SLOVO FARÁŘE
4. týden postní 2020
V Chebu 19. března 2020
Moji milí,
s postupujícím zpřísňováním opatření zaměřenými na zpomalení šíření epidemie koronaviru
se také radikálně zmenšuje prostor osobní setkávání a osobní duchovní službu ve farnosti.
Zároveň se situace mění den za dnem. Proto jsem se rozhodl, že se na vás takto písemně
budu obracet každý týden, zpravidla ve středu či ve čtvrtek.
Pokud byste někdo z vás tyto maily nechtěli dostávat, prosím, napište.
Budu samozřejmě rád i za jakoukoli jinou zpětnou vazbu od vás, ať už mailem, přes facebook,
nebo telefonicky. A hlavně rychle na neděli posílejte díky, přímluvy, nabídky, potřeby, vzkazy
a fotky, abyste díky nim mohli být na naší online nedělní mši také takto „naživo“ přítomni
(více k tomu níže)!

1. NEDĚLE: Interaktivní online slavení Čtvrté neděle postní
a. Na stránce online.farnostcheb.cz byly doplněny některé inspirace pro slavení neděle;
velmi povzbuzuji k živým, třeba i improvizovaným domácím bohoslužbám, třeba i
nezávisle na online přenosech (ty ovšem mohou být dobrým nástrojem pro propojení
s naší domácí farností a s diecézí).
b. Online přenos mše ze 4. neděle postní s biskupem Tomášem bude v neděli 22.
3. od 9:00 na www.bip.cz.
c. Online přenos mše ze 4. neděle postní z naší farnosti bude v neděli 22. 3. od
10:00 na 1url.cz/@onlinecheb (viz také online.farnostcheb.cz).
d. Nově nabízíme možnost zapojit se do slavení této naší chebské farní mše svaté více
osobně, a to zasláním vašeho příspěvku či potřeby do virtuální Hroznatovy mísy:
i. díky či přímluvy: Do neděle 9:00 můžete na kaplicka@farnostcheb.cz poslat
něco, co vám leží na srdci (ať už jako důvod k vděčnosti, nebo intenci k
přímluvám) a rádi byste, abychom se za to při mši svaté modlili; dle možností
pak budou některé z těchto intencí zařazeny do Modlitby věřících při mši.
ii. potřeby či nabídky: Stejně tak můžete na tentýž mail do 9:00 poslat nějakou
svoji praktickou potřebu či naopak nabídku do Hroznatovy mísy (dle možností
budou některé z těchto potřeb či nabídek přečteny na závěr bohoslužby).
iii. vzkazy ostatním: Nakonec na tentýž mail do 9:00 (případně také ještě během
bohoslužby na „živý chat“, který je vám v počítači k dispozici vedle okna videa)
můžete poslat nějaký vzkaz či pozdrav pro ostatní připojené (opět dle možností
– zabíháme se – budou některé z těchto vzkazů přečtené na konci bohoslužby).
iv. fotografie: Navíc mě oslovila jedna milá – a zároveň velmi smysluplná –
specialitka z jedné italské farnosti, kde farář do lavic farního kostela rozmístil
fotografie svých farníků, které mu zaslali na jeho prosbu o „zaplnění“ kostela
alespoň tímto způsobem (viz článek ZDE). Možná to nepůjde hned, ale moooc by
mě potěšilo, kdybyste mně i vy poslali mailem (farar@farnostcheb.cz) své
fotografie, případně fotografie své rodiny, které byste mi tímto dovolili umístit na
prázdné židle ve farní kapli sv. Jana, kde byste je pak sami – a spolu s vámi i
všichni ostatní připojení – viděli a které by vás na této naší farní mši tímto
symbolickým způsobem zastupovaly. Díky předem za ně! 
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2. PODPORA: Telefonická podpora místo osobních návštěv a setkávání
Vzhledem ke zpřísňujícím se opatřením a na přání biskupa Tomáše již neplatí nabídka
návštěv se slavením mše svaté či s podáváním svatého přijímání v domácnostech.
Vycházíme tak vstříc potřeba maximálního omezení osobních kontaktů, což (spolu s nošením
ochranných pomůcek při nevyhnutelných kontaktech s druhými mimo okruh domova) nevíce
přispěje ke zpomalení šíření epidemie. Biskup Tomáš proto povzbuzuje k maximálnímu
využití elektronických prostředků komunikace a telefonů, a to jak ke kontaktů mezi sebou
navzájem, tak k pastoračním a duchovním rozhovorům.
Budete-li mít tu potřebu, volejte proto na mé číslo (608 656 557) kdykoli,
domluvíme si pak případně nějaký vhodný čas pro klidný rozhovor.
Takovýto duchovní telefonický rozhovor spojený s modlitbou může v této mimořádné
situaci nahradit i svátost smíření a podpořit vaši otevřenost k přijetí Božího odpuštění. Stejně
tak při slavení domácí bohoslužby s nejbližšími, případně při sledování nedělní mše
svaté se můžeme Kristově přítomnosti otevřít stejně intenzivně, jako při slavení mše
v kostele a svatém přijímání, i když jiným způsobem.
Samozřejmě pokud by někdo z vás či z vašich blízkých prožíval situaci ohrožující váš
či jejich život nebo byste vy či vaši blízcí ve svém svědomí prožívali, že tyto mimořádné
způsoby duchovní péče jsou pro vás nedostatečné, dejte mi vědět a za příslušných
hygienických opatření vás či vaše blízké, ať už doma či v nemocnici (s dovolením primáře
daného oddělení), rád navštívím a posloužím svátostmi umírajících.

3. NABÍDKY: Konkrétní možnosti či nabídky pomoci
a. Roušky: Pokud někomu chybí roušky, ozvěte se Evě, pokusí se vám je zajistit (sama
šije a má kontakty na další šičky).
b. Jídlo a léky: Pokud by někdo z osaměle žijících starších 65 let potřeboval zajistit
nákupy jídla či dodávky léků, může využít službu, kterou nabízí město Cheb (stačí
v pracovních dnech mezi 8. a 14. hodinou zavolat na tel. 723 630 170, resp.
770 184 472 a domluvit se). Pokud by to pro někoho bylo složité či nemožné, ozvěte
se Evě na farní charitu (tel. 731 619 721) a společně něco vymyslíte. Mimo službu
města nabízejí také službu seniorům (nákup, pošta, banka, či cokoli jiného) Markéta
Rejmanová (tel. 723 630 170) a Aneta Wunderlichová (tel. 721 069 229).
c. Sociální nouze: Je velmi pravděpodobné, že zdravotní krize kolem koronaviru se
bude postupně rozšiřovat i do oblasti ekonomiky (zavírání firem, propouštění
zaměstnanců), a tudíž i do oblasti sociálního zabezpečení (výpadky příjmů).
Vyzýváme farníky, aby na tento rozměr krize také pamatovali, maximálně omezili
své výdaje na nezbytně nutné a v případě, že by jim už nyní hrozila nějaká dluhová
past, aby celou situaci včas konzultovali s odborníky. Můžete se ozvat na číslo naší
farní charity (731 619 729), pokusili bychom nějakou konzultaci zprostředkovat,
případně bychom hledali možnosti solidární výpomoci uvnitř farnosti.
d. Katolický týdeník: Pokud vám chybí Katolický týdeník, můžete si jej objednat přímo
do vlastní schránky (stačí zavolat na tel. 225 985 225 nebo 777 333 370, případně
poslat objednávku na katyd@send.cz). Tento týden zatím v plném počtu, od příštího
týdne v omezeném počtu jsou zatím týdeníky k dispozici v zásobnících pod
nástěnkami ve vestibulu fary. Některé články jsou vám také k dispozici na
www.katyd.cz.
e. Nabídky pomoci: Pokud byste se někdo z vás, především z vás mladších (kteří
nejste tak citliví k průběhu případné nákazy) chtěli zapojit do nějakých
dobrovolnických aktivit, ozvěte se na také na farní charitu Evě Kolafové
(731 619 721, charita@farnostcheb.cz), která má přehled o potřebách a možnostech
zapojení se, nebo si vás alespoň zapíše a ozve se vám, až bude něco zapotřebí.
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4. NOVINKY: Novinky na infostránce koronavirus.farnostcheb.cz
a. Na novinky průběžně upozorňujeme v záhlaví této stránky a na farním FCB.
b. Základní text ZODPOVĚDNOST – DŮVĚRA – NADĚJE – PROPOJENÍ byl aktualizován.
c. Nová digitální infokarta do mobilu COVID-19
d. Projev kancléřky Angely Merkelové z 18. 3. (VIDEO s titulky - český text na FCB)
e. Slovo českých a moravských biskupů z 15. 3.
f. Aktualizované slovo biskupa Tomáše z 16. 3.
g. Pozvánka na online mši svatou s biskupem Tomášem v neděli 22. 3. od 9:00 na bip.cz

5. BUDOVY: Otevřený kostel a zavřená fara
a. Farní kostel: Chrám sv. Mikuláše a Alžběty zůstává prozatím na základě povzbuzení
našich biskupů a domluvy s vedením města díky ochotným dobrovolníkům otevřený
pro individuální modlitbu a ztišení (prozatím úterý až neděle 10 – 16 hod.). Není sice
možné si sedat do lavic, ale je možné si chrám individuálně projít, tiše se pomodlit,
případně spočinout v tiché adoraci u svatostánku.
b. Farní dům: Farní dům v Chebu je naopak veřejnosti až na domluvené výjimky
uzavřeny. Do budovy chebské fary smějí volně vstupovat pouze zde pracující
zaměstnanci a ubytované osoby. Ostatní jen po domluvě s někým ze
zaměstnanců. To platí i pro všechny farníky, kteří mají od farní budovy klíče.
Pro pohyb uvnitř farního domu platí nová přísná hygienická pravidla, se kterými
budou seznámeni všichni, kteří zde mají nějakou stálou zodpovědnost. Pro kontakt
s veřejností i s vámi farníky jsou k dispozici níže připojené kontakty.
c. Farní penzion: Protože jsou vládním nařízením zakázány veškeré ubytovací služby,
je i Farní penzion v Dolním Žandově zcela uzavřen.
Na závěr bych vás chtěl všechny ujistit, že ukřižovaný a vzkříšený Kristus, se kterým se nyní
nemůžete pravidelně setkávat při slavení eucharistie či svátosti smíření, je pro vás přítomný
i ve vašich sestrách a bratřích, v rodině, v Božím slově, v tichu či křiku vašeho srdce,
v trpících, kterým sloužíte či za které se modlíte, ba nakonec i v čemkoli, s čím se setkáváte.
On je věrný. Nenechá vás bez požehnání jen proto, že nyní na čas nemůžeme slavit svátosti
a setkávat se tak, jak jsme byli zvyklí.
Pokud by vám v této poušti mohl být oporou i náš pokračující seminář o kontemplaci, vězte,
že podklady k němu budou stále k dispozici na kontemplace.farnostcheb.cz.
Je to paradoxní, když v právě v takovýchto těžkých dobách bychom potřebovali spíše setkání
tváří v tvář, dotyk, pohlazení… Ale chtě nechtě platí, že největším projevem péče o
druhého je dnes zachování fyzického odstupu. To platí v celé společnosti, nejen u nás
ve farnosti. Prosím tedy o pochopení, vezměte tuto výzvu vážně a buďme příkladem
i druhým.
Myslíme na vás všechny v modlitbě,
společně s Evou a Danou,
váš farář Petr
Kontakty pro farníky i veřejnost:




Petr Hruška, 608 656 557, farar@farnostcheb.cz
Eva Kolafová, 731 619 729, charita@farnostcheb.cz
Dana Vrbová, 731 619 762, kancelar@farnostcheb.cz
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