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EDITORIAL
Mnozí z nás se v posledních týdnech zabývali
tím, k čemu nás měla dovést synoda. Hledat a
nalézat společnou řeč s druhými. Ať už s těmi
nejbližšími v rodinách, přes sousedy v kostelních lavicích, s věřícími z jiných křesťanských
denominací až po lidi, kteří jsou vně jakýchkoliv náboženských struktur. Stručně, nešlo o
nic jiného než se společně učit, jak měnit své
zaběhnuté stereotypy a znovu se učit žít v duchu evangelia v dnešním, tak proměnlivém
světě. A jak to moc pěkně vyjádřil jeden z našich farníků: Narodilo se dítě. Teď jen, aby to
dítě zdárně rostlo a dospělo.
Protože mám ráda příběhy, jeden bych k
dokreslení toho, co je napsáno v úvodu, připojila. Putovali jsme před nedávnem půvabnou
krajinou Českého Středohoří. V jedné malé,
ale pěkné vesničce stály u plotu dvě ženy,
starší a mladší. Možná matka s dcerou, možná
snacha s tchyní. Na dvorku kočárek. Dali jsme se do řeči. Před pár lety se sem rodina
přistěhovala z Prahy. Opravila si starší domek. Už by odsud nikam nešli. Kvůli krajině?
Klidu? „To taky,“ usmály se. „Ale hlavně kvůli lidem. Takové sousedy jako jsou tady,
jsme ještě nikdy neměli, nepotkali. Potřebujete něco? Tak si to vezměte támhle u mě na
dvorku. Potřebujete s něčím pomoc? Jo,
Franta je sice teď v práci, ale večer k vám
zaskočí. A skutečně zaskočil a píchnul s tím,
s čím si nevěděli rady. Když si tady ve vsi
lidi něco vzájemně slíbí, tak je jasné, že to i
splní. S naprostou samozřejmostí podají pomocnou ruku, nabídnou, co mohou, a... nic za
to nechtějí. Jsme přece sousedé, ne?“
Najednou nám všem, kteří jsme to jejich
klidné líčení poslouchali, bylo moc hezky
u srdce. Daleko za kužele dávno vyhaslých
sopek zmizely starosti, obavy, zloba a nevraživost. Snad to nebude znít nepatřičně, ale
měla jsem dojem, že v tomto malém venkovském společenství žijí evangelium. Jen možná, kdybychom jim to oznámili, by se tvářili
nesmírně udiveně.
Přeju nám všem hodně radosti na společné cestě každodenně žitého evangelia.
rym
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FARNÍ DNY 2022: ZASE SPOLU
Po několikaleté přestávce zveme všechny malé i velké k setkání při farních dnech, které
budou tentokrát spojeny s návštěvou biskupa Tomáše, prvním svatým přijímáním třinácti z našich dětí, s biřmováním šesti z našich farníků a farnic. Tak si to nenechte ujít,
když můžeme být na chvilku zase spolu.

DEN SMÍŘENÍ A ÚŽASU: PÁTEK 17. ČERVNA 2022
Pátek prožijeme v tichém úžasu před tajemstvím Kristova eucharistického těla a krve a
v postoji vděčnosti za dar odpuštění skrze svátost smíření. Kdo chcete, můžete tento den
podpořit postem. Odpoledne bude jako každý pátek od 17 hod. možnost ve farní kapli
slavit svátost smíření, od 18 hod. budeme tamtéž slavit eucharistii ze slavnosti Těla
a Krve Páně, po které bude následovat eucharistický průvod kolem kostela, který bude ukončen adorací v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty (do 20 hod.). Během této adorace bude možnost ve zpovědní místnosti v kostele slavit svátost smíření pro ty, na které
se nedostane přede mší v kapli.

DEN NA SPOLEČNÉ CESTĚ: SOBOTA 18. ČERVNA 2022
Po dvouletém covidovém experimentování s online verzemi se letos vracíme k původním kořenům a poběžíme / půjdeme / pojedeme po tradiční trase s možností jejího
„dávkování“: Cheb - Maria Loreto (10 km) - Waldsassen (21 km) - Kappl - Zelená Hora
- Cheb (42 km). Slavností start bude v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v 9 hod.
Všechny trasy na všech třech úrovních je možné absolvovat nejen během, ale také pěšky, na koloběžce, na kole či jakýmkoli jiným, vámi zvoleným způsobem nezahrnujícím
umělý pohon. Podrobněji k trasám, organizaci, registraci, startovném a možnosti příspěvku na Hospic Sv. Jiří viz farnostcheb.cz/maraton. Ti z vás, kdo byste byli ochotni
pomoci se zajištěním akce, přihlaste se, prosíme, Evě Kolafové. Všechny také prosíme
o něco dobrého na zub pro účastky (pečivo sladké i slané nebo třeba i pomazánku
můžete přinést na faru po předchozí domluvě v pátek 17. 6. od 9:00 do 17:00 hod.).

DEN SPOLEČENSTVÍ A RODINY: NEDĚLE 19. ČERVNA 2022
V neděli jste pak všichni zváni na slavnostní mši svatou od 10 hod. v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, které bude předsedat plzeňský biskup Tomáš Holub. Při mši svaté poprvé přistoupí ke svatému přijímání třináct z našich dětí, které v tomto školním roce
společně po šest sobot putovaly „Cestou necestou“. Zároveň bude šest z našich farníků a
farnic slavit svátost biřmování.
Po bohoslužbě bude na faře malá hostina pro dětské účastníky a beseda s biskupem
Tomášem a občerstvením pro ostatní farnice a farníky.
Odpoledne jsou pak malí i velcí zváni k účasti na Pohádkové cestě, charitativní akci
pro Hospic Sv. Jiří od 14 – 16 hod. v rokli u kuličkové dráhy v Hradební ulici. Návštěvníky tam čeká dobrodružná cesta v doprovodu pohádkových bytostí s plněním úkolů, malováním na obličej a opékáním buřtů. Více na pohadkovacesta.webnode.cz.
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SLOVO FARÁŘE
gii by to mohlo nést označení prorocká
služba). Cenné zkušenosti by nemusely být
jen výsledkem života, ale předpokladem
životní cesty, aby měla smysl.
Znáš chebskou farnost? Jaké máš s chystanou změnou spojená očekávání?
LB: V Chebu jsem byl na dva týdny na
praxi, jako student teologie, a před tím jsem
se v okolí míhal, když jsem rok bydlel v
Dolním Žandově. Jára Šašek je můj zpovědník. Pamatuju si na některé farníky a
zdravíme se. Očekávání mám: chebská farnost, jako výborné místo pro život.

VÝBORNÉ MÍSTO PRO ŽIVOT
ROZHOVOR S NOVÝM FARÁŘEM
Od 1. září 2022 bude do chebské farnosti
jako její nový administrátor jmenován Libor Buček. Po své ordinaci v r. 2004 sloužil
čtyři roky jako jáhen a kaplan v Domažlicích, dalších 10 let pak byl administrátorem
farnosti Klenčí pod Čerchovem, poslední
čtyři roky pak sloužil jako administrátor Řk
farnosti Dýšina (www.farnostdysina.cz),
poslední rok pak také jako kaplan
v plzeňském Hospici sv. Lazara. Rád hraje
fotbal a jeho koníčkem i častým dopravním
prostředkem je motorka. Více už vám na
sebe prozradí v krátkém rozhovoru, který 3.
června 2022 vedl s odcházejícím farářem
Petrem Hruškou.
Libore, co se ti honilo hlavou, když jsi slyšel pozvání k přesunu do chebské farnosti?
LB: První byl asi mírný zmatek, něco,
někoho opět ztrácet, opouštět a vydat se nejistotě. Trochu boje o svoji svobodu od
těchto obav a neklidu. Stabilizoval jsem se
připomínáním si své svobody od budoucnosti. Na začátku byly tři scénáře a neměl
jsem jasnou preferenci, všechny jsem si nějak dokázal představit s vnitřním klidem.
Jaké cenné zkušenosti si s sebou neseš ze
svých předchozích působišť?
LB: Životní zkušenosti sbírám 44 let,
některé by mohly být i cenné.
V roce
2004 jsem byl vysvěcen na jáhna, první
místo byly Domažlice, krásné 4 roky života. Roky 2008–2018 mám spojené s farností
Klenčí pod Čerchovem, krásných 10 let života. Poslední léta, 2018–2022, jsem v Dýšině, opět krásné 4 roky života. Když to
píšu a vidím, tak pokud se bude držet tento
rytmus, na Cheb vychází desetileté období.
Životem mě provází mnoho nejistoty, kterou kompenzuji drzostí a odvahou (v teolo-

S Liborem se budete moci seznámit „naživo“ při bohoslužbě v neděli 3. července
2022 od 10:00 v chrámu sv. Mikuláše a
Alžběty v Chebu a následně pak při pohoštění na chebské faře.
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SPOLEČNÁ CESTA
Každým rokem farnosti napříč celou
zemí prožívají změny svých farářů. V některých diecézích faráři mění místo svého
působení každých 6 či 12 let. Někteří odcházejí do důchodu. Jiní jsou přeloženi z
mnoha dalších důvodů. Nezávisle na tom,
proč byla změna iniciována, vždy zasahuje
život celé farnosti. Ačkoli každý z farníků
tyto změny prožívá velmi osobně, farní
komunita jako celek prochází určitým procesem s některými velmi předvídatelnými
prvky, o které se s vámi chceme podělit v
tomto průvodci.
Ať už se na nového faráře těšíte a jste
jím nadšeni, prožíváte zármutek nad odchodem toho stávajícího, nebo prožíváte
nejistotu z toho, jaký nový farář bude, jaké
přinese nové nápady a jak bude věci dělat
jinak, buďte si vědomi, že váš podpůrný
postoj vůči druhým lidem ve farnosti je důležitý. Ať se už tedy k plánované změně
stavíte jakkoli, můžete si být jisti, že tento

PUTOVÁNÍ ZEMÍ NIKOHO
Členům pastoračních rad je k dispozici brožura „V zemi nikoho: Průvodce farníka dobou personálních změn“. Protože
některé podněty a inspirace mohou být inspirací i pro farnost jako celek, přinášíme
zde několik úryvků z této příručky.

OSOBNÍ POSTOJ KE ZMĚNĚ
Do vaší farnosti dorazila dlouho očekávaná, nebo možná zcela načekaná novina.
Vaše farnost bude mít nového faráře. Hlavou se vám honí spousta otázek. Kdo přijde? Bude se vám nový farář zamlouvat?
Jak se na změnu připravit?
Myslím, že jedním z důležitých a pozitivních výsledků Koncilu je důraz na
spoluzodpovědnost celé farnosti, protože farář již není tím, kdo musí ovlivňovat vše ve farnosti.
Papež Benedikt XVI.
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čas je obdobím, kdy se vaše farnost bude
moci otevřít novým možnostem. Objeví se
nové podněty a nové příležitosti. Jak dalece
budete jejich součástí, to je už na vás.

možností, inovacím, objevování, a učení.
▪ Nové začátky: Čas k rozpoznání a přijetí, že jste již v tomto procesu vnějších
změn a vnitřní reorientace prošli důležitou
branou. Objevují se noví lidé, započínají
nové role, do praxe jsou uváděny nové
způsoby jednání.
Je třeba ovšem zdůraznit jedno: Tento
proces se nutně neodehrává ve výše načrtnutém sledu. Ve skutečnosti, i když ve vašem myšlení jedna z těchto fází převládá,
často prožíváte všechny tři najednou. Navíc
je třeba si být vědomi, že lidé ve vaší farní
komunitě nebudou těmito etapami procházet všichni stejně rychle. Ti, kteří informaci
o odchodu faráře měli s předstihem (např.
členové pastorační rady či farního týmu)
budou např. již zakoušet plody „nových
začátků“, zatímco jiní z farníků budou třeba ještě ve fázi prožívání smutku, ve fázi
odporu vůči této změně, či ve fázi loučení.
Tuto vícevrstevnatost procesu změny lze
vyjádřit grafem připojeným níže.

Potom určil Pán ještě jiných sedmdesát
dva a poslal je před sebou po dvou do
každého města a místa, kam měl sám jít.
Lk 10,1

CESTA ZEMÍ NIKOHO
V procesu změny můžeme vnímat tři často
se prolínající fáze:
▪ Ukončování: Tato fáze zahrnuje propouštění toho, co bylo, vytváření místo pro
to, co teprve přijde, loučení se s konkrétními lidmi, ale také s navyklými způsoby
jednání.
▪ Neutrální zóna: Jakási „země nikoho“,
kde události, které jsou před námi, není
možná dobře naplánovat, s vystupujícími
pocity obav, nejistoty, chaosu. Je to čas čekání, který často velmi nepříjemně zpochybňuje naše dosavadní jistoty a provokuje k otevřenosti novému. Tuto fázi můžeme
plodně využít jako čas tvůrčí aktivity,
zkoumání, zkoušení nových věcí a přípravy. Je to etapa, která nás vede k průzkumu

SPIRITUALITA VNITŘNÍ PROMĚNY
V době zrození církve lidé prožívali něco
velmi podobného. Něco končilo. Ježíš byl
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zabit, zemřel na kříži, a nyní začínaly prosakovat nějaké podivné zprávy o tom, že
jeho hrob je prázdný. Když Marie Magdalská a ostatními ženy nenašly Ježíšovo tělo
v hrobě, běžely k Ježíšovým učedníkům,
aby se s nimi o tuto zprávu podělily. Petr se
pak běžel sám přesvědčit. Ano – byla to
pravda! Neuvěřitelné! Jak se to mohlo stát?
Lidé se cítili zmateni.

„Proč jste tak rozrušeni a proč ve vašem srdci vystupují pochybnosti?“
Lk 24,38
Život s Ježíšem, tak jak na něj učedníci
byli zvyklí, byl najednou pryč a učedníci se
ukryly do svého strachu. Ještě velmi málo
rozuměli tomu, jaký nový neuvěřitelný život byl před nimi. Ještě se museli naučit
důvěřovat, odvážně tento život přijmout a
vstoupit do něj.

Nalezly však kámen od hrobu odvalený.
Vstoupily, a tělo Pána Ježíše nenalezly.
Lk 24,2-3

NA CESTĚ K NOVÝM ZAČÁTKŮM
Když odejde váš dosavadní farář a své
služby se ujme nový, začíná nové etapa v
životě vaší farnosti. Můžete prožívat velkou nejistotu, co přijde, avšak můžete být
ujištěni, že Ježíš s vámi putuje i nadále a že
jej můžete nalézat v těch, se kterými se setkáváte u stolu Páně.

Přibližně ve stejnou dobu byli dva učedníci na cestě do Emauz. Přebývali v Jeruzalémě v době ukřižování a nyní se vraceli
domů. Mluvili o tom, co se stalo. Možná se
divili, jak to všechno, na čem měli až doposud účast, tak najednou zmizelo. Co budou dělat? Jak si to vysvětlit?
Nejsou tito učedníci v něčem podobni
vám, když prožíváte změnu vašeho faráře?
Víte, že se něco změnilo či změní, ale ještě
nevíte, jak to ovlivní život a službu vaší
farnosti. Avšak ti dva učedníci objevili, že
v tom nejsou sami. Ani vy nejste.
A začal od Mojžíše a od všech proroků a
vysvětlil jim ve všech Písmech to, co o
něm bylo napsáno.
Lk 24,27

Proces změny na místě faráře tedy zahrnuje etapu ukončování a loučení, putování
chaosem a nejistotou „země nikoho“ a nové začátky včetně navazování nových způsobů spolupráce. Je od vás očekáváno, že
budete postupně opouštět to, na co jste byli
zvyklí, a rozloučíte se s farářem, který vás
třeba po léta doprovázel. Pak následuje čas
nejistoty, když se připravujete na setkání s
novým farářem a na hlubší seznamování se
s ním a jeho způsobem služby. Nakonec, s
jeho příchodem a ujmutím se služby, vaše
farnost postupně začne směřovat do nové
fáze svého života.

Ježíš putoval spolu s nimi, ačkoli si zpočátku mysleli, že to je jen nějaký cizinec.
Vysvětloval jim spoustu věcí, podobně jako to dělal už v horní místnosti. Naslouchal
jejich pochybnostem a zval je k tomu, aby
všechno dobře promysleli. Velmi trpělivě,
jako vždy, učedníky povzbuzoval a zmírňoval jejich obavy a pochybnosti. Když jej
pak poznali v Emauzích při lámání chleba,
vrátili se pak do Jeruzaléma a zvěstovali
ostatním radostnou novinu: Ježíš je neopustil ani v tomto „mezičase“.
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Když z diecéze přišla zpráva, že se ve
vaší farnosti bude měnit farář, byli jste
možná překvapeni a zaskočeni, protože jste
to nečekali. Nebo jste s tím naopak již delší
dobu počítali a vaše farnost se již na tuto
změnu začala připravovat. Ve farnosti se
třeba již plánuje, jak se se svým farářem
rozloučíte, a spekuluje se o tom, jaké to
bude s novým farářem. Je to téměř jako
byste slyšeli, jak se jedny dveře zavírají a
druhé zároveň otevírají.

nou a budou nějaký čas kolem sebe svojí
nespokojeností působit rozruch. Jiní z
farnosti odejdou a budou hledat jinou
farnost, kde by mohli dál žít své křesťanství tak, jak si oni představují.

DOPROVÁZENÍ NA CESTĚ ZMĚNY
V každém případě každý z takto různorodé
komunity věřících bude v nejbližších měsících potřebovat dobrou pastorační péči a
duchovní doprovázení.
Farnosti jsou komunitami víry, akce a
naděje. Jsou tam, kde je zvěstováno a
slaveno evangelium a kde jsou věřící
přetvářeni a posíláni obnovit tvář země.
Komunity soli a světla
Konference katolických biskupů USA

RŮZNÉ REAKCE NA ZMĚNU
Když se farníci dozvědí o plánované změně, lze čekat nejrůznější reakce. Mnozí budou nejspíše reagovat velmi emocionálně.
Někteří budou prožívat obavy a strach. Někteří naopak radost. Někteří budou zaplaveni hlubokým smutkem. Jiní budou hned
mluvit o nových možnostech. Toto vše je
běžnou součástí procesu změny. I reakce
na změnu budou proto rozmanité:
▪ Někteří farníci budou tuto změnu vítat,
možná budou z chystané změny trochu
nervózní, ale obecně budou s tím, že se
nějaká změna chystá, spokojeni. Takoví
farníci budou vzhledem k novým možnostem, které se pro farnost touto změnou otevřou, prožívat zvědavost, nadšení
či naději.
▪ Mnozí z farníků budou na chystanou
změnu reagovat neutrálně. Předpokládají, že přivítají nového faráře a vše pro ně
bude pokračovat, jako doposud. Jen zaregistrují, že liturgii předsedá někdo nový, ale nijak se touto změnou nebudou
stresovat.
▪ A nakonec budou takoví, kteří z chystané změny budou nešťastní. Někteří dokonce budou přemýšlet, že s odcházejícím farářem odejdou do jeho nové farnosti. Jiní budou prožívat hluboký smutek. Mohou být také zklamáni z toho,
kdo byl do jejich farnosti nově jmenován, a nebudou tuto změnu schopni přijmout. Někteří z nich ve farnosti zůsta-

I vy se budete muset rozhodnout, do které z
výše zmíněných skupin se zařadíte a jakým
způsobem budete s ostatními farníky v
tomto čase změny komunikovat. Každá z
těchto reakcí je něčím normálním a je třeba
je očekávat. Na čem ovšem záleží je to, jak
na ně budete reagovat vy. Ať se už rozhodnete jakkoli, důležitou věcí, kterou je dobré
si pamatovat, je to, že my všichni patříme k
Božímu lidu a že každý si zaslouží, aby s
ním bylo jednáno s respektem a úctou.
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CESTY VÍRY
Jéé, to bylo téma. Najednou se začaly
sdílet i ty děti, které dosud mlčely a ta diskuse byla moc krásná a (myslím) důležitá.
Důležitější než cesta do zahraničí.
Vždyť co člověk potřebuje ke štěstí?
Kanáry? Eiffelovku? Egyptské pyramidy?
Myslím, že pokud by tyto cíle byly zároveň
cestou lásky, tak ano. Protože všude tam,
kde nemyslím jen na sebe, na vlastní pohodlí…, tam, kde se Ježíši v pokoře odevzdáváme a zveme ho do svého srdce…,
všude tam je Ježíš šťastný s námi. Byl by
šťastný tam, kde se dokážu ztišit, nezapomínat na Něj a na to, co od Něj dostávám…, tam, kde vítězí pokora nad pýchou
a mezilidská čistá láska nad hamižností.
Na takovou cestu lásky Ježíš pozval právě o těchto prázdninách i mě. Na cestu, kde
se mohu nadechnout i tam, kde se dýchat
nedá...a dal mi ještě něco navíc. Na té cestě
jsem kromě jiného měla možnost po roce
navštívit svou nemocnou babičku. Mohla
jsem sedět u jejích nohou, držet ji za ruku,
naslouchat tomu všemu, co bolavého prožila a co ji tíží. Všem těm hrůzám války,
které v dětství zažila, bolestem svého manželství, náhlé prázdnoty ze ztráty svého syna a mého táty a bolestech současnosti…
A to všechno bez Boha… Zdá se mi to nemožné, ale je to tak.
Nemohla jsem v tu chvíli nic jiného než
jen naslouchat a být tu pro ni. Zároveň
jsem zatoužila z celého srdce babičce kus
toho pokladu víry předat a pomoci jí tak
znovu přijmout bolesti, které si celý život
nese jako těžké balvany. Mohla jsem je
všechny odevzdávat v duchu Bohu a pomoci jí znovu a znovu odpustit… Asi se to
částečně povedlo, protože byla při našem
setkání výjimečně tak šťastná… :-). A to
jsem jí přinesla jen těstovinový salát v mis-

POKLAD NA CESTĚ
Každý rok jezdím o letních prázdninách na
týden na Moravu a někdy se mi vůbec nechce. Loni se mi nechtělo zvlášť….
Jen ta představa deseti a půl hodinové
cesty v rouškách v autobuse, v Praze na
Florenci nebo v Brně na Zvonařce... Přemýšlím, co mám všechno s sebou vzít a co
nechat doma? A zrovna mělo dle předpovědi pršet celý pobyt... „Uf,“ říkám si. „Má
to vůbec cenu jet s pláštěnkou a gumáky?
Vždyť se mi to do kufru nevejde.
Ach jo. Bože, mám vůbec jet?“ No,
a Bůh řekl „Ano.“ Jak jsem to poznala?
Všechno šlo totiž najednou jako po másle… Do kufru se všechno vešlo, něco si
půjčíme od kamarádky... a dokonce nám
dali u přepážky na jízdné slevu… „Tak jo,
Bože“, řekla jsem si v duchu „jdem do toho. Nemám to ve svých rukou, cíl je rozmazaný a plán nejistý…, ale věřím Ti.“
V pondělí v 5 hod. ráno jsme vyrazili s
Lukášem prvním busem (ze tří). Těšil se na
cestování, na horkou čokoládu i na pohádku, kterou si v buse pustí. Zaklonila jsem
na sedadle hlavu a vzpomínala na děti od
nás ze školy, kde učím, jak mi před prázdninami nadšeně vyprávěly o tom, kam všude možně pojedou… Většinou zmiňovaly
místa v zahraničí…. Všimla jsem si zároveň těch dětí, které asi do zahraničí nejedou a nesdílí se...
V tom se zeptaly děti mě: „Pančelko, pojedete taky k moři?“
Odpověděla jsem v klidu a po pravdě:
„Ne.“ Všichni ztichli, jako by si mysleli, že
každý normální člověk jezdí přece k moři
;-). Usmála jsem se na ně.
A oni zase: „A kam pojedete?“
A já: „Kam byste radši jeli, kdybyste
mohli? Na dovolenou k moři, nebo za svojí
rodinou, kterou jste už rok neviděli?“
9
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tičce na ochutnání, který jsme si dělali
k večeři. :-)
Ano. Jak málo stačí… Není třeba dělat
nic extra, aby člověk pomohl najít druhému
poklad plný požehnání, vzájemnosti a úcty.
A tak Ti, Pane, děkuji za toto požehnané
setkání plné odpuštění… Díky, že jsi
s námi pořád a že v některých chvílích tvou
přítomnost můžeme i zakusit :-). Teď už
vím, proč má cesta na Moravu byla tak důležitá. Nechtělo se mi jet…, ale svěřila
jsem Ti to..., poslechla Tě... Vydala jsem
se do světa ruku v ruce s Tebou cestou, která naplňuje člověka trvalým štěstím a pokojem, a to je poklad, který se nedá nikde
v suvenýrech koupit. Je to Poklad, který
máme uchovat ve svém srdci a děkovat
Bohu za něj…. Je to ale i Poklad, který si
nemáme nechávat pro sebe, ale máme ho
předávat těm, kteří o něj stojí. Vždyť papež
František řekl, že všichni jsme povoláni jít
podobnou cestou - cestou, která je určena
pro každého a zadarmo… cestou, která
vlastně nemusí začínat jen o dovolené... ani
v zahraničí…, ani za drahé peníze… Myslím, že každá cesta opravdové Lásky může
u každého z nás začít právě teď jedinečným
způsobem - tam, kde jsme, s tím, co máme
(i nemáme)… a s těmi, se kterými žijeme.
jmh

„Ty jsi můj Pán. Bez tebe nemám štěstí.“
Šestnáctý žalm si oblíbilo mnoho duchovních autorů. Například svatá Terezie z
Avily ho komentovala: „Nic nechybí tomu,
kdo má Boha: Bůh stačí!“ Otec Antonios
Fikry Rofaeil, teolog koptské pravoslavné
církve, poznamenal: „Toto je žalm vzkříšení, proto se ho církev modlí v ranních hodinách (…), neboť Kristus vstal z mrtvých
za úsvitu. Tento žalm nám dává naději
v naše věčné dědictví, říká se mu tedy „zlatý“ žalm, což znamená, že je to zlaté slovo,
drahokam Písma svatého.“ Zkusme si jej
zopakovat a myslet přitom na každé slovo.
„Ty jsi můj Pán. Bez tebe nemám štěstí.“
Tato modlitba nás vtahuje dovnitř, cítíme, že činorodá a láskyplná Boží přítomnost nás i celé stvoření obklopuje. Vnímáme, že Bůh má v rukou naši minulost, přítomnost i budoucnost. V něm nacházíme
sílu s důvěrou čelit utrpení, s nímž se setkáváme na své cestě, a pokoj, abychom
pozvedli pohled ze stínů života do naděje.
Jak tedy můžeme žít Slovo života na
tento měsíc? Tady je zkušenost jisté C. D.:
„Před nějakou dobou jsem se začala cítit
špatně, a tak jsem se v dlouhých čekacích
lhůtách podrobila řadě lékařských vyšetření. Když jsem se konečně dozvěděla, co mi
je – Parkinsonova nemoc – byla to pro mne
rána! Bylo mi 58 let, jak je to možné? Říkala jsem si, ‚proč‘? Jsem učitelka tělocviku a fyzická aktivita je mojí nedílnou součástí! Připadalo mi, že přicházím o něco
hodně důležitého. Znovu jsem si ale připomněla rozhodnutí, které jsem udělala jako mladá: ‚Ty, Ježíši opuštěný, jsi moje
jediné dobro!‘
Díky lékům jsem se hned začala cítit
mnohem lépe, ale nevím přesně, co mě v
budoucnu čeká. Rozhodla jsem se žít přítomný okamžik. Když jsem se dověděla
diagnózu, složila jsem spontánně píseň,
abych v ní Bohu vyzpívala své ano: duše se
naplnila pokojem!“

SLOVO ŽIVOTA
„Ty jsi můj Pán. Bez tebe nemám štěstí.“
(Žalm 16,2)
Slovo života na tento měsíc je z knihy
Žalmů, která je sbírkou modliteb par excellence, které vnukl králi Davidovi a dalším žalmistům Hospodin, aby je naučil, jak
se k němu mají obracet. Žalmy jsou blízké
každému z nás - dotýkají se nejtajnějších
strun duše, vyjadřují nejhlubší intenzivní
lidské pocity: pochybnosti, bolest, hněv,
úzkost, zoufalství, naději, chválu, vděk,
radost. Proto je může vyslovovat každý
člověk v každé době, kultuře i životní situaci.
10
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Věta z tohoto žalmu velmi silně zazněla
i v duši Chiary Lubichové, která napsala:
„Tato jednoduchá slova nám pomohou mít
důvěru v Boha, naučí nás žít s ním, který je
Láska, a tak, plni Boha a stále více spojeni
s ním, vždy znovu položíme základy naše-

ho skutečného bytí, stvořeného k jeho obrazu.“
Spojme se tedy v červnu a obraťme se
k Bohu tímto „vyznáním lásky“ a vyzařujme pokoj a mír kolem sebe.
(Letizia Magri)
rym

POMOC POTŘEBNÝM
Poutní maraton je letos součástí našich
FARNÍCH DNŮ (viz pozvánka na str. 3
tohoto čísla). Zde prosíme všechny dobré
duše opět o něco dobrého na zub pro účastky. Pečivo sladké i slané nebo třeba i pomazánku můžete přinést na faru po předchozí domluvě v pátek 17. 6. od 9:00 do
17:00 hodin. Děkujeme.
eko

NAŠI UKRAJINCI
Vypůjčila jsem si tenhle název z webu, kde
se shromažďují nabídky a poptávky pomoci pro lidi prchající před válkou z Ukrajiny,
protože hezky vystihuje to, o čem budu
psát. V minulém čísle Zpravodaje jste si
mohli přečíst o vzedmuté vlně pomoci, o
koncertu i divadelním představení a vzniku
fondu. Dnes Vás chci informovat o tom,
komu a jak vlastně pomáháme.
Z fondu vytvořeného prostředky získanými z koncertu, divadelního představení a
ze sbírky v kině Art jsme už proplatili jedné ukrajinské žákyni školu v přírodě, aby
mohla jet spolu s celou třídou a nebyla vyloučena z dětského kolektivu. Ve Farním
penzionu v Dolním Žandově máme cca už
měsíc ubytovanou rodinu se třemi dětmi a
jednu sedmdesátiletou paní, co přicestovala
sama. Ve skalenské farnosti je ubytována
na faře v Lubech jedna maminka se dvěma
dětmi a prarodiči.
Děkujeme za vaši vstřícnost a pomoc,
ale i za každý váš úsměv a modlitby, díky
kterým se zde „naši Ukrajinci“ mohou cítit
alespoň trochu jako doma.
Další informace o možnostech pomoci a
inspirace k modlitbám najdete na webu
farnostcheb.cz/ukrajina
eko

POHÁDKOVÁ CESTA
Na Den otců, v neděli 19. 6., připravili studenti a absolventi SZŠ Cheb společně s
učitelkou Ivanou Čamkovou charitativní
akci POHÁDKOVÁ CESTA. Dobrodružná
cesta začne v rokli u kuličkové dráhy v
Hradební ulici a zapojit se můžete od 14 do
16 hodin. Akce se uskuteční za podpory
Nadace Via a výtěžek je věnován Hospici
Sv. Jiří, konkrétně na poskytování poradenství při perinatální ztrátě. Těšíme se na
všechny děti a jejich rodiče. Akce je součástí našich FARNÍCH DNŮ, třetího „Dne
společenství“. pohadkovacesta.webnode.cz

POUTNÍ MARATON 2022
O tom, že se koná již 13. ročník Poutního
maratonu jsme informovali už minule.
11
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RADY Z RADY
ká rada farnosti ji vzaly bez připomínek na
vědomí.
Na závěr Petr Hruška informoval o chystaných změnách v diecézi a v chebském
vikariátu (nový farář v Aši, spojení vikariátů Cheb a Sokolov, odchod generálního vikáře z diecéze) a seznámil přítomné se
svým chystaným jmenováním pro službu
generálního vikáře plzeňské diecéze a s tím
souvisejícím odchodem z chebské farnosti
k prvnímu září.
Následovala živá diskuze a celé setkání
uzavřela společná modlitba.
eko

VŠECHNY RADY POHROMADĚ
Květnové setkání PRF, ERF a Rady FCh

Dne 16.5.2022 se společně setkaly naše
pastorační rada, ekonomická rada, rada
farní charity a vedoucí služeb ve farnosti.
Po úvodní modlitbě byli účastníci seznámeni s pokračováním synodního procesu v diecézi a byla jim představena diecézní syntéza a stručné shrnutí obsahu dokumentu Synoda o synodalitě v chebské farnosti: Sumář zápisů s navazující společnou
reflexí tohoto dokumentu a několika připomínkami pro jeho dopracování.
Pak Jaroslav Šašek a Helena Čverha informovali o tom, jak probíhá ubytování
uprchlíků z Ukrajiny ve Farním Penzionu
v Dolním Žandově a na faře v Lubech, a
Eva Kolafová o činnosti farní charity od
začátku roku.
Poté Zdeňka Skubeničová přednesla
zprávu o hospodaření chebské farnosti
v roce 2021 a pastorační rada a ekonomic-
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ZPRÁVY Z LORETY
slavili v kostele sv. Ducha, který si sami
pěkně vyzdobili mši svatou.
Neděle před svátkem Nanebevstoupení
Páně zahajuje poutní sezónu. Letos to bylo
22. května a na Loretu přišlo hodně návštěvníků. Od 15 hodin se v kostele slavila
německá mše sv., celebroval ji P. Kohl,
který se ve Starém Hroznatově narodil.
ako

KVĚTEN NA LORETĚ
Květen – měsíc Panny Marie. Letošní sezónu zahájili Magda a Petr Novotní ve
čtvrtek 5. května v 10:30. V sobotu 14.
května dopoledne žehnal pan farář Petr motorky. Pro ochranu Panny Marie před novou sezónou přišlo požádat více než 50
motorkářů. Následující neděli se na Loretě
sešli jako každý rok vietnamští katolíci
z celých západních Čech. V průvodu obešli
se svými standartami areál Lorety a pak

FÓRUM
ny. Nenene. „Máte právo žít a mít vše, co
se vám líbí, po čem vaše srdce prahne. Máte plné právo dělat to, co vám nejvíc vyhovuje. Žádné omezování. Nedaří se vám?
Máte trable? To ale není vaše vina. To zavinil ten... a tamten... a taky tenhle, a tamti... a vůbec ti druzí.“
Lež, jak jí bylo dopřáváno víc a víc pozornosti, přestala bloudit krajem a čelit posměchu, kdykoli se její krátké nohy odhalily. Zabydlela se v médiích, na sociálních
sítích, v politických debatách, na mítincích
i v reklamách. Byla všude. O její dokonalou
image pečovali nejlepší kosmetici a kadeřníci, švadleny i vizážisté. Lež zkrásněla
a všichni jí věřili. Krátké nohy, podle kterých byla k rozpoznání? Ty přece v televizi
ani na internetu vidět nejsou.
A co Pravda? Už skoro nikdo neví, kde
je jí konec. Kdo by však tu dlouhonohou,
neupravenou, a hlavně drsnou a prostořekou divoženku hledal, že? To ta vyumělkovaná krasotinka, které je všude plno, to je
něco úplně jiného. Jak dobře se jí naslouchá!
Naučení: Lež má hodně dlouhé prsty.
rym

PRAVDA A LEŽ
Bajka ze současnosti
Kdysi dávno platilo, že lež, jakožto osoba
vybavená krátkýma nohama, daleko neujde.
Pravda, diva s horečnatě planoucíma očima,
v prosté režné košili, rozpuštěnými vlasy
a s nohama dlouhýma jak týden bez peněz,
na to spoléhala. Kdykoli se někde ty dvě
objevily, byly k rozpoznání a Lež na svých
krátkých nožkách nikdy delší dobu Pravdě
nestačila. Všichni ji brzy odhalili, a nakonec byla všem jen na posměch. Byla to
však osoba mazaná všemi mastmi. Navíc
vybavená pěknou tvářičkou a sladkým
hláskem. Vzhledem k tomu, že byla mnohem pomalejší nežli Pravda, využila to k
tomu, aby dobře poslouchala, co lidi zajímá, čím žijí a co chtějí, a velice brzo pochopila, co taky chtějí slyšet. A štědře jim
to s tím svým líbezným úsměvem servírovala. Zatímco Pravda neúnavně kráčela krajem a drsně hlásala i hodně nepříjemné věci, Lež se poznenáhla zahnízdila v myslích
lidí. Žádné tvrdé řeči o tom, co je správné,
jak je nutné přemáhat svoji hříšnost a pohodlnost, jak žít v souladu s Božími záko13
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SPOLKY A SPOLEČENSTVÍ
lidmi. V autobuse jsem měl čas si
s každým aspoň chvilku popovídat, a ještě
jsme společně pomodlili celý růženec, každý desátek na úmysly, které účastnice pouti
měly na srdci.
A protože jsem toho ještě neměl dost,
hned v sobotu jsem se vypravil s některými
členy Spolku Maria Loreto do Staré Boleslavi. Na rozdíl od Svaté hory, kterou jsem
navštívil už vícekrát, ve Staré Boleslavi
jsem byl poprvé. Po návštěvě hřbitova, kde
jsou pohřbené naše milé sestry Věra a Pavla, jsme za předsednictví pana opata Filipa
Lobkowicze slavili mši svatou v bazilice
sv. Václava, všichni shromážděni kolem
oltáře v prostoru nad starobylou svatyní
připomínající Václavovo zavraždění. Po
prohlídce baziliky Nanebevzetí Panny Marie jsme se pak vydali na zpáteční cestu.
I tato pouť pro mě byla velmi milá, byl
jsem rád, že jsem s některými farníky či
farnicemi mohl strávit takovýto pohodový
čas na cestě a při společné modlitbě.
Oběma spolkům, Klubu křesťanských
žen i Spolku Maria Loreto, děkuji za
všechno, co do farnosti přinášejí, a za jejich službu: ať už našim stárnoucím farnicím, aby alespoň někde cítily přijetí a dostalo se jim slova povzbuzení, nebo mnoha
poutníkům hledajícím inspiraci pro svůj
život na Loretě.
A celé farnosti přeji, aby tradice farních
poutí neustala ani v těchto časech, kdy je
doprava drahá, času málo a sil mnohým
ubývá. Vždyť právě na pouti si můžeme
velmi dobře připomínat, kým jsme: putujícím Božím lidem, který na své společné
cestě nikdy nebude sám. Věřím, že farnost
objeví třeba i nové formy společného putování a že se jednou všichni sejdeme tam,
kde na nás čeká náš milující Bůh.
Petr Hruška, farář

SPOLEK MARIA LORETO
Kde jsou ty doby, kdy náš spolek pořádal
každý rok několik poutí a jezdili jsme na ně
i dvěma autobusy. Teď jezdíme na hroznatovskou pouť do Teplé, pak na Javořinu
a sotva zaplníme polovinu jednoho autobusu. Je to tím, že je dnes v každé rodině auto
a každý si sám dojede, kam chce? To je ale
pak spíše výlet, nikoliv pouť.
Pan Zakuťanský, který nás na poutě
téměř dvacet let vozil, také se svou firmou
končí a přešel 1. června k jinému dopravci.
Máme tři možnosti: chodit na poutě pěšky,
jako chodívali naši předkové, zajistit si jinou dopravu, nebo žádné poutě nepodnikat.
Ale to by bylo pro tak velkou farnost, jako
je ta naše, trochu škoda.
ako

POUŤ NA SVATOU HORU
Milí farníci. Ve čtvrtek 26. června náš
Klub křesťanských žen pořádal poutní zájezd na Svatou Horu do Příbrami. Čekali
jsme tři roky, než jsme mohli zájezd uskutečnit. Bylo nám velikou ctí, že s námi byl
náš pan Farář Petr Hruška. Byl s námi také
P. Petr Konopík. Oba společně sloužili mši
svatou ve svatohorské bazilice. Byla nádherná. Po mši svaté jsme byli na obědě, kde
pan farář Hruška byl úžasný džentlmen.
Děkujeme pane faráři. Bylo nám s Vámi
dobře. Byli jsme šťastné a dojely jsme domů spokojené.
Za KKŽ Anička Kolková

POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI
V posledním májovém týdnu jsem byl moc
rád, že mě dvě skvělé dlouholeté skupiny
našich farníků pozvaly ke společnému putování. To první bylo, jak jste se již dočetli
výše, ve čtvrtek 26. 5. na Svatou horu. Byla
to moc příjemná cesta s ještě příjemnějšími
14
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OuKhej!
Tak to máme s překonáváním překážek,
myslím, v některých etapách života i my
dospělí. Často na každé rovince hledáme
nějaké vzrušující překážky, kterými si často
(a rádi) komplikujeme život. ;-) Naštěstí
Bůh poslal Ježíše, který je stále s námi
a můžeme ho nacházet v každém člověku.
Ježíš může být třeba v tom člověku, který tě
přijme, i když mu lezeš na nervy. Může být
v tom člověku, který ti pomůže v úzkých…,
který ti půjčí mikinu, aby ti nebyla zima…,
který ti pomůže s těžkým pytlem na odpadky…, který ti nabídne kus své svačiny…
a možná i v tom člověku, který ti podá ruku, aby ti pomohl přeskočit pangejt, a pak
spolu spadnete a strašně se tomu smějete. :))) No co? Proč bychom se s Ježíšem nemohli také smát? ;-)
Ježíš je náš Pastýř. Vodí nás po svých
pastvinách a stezkách… Jenže i naše osobní
stezky může někdo vnímat jako takové doly, kde se těží špinavé uhlí. A právě do takových „našich dolů“ můžeme vytrvale
a odvážně zvát Ježíše. Skrze Něj a spolu
s Ním můžeme přijímat a
ochraňovat to,
co krásného
ve svém stvoření daroval
každému
z
nás, což není v
praxi
úplně
jednoduché.
Přijímat totiž
máme i úplně
každého člověka. I kámoše ze třídy,
který mi denně leze na
nervy.
Vím

CESTOU NECESTOU NA CHLUM
Výprava pátá
V sobotu 7. 5. jsme se s partou dětí, které se
připravují k prvnímu přijímání, a jejich rodiči, naskládali do aut a vypravili se společně do Chlumu sv. Maří. Tam jsme ale
odbočili na Lítovskou výsypku (viz také
tady), kterou jsme se nechali vést po šestikilometrovém okruhu sérií kešek zvaných
Za pokladem.
Při našem putování jsme se učili, co
vlastně slovo přijímání znamená. Že to není
jen přijímání Těla a Krve Páně v eucharistii, ale že je to přijetí všeho, co Bůh pro nás
stvořil, včetně různých lidí kolem nás. Tím,
že přijímáme všechno, co Bůh stvořil, přijímáme samotného Krista.
Lítovská výsypka vznikla jako odval po
těžbě hnědého uhlí, ale teď už byste tady
téměř nic z těžby nepoznali… Kráčeli jsme
po dokonale vyrovnané cestě, kolem které
se jarně zelenaly nové mladé stromy. Jejich
barva vynikala ve svitu jarního slunce
a aspoň na mě působila naprosto blahodárně. Při pohledu na přírodu, jak se po zimě
krásně obnovovala, mě napadala chvílemi
slova vděčnosti za stvoření. Chtělo se mi
vlastně i zpívat chvalozpěv sv. Františka
z Assisi. :-)
Bůh všechnu krásu přírody pro nás sice
stvořil, ale taky nám ji svěřil, abychom se
o ni starali. A tak jsme vzali pytle na odpadky a snažili se cestou sbírat to, co do
přírody nepatří. Na některých místech našeho putování si děti našly zálibu v nerovnostech a zastavovaly se na různých překážkách, aby je svými silami zdolali. Agase
zaujalo, jak kluci dovedou obratně skákat
přes koryta divokých řek a děvčata zase lézt
do temných potrubí…
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ale moc dobře, že podobné situace nejsou
snadné ani pro nás dospěláky, tak jak to
pak chceme vysvětlovat našim dětem?
Jen svými silami to půjde vždycky těžce.
Věřím, že nemusíme být na nic sami... Mně
pomáhá upřímně si přiznat svou slabost
a pokoušet se zvát do každého nepřijetí Ježíše, protože jen On zaobluje všechny naše
hrany... a zarovnává propasti našich hříchů.
Každá taková moje „propast“ se může skrze Boží milost proměnit v novou, urovnanou cestu – cestu se zavlaženými brázdami,
rozmělněnými hroudami, cestu plnou zeleně a radosti z nového života.
Přemýšlím, že takový „grunt“ je asi občas třeba v mnoha oblastech, abychom
znovu našli cenné, krásné a důležité věci…
Na našem výletě jsme i my nacházeli s
Agasem spoustu pokladů. Byly to milé
kešky se zvířátky... Děti i dospěláci z jejich
objevování měly fakt velikou radost. :-)
Společné spoluputování nás postupně
přivedlo až do kostela Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Máří Magdaleny, kde se ten den
konala poutní mše svatá sokolovského
a chebského vikariátu. Dozvěděli jsme se
na ní, že Ježíš každého z nás povolává. Volá nás jménem, tak jako zavolal tehdy na
Marii z Magdaly. Ona své jméno uslyšela,
obrátila se a dostala novou milost a sílu
změnit způsob svého života… I my se můžeme ztišit, abychom zaslechli, že Ježíš volá taky naše jméno…
V kázání pro děti jsme taky několikrát
zaslechli větu: „Udělejte všechno, co vám
Ježíš řekne…“ (J 2,5). To řekla na svatbě
v Káni Ježíšova matka Maria… Služebníci
ho tehdy poslechli a vyhnuli se tak velkému
průšvihu…
Jeho Slovu můžeme tedy naslouchat
i my a učit se spolu s našimi dětmi Ježíši
odpovídat svými skutky. Můžeme začít
zrovna tím, že se před přijetím eucharistie
budeme nejprve společně učit přijímat jeden druhého (Mt 5,20-26) a na naší cestě

dělat vše, co Ježíš řekne. Teprve pak nejspíše pochopíme, co znamená přijetí Ježíše
skrze eucharistii – že s ním pokaždé obnovujeme duchovní vztah.
Ježíš nás přijal za své už dávno. Připomínáme si to při každém proměňování, kdy
kněz Ježíšovými slovy říká: "Toto je moje
Tělo, které se za vás vydává… Toto je
Krev, která se prolévá za vás a za všechny
na odpuštění hříchů…“ Takhle nás Ježíš
přijal. Zemřel za nás a takhle nám stále říká
své „ano“.
…Na každý vztah jsou třeba dva. To
přece dávno všichni víme. Na vztah s Ježíšem ale taky. V tuto chvíli je tedy řada na
nás. Při každém proměňování můžeme proto vyslovit v srdci své "ano, Ježíši", i my.
Právě takovéto "oboustranné" přijímání
nám může pomoci zakusit, jak v životě přijatý Ježíš skutečně působí…, jak koná velké věci… a vnáší mír do našich srdcí…
jmh
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Z KANCELÁŘE
▪

10. 4.
24. 4.
1. 5.
8. 5.
15. 5.

PODĚKOVÁNÍ A VZKAZY
Petře, chci Ti poděkovat za všechnu pomoc, kterou jsi mi za celých 11 let poskytl.
Bylo jí hodně a také uznávám, že jsi to se
mnou měl těžké. Doufám, že těch 10 nedělí
už se mnou vydržíš. Je mi jasné, že to byly
hlavně Tvé modlitby, které mi pomohly se
posunout dál, a snad jsem se i posunula.
Ještě jednou moc děkuji a snad na mě budeš pamatovat ve svých modlitbách. Díky
za všechno.
Veronika

4.669 Kč
4.980 Kč
3.104 Kč
6.156 Kč
4.116 Kč

Maria Loreto:
15. 5. 1.500 Kč
Dolní Žandov:
19. 3. 250 Kč
26. 3. 250 Kč
2. 4. 100 Kč
9. 4. 470 Kč
23. 4. 100 Kč
30. 4. 150 Kč
7. 5. 472 Kč
14. 5. 370 Kč

OZNÁMENÍ
▪ P. Petru Hruškovi, nově jmenovanému
generálnímu vikáři plzeňské diecéze, bude
k 1. 9. 2022 ukončeno pověření ke službě
faráře chebské farnosti a správce majetku
farnosti Skalná.
▪ P. Libor Buček, doposud administrátor
farnosti Dýšina, bude k 1. 9. 2022 ustanoven administrátorem farnosti Cheb.
▪ Pan Jaromír Slezák, pastorační asistent
farnosti Skalná, bude k 1. 9. 2022 ustanoven správcem majetku farnosti Skalná.

Sbírky účelové:
5. 3. Na Ukrajinu 3.200 Kč (D.Ž.)
13. 3. na podporu setkání mládeže 4.582 Kč
15. 4. Na Svatou zemi 1.960 Kč
22. 5. Pomoc pronásl.křesťanům 5.957 Kč
Dary účelové:
Koncert a divadlo pro Ukrajinu: 46.076 Kč
Postní dar: 5.046 Kč

Z FARNÍCH MATRIK

Pravidelné příspěvky převodem na účet:
Březen: 15.150 Kč
Duben: 10.250 Kč

Sňatky:
30. 4. Jakub Grežo a Petra Králíková
Pohřby:
1.4. Marie Matoušková
1. 4. Mária Zahradníková
29. 4. Julius Dudy
9. 5. Věra Pleskotová
19. 5. Anna Schweinem

FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
Možnosti, jak přispět na život a službu farnosti (farnostcheb.cz/darcovstvi):
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.

EKONOMIKA FARNOSTI
Sbírky liturgické:
Cheb:
6. 3. 6.015 Kč
20. 3. 4.565 Kč
27. 3. 3.806 Kč
3. 4. 4.483 Kč
17
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NENECHTE SI UJÍT
▪ Den smíření a úžasu: v pátek 17. 6. od
17 hod. zpovídání ve farní kapli, od 18
hod. mše ve farní kapli, poté eucharistický
průvod do chrámu sv. Mikuláše a Alžběty
završený adorací v chrámu s možností slavení svátosti smíření (do 20:00).
▪ Den na společné cestě: Poutní maraton
v sobotu 18. 6.; start v 9:00 v chrámu sv.
Mikuláše a Alžběty, registrace od 7 hod.
před kostelem, podrobnosti jsou k dispozici
na farnostcheb.cz/maraton. Mše v Dolním
Žandově o této sobotě nebude.
▪ Den společenství a rodiny: Slavnostní
bohoslužba s biskupem Tomášem, prvním
přijímáním a biřmováním v neděli 19. 6. od
10:00 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty
s následným občerstvením na faře a besedou s biskupem; odpoledne Pohádková
cesta, viz pohadkovacesta.webnode.cz.
▪ Setkání rodin s papežem se koná v sobotu 25. 6. 2022 v Plzni u sv. Martina v
Lobzích (10:00 až 16:00). Setkání s bohatým programem pro děti i dospělé bude završeno mší svatou s biskupem Tomášem
pod širým nebem od 15 hod. Podrobnosti
na www.bip.cz/setkanirodin.
▪ Večer chval: Poslední středu v měsíci,
29. 6. od 19:00 do 20:30, jste zváni
k večeru chval do farního sálu. V červenci
a srpnu veřejné večery chval nebudou.
▪ Taize ve Skokách: v sobotu 2.7.2022 od
20:30 hod. se v poutním kostele ve Skokách u Žlutic chystá NOC SVĚTEL - večer
se ZPĚVY TAIZE. Viz www.skoky.eu.

▪ Představení nového chebského faráře:
V neděli 3. 7. při ranní bohoslužbě od
10:00 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty
v Chebu a při následném občerstvení na
faře bude farnosti „naživo“ představen nový chebský farář P. Libor Buček.
▪ Chebské varhanní léto 26. ročník série
koncertů duchovní hudby Varhaníci katedrál (6. 7. až 3. 8.). Viz farnostcheb.cz/chvl.
▪ Pouť do Marienweiher: K tradiční třídenní pěší pouti do německého poutního
místa Marienweiher 2. – 4. 9. se můžete
hlásit u Jirky Kolafy (platan@seznam.cz).
▪ Pouť na Javořinu: Spolek Maria Loreto se i letos chystá vypravit se na Javořinu /
Kňafák, aby v lesní kapličce nad Podlesím
slavil mši svatou s panem opatem Lobkowiczem, a to v neděli 21. 8. od 15 nebo
16 hodin. Sledujte proto ohlášky.
▪ Omezený pořad prázdninových bohoslužeb: V srpnu nebudou nedělní večerní
mše svaté, ani mše svaté ve všední dny a
v Dolním Žandově. V pátek 8. 7. bude místo mše svaté bohoslužba slova. V srpnu
budou mše svaté jen v neděli v 10 hod.
V neděli 31. 7. bude při ranní mši zastupovat P. Šašek, v neděli 6. 8. ráno bude nejspíše bohoslužba slova. Pro ostatní bohoslužby sledujte, prosíme, aktuální stav na
farnostcheb.cz (Co se děje).
▪ Slavnostní uvedení do služby nového
chebského faráře bude v neděli 4. září
2022 při bohoslužbě od 10:00v chrámu sv.
Mikuláše a Alžběty v Chebu.

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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Chebské varhanní léto - Egerer Orgelsommer 2022
26. ročník série koncertů duchovní hudby Varhaníci katedrál
6. července až 3. srpna
Evangelický Chrám Pokoje (ul. 26. dubna)
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty Cheb (Kostelní náměstí)
začátky koncertů v 19:00, vstupné 80 Kč, předprodej KC Svoboda
Stránky festivalu: www.farnostcheb.cz/chvl

6. červenec: Evangelický Chrám Pokoje
Koncert pro struny a píšťaly
Účinkují: Aleš Nosek – varhaník katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, Vítězslav
Ochman – housle; Program: J. S. Bach, L. Vierne, J. Klička aj.

13. červenec: Evangelický Chrám Pokoje
Koncert pro zpěv a varhany
Účinkují: Adam Viktora – varhany, Gabriela Eibenová - zpěv
Program: V. Bellini, G. Rossini, P. Davide da Bergamo aj.

20. červenec: Chrám sv. Mikuláše a Alžběty
Koncert pro trubku a varhany
Účinkují: Josef Kšica – varhaník katedrály sv. Víta v Praze, Miroslav Kejmar –
trubka; Program: C. Franck, J. S. Bach, G. F. Haendel, T. Albinoni, F. X. Brixi,
J. K. Vaňhal aj.

27. červenec: Chrám sv. Mikuláše a Alžběty
Recitál Martina Bernreuthera
Účinkuje: Martin Bernreuther, katedrální varhaník z Eichstättu, Německo
Program: F. Mendelssohn-Bartholdy, C. Franck, E. M. Bossi, M. Brosig aj.

3. srpen: Chrám sv. Mikuláše a Alžběty
Koncert pro zpěv a varhany
Účinkují: Petr Kolař – varhaník katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, Hana Kuželová – soprán; Program: J. S. Bach, J. D. Zelenka, A. Dvořák, L. Janáček aj.
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FARNÍ KALENDÁŘ
11. 6. sobota
12. 6. neděle
13. 6. pondělí
15. 6. středa

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

slavení eucharistie
farní kaple Dolní Žandov
mše SLAVN. NEJSV. TROJICE chrám sv. Mikuláše a Alžběty
slavení
farní kaple Cheb
Cheb eucharistie
mše sv. pro klienty
DPS Spáleniště
mše sv. s biblickým rozhovorem
farní kaple Cheb

Farní dny: Zase spolu
17. 6.
17. 6.
17. 6.
18. 6.
19. 6.

pátek
pátek
pátek
sobota
neděle

20. 6.
22. 6.
24. 6.
25. 6.
25. 6.
26. 6.

pondělí
středa
pátek
sobota
sobota
neděle

29. 6.
29. 6.
1. 7.
2. 7.
3. 7.

středa
středa
pátek
sobota
neděle

4. 7.
6. 7.
8. 7.
9. 7.
10. 7.

pondělí
středa
pátek
sobota
neděle

11. 7.
13. 7.
15. 7.
16. 7.
17. 7.

pondělí
středa
pátek
sobota
neděle

18. 7.
20. 7.
22. 7.
23. 7.

pondělí
středa
pátek
sobota

17:00
18:00
19:00
9:00
10:00
18:00
15:00
8:00
18:00
10:00
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
15:00
8:00
18:00
19:00

slavení svátosti smíření a adorace
farní kaple Cheb
slavení eucharistie (17:00 adorace)
farní kaple Cheb
eucharistický průvod a adorace
chrám sv. Mikuláše
Poutní maraton
chrám sv. Mikuláše a Alžběty
SLAVN. TĚLA A KRVE PÁNĚ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
První svaté přijímání a biřmování s biskupem Tomášem
Cheb
slavení eucharistie
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
DPS Skalka
mše sv. s biblický rozhovorem
farní kaple Cheb
slavení eucharistie (17:30 růženec)
farní kaple Cheb
Setkání rodin s papežem
Plzeň u sv. Martina
slavení eucharistie
farní kaple Dolní Žandov
mše 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
slavení
farní kaple Cheb
Cheb eucharistie
mše sv. s biblickým rozhovorem
farní kaple Cheb
Večer chval
farní kaple Cheb
mše sv. za nemocné (17:00 adorace)
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
farní kaple Dolní Žandov
mše 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
slavení
farní kaple Cheb
Cheb eucharistie
slavení eucharistie
LDN Amica
mše sv. s biblický rozhovorem
farní kaple Cheb
bohoslužba slova s modlitbou růžence
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
farní kaple Dolní Žandov
mše 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
slavení
farní kaple Cheb
Cheb eucharistie
slavení eucharistie
DPS Spáleniště
mše sv. s biblický rozhovorem
farní kaple Cheb
slavení eucharistie (17:30 růženec)
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
farní kaple Dolní Žandov
mše 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
slavení
farní kaple Cheb
Cheb eucharistie
slavení eucharistie
DPS Skalka
mše sv. s biblický rozhovorem
farní kaple Cheb
slavení eucharistie (17:30 růženec)
farní kaple Cheb
slavení eucharistie
farní kaple Dolní Žandov
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24. 7. neděle

10:00 mše 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
18:00 slavení
farní kaple Cheb
Cheb eucharistie
27. 7. středa
8:00 mše sv. s biblický rozhovorem
farní kaple Cheb
29. 7. pátek
18:00 slavení eucharistie (17:30 růženec)
farní kaple Cheb
30. 7. sobota 19:00 slavení eucharistie
farní kaple Dolní Žandov
31. 7. neděle
10:00 mše 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
18:00 slavení
farní kaple Cheb
Cheb eucharistie
7. 8. neděle
10:00 mše 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
14. 8. neděle
10:00 mše
Cheb20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
21. 8. neděle
10:00 mše
Cheb21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
28. 8. neděle
10:00 mše
Cheb22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
2. – 4. 9. pátek až neděle Cheb
Pěší pouť do Marienweiher odchod pátek 9:00 z Chebu
4. 9. neděle
10:00 mše 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ chrám sv. Mikuláše a Alžběty
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
Nový farář: Libor Buček (od 1. 9. 2022), 608 917 696, bucek@bip.cz, od září farar@farnostcheb.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
farní kaple D. Žandov
slavení eucharistie – farní mše
kostel sv. Mikuláše Cheb
farní kafe aneb „Co týden dal“
farní sál / salonek / knihovna
slavení eucharistie (červenec – srpen NENÍ)
farní kaple 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 Římskokatolická farnost Cheb. Ilustrace
a kresby použité v tomto čísle: Daniel Ladman. 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 12. 6.
2022, příští vyjde nejspíše 28. 8. či 3. 9. 2022. Příspěvky možno odevzdávat v kanceláři, redakci či zaslat na
zpravodaj@farnostcheb.cz do uzávěrky čísla 21. 8. 2022.

