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EDITORIAL
Před chvílí mi volala kamarádka, se kterou
jsme si byly den před tím zaběhat na lyžích,
že měla pozitivní test. Chtěla vědět, jak se cítím a že si to prý trochu vyčítá, i když sama
žádné příznaky neměla. „Hele, chodíš do toho
kostela, tak se za to pomodli, jo? A za mě taky!“ A než jsem se stačila nadechnout k odpovědi, zavěsila. Velký strach nemám, očkování důvěřuji, ale přece jen. Mám před sebou
cestu a musím mít negativní test. Určitě tuhle
starost svěřím „vyšší instanci“...
Mám ale ještě o čem jiném přemýšlet. Vyklízím nádobí z myčky, poslouchám nijak veselé rozhlasové zprávy a koukám přitom
z okna, kde naopak po dlouhé době sluníčko
vesele svítí na svět. Přemýšlím znovu o všech
těch cestách, ke kterým nás vybízí papež, biskup i náš pan farář. O hledání společných
cest, o synodě neboli společném putování. Přiznávám, že jsem poctivě k tomu přečetla
vše, co jsme dostali k dispozici, ale současně taky přiznávám, že to nějak proteklo mou
myslí („No, to je krásně napsané! Úžasné! To je všechno pravda. Tohle je právě teď určitě nejvíce potřeba! Teď jen aby SE to uskutečňovalo.“). SE... Takové obvyklé, rozšířené zaklínadlo. To SE musí udělat. Ono SE se to ještě neudělalo? Ale co já? Co jsem
udělala nebo udělám já? Přiznávám, že tohle jsem pochopila a pobrala až později.
Jak já komunikuji s těmi, kdo nemají stejné názory, jako mám já, a navíc si je tvrdošíjně hájí? Třeba už jenom takové, které se týkají očkování a přijímaných (či zase rušených opatření) proti šíření koronaviru? Jak naslouchám a komunikuji ve vlastní rodině,
ale i s dalšími svými blízkými přáteli, kteří se vzdalují nejen církvi, ale už i mnoha křesťanským zásadám, s argumenty, že jsou v tomto světě překonané? Nic nepotřebují, přece stačí, že „žijí dobře“. Jak naslouchám a komunikuji s těmi, kteří vůči církvi a víře mají předsudky vytvářené ještě na základních školách v minulém ateismem se zaštiťujícím
režimu? „Pomodli se tam taky za mě!“, slýchávám občas od těch, kterým už opravdu
nateklo pořádně do bot.
Já vím, vím. Odbočila jsem trochu mimo. To nejdůležitější, k čemu jsme vybízeni, je
učit se naslouchat, komunikovat a hledat společnou řeč s těmi, kteří jsou nám blízcí v
našich kostelních lavicích. S těmi, kteří si víru uchovali, ale do kostela chodívají jen občas, nebo také vůbec. A taky s těmi, kteří jsou s námi na stejné cestě, ale mimo naše společenství, mimo naši církev.
Znovu si pročítám papíry a zjišťuji, že je toho sice opravdu strašně moc, ale současně
je dobré, že se můžeme každý zaměřit na to, co je nám bližší, co nás nejvíce oslovuje.
Začnu určitě u sebe. A hned! Nejprve se zeptám sama sebe, co já konkrétně můžu udělat, a pak se s Boží pomocí pokusím překonat svoji vlastní pohodlnost a zapojit se.
Plodnou cestu jarními dny.
rym
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SLOVO FARÁŘE
Moji drazí,
čtvrtek 24. února 2022 se bolestně zapíše
do historie Evropy jako den, kdy se na evropském kontinentu opět rozhořel válečný
konflikt v plné své síle. Když píši toto Slovo faráře, probíhá druhá vlna ruských raketových útoků na Ukrajinu a úřady hlásí
mnohé údery po celé zemi, včetně Kyjeva,
Charkova a dalších velkých měst včetně
Lvovské oblasti na západě země. Po podzimní společné četbě Fratelli tutti, encykliky papeže Františka vyzývající ke všelidskému bratrství a ukazující cestu dialogu
jako jedinou možnou vedoucí k rozvoji lidstva, se mi tato situace jeví o to více absurdní. Už od rána jsem se nemohl v mysli
zbavit těchto veršů 69. žalmu:
„Zachraň mě, Bože, vody mi pronikly až
k duši! Topím se v hlubokém bahně a pevného místa není! Jsem vysílen voláním, hrdlo mám ochraptělé; oči mi slábnou, jak
vyhlížím svého Boha. Těch, kdo mě bezdůvodně nenávidí, je víc než vlasů na mé hlavě. Je mnoho zrádných nepřátel, kteří mě
chtějí zničit. Vracím to, co jsem neuchvátil.“ (Žalm 69,2-5)

Navzdory beznaději a pocitům bezmoci
tváří v tvář této v civilizovaném světě absurdní válečné agresi bude na místě se soustředit na to, co je v našich silách, co můžeme ovlivnit.
Modlitba a půst: Na str. 10 najdete silné
výzvy našich biskupů a papeže Františka
k modlitbám a postu. A lze předpokládat,
že v dohledné době budeme moci číst podobné výzvy naší Charity ČR, o jakých
mluví článek o výzvách z Polska na str. 11.
Finanční podpora: Tímto také rozhoduji, že letošní sbírka Postní dar (viz str. 14)
bude určena na zmírnění utrpení uprchlíků
z Ukrajiny či na podporu projektů zmírňující utrpení tamních válkou zasažených lidí.
Dialog a smíření: A do třetice vytrvejme na cestě učení se hlubokému synodálnímu dialogu s druhými, včetně těch hodně
„jiných“, a na něj navazující postní cestě
smíření. Rád bych proto pozval všechny, i
ty doposud váhající, abychom se v postní
době, kdy už to situace ohledně koronaviru
umožňuje téměř bez překážek, zapojili do
setkávání Synody o synodalitě (viz str. 4).
Děkuji za vás všechny,
Váš Petr

Vážení přátelé, milí farníci,
jsme rodina Votavova (Tomáš, Alena, Anežka – 9 let, Eliška – 4 roky) a jako rodina
směřujeme ke křtu, kterým vyjadřujeme nejen sounáležitost s církevním společenstvím,
ale především náš vztah k víře a křesťanským hodnotám. Tomuto rozhodnutí předcházela cesta našeho životního příběhu s hledáním smyslu života a víry ve vyšší princip lidské
existence. Ve fascinujícím příběhu Ježíše Krista shledáváme poselství naděje, víry a lásky, ale také návod, jak bychom se jako lidé měli k sobě navzájem chovat a činit se šťastnějšími. Smyslem cesty víry je pro nás stávat se lepšími lidmi ve vztahu k druhým, a být
prospěšný jednotlivci, společnosti. Z Boží lásky jsme jako lidstvo dostali skrze Ježíše
Krista dar vykoupení, následujme tedy jeho příběh a usilujme o to, abychom se stávali
dobrými lidmi pro druhé.
Votavovi
Za čekatelku křtu bude v postní době přijata paní Pavlína Kalová, která bude o letošních
Velikonocích pokřtěna a spolu se svým manželem Richardem Kalou také biřmována.
Všem děkujeme za odvahu k cestě, vyprošujeme požehnání a pokusíme se být nablízku.
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SPOLEČNÁ CESTA
Každou postní středu od 9:00 a 19:00
pak bude příležitost v neděli rozpovídané
téma přijít dopovídat a promodlit na faru.
Diecézní část Synody uzavřeme Večerem
chval ve středu 30. 3. od 19:00.
Prosím, využijte této šance zapojit se do
těchto důležitých konzultací celé církve.
Níže jsou vám k dispozici témata a texty
pro předchozí domácí přípravu na setkání:

ZÁVĚREČNÝ MĚSÍC SYNODY
A DALŠÍ SPOLEČNÁ CESTA
Březen je závěrečným měsícem, kdy se může naše farnost ještě „naostro“ zapojit do
celosvětové Synody o synodalitě (podrobnosti viz farnostcheb.cz/synoda). Níže přinášíme nabídku příležitostí, kde ještě bude
možné se k synodě připojit a dalších možností, jak pokračovat i v dalších měsících.

2. 3.: 0. Všichni jsou pozváni (01)
farnostcheb.cz/synoda01 Joel 2,12-18
6. 3.: 1. Rozlišovat a rozhodovat (09)
farnostcheb.cz/synoda09 Lk 4,1-13
13. 3.: 2. Vést dialog uvnitř i vně (06)
farnostcheb.cz/synoda06 Lk 9,28-36
20. 3.: 3. Odvážně se ujmout slova (03)
farnostcheb.cz/synoda03 Lk 13,1-9
27. 3.: 4. Společně slavit bohoslužbu (04)
farnostcheb.cz/synoda04 Lk 15,1-32
3. 4.: 5. Autorita a spoluúčast (08)
farnostcheb.cz/synoda08 Jan 8,1-11
10. 4.: 6. Společně žité poslání (05)
farnostcheb.cz/synoda05 Lk 19,28-40

ZAVRŠENÍ SYNODY V POSTNÍ DOBĚ

ROZHOVORY S LIDMI NA OKRAJI

Letošní postní doba, během které budou
uvolňována proticovidová opatření, bude
obdobím završení diecézní části Synody o
synodalitě v naší diecézi. Kromě setkávání
synodních skupinek v rámci stálých společenství či skupin, budete mít i vy ostatní,
kteří se těchto setkání neúčastníte, možnost
zapojit se do synodního procesu o všech
pěti postních nedělích po ranní mši svaté.
O postních nedělích bude od 10:00 do
10:30 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty
slavena tichá mše svatá s úvodním slovem
k vybraným „odstínům žité synodality“
(viz dále). Ihned po mši pak bude na faře
od 10:45 do 12:00 prostor pro rozhovory
ve skupinkách nad danými tématy (jedna
skupinka s farářem, druhá či další s jiným
moderátorem; viz farnostcheb.cz/skupiny).

Stále pak je vhodné, abyste ve svém okolí
oslovovali lidi, kteří nechodí (pravidelně)
do kostela a ptali se jich na jejich zkušenosti s naší církvi (viz leták ke stažení ve
formátu .pdf na farnostcheb.cz/okraj).

TRIDUUM A VELIKONOČNÍ DOBA
O Svatém týdnu (10. – 13. 4.) a Velikonočním triduu (14. – 17. 4.) pak dovršíme
slavení synody ponořením se do tajemství
společné cesty Ježíše Krista s každým člověkem, abychom pak o Velikonoční době
(18. 4. – 5. 6.) mohli svoji pozornost zaměřit na poslední z „žitých odstínů synodality“ (farnostcheb.cz/synoda10), kterým nás
papež František zve k trvalé formaci a
proměně v duchu synodality.
Petr Hruška, farář
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Protože, jak papež František ve své encyklice řekl, „pokud se spory neřeší, mlčí
se, či se utíká, stává se toto mlčení spoluvinou na těžkých zločinech a hříších. Opravdové smíření od sporů neutíká, ale dosahuje se ho tím, že se řeší skrze dialog a skrze
otevřené, čestné a trpělivé jednání. A tak se
boj mění v otevřenou diskusi o rozdílech
založené na touze po spravedlnosti“ (Fratelli tutti, čl. 244).
A v odstavci č. 245 papež František pokračuje: „Spory a pnutí ve vztazích...mohou
dospět (skrze diskusi) k mnohotvárné jednotě, která plodí nový život.“ No, není to
skvělá představa? ;-)
Proto je na naší cestě třeba:
▪ nepřestávat komunikovat s konkrétními lidmi o konkrétních situacích a navrhovat reálná řešení;
▪ chtít slyšet názor druhého a (zkoušet
ho) přijmout ho jako dar, přestože sdílím
jiný názor;
„Pravda, o které jsem přesvědčen(a) však
nesmí vést ke mstě, ale ke společnému dobru, smíření a odpuštění.“ (Fratelli tutti, čl.
227)
▪ chtít putovat s bližním(i), hledat tak
společné cesty, a ne jít sám svou cestou;
▪ vytrvat na cestě, zůstávat a nepolevovat
v úsilí o budování jednoty, navzdory našim
rozdílnostem.
Tehdy Maria na svatbě v Káně Galilejské řekla Ježíšovým učedníkům: „Udělejte
všechno, co vám nařídí“ (Jan 2,5). A říká
to znovu dnes i nám všem. Hledejme Boží
vůli, dělejme na našich cestách necestách
to, co se líbí Pánu. Jděme vpřed, otevřme
naše srdce pro sebe navzájem a učme se
dělat drobné kroky lásky.
A tak Tě, prosím, trojjediný Bože, dej
nám sílu a moudrost konat vše podle Tvé
vůle. Ne to, co chci já, ale co Ty chceš. V
Písmu nám říkáš: „Jak byste chtěli, aby
lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi v tom je celý Zákon i Proroci“ (Mt 7,12).

SVATBA V KÁNĚ
ANEB DROBNÝ KROK LÁSKY

Při uvažování nad naší synodální cestou
mě inspiroval příběh z 2. kapitoly Janova
evangelia o svatbě v Káně Galilejské, kdy
Ježíš poprvé zjevil svou Božskou moc. Je to
příběh, který je spojen s Ježíšovým prvním
zázrakem. Maria si tehdy na svatbě všimla,
že dochází víno, a tak Ježíše oslovila…
Ona totiž hluboko v srdci věděla, že Ježíš
tu velmi nepříjemnou situaci může změnit...
A tak mě napadá, že tento text z Písma
může být obrazem i našeho současného života, a dokonce naší společné cesty plné
různých rozporů a překážek. Možná (jako
tehdy na svatbě) i nám něco dochází – nějaké naše „víno“… Myslím si, že jsme tímto příběhem zváni k tomu, abychom se obrátili k Duchu svatému a ptali se ho každý
sám za sebe: „Co je v mém životě tím vínem, které dochází? A co nám možná úplně schází k radosti ze společné cesty?“
Pravdou je, že Ježíšova cesta vedoucí
k Božímu království je jediná správná, ale
není jednoduchá. Mnohdy přichází šedivé
a pochmurné chvíle a naše radost z putování často mizí. Možná je třeba si zase připomenout slova z encykliky Fratelli tutti
našeho papeže Františka. Zaujala mě její 7.
kapitola Cesty k novému setkání… Když
se dobře rozhlédneme, můžeme zahlédnout, že všude kolem nás „je zapotřebí pokojných cest, jež vedou k uzdravení. K tomu
jsme potřeba my všichni – odvážní muži i
odvážné ženy, tvůrci pokoje, ochotní obnovovat společná setkávání“ (Fratelli tutti,
čl. 225).
Mám radost, že se na našich synodálních
setkáních jen neteoretizuje, ale že se snažíme mluvit o konkrétních situacích, které
nám jsou na společné cestě překážkou. Pokoušíme se být odvážnější k druhým lidem
a otevřeně s nimi diskutovat o tom, co nás
trápí a hledat společná řešení.
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Pomoz mi, prosím, pochopit, co to konkrétně pro mě znamená.
Duchu svatý, přijď a ukaž mi, co je
v mém osobním životě „vínem“, které dochází. Ukaž, co mi schází k radosti na naší
společné cestě. Děkuji Ti za všechny ty lidi,
kteří putují po cestě se mnou. Někdy si
s nimi sice nevím rady, ale Ty víš moc dobře, proč jsi mi dal zrovna je. Žehnej jim.
Pomoz mi v nich najít bratry a sestry a, jeli to pro nás dobré, spoj naše cesty. Dej mi
odvahu s nimi nebojovat, ale tvořit společenství založené na pravdivém a upřímném
dialogu. Ukaž mi, co mě mají naučit. Uč
mě s nimi jednat bez předsudků a pomoz mi
najít způsob, jak k nim být milosrdný. Svěřuji Ti to, co nedokážu v našich vztazích
vlastními silami změnit.
Odevzdávám se Ti. Proměň ve mně to,
co mám - mou „vodu“ proměň ve „víno“,
aby se stalo přínosem nikoli jen pro mě, ale
pro naše společné dobro.
Uč mě, prosím, žít pokorně před Boží
tváří. Pomoz mi na naší cestě jít vytrvale za
mým závazkem, i když to vyžaduje oběť či
osobní nepříjemnosti. Ať neupřednostňuji
sebe sama před druhými, abych se já
i všichni v naší farní rodině (a potažmo
v celé církvi) mohli stát skrze společné kroky lásky v našich vzájemných vztazích odrazem Kristova niterného života.
Maria, Matko uzdravení, přimlouvej se
za nás. Amen.
„Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.
Nezanedbávejme společná shromáždění,
jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejme se tím více, čím více vidíme, že se
blíží den Kristův“ (Žid 10,23-24).
Jana Haklová

V souvislosti s tímto tématem mě napadla
vzpomínka na jednu misionářku, která putovala po světě a zavítala i k nám do Chebu. Na večerní mši mluvila v němčině a
angličtině o Ježíši a o svém putování...
Vlastně jsem tehdy moc nevnímala obsah
jejího vyprávění, ale ve své pohodlnosti
jsem spíš myslela na její kočovný způsob
života bez stálého domova... Tehdy jsem
však neměla ani potuchy o tom, že misionáři takovéto věci nedělají proto, že si je
sami ze sebe vybrali, ale protože jednoduše
ucítili, že je Bůh k takovéto misii zve... a
že právě Bůh je pro ně ten, na kterého se
mohou při svém putování cizími městy
spoléhat.
Dnes vnímám, že tak jako povolal Bůh
tehdy tuto ženu, tak může opravdu zvát i
každého z nás, abychom jedinečným způsobem předávali světu Světlo, které jsme
od něj sami dostali. Napadá mě, že při našich misiích nemusíme žít kočovným způsobem života, ani mít v zásobě spoustu
zbožných slov. Naše misie však může každý z nás uskutečňovat jednoduše a opravdově tam, kde jsme: v našem městě, v našich rodinách, farnostech, v sousedských
vztazích, v našem zaměstnání, při nákupu
či na zastávce. Na těchto místech, kde se
setkáváme s lidmi, můžeme jednoduše
svědčit o Kristu svým životem skrze to, co
bylo Bohem dáno nám. Můžeme mezi lidi
různým způsobem vnášet Krista, napodobovat ho tím, co jsme se od něj naučili z
evangelií a dělat mu dobré jméno tím, co
děláme a jak žijeme.
Nemusíme mít obavy, že to nezvládneme. Stačí se dát Bohu k dispozici a věřit, že
pokud nás Pán k něčemu konkrétnímu povolává, tak nás zároveň vybavuje dary a
uschopňuje k tomu, abychom mohli efektivně sloužit a být přínosem pro naši společnost. Možná jsme opravdu i my zváni k
naší jedinečné misii: k tomu, abychom vědomě tyto poklady v sobě začali objevovat.
Abychom se nechali Bohem použít a pře-

NAŠE JEDINEČNÉ MISIE
Na jednom z našich synodních setkání nám
bylo zadáno téma „Sdílet odpovědnost za
misijní poslání“. Měli jsme se zamyslet nad
posláním farnosti a naším podílem na něm.
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dávat jej dál. Abychom zůstávali na cestě,
přestali se spoléhat na sebe a spolehli se jen
na něj.
A tak Tě, prosím, Bože, za sebe a všechny ty, kteří touží jít po cestě s Tebou. Uschopni nás, abychom odložili svou sebestřednost a denně Tě vědomě přijímali celým svým srdcem jako Pána svého života.
Pokud nám v tom něco brání, pomoz nám
uvidět ten problém nejen na druhých, ale i
na sobě. Díky za tvou bezpodmínečnost. Že
každý z nás je pro Tebe výjimečný. Že nás
miluješ, ať jsme jakkoli hříšní. Pomoz nám
otevřít se Tvé lásce a uvidět se Tvýma očima. Vždyť Ty toužíš, abychom byli před tebou čistí, abychom nic špatného nepřehlíželi a nic nezametali pod koberec. Díky, že
se ke každé změně smíme rozhodnout svobodně, a že každého z nás chceš přivést na
cestu k novému životu…. Díky, že na ni s
Tebou smíme vstoupit a pochopit, jak se
stát „nádobou hliněnou“ - bez ohledu na
to, jaká byla naše minulost, co jsme uděla-

li, nebo dokonce kým jsme byli. Navzdory
tomu všemu sis nás vyvolil. Obdaroval jsi
nás jedinečným pokladem, díky kterému
jsme výjimeční a důležití. Zveš nás, abychom hledali každý den Tvou vůli a uvažovali, pro co konkrétně jsi každého z nás
stvořil… Díky, Bože, že smíme přemýšlet
nad tím, co nás baví, co nám jde, a kdy
jsme šťastní…? Díky za tuto směrovku na
cestě k „našim misiím“. Že můžeme tvůj
dar v sobě nacházet jako poklad. Díky, že
se tento poklad pravým pokladem stává
právě tehdy, když nechceme všechno zvládnout sami, když jej nepoužíváme jen pro
sebe, ale když jej sjednocujeme s poklady
svých bratří a sester - jdeme stejným směrem, neseme Tvé světlo do světa společně a
smíme být každý den součástí Tvého plánu.
Amen.
J.
„Nic není malé, co je konáno z lásky.“
sv. Terezie z Lisieux

CESTY VÍRY
Chtěl bych poděkovat všem lidem
z chebské farnosti, kteří se o mě od začátku
starali a kteří mě přijali mezi sebe. A chtěl
bych se jim všem omluvit za starosti, které
jsem jim způsobil. Chtěl bych jim poděkovat za modlitby a za všechno, co pro mě
udělali. I lidem, o kterých třeba ani nevím,
kteří mi ale byli nablízku. Týká se to jak
lidí z farnosti, tak i lidí, kteří do kostela nechodí, kteří mi ale drželi palce a které jsem
potkával i mimo farnost. Hlavně Verunce,
za všechno, co pro mě udělala. Chtěl bych
také poděkovat všem lidem ze zdravotnictví, kteří měli se mnou problémy a které
jsem také otravoval, když jsem bral drogy.
Prostě všem lidem, kteří se se mnou natrápili a kterým jsem nebyl moc vděčný a
vždycky jsem toho zneužil, když mi pomohli. Ale teď, když jsem byl na Vršíčku,

NEBÁT SE PROLOMIT STRACH
ANEB SVĚDECTVÍ O CESTĚ

S panem Miroslavem Jurajem si o jeho posledních měsících v Chebu, pobytu
v terapeutické komunitě Vršíček, životních
oporách, plánech do budoucna a o tom, co
by mu nejvíce pomohlo na další cestě životem v sobotu 19. února 2022 povídal Petr
Hruška. Redakčně zpracováno podle audionahrávky z cesty autem do věznice ve Vykmanově k nástupu do výkonu šestiměsíčního trestu. Podobné příběhy můžete získávat
i vy a obohatit jimi vaše synodní setkávání
(leták ke stažení jako pomůcku k těmto rozhovorům je na farnostcheb.cz/okraj).
Miroslave, co byste chtěl vzkázat lidem,
které jste poslední dobu potkal?
7
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jsem se snažil a myslel jsem i na ně. Jak
v dopisech, tak v deníku, i v myšlenkách
jsem si hodněkrát vzpomněl i na kluky závislé na drogách, i na Endží, která spí
v odpadcích. Tak bych chtěl všem moc poděkovat a říct jim, že je mám rád.

Do budoucna bych se chtěl nějakým způsobem postarat o tátu, ale nevím ještě, jak to
udělám. Chtěl bych si taky najít holku, zamilovat se, založit rodinu. Chtěl bych pracovat a byl užitečný pro společnost, i když
ještě nevím, jakým způsobem. Co je pro mě
také hodně důležitý, je uvolnění v rodině. A
rodinou pro mě není jenom farnost, ale i
rodina všech lidí ve městě, všude, kde se
pohybuju, odkud jsem utíkal do lesa, když
jsem bral drogy. Jsem moc rád, že jsem zase začal být schopný pohybovat se mezi
lidmi.

Zmínil jste terapeutickou komunitu Vršíček, kde jste byl přes dva měsíce – co
vám dal pobyt tam?
Na Vršíčku mi to dalo sílu bojovat dál, sílu
vydržet, posunulo mě to dál a upevnilo. Věřím, že mi pomohly i modlitby těch lidí, co
mě na Vršíčku přijali. Pomohla mi také
práce, že jsem se tam od rána do večera nezastavil, i když to bylo ze začátku těžký. A
to, že jsem tam mohl začít zase abstinovat.
Jsem za to všechno moc vděčný. Zatím se
snažím posouvat se dál, ale už nehledám,
protože si myslím, že jsem našel. Akorát se
v tom musím upevnit.

Co myslíte, že by Vám nejvíc pomohlo na
Vaší další cestě životem v budoucnu?
Abych vydržel v tom, v čem jsem teď těch
78 dní. 78 dní abstinuju a 78 dní jsem spojený s Ježíšem. To by mi hlavně pomohlo,
abych v tom vydržel. A od druhých lidí by
mi pomohlo, abych od nich prožil nějakou
toleranci, nějaké pochopení, když v něčem
klopýtnu, když udělám chybu, když jsem
nervózní, nebo když na někoho koukám
přes prsty nebo tak. Ještě prostě nejsem ve
víře úplně zralý a pomohlo by mi, aby pro
to měli lidi kolem mě pochopení.

Co dalšího Vám pomáhalo či pomáhá na
Vaší cestě? Jaké jsou Vaše opory?
Hodně mi pomáhá deník, který si píšu. Původně jsem jej chtěl dát svojí bývalé přítelkyni, ale nakonec jsem se rozhodl, že ho
věnuji své tetě Janě. Pro mě to má ten smysl, že píšu a při tom chytám postřehy
z celého dne. Je to deník, kde píšu dobrý
pocity a kde píšu i ty špatný. Je to deník,
který někdy píšu, i když jsem rozčílený a
nadávám v něm. Je to deník, který je věnovaný mé rodině, aby věděla, že je to pravda.
Pak mně hodně pomohly modlitby druhých
lidí. A pomáhá mi čtení. Když čtu evangelium, tak se cítím dobře. Dokonce když čtu
chvalozpěvy, třeba pro matku Boží, když
jsem je četl v kostele, tak mi bylo hodně
dobře. Ale vždycky je to na chvíli. Když
vyjdu ven a zapálím si třeba cigaretu, nebo
když něco udělám, tak to pak skončí, už to
nepokračuje tak dál. Ale vím, že to je pravda. Že to je láska.

Co byste chtěl vzkázat lidem, kteří se
ocitnou v nějaké náročné životní situaci?
Nebát se. Nebát se. Prostě nemít strach.
Nebát se prolomit ten strach, který nepochází od Boha.

SLOVO ŽIVOTA
„A odpusť nám naše viny, jako i my
odpouštíme našim viníkům“ (Mt 6,12).
Slovo života na tento měsíc je vybrané
z modlitby, kterou Ježíš naučil své
učedníky, z modlitby Otče náš. Je to
modlitba hluboce zakotvená v židovské
tradici. I Židé oslovovali a oslovují Boha
„Otče náš“.
Při prvním přečtení nás slova této věty
doslova ohromí: můžeme Boha prosit, aby
smazal naše dluhy, jak napovídá řecký text,
stejně, jako jsme my sami schopni smazat

Co byste si přál do budoucna? Máte nějaké plány pro dobu, až zas volný?
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dluhy toho, kdo dluží něco nám? Naše
schopnost odpuštění je vždy omezená,
povrchní, závislá na okolnostech.
Kdyby s námi Bůh zacházel podle našich
měřítek, čekalo by nás skutečné odsouzení!
„A odpusť nám naše viny, jako i my
odpouštíme našim viníkům.“
Jsou to však důležitá slova, která
vyjadřují především vědomí toho, že
potřebujeme Boží odpuštění. Sám Ježíš tato
slova předal učedníkům a tudíž všem
pokřtěným, aby se jimi mohli obracet
v prostotě srdce k Otci.
Všechno začíná, když zjistíme, že jsme
syny v Synu, bratry a napodobiteli Ježíše,
který jako první udělal ze svého života
cestu stále plnějšího přilnutí k láskyplné
vůli Otce.
Teprve když přijmeme Boží dar, jeho
nezměrnou lásku, můžeme po Otci žádat
všechno, i to, aby nás učinil stále
podobnějšími jemu, dokonce ve schopnosti
den za dnem odpouštět s velkorysým
srdcem bratrům a sestrám.
Každý skutek odpuštění je svobodnou
a vědomou volbou, kterou je třeba stále
pokorně obnovovat. Nikdy nejde o zvyk,
ale o náročný proces, za který se máme
podle Ježíše denně modlit stejně jako za
chléb.
„A odpusť nám naše viny, jako i my
odpouštíme našim viníkům.“
Kolikrát nám lidé, s nimiž žijeme –
v rodině, v naší čtvrti, v práci nebo ve škole
- mohli ukřivdit a je pro nás těžké znovu
navázat dobrý vztah. Co dělat? Právě zde
můžeme prosit o milost umět napodobit
Otce:
„Probuďme se ráno s úplnou ,amnestií‘
v srdci, s láskou, která vše zakryje, která
dokáže přijmout druhého takového, jaký je,
s jeho omezeními a těžkostmi, tak jako
přijímá matka svého chybujícího syna –
stále ho omlouvá, stále mu odpouští, stále
v něho doufá… Přistupujme ke každému s
novým pohledem, jako kdyby se svých

chyb nikdy nedopustil. Začínejme vždycky
znovu s vědomím, že Bůh nejen odpouští,
ale i zapomíná. To je míra, kterou vyžaduje
i od nás.“
Je to vysoký cíl a my k němu můžeme
směřovat za pomoci důvěryplné modlitby.
„A odpusť nám naše viny, jako i my
odpouštíme našim viníkům.“
Celá modlitba Otče náš tedy směřuje
k „my“ a k bratrství: prosíme nejen za sebe,
ale i za ostatní a s ostatními. Moje
schopnost odpuštění je podpírána láskou
ostatních a na druhé straně může moje láska
určitým způsobem brát na sebe chybu mého
bratra: možná to závisí i na mně, možná
jsem neudělal všechno proto, aby se cítil
přijatý, pochopený…
V Palermu, italském městě, prožívají
různé křesťanské komunity živý dialog,
který vyžaduje překonávání některých
překážek. Biagio a Zina vyprávějí:
„Jednou nás náš známý pastor pozval k
několika rodinám ze své církve, které nás
neznaly. Přinesli jsme něco na oběd, ale
tyto rodiny nám daly najevo, že setkání
není příliš vítané. Zina jim vlídně nabídla
některé speciality, které připravila, a
nakonec jsme společně poobědvali. Po
obědě začali poukazovat na chyby, které
viděli na naší církvi. Nechtěli jsme s nimi
vstoupit do slovní rozepře a řekli jsme: Jaká
chyba nebo jaký rozdíl mezi našimi
církvemi nám může zabránit v tom,
abychom se měli rádi? Byli zvyklí, že ostré
kritiky obvykle pokračovaly dál a dál, a
naše odpověď je překvapila a odzbrojila.
Začali jsme mluvit o evangeliu a o tom, co
nás spojuje, čehož je určitě víc než toho, co
nás rozděluje. Když přišel čas na loučení,
ani nechtěli, abychom odešli. Navrhli jsme
modlitbu Otče náš. Během ní jsme silně
cítili Boží přítomnost. Museli jsme jim
slíbit, že znovu přijdeme, protože nás chtěli
seznámit s dalšími členy komunity. Tak to
pokračovalo po všechny tyto roky.“
Letizia Magri
9
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POMOC POTŘEBNÝM
Zároveň vyzýváme k tomu, abychom
obvyklý páteční půst obětovali na tento
úmysl, a to až do té doby, než se situace
uklidní.
Vaši čeští a moravští biskupové
14. února 2022, zdroj: cirkev.cz

UKRAJINSKÁ KRIZE
MODLITBA ZA UKRAJINU
Čeští a moravští biskupové vyzývají k modlitbě a postu za řešení válečné situace na
Ukrajině:
Sestry a bratři, věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i
s důvěrou v Boží moc, modlili takto:
Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.
Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých
rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli
na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek,
sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou
něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme
jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
Otče náš…
Zdrávas, Maria…
▪ Svatá Barboro, pomocnice v nouzi,
oroduj za nás.
▪ Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí
války, oroduj za nás.
▪ Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny,
oroduj za nás.
▪ Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy,
orodujte za nás.
▪ Sv. Václave, patrone míru,
oroduj za nás.
▪ Maria, Matko Boží a Královno míru,
oroduj za nás.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Amen.

DEN POSTU A MODLITEB
Při generální audienci 23. února 2022 papež František vyjádřil zármutek nad zhoršováním situace na východě Ukrajiny. Požádal věřící i nevěřící, aby na šílenství války reagovali modlitbou a postem o Popeleční středě 2. března 2022.
„Mám v srdci velikou bolest nad zhoršující se situací na východní Ukrajině“, vyznal papež v závěru generální audience.
„Navzdory diplomatickému úsilí posledních týdnů se před námi otevírají stále znepokojivější scénáře. Stejně jako já i mnozí
další lidé po celém světě zakoušejí úzkost a
obavy, neboť všeobecný mír opětovně
ohrožují dílčí zájmy.
Dovolávám se všech, kdo nesou politickou odpovědnost, aby hluboce zpytovali
svědomí před Bohem, který je Bohem pokoje, a nikoli války, Otcem všech, a nikoli
jen některých, Bohem, který z nás chce mít
bratry, nikoli nepřátele. Prosím všechny
zúčastněné strany, aby se zdržely jakéhokoli činu, který by vyvolal ještě větší utrpení obyvatelstva, narušil soužití mezi národy a diskreditoval mezinárodní právo.
A nyní bych se rád obrátil s výzvou
k vám všem, věřícím i nevěřícím. Ježíš nás
naučil, že na nesmyslné, ďábelské násilí se
reaguje Božími zbraněmi – modlitbou a
postem. Vyzývám všechny, aby z příští
středy 2. března, Popeleční středy, učinili
Den postu za mír. Povzbuzuji k tomu
zejména věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali modlitbě a postili se. Kéž Krá10
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lovna pokoje chrání svět před válečným
šílenstvím“.
Zdroj: Vatican News

konkrétní vyjádření v podpoře ze strany
katolických charitativních organizací – celonárodní polské Charity, diecézních a farních Charit a dalších sdružení. Jak dodává,
polská Charita připravila nový program
podpory pro uprchlíky z Ukrajiny v případě
dalšího stupňování napětí a nepřátelství.
Zdroj: Vatican News

VÝZVA K POMOCI UPRCHLÍKŮM
Zatímco pokračujeme v modlitbě za mír,
vyzývám své krajany, aby měli otevřené a
pohostinné srdce pro uprchlíky z Ukrajiny,
kteří chtějí přijít do Polska, aby zde našli
útočiště před válkou, píše předseda Polské
biskupské konference, arcibiskup Stanisław
Gądecki, ve výzvě adresované polskému
obyvatelstvu.
V souvislosti se zprávami o další eskalaci napětí na Ukrajině předseda polské biskupské konference zdůrazňuje, že „každý
má právo na život v míru a bezpečí. Každý
má právo hledat pro sebe a své blízké
podmínky, které mu zaručí bezpečný život”.
Předseda polského episkopátu připomíná,
že Polsko v posledních letech otevřelo své
dveře nově příchozím z Ukrajiny, „kteří
žijí mezi námi, pracují s námi, modlí se v
polských kostelích a studují v polských školách”.
Arcibiskup Gądecki proto požaduje, aby
pohostinnost vůči uprchlíkům našla své

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Dvacátý druhý ročník Tříkrálové sbírky,
která se konala od 1. do 16. ledna 2022, se
po loňském zákazu osobních setkání, opět
podobal předchozím ročníkům a do ulic,
domácností, či úřadů mohli vyrazit koledníci. Kromě toho byly také znovu využity
stacionární kasičky umístěné v různých obchodech, restauracích nebo jiných podnicích.
Nechtěli jsme se však jen držet osvědčených způsobů, a hledali jsme i nové možnosti, jak v této netradiční době oslovit nové okruhy dárců, a zkusili jsme celkem tři
novinky.
Tou první bylo, že skupinka otužilců se
připojila k tradičnímu Novoročnímu kou-
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pání na přehradě Skalka v neděli 2. 1. 2022
a spojila to s koupáním Tří králů. Účastníkům koupání i divákům jsme nabídli svařák a cukroví. A první kasička se začala
úspěšně plnit.
Druhou letošní milou novinkou bylo
zpívání školních dětí na náměstí u dřevěné
zvoničky pod vedením Jany Haklové, které
přilákalo řadu vděčných posluchačů nejen
z řad jejich rodinných příslušníků. Následoval pak společný průvod na bohoslužbu
při zahájení Tříkrálové sbírky v chrámu sv.
Mikuláše a Alžběty. Zpěváčci i jejich doprovod si moc pochvalovali a s vděčností
kvitovali možnost vystoupit právě v našem
krásném kostele.
Třetí novinkou byla putovní skupinka
maminek spolupracujících se spolkem Nádech – pomoc a podpora rodičů samoživitelů, která s trakařem, na kterém byly naložené jesličky, vyrazila v sobotu 9. ledna na
koledovací štaci a objela Dolní Žandov,
Odravu, Lipovou a Okrouhlou. Na přesuny
mezi jednotlivými obcemi ale využily dodávku, která je všechny i s trakařem dokázala pobrat.
Celkem se na Chebsku letos vytvořilo 12
skupinek složených ze 48 koledníků a 11
vedoucích, a také jsme měli 15 stacionárních kasiček na těchto místech: v Chebu:
MedLenka, Špalíček Café & Baguetterie,
Květinářství Violka, Květinářství Pavlina
Jelínková, U Chebské Mydlářky, Lékárna
Evropská,
Zdravotní
potřeby
I. Schreinerová, Caffé 11, Knihkupectví
Kosmas, El Caffé, Městská knihovna,
Gallerry Caffé, chrám sv. Mikuláše a Alžběty a Řk fara; ve Františkových Lázních:
Řeznictví u Martina a v Galerii Jantarová
komnata; v Dolním Žandově: Potraviny u
Honzy a SAZKA Průmyslové zboží.
V chebské farnosti se podle předběžného sčítání vybralo 175 592 Kč a 79,5 euro,
což je celkem 177 443 Kč. Dále přišlo
5.000 Kč na náš tříkrálový účet. Celkový
výtěžek činí 182 443 Kč. Když to srovná-

me s loňskem, kdy jsme nemohli tradičním
způsobem koledovat a výtěžek byl tak pouze 98.266 Kč, je to nárůst téměř o 100 %.
Místní podíl, který je 65 % z celkové
vykoledované sumy (tj. 118 588 Kč), bude
jako obvykle použit na podporu charitních
projektů a projektů sociálních služeb přímo
v Chebu a bude rozdělen takto:
▪ 40 % (tj. 47 435 Kč) na služby Hospice
Sv. Jiří o. p. s., rodinám, které se starají
doma o své umírající
▪ 35 % (tj. 41 506 Kč) na služby starým,
nemocným a sociálně potřebným v Chebu,
které zprostředkovává Farní charita Cheb
a na podporu dobrovolnictví na Chebsku
skrze Dobrovolnické centrum při Farní
charitě Cheb
▪ 20 % (tj. 23 718 Kč) na rozvoj služeb
Diecézní charity Plzeň v Chebu, která poskytuje pomoc lidem bez domova v Noclehárně Betléma, v Azylovém domě Betlém
a v Nízkoprahovém denním centru.
▪ 5 % (tj. 5.929 Kč) pro Jindříška Radu na
léčbu a rehabilitaci, které nehradí zdravotní
pojišťovny.
Všem dárcům i spolupracovníkům Tříkrálové sbírky ze srdce děkujeme a přejeme
hodně Božího požehnání do celého roku.
Eva Kolafová
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farnosti. Tentokrát bylo potřeba doplnit zásoby konzerv, aby pracovnice Nádechu
mohla vždy dát příchozímu rodiči suroviny
na uvaření kompletního jídla.
Děkuji Vám všem, kteří jste přispěli
svými nákupy a také Vám, kteří jste přispěli finančně. Sešla se tak velká dávka finanční pomoci, že i po nákupu další várky
konzerv, zbylo ještě dost prostředků na 7
balíků velkých dětských nočních plen, po
kterých je stále velká poptávka. Díky. 😊
eko

SBÍRKA PRO NÁDECH
Vzpomínáte, jak se naše farnost už před
více než rokem zapojila do aktivity iniciované otcem Metodějem z Františkových
Lázní Peče celá ekumena? Na této iniciativě se od počátku podílí celá řada farností
a sborů různých církví, ale i mnoho jednotlivců bez církevní příslušnosti z okresu
Cheb a blízkého okolí. V době vrcholící
epidemie dodávala doma napečené dobroty
a nákupy ovoce a džusů jako výraz podpory a poděkování zdravotníkům bojujícím
s covidem do Chebské nemocnice.
Po zlepšení situace v nemocnici rozšířila
tato iniciativa oblast svého působení. Změnila název na Ekumena pomáhá/ Peče celá
ekumena a dala si za cíl pomáhat dál tam,
kde je nejvíce třeba. Jednou ze skupin, které jsou ve společnosti nejvíce zasaženy situací kolem epidemie jsou rodiče samoživitelé. A právě jim se věnuje spolek Nádech
Cheb – pomoc a podpora rodičů samoživitelů a jim také pravidelně nyní naše iniciativa pomáhá. Pro ně jsme počátkem února
dělali sbírku, protože byla zase řada na naší

POSTNÍ DAR PRO UKRAJINU
Během postní doby budou opět k dispozici
tradiční papírové kasičky, do kterých je
možné střádat svůj postní příspěvek na
podporu lidí, kteří se ocitli v nějaké sociální tísni či nouzi. Letošní sbírka „Postní almužna“ či „Postní dar“ bude určena na
zmírnění utrpení uprchlíků z válkou sužované Ukrajiny či na podporu projektů, které budou zaměřeny na pomoc strádajícím
lidem na Ukrajině.
Petr Hruška

ZPRÁVY Z LORETY
Také na letošní rok už jsou objednané
čtyři svatby, a to na 30. dubna, 25. června,
16. července a 1. října. Všechny budou v
kostele. Snoubenci si kostel vždy sami vyzdobí, ale tu rozsypanou rýži nebo papírové kytičky pak musí uklízet naše služby,
tedy členi skupiny dobrovolníků Spolku
Maria Loreto. A ti, ačkoliv jsou všichni v
seniorském věku, s pomocí Boží i tohle
dobře zvládají.
ako

SVATBY NA LORETĚ
Stále častěji si volí snoubenci pro svatební
obřad Loretu. Pokud jde o svatbu křesťanskou, přijmou snoubenci svátost manželství
v kostele. Je-li svatba civilní, probíhá svatební obřad na zahradě. Tam však byl původně velký hřbitov a jak řekla jedna z našich loretánských dobrovolnic, „Já bych na
hřbitově svatbu rozhodně mít nechtěla“.

14

Č. 2 – PŮST 2022

ZPRAVODAJ CHEBSKÉ FARNOSTI

OuKhej!
v blízké dojezdové vzdálenosti (vlakem,
autobusem, auty). V případě nepříznivého
počasí mokrá varianta na faře a v okolí.
Přihlášky: Na farářovu mailovou adresu
(farar@farnostcheb.cz) nejpozději týden
před konáním akce; pro děti, které nebudou
mít doprovod svého zákonného zástupce,
bude k dispozici písemná přihláška s pověřením doprovodu někoho z dospělých.

CESTOU NECESTOU
V březnu obnovujeme naši společnou pouť
„Cestou necestou“, na kterou jsme se
s dětmi z naší farnosti vydali v září a kterou jsme v zimě na tři měsíce přerušili. Na
pokračování v této pouti jsou zváni nejen
rodiny, ve kterých se děti připravují na
první přijímání či křest, ale i kdokoli další.
V sobotu nás čeká výprava, v neděli rodinná mše svatá od 10 hod. u sv. Mikuláše.
Téma 7 „S“: Příprava školních dětí na
křest (či obnovu křtu) a na první svaté přijímání (či na hlubší prožití slavení mše svaté) jako Slavnosti Služby, Společenství,
Slova, Svátosti, Stvoření a Smíření.

1. „JDI A JEDNEJ TAKÉ TAK“ 2. – 3.
10. 2021: Špitálský vrch v Chebu
Mše svatá jako missio = slavnost přítomnosti Ježíše Krista ve službě milosrdenství
2. „DALA VŠECHNO, CO MĚLA“ 6. –
7. 11. 2021: Otovský vrch u Hazlova
Mše svatá jako communio = slavnost přítomnosti Ježíše Krista ve společenství
3. „JEMNÝ HLAS TICHA“ 5. – 6. 3.
2022: Zelená hora u Chebu
Mše svatá jako verbum = slavnost přítomnosti Ježíše Krista ve slovu života
4. „TOTO JE MÉ TĚLO“ 2. – 3. 4.
2022: Maria Loreto u St. Hrozňatova
Mše svatá jako mysterium = slavnost přítomnosti Ježíše Krista ve svátosti oltářní
Po stopách Velké křížové cesty na Loretu
5. „NOVÉ NEBE A NOVÁ ZEMĚ“ 7. –
8. 5. 2022: Chlum svaté Máří
Mše svatá jako re-creatio = slavnost přítomnosti Ježíše Krista v celém stvoření
6. „RADUJTE SE SE MNOU“ 5. – 6. 6.
2022: Kyselka u Skalné
Mše svatá jako reconciliatio = slavnost přítomnosti Ježíše Krista v daru smíření
7. „VY JIM DEJTE JÍST“ 19. 6. 2022:
Sv. Mikuláš a Alžběta
Mše svatá jako eucharistia = přítomnost
Ježíše Krista ve slavnosti eucharistie o
Slavnosti Těla a Krve Páně spojené se
křtem a prvním přijímáním

Účastníci: Děti z farnosti, jejich kamarádi a rodiče, případně další zájemci z farnosti, kteří se chtějí vydat na společnou
cestu vnitřní i vnější. Děti, se kterými nepůjde některý z jeho zákonných zástupců,
musí mít předem domluvený a písemnou
přihláškou potvrzený doprovod někoho z
dospělých.
Trasa: Zpravidla počítáme se sobotním
výšlapem kolem 6 km v blízkosti Chebu či
15
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třeba si připravit jiné zavazadlo.“
„A jaké?“, vykulí udiveně oči. „Kožíšek?
Jídlo?“
Kroutím hlavou.
Zadívá se na mne bezradně, zamyšleně.
Ten můj malý poutníček... Pak si vzpomene a rozzáří se. „Něco hezkého, co jsem
udělal?“
Zakývám. „Jenže to nemusíš balit. To by se
ti balilo těžko. To za tebe udělají andělé.“
„Na nic nezapomenou?“
„Neboj se. Na nic!“
Spokojeně přikývne. Andělům věří. Andělům se má věřit. „Ale nezapomenou přibalit, že jsem včera zalil kytičky?“
„Ne!“
Vybalí kufříček. Vysvobodí plyšovou
kozu. Začne si hrát s vláčky. O jednu starost má méně. Kufříček do nebe mu jednou
zabalí andělé.
Já ale na ten kufřík myslím dál. Copak
o to. Andělé na nic nezapomenou. Ale
hlavně, aby měli co balit.
Udělala jsem v poslední době něco...
Něco, co by mi mohli přibalit?
(Z knížky Eduarda Martina Babičky a andělé)
rym

KUFŘÍČEK DO NEBE
Vnuk si připravuje kufříček. Dává si do něj
bonbóny, hračky. Chtěl by si do něj dát co
nejvíc, jenže kufřík je malý. Každou chvilku ho zkouší zavřít, nejde to, něco by musel vyndat, a tak obsah stále přerovnává.
Se zájmem ho pozoruji. Zřejmě se chystá
na dlouhou cestu, radši ho neruším.
Nakonec mi to ale nedá. „Kam se chystáš?
Daleko?“
„Jo.“
„Tak kam se chystáš? Můžu ti do kufříku
něco přidat, když mi to řekneš.“
„Do nebe.“
„Do nebe?“ nechápu.
„No, kdybych umřel...“
Nedávno byly Dušičky, zapalovali jsme
svíčky na hrobě a vnuk to prožíval víc,
nežli jsem si myslel. Ještě si ale vůbec neumí představit, co to znamená odejít z toho
světa. Bere to jako návštěvu příbuzných.
„Ty neumřeš!“
„No, kdybych umřel...“, zkouší nacpat do
kufříčku ještě plyšovou kozu, ale dlouhé
nohy pořád někde přečnívají. „Člověk musí
bejt holt připravenej...“.
Jako bych slyšela jeho strýce. Taky rád používá slovo „holt“.
„Neumřeš...! Kromě toho, do nebe je stejně

SPOLKY A SPOLEČENSTVÍ
SPOLEK MARIA LORETO

KLUB KŘESŤANSKÝCH ŽEN

PŘEDNÁŠKA

ŽENY SE BUDOU OPĚT SCHÁZET

O KOSTELE SV. VÁCLAVA

Po několikaměsíční přestávce obnovuje
Klub křesťanských žen opět činnost. První
schůzka je stanovena na čtvrtek 1. března
od 14 hodin v klubovně v Dlouhé ulici
č. 12. Předsedkyně A. Kolková na ni zve
všechny členky i nové zájemkyně o členství.
ako

Spolek Maria Loreto připravuje na pátek
11. března přednášku Petra Berana o kostele sv. Václava v Chebu. P. Beran nás seznámí nejen se zajímavou historií tohoto
kostela, ale i s jeho vybavením. Přednáška
se koná přímo v kostele sv. Václava. Začne
v 15 hodin, vstup je zdarma. Spolek Maria
Loreto zve k hojné účasti.
16
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Z KANCELÁŘE
Jako variabilní symbol uveďte, prosíme, své r. č. bez čísla za lomítkem a do poznámky uveďte účel daru, např.: dar farnosti, dar na střechu kostela sv. Mikuláše,
dar na M. Loreto, pohřeb, křest, svatba
apod. V případě daru vám na požádání
vystavíme v kanceláři farnosti Potvrzení o
daru, které dárce může uplatnit k odečtu
darované částky od základu daně z příjmu.

Z FARNÍCH MATRIK
Pohřby:
7.1. Helena Šebová
13.1. Helena a Bartoloměj Petíkovi
19.1. Pavel Bača
28.1. Eva Dudová
31.1. Patrik Koki
4.2. Vladimír Sobotka
8.2. Vlasta Hlaváčová

ÚKLIDY U SV. MIKULÁŠE

EKONOMIKA FARNOSTI

V době koronavirové zajišťuje malý úklid
velké lodi a věže pokladní Zdeňka Nykodýmová. O presbytář, sakristii a WC se stará kostelnice Veronika Peťovská.
Moc děkujeme!

Sbírky liturgické:
Cheb:
1. 1. 2.484 Kč
2. 1. 3.582 Kč
9. 1. Tříkrálová sbírka
16. 1. 6.197 Kč
30. 1. 4.122 Kč
6. 2. 2.967 Kč
13. 2. 4.847 Kč
Dolní Žandov:
1. 1. 823 Kč
2. 1. 160 Kč
9. 1.
120 Kč
15. 1.
180 Kč
4. 2.
330 Kč
12. 2.
152 Kč
Pravidelné příspěvky převodem:
leden: 12.950 Kč
Sbírky účelové:
23. 1. Biblický apoštolát 2.378 Kč

POŽEHNANÉ VELIKONOCE
Nám všem v naší farnosti vyprošuji a přeji
duchovně prožité a požehnané svátky velikonoční, pravou radost ze Vzkříšení. V tyto
dny si také přejeme, aby byly velikonoční
svátky veselé, a v duchu starých lidových
tradic přinesly bohatou pomlázku. Takže k
tomu ještě přidávám za sebe: Aby nám tyto
svátky přinesly kromě pomlázky také hojné
duchovní plody.
Přeju rovněž všem hezké dny a pěkné jaro, které už možná nám všem přinese více
klidu, radosti, a snad i konec těch nekonečně dlouhých podivných časů. Doufám, že
už se budeme moci zase volně scházet
a navštěvovat se, beze strachu z nákazy.
Určitě se už jeden na druhého těšíme.
K tomu ať nám žehná Pán.
Mám vás všechny rád. Nezapomínejme,
že jsme na tomto světě jenom na návštěvě,
a proto se k sobě musíme chovat vstřícně,
hezky, jako lidé, kteří se mají rádi, pomáhají si a nechtějí si ubližovat. Toto je moje
poselství nám všem, kteří tady žijeme.
Bohu díky.
To přeje váš spolufarník
Zdeněk Vild

FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
Možnosti, jak finančně přispět na život
a službu farnosti:
1) hotovostní dar v kanceláři farnosti
(po domluvě s D. Vrbovou)
2) hotovostní dar do kasiček
(chrám sv. Mikuláše a kaple sv. Jana - fara)
3) převod na účet farnosti:
č. 781 704 309 / 0800
17
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NENECHTE SI UJÍT
▪ Postní završení synodního procesu ve
farnosti 2. 3. – 13. 4. (podrobně na str. 4)
▪ Popeleční středa s uvedením do závěru
synodního procesu ve farnosti a udělováním popelce ve středu 2. 3. od 17:00 ve
farní kapli v Chebu
▪ Cestou necestou – společné putování
pro malé i velké každou první sobotu
v měsíci; podrobněji na str. 15
▪ Rodinná mše svatá zpravidla každou
první neděli v měsíci (březen až červen) od
10:00 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty
▪ Bohoslužby v kostele sv. Václava každý postní pátek od 17:00 (březen), resp.
18:00 (duben)
▪ Synodní kafe po nedělních ranních
bohoslužbách v postní době od 10:45 na
faře (podrobný rozpis viz str. 4)
▪ Synodní skupinky o postních středách
od 9:00 a 19:00 na faře v Chebu
▪ Přednáška Petra Berana o kostele sv.

Václava tamtéž v pátek 11. března v 15:00
▪ Poutní slavnost Zvěstování Páně
v pátek 25. 3. od 17:00 v kostele Zvěstování na Františkánském náměstí v Chebu
▪ Večer chval na závěr diecézní fáze Synody o synodalitě ve středu 30. 3. 19:00
▪ Velké křížová cesta na Loretu v sobotu
2. 4. sraz v 9:00 u bývalého 2. zastavení
(lokalita Nad rybníky) – „Cestou necestou“
▪ Bohoslužba pokání se zpovídáním
v pondělí 11. 4. od 18:00 ve farní kapli
▪ Velikonoční triduum 14. – 17. 4. (v
Chebu Zelený čtvrtek 18:00, Velký pátek
18:00, Vigilie 21:00, Boží hod 10:00;
v Žandově Zelený čtvrtek 16:00, Boží hod
12:00); podrobněji v příštím čísle
▪ Noc kostelů v pátek 10. 6.
▪ Poutní maraton v sobotu 18. 6.
▪ První svaté přijímání o Slavnosti Těla
a Krve Páně v neděli 19. 6. od 10:00
v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty

ZE SVĚTA
▪ beYOUtifull víkend pro dívky 12–20
let 4. – 6. března na DCM v Plzni; podrobnosti na www.dcmplzen.cz/akce
▪ Postní rekolekce pro spolupracovníky
ve farnostech s P. Richardem Polákem
v sobotu 12. 3. od 9:30 do 15:30 na biskupství; přihlášky do 7. 3. pastoracni@bip.cz
▪ Světové setkání rodin v naší diecézi
v sobotu 25. června v Plzni – Lobzích
v kostele sv. Martina a Prokopa u saleziánů
a v přilehlém parku; na programu slavení
eucharistie, katecheze biskupa, přednáška,

divadlo, dílny pro děti, program pro náctileté, hudební festival PilsAlive…
▪ Postní rekolekce s biskupem Tomášem na téma „Blahoslavenství“ se konají
25. – 27. 3. na Perninku a Horní Blatné;
přihlášky na www.bip.cz/reko22.
▪ Quest 2022 – letní camp pro mladé
křesťany a hledající (12 – 15 let) 24. –
30. 7. v Jesenici; více na dcmplzen.cz/akce.
▪ Celostátní setkání mládeže 14 – 26 let
9. – 14. srpna v Hradci Králové; více na
celostatnisetkanimladeze.cz.

FARNÍ TAXI
Služba potřebným při dopravě na nedělní bohoslužby v obvyklém režimu. Zájemci
o odvoz se mohou domlouvat s paní Jaroslavou Rymešovou (tel.: 604 131 721), paní
Vlastou Černochovou (tel: 732 973 036), panem Karlem Vnenkem, (tel: 730 156 536),
nebo také panem Kubinčanem (telefon: 732 982 269). Příspěvek za odvoz dobrovolný.
18
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FARNÍ KALENDÁŘ
2. 3.
4. 3.
5.10.
3.
6. 3.

7. 3.
9. 3.
11. 3.
12. 3.
13. 3.

14. 3.
16. 3.
18. 3.
19. 3.
20. 3.

21. 3.
23. 3.
25. 3.
26. 3.
27. 3.

30. 3.
1. 4.
2. 4.
3. 4.

4. 4.
6. 4.
8. 4.
9. 4.
10. 4.

11. 4.
11. 4.
13. 4.

středa
pátek
sobota
neděle

17:00
17:00
17:00
10:00
10:45
18:00
pondělí 15:00
středa
8:00
pátek
17:00
sobota 17:00
neděle
10:00
10:45
18:00
pondělí 15:00
středa
8:00
pátek
17:00
sobota 17:00
neděle
10:00
10:45
18:00
pondělí 15:00
středa
8:00
pátek
17:00
sobota 17:00
neděle
10:00
letní čas 10:45
18:00
středa
8:00
pátek
18:00
sobota 19:00
neděle
10:00
10:45
18:00
pondělí 15:00
středa
8:00
pátek
18:00
sobota 19:00
neděle
10:00
10:45
18:00
pondělí 15:00
pondělí 18:00
středa
8:00

Popeleční středa: Uvedení do Synody farní kaple Cheb
mše sv. za nemocné (16:00 adorace)
kostel sv. Václava
slavení eucharistie
farní kaple Dolní Žandov
mše 1. POSTNÍ (rodinná)
chrám sv. Mikuláše a Alžběty
1. synodní kafe: Rozlišování
farní sál Cheb
Cheb
slavení eucharistie
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
LDN Amica
mše + 9:00 / 19:00 synodní skupinka
farní kaple Cheb
mše za členy Živého růžence (16:30 růž.) kostel sv. Václava
slavení eucharistie
farní kaple Dolní Žandov
mše 2. POSTNÍ NEDĚLE
chrám sv. Mikuláše a Alžběty
2. synodní kafe: Dialog
farní sál Cheb
Cheb
slavení eucharistie
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
DPS Spáleniště
mše + 9:00 / 19:00 synodní skupinka
farní kaple Cheb
slavení eucharistie (16:30 růženec)
kostel sv. Václava
slavení eucharistie (sv. Josefa)
farní kaple Dolní Žandov
mše 3. POSTNÍ NEDĚLE
chrám sv. Mikuláše a Alžběty
3. synodní kafe: Promlouvání
farní sál Cheb
Cheb
slavení eucharistie
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
DPS Skalka
mše + 9:00 / 19:00 synodní skupinka
farní kaple Cheb
Poutní slavnost Zvěstování Páně
kostel Zvěstování
slavení eucharistie
farní kaple Dolní Žandov
mše 4. POSTNÍ NEDĚLE
chrám sv. Mikuláše a Alžběty
4. synodní kafe: Slavení
farní sál Cheb
Cheb
slavení eucharistie
farní kaple Cheb
mše + 9:00 / 19:00 synodní večer chval farní kaple Cheb
mše sv. za nemocné (17:00 adorace)
kostel sv. Václava
slavení eucharistie
farní kaple Dolní Žandov
mše 5. POSTNÍ (rodinná)
chrám sv. Mikuláše a Alžběty
5. synodní kafe: Spoluúčast
farní sál Cheb
Cheb
slavení eucharistie
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
LDN Amica
mše + 9:00 / 19:00 synodní skupinka
farní kaple Cheb
mše za členy Živého růž. (17:30 růženec) kostel sv. Václava
slavení eucharistie
farní kaple Dolní Žandov
mše Květná NEDĚLE
chrám sv. Mikuláše a Alžběty
6. synodní kafe: Poslání
farní sál Cheb
Cheb
slavení eucharistie
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
DPS Spáleniště
bohoslužba pokání a zpovídání
farní sál a fara
mše + 9:00 / 19:00 synodní skupinka
farní
Chebkaple Cheb
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PRAVIDELNOSTI
Řk farnost Cheb (Cheb, D. Žandov, Milíkov, Pomezí, Tuřany, Odrava, Okrouhlá, Lipová, Nebanice)
FARNÍ DŮM: KOSTELNÍ NÁM. 15, 350 02 CHEB; tel.: 354 422 458; IČ: 477 22 347
farnost@farnostcheb.cz; www.farnostcheb.cz; č. účtu: 781 704 309 / 0800
Farář: Petr Hruška, pastýř a 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, kostelnice, mikulas@farnostcheb.cz
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 / od dubna 19:00 farní kaple D. Žandov
slavení eucharistie – farní mše
kostel sv. Mikuláše Cheb
synodní kafe na faře
farní sál / salonek / knihovna
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 se synodním tématem
kaple sv. Jana fara Cheb
St
9:00 synodní skupinka / 19:00 synodní skupinka
salonek fara Cheb
Čt
14:30 Modlitby matek (čas dle domluvy)
salonek fara Cheb
Pá
16:00 možnost svátosti smíření (1. pátek adorace)
farní kaple Cheb
Pá
16:30 modlitba růžence (2. pátek živý růženec)
farní kaple Cheb
Pá
17:00 mše svatá / od dubna 18:00
farní kaple 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
10:45
18:00

ZPRAVODAJ CHEBSKÉ FARNOSTI pro svoji vnitřní potřebu vydává Řk farnost Cheb. Redakční tým: J. Rymešová, J. Karasová, D. Kučerová, A. Kovaříková, D. Vrbová, K. Vnenková, J. Klíchová. Za obsah zodpovídá
Petr Hruška. Redakce si vyhrazuje právo na redakční úpravu zaslaných příspěvků. Celkový náklad 300 výtisků.
Vychází nepravidelně. Toto číslo vyšlo 27. 2. 2022, příští vyjde nejspíše 10. 4. 2022. Příspěvky možno odevzdávat v kanceláři, redakci či zaslat na zpravodaj@farnostcheb.cz do uzávěrky čísla 31. 3. 2022.
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