na výletě nic nechybělo.
Naopak. Sobotní den se vydařil moc hezky
a za to moc děkuji Bohu. Skutečný mrak
z předpovědi se najednou rozplynul a vyšlo
slunce, které nás zahřálo na těle i na duši.
Slunce svítilo ale i duchovně na naší společné cestě, a to hlavně tím, že jsme tvořili
„communio“: Pomáhali jsme si, zavazovali
si stále rozvazující se tkaničky, půjčovali si
Agasovy hole (a neztratili je), vzájemně se
podpírali při lezení do kopců, ukazovali si
směr, obnovovali chybějící keškové indicie
pro další dobrodruhy, chodili společně
zkratkami a snažili se být prostě druhým
oporou.
Děti byly skvělé a statečné. Nerozbily
dráčkovi ani jeden hrneček, nikdo nespadl
ani do studny, ani do žádné rokle, či bývalého sklepa a ani do jezírka… Sem tam se
objevila nějaká mokrá bota, boule při hře
„Hu tu tu tu“, ale přesto jsme prožili díky
Bohu krásný a požehnaný den. ☺
Jana H.

9

ZPRAVODAJ CHEBSKÉ FARNOSTI

Č. 6 – ZIMA 2021

jak se tomu naučila z evangelia. Malé
znamení v zemi, kolébce civilizace, která
odedávna hledá pokoj a stabilitu i mezi
věřícími různých vyznání. Margaret
vypráví: „Když nás děti ze sousedství
urážely a odmítaly, maminka nám řekla:
,Pozvěte je k nám.‘ Rozdala jim čerstvě
upečený chléb, aby ho donesly domů. Od té
doby jsme s těmi rodinami navázali
přátelské vztahy.“
Také Chiara Lubichová nás podporuje
v této odvážné důvěře: „Panna Maria je po
Ježíšovi tou, která nejlépe a nejdokonaleji
dokázala říci ,ano‘ Bohu. Především v tom
tkví její svatost a velikost. Je-li Ježíš
vtěleným Slovem, pak Panna Maria pro
svoji víru ve Slovo je Slovem prožitým,
avšak tvor jako my, stejný jako my. Máme
tedy spolu s Marií věřit, že se uskuteční
všechny přísliby, které Ježíšova slova
obsahují, a je-li to nezbytné, čelit stejně
jako ona riziku absurdity, které někdy jeho
Slovo přináší. Ten, kdo věří Slovu, prožívá
velké i malé, vždy však nádherné věci.
Událostmi, které to potvrzují, by se mohly
zaplnit celé knihy. Když se tedy v
každodenním životě setkáme při četbě
Písma s Božím slovem, otevřme svá srdce a
naslouchejme s vírou, že to, oč nás Ježíš
žádá a co slibuje, se uskuteční. Brzy
objevíme, že On své přísliby plní.“
„Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se
splní to, co ti bylo řečeno od Pána.“
V tomto čase příprav na Vánoce si
připomeňme Ježíšův překvapivý příslib, že
bude s těmi, kteří přijmou a budou žít
přikázání vzájemné lásky: „Kde jsou dva
nebo tři shromážděni v mém jménu – což je
právě evangelní láska – tam jsem já
uprostřed nich.“
V důvěře v tento slib dovolme Ježíši, aby
se i dnes znovu narodil v našich domovech
a na našich ulicích skrze vzájemné přijetí,
hluboké naslouchání druhému a bratrské
objetí, jakým bylo objetí Marie a Alžběty.
Letizia Magri

SLOVO ŽIVOTA NA PROSINEC
Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní
to, co ti bylo řečeno od Pána. (Lk 1,45)
Také v tomto měsíci nám Slovo života
nabízí jedno blahoslavenství. Je to
radostný, inspirovaný pozdrav jedné ženy,
Alžběty, druhé ženě, Marii, která jí přišla
na pomoc. Obě totiž čekají dítě a obě,
hluboce věřící, přijaly Boží slovo a ve své
nepatrnosti zakusily jeho plodící sílu.
Panna Maria je první blahoslavenou
v Lukášově evangeliu, je tou, která zakouší
radost z niterného vztahu s Bohem. Tímto
blahoslavenstvím evangelista uvádí svoji
úvahu nad vztahem mezi hlásaným Božím
slovem a přijímající vírou, mezi Boží
iniciativou a souhlasem člověka.
„Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se
splní to, co ti bylo řečeno od Pána.“
Panna Maria je skutečnou věřící podle
slibu „daného Abrahámovi a jeho
potomkům navěky“. Je natolik prázdná od
sebe, natolik pokorná a otevřená
naslouchání Božímu slovu, že se samo Boží
slovo může vtělit v jejím lůně a vstoupit tak
do dějin lidstva.
Nikdo z nás nebude moci zakusit
Mariino panenské mateřství, ale všichni
můžeme napodobovat její důvěru v Boží
lásku. Když přijmeme Slovo s otevřeným
srdcem, může se spolu se svými přísliby
vtělit také v nás a učinit plodnými naše
životy občanů, otců, matek, studentů,
pracujících, politiků, mladých i starých,
zdravých i nemocných.
A co když je naše víra nejistá, jako tomu
bylo u Zachariáše? Svěřujme se dál Božímu
milosrdenství. On nás nepřestane hledat,
dokud i my neobjevíme jeho věrnost
a nebudeme mu dobrořečit.
„Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se
splní to, co ti bylo řečeno od Pána.“
V horách Svaté země, v dobách nám
mnohem bližších, učila jiná hluboce věřící
matka své děti umění odpuštění a dialogu,
10
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POMOC POTŘEBNÝM
žeb na dětskou paliativní péči, pořídili větší
vůz pro sestry a lékaře s úložnou kapacitou
pro potřebný materiál, upotřebení nalezne i
další spolehlivý vůz, který poslouží především logisticky při různých jednáních a vyřizování administrativních záležitostí. V
tachovském hospici bychom rádi otevřeli
půjčovnu pomůcek pro veřejnost, na kterou
máme na Chebsku velký ohlas.
Loňský jubilejní 30. ročník Adventních
koncertů České televize přinesl neziskovým
organizacím nejvyšší částku v historii vysílání pořadu a to 17,6 milionu Kč.
Kolik se vybere letos, záleží i na Vás.
Dívejte se proto (nejen) 5. 12. od 17:30
na Českou televizi nebo přijďte na Chebské
vánoční trhy a sledujte koncert na obrazovce přímo z náměstí.
Přispívá se na všechny podpořené organizace společně, celkový výtěžek bude
rozdělen mezi tyto organizace:
▪ 28. 11. Domov sv. Anežky v Týně nad
Vltavou (integrační dílny a sociální podnik pro lidi s mentálním postižením)
▪ 5. 12. Hospic sv. Jiří v Chebu a Tachově
(paliativní péče o umírající a rodiny)
▪ 12. 12. Centrum Kaňka v Táboře (denní
stacionář pro lidi s postižením)
▪ 19. 12. Mezinárodní vězeňské společenství (podpora dětí a rodin vězňů)
Lze přispívat přes www.darcovskasms.cz
SMSkou ve tvaru DMS ADVENT 30 (tím
pošlete 30 Kč), nebo DMS ADVENT 60
(60 Kč), nebo DMS ADVENT 90 (90 Kč),
kterou je třeba odeslat na tel. číslo 87 777.
Případnou větší částku lze poslat přímo
převodem na č. účtu adventních koncertů: 692 692 692 / 0800, případně přes online dárcovský portál www.darujspravne.cz
(Adventní koncerty České televize 2021).
Více info na ceskatelevize.cz/porady, viz
„Adventní koncerty České televize 2021“

ADVENTNÍ KONCERTY NA ČT

5. 12. v 17:30 koncert pro Hospic sv. Jiří
Tradiční předvánoční série Adventních
koncertů České televize, kterou vídáte na
obrazovkách již 30 let, letos podpoří opět
čtyři charitativní projekty, mezi nimiž je i
chebský mobilní Hospic Sv. Jiří, o. p. s.
Výtěžek z druhé adventní neděle (5. 12.),
bude věnován hospici na rozvoj služeb v
chebském i tachovském hospici.
Od svého vzniku pomohly adventní koncerty již 124 neziskovým organizacím, které si mezi sebou rozdělily více než 235 milionů korun.
Spoty, které diváci ČT uvidí v rámci
koncertu 5. 12. od 17:30, se v chebském
hospici natáčely ve čtvrtek 21. 10. za účasti
českého moderátora a bývalého reprezentanta České republiky ve vodním slalomu a
nejmladšího laureáta, kterému Akademie
věd ČR udělila medaili Vojtěcha Náprstka
Za zásluhy v popularizaci vědy, Daniela
Stacha.
V natočených spotech bude představena
práce sociální pracovnice, lékařky a zdravotní sestry z Hospice Sv. Jiří. Součástí je
také výpověď pozůstalého, který má zkušenost s péčí hospice, a také rozhovor s nevyléčitelně nemocnou ženou a jejím manželem.
Díky výtěžku z letošních Adventních
koncertů České televize bychom rádi v
chebském hospici rozšířili poskytování slu11
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HOSPICOVÝ KALENDÁŘ

HROZNATOVA MÍSA
V Hroznatově míse se objevily tyto potřeby
některých našich farníků – pokud byste někdo mohli věnovat něco z následujícího,
ozvěte se, prosíme Evě Kolafové:
▪ funkční vysavač
▪ elektrická trouba na pečení
Pro lidi bez domova sháníme také:
▪ zimní boty vel. 42 a více a zimní bundy

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Ve dnech 1. – 16. 1. 2022 budeme v Chebu
a okolí opět pořádat Tříkrálovou sbírku. Její
podoba bude záviset na epidemické situaci.
Nejspíše budou tyto možnosti:
▪ tradiční koledování – koledníci obcházejí domácnosti, obchody, úřady při dodržování aktuálně platných opatření
▪ stacionární kasičky – stabilně umístěné
kasičky na veřejných místech (v lékárnách,
restauracích, obchodech, v kostele…)
▪ virtuální kasička – účet, kam dárci mohou poslat svůj příspěvek. Kdo bude chtít
podpořit náš místní záměr, vloží poštovní

Hospic Sv. Jiří vydal benefiční kalendář,
který obsahuje fotografie od podporovatelů
či přímo pracovníků hospice, a také citáty,
které mají vést k zamyšlení nad životem a
jeho konečností.
Výtěžek z prodeje kalendářů bude použit
na provoz mobilního hospice v Chebu.
Kalendář si můžete zakoupit v sídle hospice (Písečná 3), v Minikvariátu na Nám.
Krále Jiřího z Poděbrad ve Špalíčku nebo
Vám ho můžeme zaslat poštou (ozvěte se
Evě Kolafové) za 200 Kč / kus, objednací
formulář ZDE.

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ
24HODINOVKA
Rádi bychom Vám také poděkovali za účast
a podporu v rámci letošní Františkolázeňské 24hodinovky. I přes všechna omezující
opatření se sešlo 323 účastníků, kteří celkem naběhali či nachodili úctyhodných
7690 kilometrů. Výtěžek z celé akce je 120
tisíc Kč, které budou využity na podporu
služeb mobilního Hospice Sv. Jiří v Chebu. Za to Vám všem patří velký dík, stejně
tak jako všem dobrovolníkům, kteří se na
realizaci této akce podíleli.
Tým Hospice Sv. Jiří, www.hospiccheb.cz
12
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směrovací číslo Chebu: 350 02
▪ bankovním převodem
▪ DMS – dárcovské SMS zprávy
▪ platba prostřednictvím QR kódu
Místní podíl výtěžku bude rozdělen mezi
Hospic Sv. Jiří (40 %), Farní charitu Cheb
(35 %), projekty Diecézní charity Plzeň
v Chebu (20 %) a Jindříška Radu na léčbu
a rehabilitaci, kterou nehradí zdravotní pojišťovny (5 %).
O tom, jak bude Tříkrálová sbírka
2022 konkrétně vypadat, Vás budeme
včas informovat na webových stránkách
farnosti, na našem facebooku a v lednových
Radničních listech, ale už teď je jasné, že
bude opět jedním z mostů, které spojují
štědré dárce s lidmi v nouzi.
A za to Vám všem moc děkujeme.
Kontakty na pořádající organizaci:
Ing. Eva Kolafová, DiS., tel. 731 619 729,
charita@farnostcheb.cz.
Eva Kolafová, Farní charita Cheb

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
I v letošním roce jsme nabídli Azylovému
domu pro osamělé rodiče s dětmi a některým sociálně slabým rodinám, které dlouhodobě podporujeme, zajištění vánočních
dárků v rámci naší tradiční akce Strom splněných přání.
Lístečky s přáními budou k dispozici
v kostele od první neděle adventní 28. 11.
2021.
Děkuji Vám všem, kteří si nějaký lísteček s přáním vezmete za to, že takto pomůžete a dárek opatříte. Prosím Vás, abyste
hezky za balený dárek se jmenovkou donesli na faru nejpozději do 4. neděle adventní, tj. 19. 12. V pondělí už budeme
předávat všechny dárky rodičům a zaměstnancům azylového domu.
Děkuji Vám za Vaši laskavost a štědrost.
eko

MIKULÁŠ A ALŽBĚTA
žitosti oslav 17. listopadu v našem chrámu
sv. Mikuláše a Alžběty.
Akce je součástí celorepublikové platformy Festival svobody. Výstavu
Ondřej Němec: Václav Havel
1976 – 2011 zapůjčila Knihovna
Václava Havla.
Výstava
je
k
vidění
v chrámu sv. Mikuláše a sv. Alžběty do 19. 12. 2021.
Vernisáž proběhla 15. listopadu
s autorským úvodem Ondřeje
Němce a hudebním doprovodem
Jindřicha Skopce (ZDCH). Po vernisáži ve farním sále následovala
beseda s Ondřejem Němcem spojená s prezentací jeho fotografií.
Lucie Poláková, KOS z. s.

VÁCLAV HAVEL 1976 - 2011
Srdečně zveme na výstavu fotografa Ondřeje Němce, kterou pořádá KOS z. s. u příle-
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SPRÁVCOVSTVÍ
paušální částkou mu na služební jízdy pro
farnost bude přispívat chebská farnost ze
svého rozpočtu. Na silnici mě poznáte podle hnědé barvy a SPZky 4K2 4045.
Petr Hruška

DÍKY ZA NOVÝ PASTORMOBIL

CHEBSKÁ MONSTRANCE
Po projednání v pastorační radě farnosti a
s biskupstvím bude v nejbližších dnech podepsána smlouva o zapůjčení nově zrestaurované vzácné gotické chebské monstrance
Galerii výtvarných umění v Chebu (GAVU), kde na pět let zaujme své důstojné
místo v rámci expozice gotického umění
(kde z majetku farnosti můžeme najít již
dříve zapůjčené sochy gotické madony či
sedícího Krista). Termín vernisáže u příležitosti jejího vystavení bude včas zveřejněn. Účastníci poutní slavnosti sv. Alžběty
17. listopadu se mohli s naší monstrancí
důstojně rozloučit při eucharistickém průvodu z chrámu sv. Mikuláše a Alžběty do
farní kaple (viz připojená fotka).

Moc rád bych poděkoval všem štědrým
dárcům, kteří jakoukoli částkou přispěli na
nový „pastormobil“. No, nový sice úplně
není, ale jako nový vypadá.
Je to čtyři roky stará Dacia typu Logan
1.2, 4 válce, 54 kW, s najetými 31 tis. km,
se sadou zimních kol. Tedy žádný luxus a
s výkonem mé již vysloužilé služební Fabie
(i když na první pohled luxusně a výkonně
vypadá), ale je o dost bezpečnější (airbagy)
a má dokonce i rádio s handsfree systémem
(takže mě to nebude lákat telefonovat
s mobilem v ruce). A hlavně nějaký ten rok
by mělo vydržet bez větších investic do jeho údržby či oprav.
Vybrali ji pro mě a zasponzorovali (stálo
170 tis. Kč) dárci, kteří nechtějí být jmenováni. Na jeho povinné ručení a koupi nové
baterie pak přispěly štědré členky Klubu
křesťanských žen při sbírce po svatojakubské bohoslužbě na Pomezí a další dárci.
Při nějaké vhodné příležitosti vás pozvu
na její žehnání, aby dobře sloužila všem
potřebným a aby její řidič jezdil bezpečně a
co nejvíce ji zdraví prospěšně a ekologicky
alternoval jízdami vlakem a na svém
velocipedu.
Na doporučení biskupství a ekonomické
rady farnosti a se souhlasem dárců je nový
pastormobil v osobním vlastnictví faráře,
který se bude starat o jeho provoz a údržbu
a odpovídající, biskupstvím vypočtenou
14
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zickou prací, pobytem v přírodě, v tichu i
ve společenství přátel.
A tak jsme začali snít velký sen o malé
farní zahradě. Zkuste snít s námi a když
se vám to zalíbí, přidejte se k nám!

TICHÁ ZAHRADA NA SV. ANNĚ
Před časem jsme se s pár lidmi ve farnosti
zasnili, svůj sen jsme přinesli na červnové
setkání pastorační rady, kde se setkal
s jednoznačnou podporou, a tak nyní tento sen předkládáme i vám s pozváním snít,
plánovat a utvářet spolu s námi…
Před pár lety naše farnost do svého majetku
získala návrší, kde dříve stál poutní kostel
sv. Anny na Zelené hoře u Chebu. Abychom se na Sv. Annu dostali, musíme
stoupat po cestě vzhůru. Můžeme tím opustit náš obvyklý úhel pohledu, a tím získat i
fyzický nadhled nad našimi běžnými starostmi.
Z kostela už jsou jen téměř neviditelné
ruiny, ale stále je to prostor, kde se po staletí scházeli lidé k modlitbě, přinášeli svoje
problémy i naděje. Je to neviditelné duchovní dědictví těch, kteří tu žili před námi. A my na něj toužíme navázat.
Čas korony ukazuje, že teď možná tolik
nepotřebujeme velké chrámy k tomu, abychom se zastavili a měli čas vnímat a propojit, co žijeme a cítíme, kdo jsme, kde
jsme na naší životní cestě a kam jdeme.
Možná k tomu stačí svobodný a zároveň
chráněný a bezpečný kus země, jako je zahrada.
Takový prostor ticha, krásy a svobody
bychom rádi na Sv. Anně vytvořili. A navázali tak na místní tradici poustevnictví,
pohostinnosti a péče o duši spojené s fy-

• Tichá zahrada jako místo odpočinku
od spěchu, místo k setkání sami se sebou
samými i místo sebepřekročení...
• Tichá zahrada jako místo krásy, která
v nás probouzí touhu po věčnosti a
obrací naše tváře k nebi...
• Tichá zahrada jako místo tvorby, kde
můžeme spoluvytvářet prostor, pracovat,
tvořit, pečovat, milovat se...
• Tichá zahrada jako místo samoty, kde
můžeme být den či pár dní sami
v bezpečí malé poustevny...
• Tichá zahrada jako místo přechodu, ani
náš dům, ani chrám, ani divoká příroda
ani civilizace...
• Tichá zahrada jako místo pohostinnosti,
pospolitosti, podpory, inspirace, spolubytí, dialogu, rozhovorů...
• Tichá zahrada jako místo s kořeny,
kde můžeme znovu objevit vztah ke všemu
živému i neživému...
• Tichá zahrada jako místo kontemplace,
dlouhého milujícího pohledu na skutečnost v nás i kolem nás...
Pokud byste s námi chtěli spolupracovat,
všechny potřebné informace najdete na
farnostcheb.cz/tichazahrada.
ph
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RADY Z RADY
hlasy, zkušenostmi, vhledem či dovednostmi doplnili zvolenou pětici.
Farář se po dalších rozhovorech a modlitbách rozhodl přijmout doporučení zvolených členů s jednou změnou z důvodu vytvoření mužsko-ženské parity. V neděli 7.
11. 2021 pak tedy byli farářem jmenováni
tito další 4 členové: Daniel Danyi (17 hlasů), Kristýna Brožová Skubeničová (16
hlasů), Jaroslava Rymešová (10 hlasů) a
Milan Kubinčan (10 hlasů).
Nezvolení a nejmenovaní kandidáti budou zváni ke konzultacím v případě některých důležitějších témat k rozlišování ve
farnosti a zároveň mohou nahradit někoho
ze zvolených či jmenovaných v případě, že
by během služebního období z odstoupil.
Všem, kteří do tohoto náročného procesu výběru členů pastorační rady byli ochotni vstoupit, ještě jednou děkuji a těším se
na další spolupráci při hledání cest požehnání pro život a službu naší farnosti, ať už
uvnitř pastorační rady či ve spolupráci s ní.
Ke prvnímu pracovnímu setkání se nová
pastorační rada sejde ve středu 1. prosince
2021 od 18 hod. na faře (nebo online, dle
epidemické situace).
Petr Hruška, farář Řk farnosti Cheb

NOVÁ PASTORAČNÍ RADA
Od června do pátku 8. 10. 2021 mohl kdokoli ve farnosti písemně či elektronicky
navrhovat kandidáty na službu v pastorační
radě. Bylo navrženo 50 kandidátů, z toho
48 splňovalo základní podmínky (17 mužů
a 31 žen), z nichž 22 poté kandidaturu přijalo (10 mužů a 12 žen).
Při bohoslužbách v sobotu 16. 10. a v
neděli 17. 10. účastníci obdrželi hlasovací
lístky s medailonky a fotografiemi 22 kandidátů s možností vyplněné je odevzdat ve
farní kanceláři či při bohoslužbách o víkendu 16. a 17. 10. 2021, případně je poslat
elektronickou formou do půlnoci 17. 10.
2021. V neděli 17. 10. 2021 byly jednotlivé
hlasy pod dohledem faráře sečteny zástupkyní původní PRF Ivanou Čamkovou.
Výsledky byly zaslány zvoleným kandidátům s dotazem, zda volbu přijímají. Protože zvolený Martin Svatek (26 hlasů) volbu z důvodu pro něj časové neslučitelnosti
mezitím přijaté služby jednoho z trojice
farních synodních průvodců nepřijal, byly
zvoleni tito členové: Ivana Čamková (39
hlasů), Eva Kolafová (35 hlasů), František Březík (22 hlasů), Karel Ježek (22
hlasů) a Veronika Cinová (20 hlasů).
Farář poté osobně oslovil zbylé kandidáty s dotazem, zde jsou i nadále k dispozici
pro rozlišování k případnému jmenování
(ke zvoleným pěti může farář jmenovat
další čtyři členy dle vlastního uvážení). S
těmi, kteří byli ochotni dále být k dispozici,
farář vedl rozhovory a požádal je o komentář k Pastoračním záměrům 2021 – 2023.
Průběžně probíhalo online sdílení se
zvolenými členy a širší konzultace s dalšími farníky. Na středu 3. 11. 2021 farář svolal setkání zvolených členů, aby s nimi
osobně prokonzultoval, koho doporučují ke
jmenování dalších 4 členů, kteří by svými

RADA FARNÍ CHARITY
V pondělí 8. 11. 2021 se poprvé sešla rada
Farní charity Cheb v novém složení, o kterém jsme Vás informovali minule. Ivana
Čamková na vlastní žádost odstoupila. Rada se seznámila s návrhem rozpočtu na
příští rok, se záměrem Tříkrálové sbírky
2022 a možnostmi, jak bude koledování
probíhat. Také zabývala se dalším směřováním činnosti Farní charity Cheb, které by
mělo být v nejbližším období zaměřeno
více dovnitř farnosti na potřeby a vzájemnou podporu samotných farníků.
Eva Kolafová, ředitelka FCh Cheb
16

Č. 6 – ZIMA 2021

ZPRAVODAJ CHEBSKÉ FARNOSTI

Ve druhé části Zdeňka Skubeničová
předložila vyúčtování za rok 2020 a částečné vyúčtování za rok 2021.
Ve třetí části jsme si vyměňovali představy o nutných údržbových či rozvojových akcích a projektech na Loretě (jako
např. oprava rozbitého okna v kostele sv.
Ducha, pokračující projekt odsušení areálu
či otázce zabezpečovacího zařízení) a radili
jsme se o některých provozních záležitostech.
Na závěr jsme vyjádřili naději, že příští
sezona bude již méně ovlivněna covidovou
epidemií a Loreta bude moci opět naplno
rozvinout svůj dar pohostinnosti.
ph

RADA LORETY
V pátek 19. 11. se po delší době opět sešla
Rada Lorety, a to v následujícím složení:
Alena Kovaříková a Petr Novotný (Spolek
Maria Loreto Cheb), pan Bruno Salomon
(Spolek Maria Loreto Waldsassen, paní
Ulrika Hartová byla omluvena) a Zdeňka
Skubeničová a Petr Hruška (Řk farnost
Cheb). Jako host byl přizván vikariátní stavební technik pan Richard Preibisch.
V první části účastníci referovali o zkušenostech ze setkání a návštěv Lorety
v uplynulé sezoně, poděkovali si vzájemně
za plodnou a přátelskou spolupráci a vyměnili si vánoční dárky.

ZPRÁVY Z LORETY
ková, M. Juricová, B. Strachotová, M. Červenková, M. Šalátová, T. Penkertová,
A. Skoupá, Petr a Magda Novotných,
J. Karasová, R. Polívková, J. Čejka, J. Rymešová, Vl. Černochová, dvakrát nám vypomohli D. Kratochvíl, Dr. M. Brabačová
a Dr. K. Tyrpekl.
Na Loretě byly dva křty, tři svatby, z toho jedna civilní, jedna česká mše sv. a dvě
německé. Sezonu jsme ukončili 30. září.
Začátkem října P. Beran, J. Čejka, M. Tancoš a Petr Novotný uklidili obrazy z ambitů
do stojanů v kostele a zazimovali Loretu.
ako

SEZÓNA 2021 NA LORETĚ
Letošní sezóna na Loretě byla opět poznamenána koronavirem. Začínala opožděně,
17. května jsme Loretu uklidili, ve středu
26. května zahájili provoz a dodržovali potřebná hygienická opatření. U vchodu stála
lahvička s desinfekcí a návštěvníci, zvláště
ti z Německa, přicházeli s respirátory na
obličeji. Návštěvníků bylo letos méně než
v minulých létech, necelých 6000 domácích a 2137 zahraničních.
Také naše skupina dobrovolníků zajišťujících na Loretě provoz měla jen 16 členů.
Byli to Petr Beran, M. Tancoš, A. Kovaří-

FÓRUM
NA CESTĚ...

Raněný leží, o pomoc volá.
Kdo uši má, uslyší bez debat.
Nikoliv ten, co dívá se shora,
kdo nechce se snížit
a dobře mu naslouchat.

Na cestě životem, po které všichni jdem,
vám leží člověk – zbitý a zraněný.
Touží nám vyprávět jeho příběh,
setkat se s těmi z nás,
co nechtěj být lhostejní.
17
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Byli tu ti, co kolem prošli co překročí zbitého a odchází dál.
Nemají chuť a čas zastavit se,
když právě někdo
mysl dobrou nemá.

Toužím se sdílet o světlech i o tmách,
nebát se plakat a zase se usmát.
Toužím po bratru, co pomůže pochopit,
že jenom Bůh může vše těžké proměnit.
Toužím žít s vědomím, že nejsem sám,
že i já mohu – našemu Bohu jako ten poslední zcela se odevzdat.“

Raněný volá, úplně zdola:
„Když moje duše v dáli se toulá,
toužím zaslechnout,
že někdo mě volá!
Když sedím sklíčený, a nejde to jinak,
toužím po očích, co do těch mých
chtějí se dívat.
Když nemám sílu s životem se prát,
toužím po bližním, co nechce jen brát.
Když svírá mě strach a nemohu spát,
toužím jen slyšet, že nemusím se bát.
Když zrovna zdá se mi, že v mlze nevidím,
zatoužím po holi, které se zachytím.

Náš Bůh si přeje, abychom vstali,
šli cestou, po které budem si blíž.
Abychom na ní druhým se dali,
tak jako nám se dal
Kristus Ježíš.
Najednou může i raněný vstát.
Z milosti Boží zas vykročit,
svou barvu srdce nabídnout v tmách,
a Krista v bratřích svých objevit.
Raněný už je uzdravený.
On znovu sílu odpouštět má,
Za to chce vroucně děkovat Pánu,
vždyť skutečnou lásku
jen Bůh dává nám.

I v mlze chci slyšet, že duši svou mohu
směřovat jedině k Božímu slovu.
Toužím v ní cítit, že někdo mě má rád.
Někdo, kdo moh by se i Bohu podobat.

jmh

OuKhej!
Z OZNÁMENÍ V KOSTELÍCH
▪ Celonárodní shromáždění pro modlitbu a
půst… Poplatek zahrnuje stravování.
▪ Sestry, nezapomeňte, že se můžete na
našem bleším trhu výhodně zbavit toho, co
vám doma překáží. Nezapomeňte vzít
s sebou manžela.
▪ Kvůli stálé konfliktní situaci se dnes nekoná původně ohlášené shromáždění za
pokoj a mír.
▪ Kázání dnes: „Ježíš kráčí po vodě“ Kázání zítra: „Jak nalézt Ježíše“
▪ Barbara je stále v nemocnici a potřebuje
dárce krve. Má problémy s usínáním a prosí, zda by jí nemohl někdo zapůjčit nahraná
18
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▪ Potřebujeme osm nových obleků pro náš
chrámový sbor. Důvodem je přijetí několika nových členů a zchátralost některých
starých.
▪ Věřícím, kteří mají děti a nevědí to,
oznamujeme, že v prostoru bočního vchodu
máme dětský útulek.

kázání pátera Petra.
▪ Nedovol starostem, aby tě ubíjely. Farnost ráda pomůže.
▪ Josef Novák a Anna Vopršálková byli
oddáni 24. října v našem kostele. Tak
skončilo jejich přátelství trvající od školních let.
▪ Tématem večerního kázání bude „Co je
peklo?“ Přijďte dříve a poslechněte si
zkoušku našeho chrámového sboru.

Zdroj: zpravodaj farnosti Lysá nad Labem

SPOLKY A SPOLEČENSTVÍ
modlitbě růžence a stále jste ochotné podílet se na službě modlitby za farnost. Chci
vás poprosit a povzbudit, je-li to alespoň
trochu možné, abyste vytrvali a věnovali
svůj drahocenný čas i nadále pokračovali v
této bohulibé činnosti.
Dále vás chci informovat, že každý
druhý pátek v měsíci bude mše svatá
slavena za vás, za všechny živé i zemřelé
členky a členy ŽIVÉHO RŮŽENCE a jejich rodinné příslušníky. Ráda vás zvu i k
vaší osobní účasti na těchto mších a půl
hodiny před jejich začátkem i ke společné
modlitbě růžence. Pokud to alespoň trochu
možné, prosím, přijďte.
Doufám, že se budeme vídat, nejen na
nedělní mši. Je možné se ovšem přidat i
na dálku, být doma a
modlit se s námi. Věřím, že Panna Maria
nás provede touto
covidovou dobou a
společně půjdeme dál
za jejím synem Ježíšem.

SPOLEK MARIA LORETO
Členskou schůzi Spolku Maria Loreto jsme
měli naplánovanou na 3. listopad, ale pro
stoupající počet nakažených ji raději neuskutečníme. Většina našich členů patří mezi více ohrožené ročníky a stejně by asi na
schůzi nepřišla. Pokud by někdo chtěl zaplatit členský příspěvek, má možnost zaplatit u A. Kovaříkové v kostele nebo po
domluvě, číslo telefonu 725 879 446. Ale
na nikoho nespěcháme, členský příspěvek
nebude navýšen, od r. 1994 je to stále
50 Kč.
ako

MŠE ŽIVÉHO RŮŽENCE

Veronika
kontaktní osoba
Živého růžence Cheb

Zdravím všechny členky živého růžence.
Moc vám všem děkuji, že zůstáváte věrné

ruzenec@farnostcheb.cz
farnostcheb.cz/ruzenec
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Z KANCELÁŘE
13.11. 350 Kč
20.11. 130 Kč

Z FARNÍ MATRIKY
Křty

Sbírky účelové

18.9. Adrián Curi
25.9. Zita Veronika Přibová
9.10. Patrik Adonai Sopčák

26.9. Na Charitu
17.10. Na misie

4.284 Kč
4.003 Kč

Sňatky

Pravidelné příspěvky převodem

18.9. Martin Šibal a Květa Eliášová
25.9. Petr Kulišan a Oleksandra Bakošová

Září:
Říjen:

Pohřby

Solidární „desátek“ farnosti

15.9. František Třeška
10.11. Eva Masopustová
15.11. Robert Balog
15.11. Danuše Táborská

Pro Bez Mámy:
Pro Hospic Sv. Jiří:

10.950 Kč
10.950 Kč
12.000 Kč
12.000 Kč

ÚKLIDY U SV. MIKULÁŠE
V době koronavirové zajišťuje malý úklid
velké lodi a věže pokladní paní Zdeňka
Nykodýmová. (Do „malého“ úklidu patří:
lavice, vysát koberce ve velké lodi.) O
presbytář, sakristii a WC se průběžně stará
kostelnice Veronika Peťovská. Moc děkujeme!

EKONOMIKA FARNOSTI
Sbírky liturgické
Cheb
5.9. 2.042 Kč
12.9. 4.090 Kč
19.9. 2.157 Kč
28.9. 2.486 Kč (pouť sv. Václav)
3.10. 3.151 Kč
10.10. 5.255 Kč
24.10. 4.530 Kč
31.10. 3.448 Kč
7.11. 3.240 Kč
14.11. 3.066 Kč
21.11. 2.711 Kč

FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
Možnosti, jak finančně přispět na život
a službu farnosti:
(1) hotovostní dar v kanceláři farnosti
(po domluvě s D. Vrbovou);
(2) hotovostního dar do kasiček
v chrámu sv. Mikuláše a na faře;
(3) převod na účet farnosti
č. 781 704 309/0800
Jako variabilní symbol uveďte, prosíme, své r. č. bez čísla za lomítkem a do poznámky můžete uvést účel daru, např.: dar
farnosti, dar na střechu kostela sv. Mikuláše, pohřeb, křest, svatba apod.
V případě daru vám může být na požádání vystavena v kanceláři farnosti potvrzení o daru, které dárce může uplatnit
k odečtu darované částky od základu daně
z příjmu.

Dolní Žandov
4.9. 340 Kč
11.9. 290 Kč
18.9. 240 Kč
2.10. 370 Kč
9.10. 230 Kč
23.10. 260 Kč
6.11. 810 Kč
20
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NENECHTE SI UJÍT
ADVENTNÍ DOBA

VÁNOČNÍ DOBA

▪ Advent online bip.cz/advent21
▪ Adventní roráty: pondělky od 6:00
v malé lodi chrámu sv. Mikuláše a Alžběty
(P. Jaroslav Šašek); čtvrtky od 8:00
v kostele sv. Václava (P. Petr Hruška)
▪ Cestou necestou: Výprava s dětmi
v sobotu 4. 12. se kvůli epidemické situaci
nekoná; s dětmi bude domluvena nějaká
tvůrčí a „obdarovávací“ aktivita online
▪ Adventní rekolekce Víra, naděje, láska
s biskupem Tomášem online bip.cz/reko
▪ Svatomikulášská poutní mše: Připomínku patrona našeho farního kostela spojíme se slavením 2. neděle adventní 5. 12.
▪ Adventní kající bohoslužba pondělí 20.
12. od 17:00 ve farní kapli v Chebu s
možností zpovídání u více zpovědníků
▪ Synodní skupiny: K synodním rozhovorům je možné se připojit takto:
o Každou středu jste po ranní mši zváni na
ranní skupinku (mše začíná v 8:00, ke skupince je možné se připojit od 9:00).
o Orientační setkání večerní středeční
skupiny se koná ve středu 8. 12. od 18 hod.
o Setkávání skupin závisí na aktuální epidemické situaci; v každém případě pro ně
bude vyžadováno očkování, negativní výsledek PCR testu nebo prodělaná nemoc.
o Je možné iniciovat jakékoli další skupiny; dle potřeby, především v případě přísnějších omezení scházení, mohou vzniknout také synodní online skupiny.
o Podněty na synoda@farnostcheb.cz
o Informace na farnostcheb.cz/synoda

▪ Farnost online farostcheb.cz/live
▪ Štědrovečerní mše v pátek 24. 12.
16:00 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty
▪ Žandovská „půlnoční“ v pátek 24. 12.
21:30 v kostele sv. Michaela v D. Žandově
▪ Boží hod vánoční sobota 25. 12. 10:00
v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, 12:00
v kostele sv. Michaela v Dolním Žandově a
18:00 v kapli sv. Jana na chebské faře
▪ Svátek Svaté rodiny neděle 26. 12.
10:00 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty,
12:00 v kostele sv. Michaela v Dolním
Žandově a 18:00 v kapli sv. Jana na chebské faře
▪ Mše na poděkování za rok 2020 v pátek
31. 12. 16:00 v chrámu sv. Mikuláše a
Alžběty; půlnoční zvonění 24:00 na věži
▪ Slavnost Matky Boží Panny Marie
v sobotu 1. 1. 2022 10:00 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, 12:00 v kostele sv. Michaela Dolní Žandov a 18:00 v kapli sv.
Jana na chebské faře
▪ Druhá neděle po Narození Páně 2. 1.
10:00 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty,
12:00 v kostele sv. Michaela Dolní Žandov
a 18:00 v kapli sv. Jana na chebské faře
▪ Slavnost Zjevení Páně čtvrtek 6. 1.
17:00 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty
s požehnáním Tříkrálovým koledníkům
▪ Svátek Křtu Páně neděle 9. 1. 10:00
v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, 12:00
v kostele sv. Michaela Dolní Žandov a
18:00 v kapli sv. Jana na chebské faře

FARNÍ TAXI V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ
Služba potřebným při dopravě na nedělní bohoslužby funguje v obvyklém režimu.
Zájemci o odvoz se mohou domlouvat s paní Jaroslavou Rymešovou (tel.: 604 131
721), paní Vlastou Černochovou (telefon: 732 973 036), a panem Karlem Vnenkem,
(telefon 730 156 536). Službu nabízí také pan Kubinčan (telefon: 732 982 269).
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FARNÍ KALENDÁŘ
!!Pravidelné bohoslužby a setkání naleznete na poslední straně v „PRAVIDELNOSTECH“!!
27.11.
28.11.
28.11.
29.11.
1. 12.
2. 12.
3. 12.
4. 12.
5. 12.
5. 12.
6. 12.
6. 12.
8. 12.
8. 12.
9. 12.
10.12.
11.12.
12.12.
12.12.
13.12.
13.12.
15.12.
16.12.
17.12.
8.
18.12.
19.12.
19.12.
20.12.
20.12.
20.12.
22.12.
23.12.
24.12.
24.12.
24.12.
25.12.
25.12.
25.12.
26.12.
26.12.
26.12.

sobota
neděle
neděle
pondělí
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
neděle
pondělí
pondělí
středa
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
neděle
pondělí
pondělí
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
neděle
pondělí
pondělí
pondělí
středa
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
sobota
sobota
sobota
neděle
neděle
neděle

17:00
10:00
18:00
6:00
8:00
8:00
17:00
17:00
10:00
18:00
6:00
15:00
8:00
18:00
8:00
17:00
17:00
10:00
18:00
6:00
15:00
8:00
8:00
17:00
17:00
10:00
18:00
6:00
15:00
17:00
8:00
8:00
16:00
21:30
24:00
10:00
12:00
18:00
10:00
12:00
18:00

kaple sv. Františka D. Žandov
chrám sv. Mikuláše a Alžběty
farní kaple sv. Jana Cheb
Cheb
Mikulášské roráty (P. Jaroslav Šašek) malá loď sv. Mikuláš
mše svatá (+ 9:00 synodní skupinka)
kaple sv. Jana fara
Václavské roráty (P. Petr Hruška)
kostel sv. Václava
slavení eucharistie (16:00 adorace)
kaple sv. Jana fara
kaple sv. Františka D. Žandov
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
chrám sv. Mikuláše a Alžběty
farní kaple sv. Jana Cheb
Cheb
Mikulášské roráty (P. Jaroslav Šašek) malá loď sv. Mikuláš
slavení eucharistie
LDN Amica
mše svatá (+ 9:00 synodní skupinka)
kaple sv. Jana fara
Synodní skupinka (infosetkání)
farní sál Cheb
Václavské roráty (P. Petr Hruška)
kostel sv. Václava
slavení eucharistie (16:30 růženec)
kaple sv. Jana fara
kaple sv. Františka D. Žandov
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
chrám sv. Mikuláše a Alžběty
farní kaple sv. Jana Cheb
Cheb
Mikulášské roráty (P. Jaroslav Šašek) malá loď sv. Mikuláš
slavení eucharistie
DPS Spáleniště
mše svatá (+ 9:00 synodní skupinka)
kaple sv. Jana fara
Václavské roráty (P. Petr Hruška)
kostel sv. Václava
slavení eucharistie (16:30 růženec)
kaple sv. Jana fara
kaple sv. Františka D. Žandov
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
chrám sv. Mikuláše a Alžběty
farní kaple sv. Jana Cheb
Cheb
Mikulášské roráty (P. Jaroslav Šašek) malá loď sv. Mikuláš
slavení eucharistie
DPS Skalka
Kající bohoslužba + zpovídání
farní kaple sv. Jana
mše svatá (+ 9:00 synodní skupinka)
kaple sv. Jana fara
Václavské roráty (P. Petr Hruška)
kostel sv. Václava
ŠTĚDROVEČERNÍ MŠE
chrám sv. Mikuláše a Alžběty
ŽANDOVSKÁ PŮLNOČNÍ
kostel sv. Michaela D. Žandov
PŮLNOČNÍ ŽEHNÁNÍ
před chrámem sv. Mikuláše
chrám sv. Mikuláše a Alžběty
SLAVNOST NAROZENÍ P.
kostel
Cheb sv. Michaela D. Žandov
farní kaple sv. Jana Cheb
chrám sv. Mikuláše a Alžběty
SVÁTEK SVATÉ RODINY
kostel
Cheb sv. Michaela D. Žandov
farní kaple sv. Jana Cheb
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
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29.12.
31.12.
1. 1.
1. 1.
1. 1.
2. 1.
2. 1.
2. 1.
3. 1.
5. 1.
6. 1.
7. 1.
9. 1.
9. 1.
9. 1.

středa
pátek
sobota
sobota
sobota
neděle
neděle
neděle
pondělí
středa
čtvrtek
pátek
neděle
neděle
neděle
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8:00
16:00
10:00
12:00
18:00
10:00
12:00
18:00
15:00
8:00
17:00
17:00
10:00
10:00
18:00

mše svatá s biblickým rozhovorem
kaple sv. Jana fara
Mše svatá na poděkování z rok 2020 chrám sv. Mikuláše
chrám sv. Mikuláše a Alžběty
SLAVNOST MATKY BOŽÍ kostel sv. Michaela D. Žandov
farní kaple sv. Jana Cheb
chrám sv. Mikuláše a Alžběty
NEDĚLE PO NAROZENÍ P. kostel sv. Michaela D. Žandov
farní kaple sv. Jana Cheb
slavení eucharistie
LDN Amica
bohoslužba s biblickou rozpravou
kaple sv. Jana fara
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
chrám sv. Mikuláše
slavení eucharistie (16:00 adorace)
kaple sv. Jana fara
chrám sv. Mikuláše a Alžběty
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
kostel sv. Michaela D. Žandov
farní kaple Cheb

více na farnostcheb.cz/synoda

ZÁKLADNÍ OTÁZKA SYNODY

Synodální církev při hlásání evangelia „putuje společně“:
• Jak toto „společné putování“ prožíváme dnes v naší místní
církvi (farnosti, komunitě, společenství, hnutí, diecézi)?
• K jakým krokům nás vybízí Duch svatý, abychom v tomto
"společném putování" nadále rostli?
1. Ptejte se svého srdce a sdílejte se s druhými: Jaké zkušenosti v naší místní církvi / v naší farnosti / našem společenství nám vyvstávají na mysli či se
dotýkají našeho srdce ve světle výše uvedené základní otázky či jednoho z
rozšiřujících témat? Které z těch zkušeností jsou oživující, přinášející pokoj, kreativitu a naději? Které naopak umrtvující, vedoucí ke smutku, rozdělení, strnulosti či beznaději?
2. Hlouběji naslouchejte druhým a sdílejte se s nimi o tom: Jak nás osobně
zasahují zkušenosti druhých, kterým nasloucháme? Jaké radosti či jaký nepokoj v nás tyto zkušenosti, kterým nasloucháme, vyvolávají? S jakými obtížemi a překážkami bylo třeba se v jejich souvislosti vypořádat? Jaké plody
tyto zkušenosti přinesly či jaká zranění vynesly na světlo? K jakým vhledům nás toto vzájemné sdílení zkušeností vede?
3. Hledejte společně podněty k další společné cestě: Kde v těchto zkušenostech pro nás zaznívá hlas Ducha? O co nás Duch žádá? Co z toho, co zaznělo, má být potvrzeno a upevněno? Co naopak musí projít nějakou změnou?
Které kroky mají být učiněny? Na čem se ve skupině shodneme? Jaká témata zůstávají rozdělující? Jaké menšinové hlasy k nám mohou prorocky promlouvat? Jaké cesty se ve světle toho všeho nově otevírají pro naší místní
církev / farnost / společenství? … a napište nám o tom na synoda@farnostcheb.cz
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PRAVIDELNOSTI
Řk farnost Cheb (Cheb, Okrouhlá, Lipová, D. Žandov, Milíkov, Tuřany, Odrava, Nebanice, Pomezí)
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 statutár farnosti, 608 656 557; farar@farnostcheb.cz; www.agas.cz
Výpomocný duchovní: Jaroslav Šašek, vězeňský kaplan, 607 202 127, jaroslav.sasek@bip.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
Správa majetku: Zdena Hulínská, asistentka správce majetku, asistentka@farnostcheb.cz
Zpravodaj a farní taxi: Jaroslava Rymešová, redakce, 604 131 721, zpravodaj@farnostcheb.cz
Maria Loreto: Alena Kovaříková, koordinátorka týmu Loreto, 725 879 446; loreta@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
Hospic Sv. Jiří: Alena Votavová, ředitelka, 736 432 911, hospic@hospiccheb.cz

BOHOSLUŽBY DNE PÁNĚ – SOBOTA / NEDĚLE
slavení eucharistie
farní kaple D. Žandov
slavení eucharistie – farní mše
kostel sv. Mikuláše Cheb
„farní kafe“ na faře či před kostelem
farní sál / salonek / kostel
slavení eucharistie – večerní mše
kaple sv. Jana fara Cheb
OSTATNÍ BOHOSLUŽBY A SETKÁNÍ
Po
15:00 mše v domovech pro seniory
DPS / LDN (Farní kalendář)
St
8:00 bohoslužba s biblickou rozpravou
kaple sv. Jana fara Cheb
St
9:00 farní snídaně a společenství
salonek fara Cheb
Čt
14:30 Modlitby matek (čas dle domluvy)
salonek fara Cheb
Pá
16:00 svátost smíření
1. pátek adorace
kaple sv. Jana fara Cheb
Pá
16:30 modlitba růžence
kaple sv. Jana fara Cheb
Pá
17:00 mše svatá
kaple sv. Jana fara Cheb
Svátost smíření: každý pátek hodinu přede mší kaple sv. Jana či po osobní domluvě
Pastýřská služba rozhovorem a modlitbou (duchovní či životní poradenství):
kdykoli kromě úterka podle osobní či telefonické domluvy s farářem
V ÚTERÝ mají farář i výpomocný duchovní volno – s naléhavými záležitostmi pošlete
SMS zprávu, či volejte farní kancelář, farní charitu nebo okolní faráře (viz www.bip.cz).
Farní kancelář: kancelář vlevo v přízemí farního domu, v kont. hodinách či dle domluvy
kontaktní hodiny pondělí a středa 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 (Dana Vrbová)
Farní charita Cheb: kancelář v 1. patře farního domu, dle domluvy, nejlépe v kont. hod.
kontaktní hodiny pondělí a středa 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 (Eva Kolafová)
Farní knihovna: po tlf. domluvě v kontaktních hodinách farní kanceláře (Dana Vrbová)
Bankovní spojení Řk farnost Cheb: Česká spořitelna, č. účtu 781 704 309 / 0800
Bankovní spojení Farní charita Cheb: Poštovní spořitelna, č. účtu 220 699 597 / 0300
So
Ne
Ne
Ne

17:00
10:00
synodní
11:00
18:00
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