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SLOVO FARÁŘE
Moji milí,
když jsem psal své slovo do postního čísla
Zpravodaje, vrcholila druhá vlna ruských
raketových útoků na Ukrajinu a sílil tlak
okupačních jednotek ruské armády na Kyjev a Charkov. Mnozí jsme byli v šoku a
nevěřícně hltali zprávu za zprávou v naději,
že to je snad nějaké virtuální cvičení, a ne
bratrovražedný masakr. Od té doby se
mnohé posunulo, ale mnohé ještě více zatemnilo. Ukrajina statečně vzdoruje, ale
mír, jak zatím v dohledu asi není. Naopak
se odkrývají další a další krutosti genocidního typu. Zdá se, že vraždění, mučení a
vyhlazování civilního obyvatelstva včetně
dětí nejsou jen nějaké excesy „férově“ vedené války (existuje-li vůbec něco takového), ale že je to součástí nějaké až ďábelské
strategie této pro mnohé z nás ve 21. století
v Evropě stále ještě nepředstavitelné, kruté
a ničím neomluvitelné agrese jednoho bratrského národa vůči druhému.
A přesto – či spíše právě proto – se mi o
to hlouběji již od prvních okamžiků, kdy
jsem je slyšel, vryla do srdce slova modlitby, kterou se papež František modlil při generální audienci 16. března 2022, modlitby
nazvané Pane, odpusť nám válku.
V ní je ten, kdo se jí modlí, nejprve pozván k úžasu nad tajemstvím Kristova ztotožnění se s trpícími. Kristus je zde oslovován jako ten, kdo se rodí uprostřed bombardování v Kyjevě, je odveden na frontu a
umírá v náručí své matky v bunkru
v Charkově. Pak se ale sám modlitebník
začíná ztotožňovat s oněmi agresory, kteří
toto vše na nevinných lidech páchají. Ano,
„odpusť nám, když svou krutost svádíme na
svou vyčerpanost, když svou zuřivost
omlouváme svou bolestí…“, šeptají
s úžasem naše rty. A dochází nám, jaké
kruté války vedeme často i my sami – uv-

nitř našich srdcí, našich rodin, našich obcí,
našeho národa… Války myšlenek, idejí a
ideologií, které jsou přesvědčené, že ony
jsou ty jedině pravdivé. Války sarkastických, ironických a despektu plných slov,
která jsou ostřejší než kterýkoli dvojsečný
meč. Války našich způsobů jednání, skrze
které si chceme stvořit svět jen a jen náš, po
našem, kde nás „ti druzí“ nebudou vyrušovat z našich vizí o všelidském dobru…
Války malicherných politik, které sice hlásají, že jejich cílem je dobro všech, ale při
jejichž prosazování by půlku společnosti
nejraději sprovodily ze světa…
A tak, Pane, šeptáme dále, „ať se neděje
naše vůle, nevydej nás napospas našim
skutkům“! A naše srdce postupně měkne.
Rozšiřuje se. Odkládá své malé, ale o to
ostřejší a o to více smrtící zbraně. Odpusť
nám, když stále znovu a znovu i my zabíjíme své bratry, své sestry, své rodiče, své
děti… Odpusť nám tuto naši osobní válku,
Pane. „Zastav nás, Pane, zastav nás!“
A v této tiché proměně našeho srdce postupně roste naše naděje. Naděje, že to, co
se v malém děje v nás, se může dít i ve velkém kolem nás. Že právě tato osobní proměna je naším na první pohled nepatrným,
ale v Božím království zásadním přínosem
pro zastavení těch velkých ruských i jakýchkoli jiných „Kainů“ dneška. Naděje, že
až budou zastaveni, že se budeme moci i na
ně začít učit dívat jako na své bližní. Zraněné, zfanatizované, možná nekající, ale
hluboce nemocné bližní. Jenom skrze setkání tohoto „milosrdenství“ a „bídy“ (misericordia a misera), o kterém mluvil papež
František v souvislosti se setkáním Ježíše
s cizoložnou ženou, vede společná cesta
dnešního světa k pokoji. Rád bych po této
společné cestě šel spolu s vámi se všemi.
I v naší farnosti.
Váš Petr
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SLOVO PAPEŽE
Pane, odpusť nám válku
Pane Ježíši Kriste, Synu Boží,
smiluj se nad námi hříšnými!
Pane Ježíši, jenž ses narodil v Kyjevě uprostřed bombardování, smiluj se nad námi.
Pane Ježíši, jenž jsi zemřel v náručí
své matky v bunkru v Charkově,
smiluj se nad námi.
Pane Ježíši, jenž jsi byl poslán na frontu
ve dvaceti letech, smiluj se nad námi.
Pane Ježíši, jenž ve stínu svého kříže znovu
vidíš vztyčené zbraně, smiluj se nad námi!
Odpusť nám, Pane!
Odpusť nám, že nám nestačilo probodnout
tvou dlaň hřeby, ale že hasíme svou žízeň
krví těl, která byla zbraněmi roztrhána
na kusy.
Odpusť nám, že dlaně, které jsi stvořil,
aby chránily, se proměnily v nástroj smrti.
Odpusť nám, Pane, když znovu a znovu
zabíjíme své bratry, odpusť nám, když
jako Kain sbíráme kameny na svém poli,
abychom jimi zabili Ábela. Odpusť nám,
když svou krutost svádíme na svou
vyčerpanost, když svou zuřivost
omlouváme svou bolestí.
Odpusť nám válku, Pane.
Odpusť nám válku, Pane.
Pane Ježíši Kriste, Synu Boží,
voláme k tobě! Zastav Kainovu ruku!
Osviť naše svědomí,
ať se neděje naše vůle,
nevydej nás napospas našim skutkům!
Zastav nás, Pane, zastav nás!
A až zastavíš Kainovu ruku,
ujmi se i jeho. Je to náš bratr.
Ó, Pane, učiň přítrž násilí!
Zastav nás, Pane! Amen.

PANE, ODPUSŤ NÁM VÁLKU!
Přinášíme text modlitby papeže Františka,
kterou pronesl na generální audienci 16.
března 2022, jejíž autorem je neapolský arcibiskup Mons. Domenico Battaglia. Od té
doby se jí modlíme i v naší farnosti – jako
pozvání nechat v sobě samotných do hloubky přetvořit a uzdravit všechny kořeny našich vnitřních válek, sporů a agresi vůči
našim blízkým. Především pak vůči těm,
kteří zastávají nějaký jiný názor či vycházejí z nějaké jiné životní zkušenosti.
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SPOLEČNÁ CESTA
Středeční, Ivana, Otcové, Ekumena, PRF,
KKŽ, Farní tým, Žandov, Neděle A, Neděle B, Neděle C) věnujících se 9 různým
tématům (7x základní otázce; 3x č. 1, 3, 4 a
6; 2x č. 8 a 9; 1x č. 2 a 7) a zpracovavších
25 zápisů. Některé skupinky se scházely
opakovaně (Farní tým 7x, Středeční 5x,
Nedělní A a B 4x, Otcové 3x, Ivana a Žandov 2x), ostatní se sešly jednou (Ekumena,
PRF, KKŽ, Neděle C). V každé skupince
se scházelo zpravidla mezi 5 a 10 lidmi,
jejichž účast se částečně prolínala (např.
nedělní skupinky po mši se stálými skupinkami přes týden), takže celkem se alespoň
jednoho ze synodních setkání mohlo zúčastnit cca 50 – 60 lidí, navíc jsme ve farním týmu jsme naslouchali 33 hlasům „z
okraje“ naší farnosti získaných osobními
rozhovory či korespondenčně.
Všem moc děkuji za vaši ochotu společně vnímat, jaká je naše „společná cesta“ a
kam nás na ní Duch svatý vede. Ať už jste
byli součástí některé ze stálých skupinek či
jste se zúčastnili třeba jen jednoho setkání,
nebo jste se za synodu osobně modlili.
farář Petr

SYNODA CHEBSKÉ FARNOSTI
V neděli 3. 4., na 5. neděli postní, bylo mší
svatou a následným setkáním cca 20 účastníků synodních skupinek ve farním sále
v naší farnosti ukončeno setkávání v rámci
celosvětové synody o synodalitě. Proces,
který tak trochu rozpačitě a tápavě odstartoval v říjnu, jehož základními „odstínům“
jsme se věnovali v listopadových, prosincových a poté i postních kázáních, se ve
farnosti oživil při setkáváních dvou až tří
skupinek na faře vždy po ranní nedělní mši.
Tam jsme prožili nejen rokování v dávno
zaběhlých „jednobarevných“ skupinách,
ale i vzájemné naslouchání si „přes hranice“ těchto našich bublin. A byla to radost.
Nyní jsou již všechny zápisy odeslány
do Plzně, kde jsou spolu s dalšími
z diecéze zpracovávány do diecézní syntézy, se kterou pak celosvětová synoda o synodalitě bude pracovat dál. Podobně se na
zápisy v naší farnosti podívá i naše pastorační rada a pokusí se z nich vnímat, kam
Duch svatý zve naši farnost v této době.
Ve farnosti se konalo celkem 32 synodních setkání ve 12 skupinkách (Pondělní,
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vání;
▪ církev by měla být otevřená, laskavá a
milosrdná k příchozím;
▪ uplatňovat ekumenu v praxi – například
slavit společné půlnoční bohoslužby;
▪ svou zralost by církev měla prokazovat
nejen ekumenickou, ale i přeshraniční spoluprací a pomocí Ukrajině i začleněním
Ukrajinců do farních společenství;
▪ malá společenství tvoří páteř farnosti,
měla by se i nadále setkávat nad dalšími
tématy, nabízet např. Kurzy alfa, manželské večery, pořádat duchovní obnovy a misijně působit;
▪ usilovat o svatost v běhu všedních dní,
být radostnými křesťany;
▪ církev by měla žehnat a dobrořečit
ostatním.
Na závěr setkání biskup Tomáš poděkoval všem, kteří se do synody v diecézi aktivně zapojili jako koordinátoři, účastníci
skupinek či se za synodu modlili, že všichni dohromady pomáhali vytvářet prostor
hledání směru naší další společné cesty,
aby byla prodchnuta Duchem svatým.
eko

SYNODNÍ SETKÁNÍ V PLZNI
Na závěr diecézní fáze synody o synodalitě
se v sobotu 2. 4. v Plzni Liticích konalo
synodální diecézní shromáždění farních
koordinátorů a dalších zapojených účastníků s biskupem Tomášem. Za chebský vikariát se setkání zúčastnili Alenka a František
Hromadovi, Eva Kolafová, Jan Horáček,
Věra Strachová, Jaromír Slezák, Helena
Čverha, Řehoř Urban a Pavel Bosman.
Před zaplněným sálem diecézní koordinátoři Jana Černíková a Jindřich Fencl prezentovali výsledky diecézní etapy: zapojilo
se 66 farností, které dohromady zaslaly více než 250 zápisů. Tyto zápisy koordinátoři
třídí do skupin podle jednotlivých témat
(„odstínů synodality“) a v rámci toho podrobněji podle určitých nejčastěji se opakujících témat. Z přibližně 200 stran textu,
který obdrželi a musejí teď zpracovat, pak
vytvoří 8 stran, do kterých se pokusí shrnout vše podstatné za naši diecézi.
Důležité výzvy, které se v zápisech ze
synodálních setkání nejčastěji opakovaly,
byly například:
▪ Vděčnost za papeže Františka, za synodu, setkání pomohla obnovit předkovidové
zvyky;
▪ církev by měla mluvit k lidem dnešním
jazykem, být srozumitelná, autentická a
pravdivá, aby ji lidé mohli brát vážně;
▪ neměla by být zahleděná sama do sebe,
ale propojovat ve farnosti lidi navzájem
napříč generacemi i bublinami;
▪ udržovat kontakty mezi farníky navzájem i novými komunikačními kanály;
▪ víc pracovat s mládeží – naslouchat jí,
brát ji vážně, ale nic nevnucovat, odpovídat
na otázky, které oni vzhledem k jejich současným problémům kladou;
▪ každý farník by měl začít u sebe, zamyslet se, jak mohu já pomoci?, zapojit se do
farních nebo charitních aktivit, sloužit dovnitř i navenek;
▪ svěřovat lidem úkoly dle jejich obdaro-

TROJIČNÍ SYNODALITA LIVE
Dále přinášíme malé svědectví jedné
z účastnic synodního setkání v Plzni, Alenky Svatošové – Hromadové.
Děkuji, že jsem se mohla zúčastnit sobotní
sešlosti v Liticích. Měla jsem smíšené pocity, když jsem si uvědomila, že se sice cítím chebskou farnicí, ale jsem vlastně takový pasažér, který se jen veze na vlnách
aktivit naší farnosti. O to větší mi udělalo
radost, že mně farář navrhl a ostatní v naší
středeční skupince s tím souhlasili.
Byla jsem na tomhle nádherném místě
poprvé a prožila jsem tam v té báječné společnosti smysluplný čas. Při pročítání sešitku Trojiční synodalita, který jsme tam dostali jako dárek, jsem si v kapitole Postoje
zatrhla bod „Nadšení příznivci“, v kapitole
5
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Pohyby všechny tři body, v kapitole Formace mám malinký otazník k bodu „Spirituální formace“ (asi bych všem doporučila
Školu modlitby, kterou jsme před časem ve
farnosti prožívali). Nicméně při zpáteční
cestě se mezi nás vloudily pochmurné myšlenky, které se v kapitole Nebezpečí týkají
bodů „Formalismus“ a „Imobilismus“. A
že je toho kolem nás dost. Což se netýká
jen církve, ale i celé společnosti.
Alena

společná cesta začala už dávno, když se
zde křesťané v Chebu v dávné historii společně modlili, spolupracovali a sloužili potřebným, když zde stavěli kaple, kostely,
špitály a kláštery, když společně trpěli nástupem nacistů, vyhnáním starousedlíků, za
komunistické
totality,
když
zde
v osmašedesátém zakládali první farní radu, když se začali scházet na ekumenických setkáních, když začali spolupracovat
přes hranice států, když vznikl chrámový
sbor, Klub křesťanských žen, spolek Maria
Loreto, farní knihovna či farní charita,
když skrze službu premonstrátů naše farnost byla více propojena s farností ve Skalné, když do Chebu přišli Petr Bauchner a
Petr Hruška, kteří si přáli, aby se sami farníci více zapojovali do života farnosti a
mohli o něm aktivně spolurozhodovat například členstvím v pastorační či ekonomické radě, když se farář učil spolupracovat s některými jáhny či kaplany atd. atd.
V dnešní post-kovidové době, nyní navíc
potemnělé stínem války, ale všichni hledáme nějakou ještě hlubší orientace a zakořenění ve vztazích, které „vydrží“. Možná,
že i právě ukončená formální diecézní část
synody k tomu něčím malým přispěje…
Nemůže to proto skončit u formalit, ale
chceme hledat, kudy dál teče tato „řeka života“. Všechny zápisy ze synodních skupinek obsahují to, co našim farníkům leží na
srdci, ať už se to týká farnosti, diecéze nebo celé církve, a proto se jimi budeme také
postupně zabývat v pastorační radě, abychom to, co je v našich zdejších možnostech vzali v potaz a v životě naší farnosti
pak také prakticky zohlednili.
Děkujeme vám všem, kteří jste se zúčastnili některé ze skupinek, i vám všem,
co jste odpověděli písemně na výzvu k zamyšlení nad synodními otázkami, i vám,
kteří jste se na celý proces modlili, aby nás
tím vším nesl Duch svatý.
eko

SPOLEČNÁ CESTA NEKONČÍ
Poslední březnový den byl zároveň tím posledním termínem, do kdy bylo možné
odesílat zápisy ze synodních setkání ve
farnostech. Po počátečním pomalejším rozjedu, začala u nás během února, a hlavně
března velmi intenzivní fáze synodních setkávání všech možných skupinek pravidelnými počínaje (pondělní modlitební skupinka, Růženec otců, Klub křesťanských
žen, ekumenická setkání, středeční ranní…) a jednorázově utvořenými za tímto
účelem (například skupinkami po nedělní
bohoslužbě) konče.
Výstupem ze setkání měl být zápis, který ale často nebylo tak úplně snadné tvořit.
Zazněla vždy spousta zkušeností, pozorování, názorů a myšlenek, které bylo potřeba
trochu utřídit, opakující se a blízké seskupit, ale nevynechat ani ty ojedinělé, které
ale, jak papež František zdůrazňoval, mohou být tím prorockým hlasem, který má
skrze synodu zaznít. Jak se přiznala jedna
ze zapisovatelek, první zápis, který tvořila
a zabral ani ne polovinu stránky, jí trval
skoro dvě hodiny. Za naši farnost jsme nakonec odeslali 25 zápisů. Některé vznikly
během jednoho setkání, některé byly výstupem z více navazujících.
Odevzdáním zápisů naše synodální cesta
ovšem nekončí (jen ta formální diecézní
fáze této papežem svolané synody), nýbrž
bude pokračovat stále dál. Jak opakovaně v
různých skupinkách zaznělo, naše farní
6
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CESTY VÍRY
nutím ruky. To prý je samozřejmost. „Víte,
tady jsme všichni buddhisté.“
Těžko odhadnu, jak by patrně taková
příhoda s mou velkou neopatrností skončila
u nás. Vybavila se mi totiž vzpomínka na
jiný zájezd. Procházeli jsme parkem obklopujícím jakýsi zámek. Na lavičce ležel zapomenutý krásný a evidentně drahý dámský deštník. Starší paní, která se neopomenula v žádném z navštívených kostelů okázale pokřižovat a pokleknout ke krátké
modlitbě, deštník sebrala se slovy „Já si ho
raději vezmu nebo ho ještě někdo ukradne.“ A víte, co mne na tom příběhu nejvíc
zaráží? Nikomu z naší dost početné skupiny výletníků to v tu chvíli nepřišlo nepatřičné.
Ne. Nedělám a nehodlám dělat žádnou
propagaci buddhismu. A už vůbec netvrdím, že jednání té dámy reprezentuje křesťany. Naopak. Těmito dvěma příhodami
vzdávám pouze hold všem lidem bez rozdílu, jaké náboženství vyznávají. Všem lidem, kterým poznaná Boží pravda a víra
proměňuje a ovlivňuje jejich životy. A
všem lidem, kteří podle své víry skutečně
žijí a jednají. I v těch zdánlivých maličkostech.
Tak ať nám světlo naší křesťanské víry
stále svítí na cestu i v této velice nelehké
rozbolavělé době.
Požehnané velikonoční svátky.
rym

MOBIL A DEŠTNÍK
Kdysi jsem vnukovi, který se od malička
zajímá o exotické rostliny, slíbila, že s ním
podniknu cestu do krajů, o kterých sní. Sliby se mají plnit, a tak jsme před nedávnem
spolu vycestovali na dva týdny na Srí Lanku. Proč o tom vůbec píšu? Abych se podělila o jednu zajímavou zkušenost.
V tropickém vedru jsme v davech dalších vystoupali hrbolatými stezkami a do
skály vytesanými schody na vrcholek hory
s ohromnou sochou Buddhy. Prošli jsme si
rozlehlý areál. Bosky, jak to zdejší tradice
a úcta vyžadují, a zase jsme se stejnou cestou vrátili zpět k autobusu. Kdoví, jak se to
přihodilo, ale ke svému zděšení jsem zjistila, že jsem tam někde v místě, kde jsme si
boty na chvíli odložili, nechala ležet mobil.
Vnuk se sice ochotně rozběhl zpět (nějakých 2 000 schodů), ale vrátil se udýchaný
a s nepořízenou. Žádnou naději jsem si nedělala. Tolik lidí tudy prošlo, vlastně stále
procházelo. To byly ne stovky, ale snad
tisíce. Od maličkých miminek v náručích
maminek po stařečky s hůlkami láskyplně
provázenými a podpíranými mladšími členy rodin. U vstupu stálo několik uniformovaných strážců. S pomocí naší průvodkyně
(žel, anglicky se už asi nikdy pořádně nenaučím) vysvětluji jednomu z nich, co se
mi přihodilo. Co následovalo, mne dojalo.
Policista mi nabídl čaj a ihned přivolal několik mužů z týmu. Ti si napsali mé číslo a
rozběhli se do okolí. Po chvíli se jeden objevil a s neskrývanou zjevnou radostí mi
vracel ztracený telefon. Nalezl ho na jednom skalním vršku nedaleko od „úložiště“
bot. Musela ho tam odnést opice. Makak.
Žije jich tam spousta a jsou neuvěřitelně
zvědaví a drzí. „Člověk to určitě nebyl,“
prohlásil s jistotou. Slova díků odbyl máv-

SLOVO ŽIVOTA
„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!“ (Mk 16,15)
Markovo evangelium vkládá tato poslední
slova do úst vzkříšenému Ježíši při jeho
jedinečném zjevení apoštolům.
Jsou shromáždění kolem stolu, jak jsme
je často vídali spolu s Ježíšem i před jeho
umučením a smrtí, ale tentokrát to malé
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společenství nese známky selhání. Zůstalo
jich jedenáct místo dvanácti, které chtěl mít
Ježíš při sobě. Když došlo na kříž, někdo
z přítomných ho zapřel a mnozí utekli.
Při tomto posledním a rozhodujícím setkání je zmrtvýchvstalý Ježíš kárá, že uzavřeli svá srdce slovům těch, kdo svědčili
o jeho zmrtvýchvstání. Zároveň však potvrzuje svou volbu a navzdory jejich křehkosti právě jim znovu svěřuje hlásání
evangelia, té dobré zvěsti, kterou je on sám
se svým životem a slovy. Po této slavnostní
promluvě se Zmrtvýchvstalý vrací k Otci,
ale zároveň „zůstává“ s učedníky a stvrzuje
jejich slova mimořádnými znameními.
„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!“
Společenství, které Ježíš vyslal, aby pokračovalo v jeho poslání, tedy není skupinou dokonalých lidí, ale spíše lidí povolaných především k tomu, aby „byli“ s ním,
aby zažívali jeho přítomnost a jeho trpělivou a milosrdnou lásku. Pak, pouze v síle
této zkušenosti, jsou posíláni „hlásat všemu
tvorstvu“ tuto Boží blízkost.
Úspěch poslání nezávisí jistě na osobních schopnostech, ale na přítomnosti
Zmrtvýchvstalého, který sám sebe svěřuje
svým učedníkům a komunitě věřících,
v níž roste evangelium v té míře, v jaké se
žije a hlásá. My jako křesťané tedy můžeme dělat to, že budeme svým životem a
svými slovy hlásat Boží lásku tím, že budeme odvážně vycházet ze sebe a nabízet
všem, s ohleduplností a úctou, poklady
Zmrtvýchvstalého, které otevírají naději.
„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!“
Jde o to svědčit vždy o Ježíšovi a nikdy
nestavět do popředí sebe. Dokonce se po
nás chce, abychom „zapírali“ sami sebe,
abychom se „umenšovali“ tak, aby on mohl
růst. Je třeba v sobě udělat místo síle jeho
Ducha, který vede k bratrství: „Musím následovat Ducha svatého, který při každém
mém setkání s nějakým bratrem nebo se-

strou mne činí připraveným, abych se s ním
nebo s ní sjednotil a dokonale jim sloužil.
Dává mi sílu, abych je miloval, jsou-li
mými nepřáteli. Obohacuje mé srdce milosrdenstvím, abych uměl odpouštět a chápat
jejich potřeby. A až přijde ta správná chvíle, dává mi horlivost k tomu, abych sděloval nejkrásnější věci ze svého nitra. Prostřednictvím mé lásky se projevuje a předává Ježíšova láska. (…) S Boží láskou
v srdci a skrze ni můžeme dojít daleko
a s mnoha dalšími lidmi se dělit o svůj objev (…) až tak, že druhý bude postupně zasažen Boží láskou v nás a začne se sjednocovat s námi. Budeme si navzájem pomáhat, sdílet ideály, plány a začneme si být
blízcí. Pouze pak budeme moci hovořit
a slovo se stane darem vzájemné lásky.“
„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!“
„Všemu tvorstvu“ – to je perspektiva,
díky níž si uvědomujeme, že patříme do
velké mozaiky stvoření, na což jsme dnes
mimořádně vnímaví. Mladí jsou na této
nové cestě lidstva mnohdy o krok napřed.
Ve stylu evangelia potvrzují činy to, co
hlásají slovy.
Robert z Nového Zélandu sdílí svou
zkušenost na webu: „Jedna probíhající aktivita v naší oblasti podporuje opravu přístavu Porirua v jižní části Wellingtonu na
Novém Zélandu. Do této iniciativy se zapojily místní autority, maorská katolická
komunita a místní kmen. Naším cílem je
podpořit tento kmen v jeho přání řídit
opravu přístavu, zajistit čistotu vody
a umožnit sběr škeblí a tradiční rybolov
bez obavy z kontaminace. Tato iniciativa
měla úspěch a vnesla mezi nás pravého ducha společenství.
Výzvou je zabránit tomu, aby se jednalo
jen o přechodnou záležitost, a udržet dlouhodobý program, který by pomohl, podpořil a přinesl skutečnou změnu.“
(Letizia Magri)
rym
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POMOC POTŘEBNÝM
Pokud máte, ubytované u sebe někoho,
kdo je na útěku před válkou na Ukrajině,
kdo by potřeboval pomoc s vyřizováním
potřebných dokladů na úřadech, zavolejte a
já vám předám kontakt na naši spolupracovnici, původem z Ukrajiny, která hovoří
výborně česky a může Vám pomoci tlumočit přes telefon nebo něco přeložit. Pokud
si chcete zažádat o solidární příspěvek na
energie, napište o poradíme Vám jak na to.
Na podporu lidí prchajících před válkou
z Ukrajiny byl i benefiční koncert 6. 4.
v našem chrámu sv. Mikuláše a Alžběty
(viz rubrika MIKULÁŠ A ALŽBĚTA). Pomoci
se rozhodli i herci a další spolupracovníci
Západočeského divadla v Chebu a v sobotu
23. 4. 2022 uspořádají benefiční představení divadelní hry Odysseus. Vstupné bude
symbolicky jenom 50,- Kč a diváci budou
moci hned na místě přispět do kasiček na
sbírku Charita pro Ukrajinu. Na tuto sbírku můžete stále přispívat i rovnou na účet
55660022 / 0800 v. s. 104.
Děkujeme Vám všem, kteří jste již nějak
přispěli nebo se chystáte, i všem, co se za
ukončení konfliktu a za mír na Ukrajině
modlíte.
Eva Kolafová

POMÁHÁME UKRAJINĚ
Myslím, že málokdo z nás by si dokázal
ještě před pár měsíci představit, že může
vypuknout v Evropě válka tak blízko našich hranic a že k nám budou přicházet tisíce uprchlíků denně. Napadení Ukrajiny ale
změnilo naši představu o tom, že ve 21.
století se mezinárodní spory budou řešit
výhradně diplomatickou cestou, a válka a
uprchlíci jsou naší novou realitou. Naštěstí
je ale také naší realitou vlna pomoci, která
se téměř okamžitě vzedmula a stále
v různých podobách trvá.
Hned první neděli nabídla řada farníků
na podporu lidí prchajících před válkou finanční i materiální pomoc a někteří i ubytování. K dispozici pro uprchlíky jsme po
konzultaci s pastorační radou nabídli od
minulého týdne i farní penzion v Dolním
Žandově, který zatím obsazen nikým nebyl, ale na faře v Lubech už ubytované dvě
rodiny jsou.
Město Cheb od prvních dnů se aktivně
pustilo do ubytováním příchozích i do spolupráce s ostatními organizacemi, aby se
každý mohl zapojit podle svých možností,
a pravidelně pořádá společné porady, kterých se také účastníme.
Na praktické pomoci uprchlíkům spolupracujeme se spolkem Nádech – pomoc a
podpora rodičů samoživitelů, kde se nyní i
této skupině klientů intenzivně věnují.
Většinou stejně přicházejí samotné ženy
s dětmi nebo seniory, takže je to, dá se říci
do určité míry i jejich cílová skupina.
Okamžitá materiální i potravinová pomoc
je průběžně pokryta z darů (oblečení, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, nábytek, pračky či lednice) od štědrých obyvatel
Chebu a okolí, finance jsou potřeba na individuální potřeby jednotlivých lidí.

PODPORA LIDÍ V NOUZI
Samozřejmě, že i přes toto současné zaměření na krizovou pomoc v souvislosti
s válkou na Ukrajině pokračují i běžné sociální služby pro každého, kdo je v nouzi či
kdo je nouzí ohrožen. Proto pokud se i někdo z vás dostanete do sociálně či ekonomicky ohrožující situace, nebojte se ozvat
naší farní charitě, budeme hledat cesty pomoci a podpory i pro vás. Je lepší přijít
včas, než pak náročně řešit situace, kdy se
už do tenat chudoby příliš zapleteme.
9

ZPRAVODAJ CHEBSKÉ FARNOSTI

Č. 3 – DUBEN 2022

MIKULÁŠ A ALŽBĚTA
Komentáře na YouTube a facebooku:
Sidi Lne: Dojalo mě to... Vždycky, když
slyším dětský zpěv, vzpomenu si na verše
Jana Zahradníčka „... a nohy dětské, jak
nohy apoštolů hnětou zem k podobě nové,
po níž se stýská všem.“
Jiří Dytrych: Dnes se odehrála v kostele
svatého Mikuláše a Alžběty v Chebu významná a krásná událost. Koncert na podporu Ukrajiny. Bylo to něco výjimečného a
silně emotivního. Velký dík patří všem, kteří
se na tom podíleli, i návštěvníkům, kteří vytvořili krásnou atmosféru. Mír a sláva
Ukrajině.
Libor Dušek: Děti byly skvělé, klobouk
dolů. Pro mne nejvíce dojemné bylo asi podání písně Imagine, včetně klavírního doprovodu té dívky ze 4. třídy. Jsem také nadšen z toho, jak moc byl obří chrám sv. Mikuláše dnes zaplněn. Velmi působivé.

KONCERT PRO UKRAJINU

V našem chrámu sv. Mikuláše a Alžběty se
ve středu 6. 4. 2022 konal benefiční pěvecký koncert na podporu lidí prchajících před
válkou z Ukrajiny, který uspořádaly děti z
5. základní školy, skauti ze střediska Dakota a jejich přátelé pod vedením učitelek Jany Haklové, Vilmy Velebové a Ivy Bezděkové. Za výborné ozvučení a krásné symbolické osvětlení děkujeme panu Tomáši
Černíkovi se synem, za grafické propagační
materiály Raven Studiu a HB Print, Vernonice Luhanové (placky a vlajka) a mnohým
podporovatelům především z řad rodičů
vystupujících dětí a chebských farníků.
Na koncertě se sešlo kolem 350 posluchačů a v rámci dobrovolného vstupného se
podařilo vybrat nádhernou částku 46 076
Kč, která je skrze fond Farní charity Cheb
určena pro financování průběžně vznikajících potřeby rodin s dětmi utíkajících před
válkou na Ukrajině ubytovaných v Chebu a
okolí. Příspěvky na tento benefiční účel je
možné zasílat také elektronicky, a to až do
11. 5. přes službu zřízenou na Darujme.cz
www.darujme.cz/projekt/1206192 (zřízeno
skrze Nadaci VIA, která výtěžek koncertu
do 20 tis. Kč zdvojnásobí).
Záznam z koncertu si můžete poslechnout na YouTube kanálu Řk farnost Cheb
(www.youtube.com/rkfarnostcheb).

Fotogalerie na Zonerama Farnostcheb
10
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RADY Z RADY
V poslední části jsme se pokusili zformulovat několik bodů, které mohou být důležité pro další cestu farnosti:
1. Zpomalení: Celkově zpomalit, tempo
přizpůsobit „nejpomalejším“, dělat věci
vědomě, být přístavem jistoty, místem nádechu pro různé skupiny a jednotlivce,
místem pro jednotu v rozmanitosti.
2. Růst zevnitř: Dát důraz na přirozené
procesy a růst „zevnitř“ (nedávat si vysoké
cíle, na které nemáme, navazovat na to, co
se daří), struktury vnímat jako podpůrnou a
služebnou „kostru“ pro tento růst.
3. Služebné týmy: Posílit tým na nedělní bohoslužbu; i v jiných služebných týmech se průběžně učit zdravé týmové spolupráci a mít „místa nádechu“. Rozvinout
oceňování spolupracovníků.
4. Malé skupinky: Podporovat přirozený i příležitostný vznik a růst malých skupinek, které mohou „zevnitř“ oživovat farnost v její šířce (vytvářet prostory a příležitosti, ale také do nich osobně zvát).
5. Být prostě spolu: Hledat (staro)nové
způsoby, jak prostě být spolu a být
s Bohem, jak si darovat navzájem čas (farní
dovolené, poutě, neformální farní den…).
6. Prolínání světů: Podporovat účast i
na akcích mimo farnost (ať už církevních či
mimocírkevních, tzv. „síťování“ míst života), a to nejen za účelem spolupráce (diakonie), ale také inspirace (spiritualita).
7. Kontemplace: Nabízet pravidelné
prostory a opory pro růst v tiché vnitřní
modlitbě a doprovázet v ní („místa ticha“).
Těšíme se, až budeme moci do příštího
setkání pročíst všech 25 zápisů z našich
farních synodních skupinek, abychom si
tento svůj pohled nechali prohloubit, rozšířit a obohatit i hlasy vás ostatních, kteří jste
byli ochotni účastnit se synodních setkání.
Za PRF Petr Hruška

PASTORAČNÍ RADA
Naše pastorační rada se sešla online
v lednu, abychom dali hlavy dohromady
nad tématem, jak u nás ve farnosti doprovázet synodní proces. Po sdílení osobních
zkušeností s dosavadním průběhem jsme si
vyjasnili, že je rozdíl mezi „synodou“
(formálním setkáváním se, které chtě nechtě vyžaduje nějaká pravidla a nějaké
struktury, kterých je třeba se držet, aby naše hlasy mohly být slyšeny až u papeže) a
„synodalitou“ (tj. živoucím tvůrčím procesem, který se děje uprostřed nás přirozeně
už tím, že „jdeme společně“, že společně
žijeme své křesťanství v konkrétních vztazích a v konkrétní spolupráci). Probíhající
formální „synoda“ má za úkol reflektovat a
dále podpořit žitou „synodalitu“. Ve druhé
části setkání jsme pak plánovali konkrétní
kroky, kterými by bylo možné synodní
proces na úrovni naší farnosti podpořit.
K vlastnímu synodnímu rozlišování jsme
se pak s pastorační radou sešli již naživo, a
to 24. února 2022. V první části jsme se
sdíleli o osobní radostné i bolestné zkušenosti se společnou cestou v naší farnosti i
v širší církvi. Radost prožíváme např. skrze
srdečné přijetí druhými, povzbudivá kázání
či večery chval, potkávání se s Kristem
mimo farnost, dobrou spolupráci farnosti
navenek či působení papeže Františka. Bolí
nás neporozumění a nedorozumění mezi
farníky, vzájemná izolace různých „bublin“, generační propast, dlouhá kázání, někdy vysoké, pro některé nesplnitelné nároky či polarizace a klerikalismus širší
církve. Pak jsme se ptali, co tvoří či tvořilo
onu atmosféru, kde se farníci i noví příchozí cítí dobře, přijati, vítáni a respektováni
v jejich jedinečnosti, co způsobuje polarizaci mezi křesťany, či jak zkušenost „zevnitř“ může prorůstat „ven“ a naopak.
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SPOLKY A SPOLEČENSTVÍ
v květnu autobusem pana Zakuťanského.
Kdo má zájem o pěknou celodenní pouť,
může se už nyní přihlásit u A. Kovaříkové.
Jízdné 450 Kč, pro členy SML je částečně
hrazené Spolkem, cena je tedy 300 Kč.
ako

MALÉ SKUPINY VE FARNOSTI
Při některých synodních setkáních zaznívalo povzbuzení pro náš Zpravodaj, aby
v něm byly zveřejňovány také informace
z různých malých skupin a společenství ve
farnosti, aby i ostatní farníci o nich věděli a
mohli se k nim případně připojit. A právě
k tomuto účelu byla již před lety vytvořena
tato rubrika, kterou ovšem dlouhodobě využívá jen Spolek Maria Loreto a Klub
křesťanských žen. Není v silách redakce
Zpravodaje, aby vysílala své „zvědy“ do
každé malé skupiny, která se ve farnosti
schází. Proto povzbuzujeme jejich vedoucí
či členy, aby do redakce své příspěvky,
podněty, pozvánky či reflexe posílali sami.
Datum uzávěrky čísla a kontakt na redakci
najdou v tiráži na poslední straně dole.
Velmi to může pomoci i těm, kteří nyní po
zkušenosti se synodním setkáváním mohou
hledat nějaké stálejší zázemí v nějaké stávající skupince (pokud tedy nemají chuť či
odvahu založit novou).
red

KLUB KŘESŤANSKÝCH ŽEN
Klub křesťanských žen se ve čtvrtek 3. 3.
sešel ke svému synodnímu setkání.
Nejprve byla řeč o požehnáních na „společné cestě“ farnosti v posledních letech:
spolupráce, telefonická podpora, vítání
přede mší, osobní kontakty, setkávání Klubu apod.
Poté jsme se odvážili mluvit i o osobních zklamáních na této cestě: zajeté koleje, sobectví, špatná přístupnost farních akcí
pro některé, nevlídnost chrámu sv. Mikuláše, nepřítomnost mužů u oltáře, odcházení
z farnosti jinam apod.
Na závěr jsme zkusili sestavit pár praktických podnětů:
▪ podpora setkávání po mši (více laviček
před kostelem, využití terasy na faře,
kratší mše);
▪ vtažení mužů a do mše;
▪ zvážení jiného rozvrhu nedělních mší
(neděle 9 + 11 hod.?, jednou za měsíc u
sv. Václava?);
▪ posílení topení u Mikuláše a pozor na
průvan;
▪ posílení farního taxi i na večerní mše a
jiné akce;
▪ vytrvání
v telefonickém
kontaktu
s osamělými;
▪ začít u sebe (být navzájem tolerantní,
snažit se porozumět potřebám druhých…).
ph

SPOLEK MARIA LORETO
POJEDEME DO STARÉ BOLESLAVI?
V úterý 29. 3. se členi Spolku Maria Loreto
sešli na výroční schůzi. Schůze se tentokrát
konala bez předsedy pana opata Filipa
Lobkowicze. Dopoledne na cestě do Chebu
telefonoval, že má poruchu na autě, čeká
na odtah a na schůzi se nemůže dostavit.
Ale náš pan farář Petr tentokrát na naši
schůzi přišel a mohl nám odpovědět na
různé dotazy.
Před dvěma lety jsme měli v plánu pouť
do Staré Boleslavi. Kvůli pandemii z toho
sešlo. A teď jsme tedy znovu o této pouti
uvažovali, pokud by se přihlásilo dost zájemců. Jeli bychom některou sobotu
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OuKhej!
Po „náletu“ jsme dostali úkol. Měli jsme
se vydat na cestu mlčky a zkusit v tichu poslouchat zvuky v přírodě a kolem sebe….
Cesta na Zelenou horu nás ale vedla kolem
střelnice, kde zrovna probíhal nějaký střelecký výcvik. Šli jsme mlčky a blížili l se
ke střelnici. Já nebyla schopna vnímat nic
jiného než stále zesilující se výstřely. Nějak
jsem v tu chvíli potřebovala Bohu říct, že
mu děkuji za to, že tyto výstřely jsou jen
trénink. Že se nemusíme bát jako lidi na
Ukrajině. Že my nemusíme utíkat do cizí
země a přicházet o své domovy. Že je tu
mír, a že máme všechno, co potřebujeme.
Často si toho asi ani nevážíme, a vytváříme
tak mezi sebou války, které nás rozdělují. A
tak, prosím, Bože, odpusť mi, že i já někdy
válčím s druhými!
Cesta nás vedla vzhůru do kopce. Výstřely postupně zeslabovaly a naše síly
ochabovaly. Bylo třeba se posilnit. Stejně
jako byl vyčerpaný Eliáš, tak i děti škemraly, že mají hlad, a že už nemůžou… A tak
jsme udělali pauzu a zahráli si s dětmi hru.
Každý si vytáhl barevnou kartičku s Božím
slovem, které nebylo úplně kompletní. Děti
si přečetly každý svůj biblický verš a měly
za úkol chybějící slovo najít v bibli, doplnit
a dopsat. K dispozici měly děti Nový Zákon. Ten dostaly jako duchovní pokrm od
anděla, který zrovna letěl kolem ;-).
Moc se mi líbilo, jak hledaly s pomocí
dospěláků své povzbudivé biblické verše ve
svých malých biblích a taky to, jak po náročné cestě „naší pouští“ mohl Bůh skrze
své Slovo promluvit i k nám. Řekl neco
velmi důležitého pro každého člověka:
„Nikdy se tě nevzdám a nikdy se tě nezřeknu!“
Za chvilku přiletěl anděl znovu s další
aktivitou ;-). Děti v několika dalších biblických verších měly objevit stále opakující se

S ELIÁŠEM NA HORU CHOREB
Třetí výprava (nejen) pro děti a rodiče
z cyklu Cestou necestou nás uvedla do tajemství eucharistie jako slavnosti Božího
slova a naslouchání. Jak jsme se při ní měli? To nám opět přiblíží jedna z maminek.
Další naše farní rodinná výprava se konala
5. 3. Tentokrát jsme se společně s dětmi a
jejich rodiči vypravili na Zelenou horu u
Chebu a představovali si, že jdeme podobně
jako kdysi dávno Eliáš na horu Choréb.
Příběh o proroku Eliášovi nás provázel celý
den a pomohl nám objevit Boha v jeho Božím slově.
Při setkání na faře nás překvapila nemilá
Jezábel. Prý kdysi dávno pronásledovala a
zabíjela všechny Boží proroky a chtěla zabít tehdy i Eliáše. Povídali jsme si o ní i v
souvislosti s válkou na Ukrajině, která sužuje právě v této době i nás a nese negativní
důsledky do celého světa. My se ale rozhodli, že nevěříme v Baaly jako Jezábel, ale
věříme v jediného Boha, který je láskou,
oporou a světlem… v Boha, který všechno
zlé může proměnit v dobro. Proto jsme se
nechali poslat, podobně jako tehdy Eliáš,
cestou pouští na horu Choréb, abychom se
ztišili a setkali se s Ním.
Cesta „pouští“ nás vedla od Myslivny na
Zelenou horu. Děti si velmi brzy chtěly
zahrát jejich oblíbenou hru „nálet“. Hrajeme ji každou chvíli. Dnes jsem ji ale prožívala trochu jinak a uvědomila si při ní, na
co si vlastně hrajeme.... Děti i s jejich rodiči
si tuto starou známou hru užily asi jako obvykle. Já však při ní tentokrát viděla skutečné lidi, kteří se o pár stovek kilometrů
dál od nás musí schovávat v metru před
skutečnými nálety, aby nepřišli o svůj život. Viděla jsem v nich i ty, kteří se schovat
nestačili... možná neměli kam… a tak o život přišli.
13
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jedno slovíčko. Správně uhodly, že to bylo
slovo „pokrm“. A tak anděl rozdělil dětem
něco k jídlu. Byly to upečené pita chleby.
No, to bylo radosti :-)! Najednou měli
všichni sílu pokračovat v cestě na horu
Choréb.
Cestou jsme se společně schovali, ztišili
a pomodlili v jedné jeskyni. Bylo hezké být
všichni pohromadě, možnost si cestou povídat, sdílet se, pomáhat si a povzbuzovat
se… V cíli nás ohřál oheň, zazpívali jsme
si, opekli buřty a směřovali zase na zpáteční cestu.
Na faře jsme pak dnešní putování oslavili a uzavřeli rodinnou bohoslužbou, při které nám děti podle obrázků připomněly, kolik příběhů z bible vlastně všichni známe
(nebo které si máme připomenout ;-). Za
každý z těch příběhů jsme Boha s dětmi
chválili, protože v nich můžeme najít nás
samotné a náš život.
A já chválím Boha za každý společně
prožitý den jako třeba ten dnešní. Chválím
jej i za ten jedinečný příběh, který žije každý z nás tam, kde je, a že se naše cesty mohou spojovat v jednu jedinou.
J.

ti dám dárek – tajemství.“ Malý princ odběhl podívat se znovu na růže.
„Vy se mé růži vůbec nepodobáte, vy
ještě nic nejste,“ řekl jim. „Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočily. Jste
takové, jako byla má liška. Byla to jen liška
podobná statisícům jiných lišek. Ale stala
se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.“
A růže byly zaražené.
„Jste krásné, ale jste prázdné,“ pokračoval. „Není možné pro vás umřít. Pravda, o
mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se
vám podobá. Ale ona jediná je důležitější
než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval. Protože ji jsem dával pod poklop. Protože ji jsem chránil zástěnou. Protože ji
jsem pozabíjel housenky (kromě dvou nebo
tří, z kterých budou motýli). Protože ji jsem
poslouchal, jak naříkala nebo se chlubila,
nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to
má růže.“
A vrátil se k lišce.
„Sbohem...,“ řekl.
„Sbohem,“ řekla liška.
„Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem.
Co je důležité, je očím neviditelné.“
„Co je důležité, je očím neviditelné,“
opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
„A pro ten čas, který jsi své růži věnoval,
je ta tvá růže tak důležitá.“
„A pro ten čas, který jsem své růži věnoval...,“ řekl malý princ, aby si to zapamatoval. „Lidé zapomněli na tuto pravdu,“ řekla
liška. „Ale ty na ni nesmíš zapomenout.
Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k
sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži...“
„Jsem zodpovědný za svou růži...,“ opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.

CO JE DŮLEŽITÉ,
JE OČÍM NEVIDITELNÉ
V sobotu 2. 4. jsme se s našimi dětmi a jejich rodiči vydali na již čtvrtou výpravu
z cyklu Cestou necestou, během kterého se
více než deset z dětí připravuje na první
svaté přijímání (19. 6. 2022). Než se
v příštím čísle objeví článek z tohoto putování, nechejme se zatím oslovit textem
z knihy Malý princ od Antoine de SaintExupéry (XXI. kapitola – liška), který nás
tentokrát při odkrývání tajemství eucharistie coby „viditelného znamení neviditelní
Boží blízkosti“ doprovázel.
(Liška) potom dodala: „Jdi se podívat
ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je
jediná na světě. Přijdeš mi dát sbohem a já

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ
Foto na další straně:
Křížová cesta na Loretu (Cestou necestou 2. 4.)
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prostý jako tenhle. Tak zcela jasný a srozumitelný.
Je tolik jiných důvodů... Důvodů, které
by stačilo vyslovit a tím nedorozumění
změnit v pochopení. Jenomže někdy ten,
kdo odchází, své důvody často nevyslovuje,
nebo je vysloví málo srozumitelně. A ten
druhý jeho počínání nechápe a žasne... Trpí...
Kolik může být takových důvodů... Přitom je stačí vyslovit. Pojmenovat.
A tak teď oba chlapečci spěchají. Vedle
sebe. „Tak teda jsme kamarádi?“ ujišťuje se
ještě ten s bábovkovou formičkou.
„Jsme,“ kýve hlavou ten druhý. Udivený,
jak si mohl jeho přítel myslet, že už kamarádi nejsou?
Jdou vedle sebe. Spěchají. Přece kamarád neopustí kamaráda, ani když musí jít
kakat. Neopustí jej v žádných potížích.
A chlapeček s formičkou se přitom spokojeně usmívá. JSOU KAMARÁDI.

KAMARÁDI
Dva chlapečci si hrají na pískovišti. Jeden
náhle vstane a pomalu, zamyšleně odchází.
Ten druhý chlapeček užasne. Položí lopatičku a rozběhne se za ním. „Ty jdeš pryč?“
Odcházející chlapeček kývne. A pokračuje
v chůzi. Na druhého ani nepohlédne.
„Ty už si se mnou nebudeš hrát?“ Ten
druhý chlapeček ta slova vyrazí teskně, lítostivě. Nechápe, co udělal, že jejich kamarádství takhle končí.
Odcházející chlapeček zakroutí hlavou.
Druhý chlapeček ho smutně obíhá, zmateně mává formičkou na pískové bábovičky. Nerozumí tomu...
Kdo ví, kolik lidí ho v životě ještě opustí, kdo ví, kolik bezradnosti v životě ještě
zažije. Kolik zrad... Tohle je možná první
setkání s opouštěním a první poznání bývá
nejsilnější...
„Tak my už nejsme kamarádi?“ vyrazí
zoufale.
„Jsme kamarádi“, kývne první. „Ale já
teď musím kakat.“
Kolik je ve světě zmatků, rozchodů, nedorozumění. A jejich důvod nemusí být tak

(Z knihy Eduarda Martina Kniha radosti)
rym

Z KANCELÁŘE
▪

NOVÝ OBYVATEL FARY

CHRÁMOVÝ SBOR

Od 1. 4. 2022 na chebské faře (v místnosti
vpravo od kanceláře farní charity) dočasně
bydlí pan Jaromír Slezák, který je novým
pastoračním asistentem pro Řk farnost
Skalná (Plesná, Luby) a během tří měsíců
bude připravovat nové zázemí pro sebe a
svoji manželku na faře ve Skalné. Už nyní
je ovšem k dispozici jako pastorační spolupracovník duchovního správce skalenské
farnosti Jaroslava Šaška (který bydlí naproti
němu vpravo od kanceláře farní charity).

Oznamuji chebské farnosti, že po 28 letech
služby ukončuje svoji činnost Chrámový
sbor.
Všem členům děkuji za jejich dlouhodobou a vytrvalou službu.
Mám naději, že se naše hlasy a zvuky
hudebních nástrojů spojí v Božím království.
V úctě a s vděčností za prožité společné
chvíle.
Vaše sbormistryně Mgr. Helena Čverha
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Č. 3 – DUBEN 2022

ZPRAVODAJ CHEBSKÉ FARNOSTI

Sbírky účelové:
20. 2. Haléř sv. Petra 3.160 Kč
1. 3. na Ukrajinu 29.064 Kč
13. 3. na podporu setkání mládeže 4.582 Kč

KŘEST A KATECHUMENÁT
▪ O Vigilii Zmrtvýchvstání Páně v sobotu
16. 4. od 21:00 bude pokřtěna paní Pavlína
Kalová, které poté v sobotu 23. 4. ve Waldsassenu uzavře svátost manželství se svým
manželem Richardem Kalou.
▪ V neděli 27. 3. při večerní mši svaté
v kapli sv. Jana byli do katechumenátu přijati Tomáš Votava, Alena Votavová, Anežka Votavová a Eliška Votavová.

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
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:
2. 3. Sára Valová
3. 3. Vladimír Ďurač
25. 3. Karolína Kauerová

EKONOMIKA FARNOSTI
Sbírky liturgické:
Cheb:
6. 3. 6.015 Kč
20. 3. 4.565 Kč
27. 3. 3.806 Kč
Dolní Žandov:
19. 3. 250 Kč
26. 3. 250 Kč
Pravidelné příspěvky převodem:
Únor: 10.950 Kč

ÚKLIDY U SV. MIKULÁŠE
Zatím zajišťuje malý úklid velké lodi a věže pokladní Zdeňka Nykodýmová. O presbytář, sakristii a WC se stará kostelnice Veronika Peťovská.
Moc děkujeme!

NENECHTE SI UJÍT
▪ Bohoslužba pokání se zpovídáním, kdy
bude
k dispozici
více
zpovědníků
z vikariátu, se koná v pondělí 11. 4. od
18:00 ve farní kapli v Chebu.
▪ Chebské Velikonoce 14. – 17. 4.
(v Chebu Zelený čtvrtek 18:00, Velký pátek
18:00, Vigilie 21:00, Velikonoční neděle
10:00 a 18:00, Velikonoční pondělí 10:00;
v Žandově Zelený čtvrtek 16:00, Velikonoční neděle 12:00).
▪ Večery chval poslední středu v měsíci,

nejbližší termíny tedy 27. 4. a 25. 5.
▪ Vikariátní pouť na Chlum sv. Máří se
koná v sobotu 7. 5.; podrobnosti v kostele
▪ Cestou necestou – výpravy (nejen) pro
rodiny s dětmi 7. 5. a 4. 6.; info u faráře
▪ 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
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FARNÍ KALENDÁŘ
11. 4. pondělí
11.10.
4. pondělí

15:00 mše svatá pro klienty
18:00 bohoslužba pokání a zpovídání

DPS Spáleniště
farní sál a fara

VELIKONOČNÍ TRIDUUM
14. 4.
14. 4.
14. 4.
15. 4.
15. 4.
15. 4.
16. 4.

čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
pátek
pátek
sobota
sobota

17. 4.
17. 4.
17. 4.
18. 4.
18. 4.
19. 4.
22. 4.
23. 4.
24. 4.

neděle
neděle
neděle
pondělí
pondělí
středa
pátek
sobota
neděle

27. 4.
27. 4.
29. 4.
30. 4.
1. 5.

středa
středa
pátek
sobota
neděle

2. 5.
4. 5.
6. 5.
7. 5.
7. 5.
7. 5.
8. 5.

pondělí
středa
pátek
sobota
sobota
sobota
neděle

9. 5.
11. 5.
13. 5.
14. 5.
15. 5.

pondělí
středa
pátek
sobota
neděle

16:00
18:00
19:30
15:00
18:00
9:00
21:00
:
12:00
10:00
18:00
10:00
15:00
8:00
18:00
19:00
10:00
18:00
8:00
19:00
18:00
19:00
10:00
18:00
15:00
8:00
18:00

19:00
10:00
18:00
15:00
8:00
18:00
19:00
10:00
18:00

Mše na památku Večeře Páně
kostel Dolní Žandov
Mše na památku Večeře Páně a mytí nohou farní kaple
adorace v Getsemanské zahradě
farní kaple Cheb
křížová cesta městem sraz u chrámu sv. Mikuláše a Alžběty
obřady Velkého pátku
chrám sv. Mikuláše
obřady Effatha a Uložení do hrobu
farní kaple Cheb
Vigilie Zmrtvýchvstání chrám sv. Mikuláše / kaple Cheb
následuje noční velikonoční agapé
fara Cheb
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
kostel Dolní Žandov
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
chrám sv. Mikuláše
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
farní kaple Cheb
Pondělí velikonoční
farní kaple Cheb
mše svatá pro klienty
DPS Skalka
mše svatá s biblickým rozhovorem
farní kaple Cheb
mše svatá (17:30 růženec)
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
kostel Dolní Žandov
mše 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
neděle
Cheb Božího milosrdenství
slavení eucharistie
farní kaple Cheb
mše sv. s biblickým rozhovorem
farní kaple Cheb
Večer chval
farní kaple Cheb
mše svatá (17:30 růženec)
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
kostel Dolní Žandov
mše 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
slavení
farní kaple Cheb
Cheb eucharistie
mše svatá pro klienty
LDN Amica
mše svatá s biblický rozhovorem
farní kaple Cheb
mše svatá za nemocné (17:00 adorace) farní kaple Cheb
Cestou necestou – výprava s dětmi
bude upřesněno
Vikariátní pouť Chlum sv. Máří
bude upřesněno
slavení eucharistie
kostel Dolní Žandov
mše 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
slavení
farní kaple Cheb
Cheb eucharistie
slavení eucharistie
DPS Spáleniště
mše svatá s biblickým rozhovorem
farní kaple Cheb
mše svatá (17:30 živý růženec)
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
kostel Dolní Žandov
mše 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
slavení
farní kaple Cheb
Cheb eucharistie
18
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16. 5.
18. 5.
20. 5.
21. 5.
22. 5.

pondělí
středa
pátek
sobota
neděle

25. 5.
25. 5.
27. 5.
28. 5.
29. 5.

středa
středa
pátek
sobota
neděle

1. 6.
3. 6.
4. 6.
4. 6.
5. 6.

středa
pátek
sobota
sobota
neděle

6. 6.
8. 6.
10. 6.
10. 6.
11. 6.
12. 6.

pondělí
středa
pátek
pátek
sobota
neděle
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15:00 slavení eucharistie
DPS Skalka
8:00 mše svatá s biblickým rozhovorem
farní kaple Cheb
18:00 mše svatá (17:30 růženec)
farní kaple Cheb
19:00 slavení eucharistie
kostel Dolní Žandov
10:00 mše 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
18:00 slavení
farní kaple Cheb
Cheb eucharistie
8:00 mše svatá s biblickým rozhovorem
farní kaple Cheb
19:00 Večer chval
farní kaple Cheb
18:00 mše svatá (17:30 růženec)
farní kaple Cheb
19:00 slavení eucharistie
farní kaple Dolní Žandov
10:00 mše 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
18:00 slavení eucharistie
farní kaple Cheb
8:00 mše svatá s biblický rozhovorem
farní kaple Cheb
18:00 mše svatá za nemocné (17:00 adorace) farní kaple Cheb
Cestou necestou – výprava s dětmi
bude upřesněno
19:00 slavení eucharistie
kostel Dolní Žandov
10:00 mše SLAVN. SESLÁNÍ DUCHA chrám sv. Mikuláše a Alžběty
18:00 slavení
farní kaple Cheb
Cheb eucharistie
15:00 mše svatá pro klienty
LDN Amica
8:00 mše svatá s biblický rozhovorem
farní kaple Cheb
18:00 mše svatá (17:30 růženec)
farní kaple Cheb
18:00 Chebská Noc kostelů
bude upřesněno
19:00 slavení eucharistie
kostel Dolní Žandov
10:00 mše SLAVN. NEJSV. TROJICE chrám sv. Mikuláše a Alžběty
18:00 slavení
farní kaple Cheb
Cheb eucharistie

FARNÍ TAXI
Služba potřebným při dopravě na nedělní bohoslužby funguje v obvyklém režimu. Zájemci o odvoz se mohou jako obvykle alespoň den předem 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 Milanem Kubinčanem (telefon: 732 982 269). Příspěvek za odvoz dobrovolný.
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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; www.hospiccheb.cz

BOHOSLUŽBY DNE PÁNĚ – SOBOTA / NEDĚLE
slavení eucharistie – žandovská mše farní kaple D. Žandov
slavení eucharistie – farní mše
kostel sv. Mikuláše Cheb
farní kafe aneb „Co týden dal“
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 mše s biblickým rozhovorem
farní kaple Cheb
Pá
17:00 možnost svátosti smíření (1. pátek adorace)
farní kaple Cheb
Pá
17:30 modlitba růžence (2. pátek živý růženec)
farní kaple Cheb
Pá
18:00 mše s klasickým kázáním
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 P. Petrem či P. Jaroslavem
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

19:00
10:00
synodní
11:00
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 na Květnou neděli, 10. 4. 2022, příští vyjde nejspíše 5. 6. 2022. Příspěvky
možno odevzdávat v kanceláři, redakci či zaslat na zpravodaj@farnostcheb.cz do uzávěrky čísla 26. 5. 2022.

