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EDITORIAL
Když jsem editorial do Zpravodaje pro první dva měsíce roku 2020 ukončila takovým
vzletným přáním: „Tak se snažme, aby tyhle naše osobně vytvářené ‚dějiny‘ v rodinách,
na pracovištích, ve školách, ve farnosti, a co já vím kde všude, patřily k těm hezkým, jako je ten letopočet... Tak s Boží pomocí, dejme se do toho teď hned, a teď hned už i přitom mysleme na ty, kdo ty naše sepisované příběhy budou s námi sdílet…“, nikoho z nás
tehdy ani ve snu nenapadlo, jak se už o pár týdnů později situace dramaticky změní a
celá naše země bude prožívat příběh, který ani ti nejstarší mezi námi nikdy nezažili.
Ocitli jsme se v karanténě. Museli jsme dramaticky omezit své sociální kontakty,
včetně možnosti scházet se na bohoslužbách, museli se uzavřít do svých domovů. Zprávy, které se na nás valily ze sdělovacích prostředků, v mnohých vyvolávaly úzkost,
strach o zdraví svých blízkých i svoje, lítost nad rostoucími počty mrtvých. Nucená izolace nejvíce dolehla na starší osamělé seniory a na lidi v domovech či sociálních zařízeních. Ti zůstali bez kontaktu s nejbližšími, s rodinami. A byly a jsou tady také veliké
obavy z hrozby ekonomické recese, ztráty zaměstnání, bankroty drobných živnostníků a
podniků - a jejich propad do chudoby. Na druhou stranu se ale současně projevily naplno kladné rysy našeho národa: stali jsme se přístupnější, ohleduplnější, většinově jsme
se jako národ semkli. A taky se projevil český smysl pro humor.
Některé příběhy si můžete přečíst v tomto vydání Zpravodaje na květen a červen.
Nicméně už to, že Zpravodaj vychází, je příslibem, že se pomaloučku začíná život vracet do normálu. Bude to sice jistě nějaký čas trvat, ale jak můžete slyšet už okřídlené:
„Společně to zvládneme“.
rym

SLOVO FARÁŘE
Moji milí,
povelikonoční dny přinesly překotný vývoj ve státních opatřeních na zmírnění následků pandemie koronaviru. Je náročné
sledovat, od kdy je co nově povoleno, jaké
změny během týdne v těchto termínech nastanou a jak to přesně chápat. Do tohoto
poměrně chaotického scénáře zapadá i téma
umožnění slavení bohoslužeb.
Více jsem vám o tom napsal ve svém
Slovu faráře na 3. týden velikonoční. Níže
se pokusím vše shrnout do tří bodů. Ovšem
s výhradou, že situace se mění den ze dne a
příští týden může být něco zase jinak.

1. MŠE SVATÉ PRO SKUPINY:
Kdokoli z farnosti se domluví s několika
dalšími farníky, kteří mají spolu něco společného (rodina, společenství, klub, spolek,
tým, skupina přátel), může mi zavolat a
domluvit se na slavení mše svaté kdykoli
během týdne (včetně neděle mimo čas farní
mše svaté – viz dále). Tuto možnost biskup
Tomáš v souladu s doporučeními odborníků
ovšem nedoporučuje využívat ohroženými
skupinami věřících (vysoký věk, chronická
onemocnění, problémy s tlakem, snížená
imunita, astmatické problémy, cukrovka,
onkologická diagnóza apod.), případně těm,
2
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kteří s lidmi z těchto ohrožených skupin žijí
v jedné domácnosti (kvůli riziku nechtěného přenosu nákazy do domácnosti).
2. SVÁTOST SMÍŘENÍ A SVATÉ
PŘIJÍMÁNÍ: Můžete přijít každý pátek
mezi 12:00 a 16:00 do chrámu sv. Mikuláše
a Alžběty, kde pro vás budu k dispozici pro
svátost smíření a individuální podání svatého přijímání, případně pro předání svatého
přijímání pro donesení vašim rodinným příslušníkům. Pokud vám čas či místo nevyhovuje, zavolejte, můžeme se domluvit na
jindy a spojit to třeba s procházkou či se
sejít ve farním sále. Návštěvy v domácnostech se svatým přijímáním kromě rodinných příslušníků, podání viatika (podání
eucharistie umírajícímu) a dalších výjimečných situací zatím v naší farnosti stále ještě
možné nejsou, a to z hygienických důvodů
(možnost nechtěného nebezpečného přenosu nákazy na další farníky z ohrožené skupiny). Výjimečné situace, prosím, se mnou
co nejdříve telefonicky konzultujte, zkusíme najít řešení.
3. ZAJIŠTĚNÍ FARNÍ NEDĚLNÍ
MŠE SVATÉ: Pokračuje slavení farní nedělní mše svaté zajišťované malým služebným týmem a vysílané od 10:00 z farní
kaple sv. Jana. Veřejné farní nedělní mše
svaté se ani pro omezený počet farníků zatím ve farnosti z důvodu krizové epidemiologické situace na Chebsku stále ještě nekonají. Všichni jsou biskupem plzeňským
stále dispenzováni od povinnosti v neděli se
účastnit mše svaté a jsou povzbuzováni slavit den Páně domácí bohoslužbou slova
případně dle možností a potřeby podpořenou sledováním online přenosu nebo jakékoli mše v televizi či v rozhlase. Pokud by
ovšem nějaká konkrétní skupina (rodina,
společenství, klub, spolek, tým, skupina
přátel) byla ochotná mít v neděli službu,
může mi její zástupce zavolat a nabídnout,
že místo pastorační rady a dalších dosavadních spolupracujících zajistí vysílání této
mše svaté (příprava prostoru, čtení, přímlu-

vy, ohlášky, zvuk, hudba, streamování do
YouTube, úklid a vydesinfikování prostoru
po mši).
Víte o někom, kdo nemá žádnou skupinu
a chtěl by spolu s někým mši slavit? Adoptujte jej do své! Jste sami? Zkuste se do
nějaké zavedené skupiny přidat, nebo mi
zavolejte, třeba řešení najdeme! Víte o někom, kdo o těchto nových možnostech neví? Zavolejte mu a proberte to s ním!
Chcete-li se dozvědět více:
 koronavirus.farnostcheb.cz
(farní informace ohledně epidemie)
 online.farnostcheb.cz
(přenos farních mší a další inspirace)
Další možnosti kontaktu:
 agape.farnostcheb.cz
(každou neděli po farní mši)
 kartoteka.farnostcheb.cz
(registrace ve farní kartotéce, která nám
umožní vám zasílat aktuální informace
na vámi uvedenou emailovou adresu)
Kontakty:
 Telefon farář: 608 656 557
 Telefon farní charita: 731 619 729
 Telefon farní kancelář: 731 619 762
 Email pastorační rada:
pastoracnirada@farnostcheb.cz
Díky za vaši pozornost, ohleduplnost a
pochopení pro tyto zatím omezené možnosti, na kterých jsme se po pečlivé úvaze a po
poradě s lékaři pro nejbližší dobu shodli s
celou pastorační radou. Pokud se situace
změní, dáme ihned vědět.
Pokud vás zajímá, jak jsem předešlé týdny prožíval osobně, můžete se mrknout na
další stránky Zpravodaje, kde kromě toho
najdete zkušenosti i několika dalších farníků. Budeme moc rádi, když do redakce
Zpravodaje napíšete své zkušenosti i vy
sami (zpravodaj@farnostcheb.cz).
Na záznamy z Velikonoc se můžete podívat na www.velikonoce.farnostcheb.cz.
farář Petr
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CESTY VÍRY
VELIKONOCE JINAK
Jen kousek z „mých Velikonoc“. Byly neočekávané. Protože očekávání jsem měla
mnoho. Od sebe, ostatních, Hospodina nevyjímaje. Čekaly mě padesáté narozeniny a
zároveň 25 let ode dne, kdy jsem se sbalila,
přestěhovala a vědomě přehodila ve svém
životě výhybku na cestu, která vedla s
Kristem a ke Kristu. Měla jsem své plány a
neurčité chvění kolem žaludku, že něco
bude jinak. Netušila jsem, jak koronavirus
ztiší svět a rozdrobí ho na ostrůvky našich
zemí, měst, rodin nebo samot, jak rozhodí
naše samozřejmosti a rituály.
Na jedné z mých pravidelných výprav k
řekám a potokům mě napadlo, jako by se
změnil zvuk času. Už to není tikání hodin,
od – do, přesný čas… Pro mě má tahle doba hlas vody, která zurčí přes kamení,
svým tempem, zná směr, míří k moři. A to
stačí.
Změnila se moje práce – přišla jsem o
učení, kontakt se studenty. Za pár dní i o
kontakt s našimi klienty (lidmi s mentálním
postižením a duševním onemocněním),
museli zůstat doma. Začali jsme šít roušky
– a celých šest týdnů je stále šijeme. To
dávalo té době pohyb a smysl. Metry a metry různých látek, hrčení strojů, částečné
tváře lidí za oknem, co by fakt nutně potřebovali pár roušek. Za pár dní jich už budeme mít ušito na deset tisíc. Vzhledem k
tomu, že patřím ke střihačkám, v současné
době stěží udržím v pravé ruce hrnek s čajem.
Odpadlo mi divadlo, galerie, filmový
klub, setkání s přáteli, oslava, cesty do Prahy a za rodinou – jeden rok od smrti mé
mámy…
A zrušili mše… o Velikonocích. Rozuměla jsem tomu, považuji to za naprosto
správné rozhodnutí. Jen to bylo těžké. Jako

členka pastorační rady jsem sice mohla být
jednou z týmu, který připravoval online
přenosy mší. Ale bylo to jiné. Pod okem
kamery, s nezvyklými úkoly, s dechem navzdory – roušce a mé omezené plicní kapacitě astmatika. Podněty, které se mě dotkly,
jsem si doprožívala jinde.
Silné pro mě byly Getsemany. Bdění s
Kristem v noci ze čtvrtka na Velký pátek.
Do rozpisu „modlitební stráže“ jsem si připsala ještě jednu hodinu mezi čtvrtou a pátou ráno. Věděla jsem, že chci být s Kristem vzhůru a venku. Vstala jsem dřív a jela
na kole cyklostezkou, co normálně vedla
do Waldsassenu. Připadala jsem si dost
bláznivě. Nikde nikdo nebyl. Ptáci, kteří ve
městě zpívali, v lese ztichli. Jela jsem pomalu, bála jsem se děr a nerovností na cestě. Pak mi došlo, že ty nejhorší jsou zasypané kamením. Ve dne jsem si toho nikdy
nevšimla. Zhasla jsem na kole světla. Stačil
měsíc, svítil silně a byl přímo přede mnou.
Viděla jsem mnohem lépe. Naskočila mi v
duchu píseň z Taizé „Před tebou, Pane,
temno ztrácí sílu svou, noc odchází a den
jasně září…“
Noc zatím neodcházela, ale jako by světlo bylo i uprostřed noci, temnota neměla
sílu, moc… nepůsobila strach. Vlastně jako
by bylo jedno, jestli jedu světlem nebo nocí. Ze stromů, které byly pokácené po po4
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slední vichřici, jsem si odlomila dvě větve
na páteční kříž. Najednou jsem uprostřed
úzké silničky uviděla stát policejní auto.
Došlo mi, že nemám u sebe nic, kromě těch
dvou větví. Trochu bez dechu jsem se
proplížila kolem. Uf, uvnitř se nikdo ani
nepohnul. Pokračovala jsem dál. Moc ráda
bych dojela až ke hřbitovu bývalé vesnice
Krásná Lípa, nebo spíš Schönlind. Líbí se
mi dřevěný obrys kostela, skrz který je vidět nebe a krajina kolem.
Ale tohle místo už bylo za zátarasem.
Hranice. Mohla jsem to místo obejít lesem.
Váhala jsem. Moje vzpurná přirozenost byla dost hlučná. „Chci, tak půjdu, nějaký zátaras mě nezastaví, miluju to, že hranice už
nás nemůžou zastavit, tohle odmítám“. Ale
někde pod tím byl tichý hlas. „Vážně tam
musíš? Musíš mít to, co chceš? Nechceš
bdít se mnou tady? Na tomhle nijakém
místě u policejního zátarasu? Není absolutně jedno, kde spolu jsme? Vážně musíš
překročit tu hranici?“
Zůstala jsem tam stát v modlitbě, za
chvíli jsem byla promrzlá, bylo jen pět
stupňů a já se oblékla tak, že bylo poměrně
pravděpodobné, že umřu na zápal plic i bez
koronaviru. Jela jsem celá ztuhlá zpátky. U
policejního auta mě zastavili, popovídali si
mile, přijali fakt, že se nějaká šílená žena
prostě potřebuje projet venku v noci, když
skoro mrzne. Doma jsem si dala horkou
sprchu a čaj. Ranní chvály jsem absolvovala zcela neliturgicky pod dekou se zavřenýma očima, jen jsem poslouchala a byla.
Začal Velký pátek.
Ivana Č.

dřív. Na ranní mrazíky pomohou dvoje rukavice a vycházející slunce a ptačí zpěv
jsou mi odměnou za trochu té otužilosti. Na
faře jsme zavedli řadu praktických kroků,
které minimalizují společné setkávání jednotlivých členů farního týmu, a omezili
jsme i kontakt s veřejností, ale jinak pracujeme dál pořád stejně.
Navíc jsem se zapojila po večerech do
šití roušek a také do telefonického kontaktování Vás všech našich farníků v seniorském věku. Nyní se nám velice hodilo, že
máme naši farní kartotéku, kde máme kontakty na Vás všechny, kdo se nějak k naší
farnosti hlásíte. Chtěli jsme zjistit, zda máte někoho, kdo se může o Vás postarat, případně nabídnout pomoc, podporu, roušky
apod. Potěšilo nás, že mezi kontaktovanými nebyl téměř nikdo, kdo by byl zcela
osamělý. Téměř každý má okolo sebe rodinu, přátele či sousedy, kteří mu pomáhají.
Doma mi to stále připadá tak trochu, jako kdyby byly prázdniny, protože oba synové jsou s námi doma a já jim musím pořád něco péct a vařit. 😊 Jeden se učí na

JAK JDE TEĎ U NÁS ŽIVOT?
Na tohle téma se asi se svými přáteli bavíte
často. Opatření proti šíření koronaviru
změnila řadu věcí v i mém životě. V první
řadě jsem přestala dojíždět do práce autobusem. Každoročně jezdím od jara do podzimu z Františkových Lázní do práce na
kole, tak jsem prostě letos začala o něco
5
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maturitu a druhý píše bakalářskou práci, a
protože je téměř stále slunečné počasí, odpoledne chodíme jednotlivě či po dvojicích
na procházky.
Velikonoce letos pro mě byly v určitém
ohledu smutnější – to, že jsme se nemohli
všichni sejít na křížové cestě nebo na bohoslužbách v kostele mě opravdu mrzelo.
Uvědomuji si postupně, že setkávání s
ostatními farníky mi už hodně chybí.
Na druhou stranu to byla příležitost trávit víc času společně s rodinou, zapojit syny aspoň trochu do společného slavení doma, vzpomínat na minulé roky a děkovat,
že jsme ve zdraví všichni takhle pohromadě. Měla jsem i víc možností jít ven, sama
si v přírodě někde posedět a v klidu se
modlit a užívat krásy stvoření.
Farář Petr se rozhodl, že zkusíme s podporou malého týmu 2 – 3 osob přenášet
bohoslužby online z farního sálu. V rámci
této služby jsme se při velikonočních bohoslužbách vystřídali postupně skoro všichni
akolyté a lektoři z pastorační rady, kteří
nejsme v seniorském věku. Mohla jsem si
tedy vyzkoušet, jaké to je „být při tom“ i
jaké je sledovat bohoslužbu na počítači,
což obvykle nedělám.
Na Zelený čtvrtek mi nebylo moc dobře,
tak jsem celý den ležela. Bohoslužbu večer
jsem sledovala v pyžamu z postele a říkala
jsem si, že mě tahle forma slavení upřímně
řečeno moc neoslovuje. V pátek už mi bylo
dobře, tak jsem se odpoledne na křížovou
cestu a na večerní obřady uctívání kříže
oblékla, jako kdybych měla jít do kostela, a
celý obřad jsem reagovala, jako kdybych
tam byla. Včetně odpovědí, zpěvů i postojů. A byl to pro mě úplně jiný prožitek!
Nebylo to úplně stejné jako být na mši svaté osobně, ale dost se to tomu blížilo. Takže z toho pro mě vyplynul závěr, že jak danou situaci prožiju, je z velké míry dáno
tím, jaký k ní zaujmu vnitřní i vnější postoj.

V sobotu jsem při vigilii byla součástí
asistence ve farním sále, kde jsem si užila s
velikou vděčností, že tam mohu být. Zároveň jsem ale pociťovala smutek při vzpomínkách, jak to bylo krásné a slavnostní ty
minulé roky, kdy jsme si užili oheň venku,
exsultet v chrámě zpívaný z kazatelny a
průvod se svíčkami…
V kostele nás bývá obvykle v neděli 100
– 120 věřících, ale ukázalo se, že naše velikonoční online bohoslužby měly 200 až
300 zhlédnutí a sobotní vigilie dokonce
přes 1200. V komentářích naši farnost
pozdravovali lidé z nejrůznějších koutů
Čech i ze zahraničí, takže své příznivce si
tato forma slavení určitě získala. Ale myslím, že velkou roli ve sledovanosti hrál i
tón kázání patera Petra, který je vždy prodchnutý Pokojem, Láskou a Nadějí. A to
nám všem přeji i do dalších dnů, které nás
čekají, a my nevíme, co můžeme čekat od
nich.
eko

MILUJÍCÍ BŮH ONLINE
„Milující Bůh se vtělil i do naší nemocné,
bolestné a nejisté reality,“ říká P. Petr
Hruška v rozhovoru s Janou Lazarovou pro
Zpravodaj Plzeňské diecéze.
Jak jste prožíval karanténu a velikonoční svátky v době karantény?
Na neobvyklé prožití Velikonoc jsme se ve
farnosti připravovali postupně už od postní
doby, kdy omezení započala. Tehdy se
ozval jeden z farníků, že přijede do farní
kaple namontovat kameru, abychom mohli
přenášet bohoslužby. Slovo dalo slovo, zásadně nám při instalaci přenosového zařízení pomohli i v této oblasti zkušenější přátelé od baptistů, a na 3. neděli postní jsme
už byli online. Od začátku mi ale bylo jasné, že přenos našich bohoslužeb bude přístupný jen části našich farníků (odhadem
tak polovině). Zároveň jsem hledal způsob,
jak pomoci lidem, aby online přenosy chápali jako podporu jejich vlastního slavení
6
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dne Páně tam, kde jsou, a ne jako náhradu
tohoto slavení. V tom mi velmi pomohl
projekt Velikonoce v obýváku od oblátů z
Plas podporující slavení domácích velikonočních bohoslužeb. Když jsme zkombinovali oba tyto přístupy, mohli jsme naší
farnosti nabídnout průvodce Chebské Velikonoce 2020, který zval k propojení mezi
farníky navzájem skrze online bohoslužby
a zároveň povzbuzoval slavit tyto bohoslužby ve svém domácím prostředí (viz také velikonoce.farnostcheb.cz). Zároveň celá pastorační rada už od postní doby spolupracovala na telefonickém kontaktování
všech starších farníků zapsaných v naší
farní kartotéce, k čemuž jsem se pak já přidal především přímo přes velikonoční
svátky. Takto jsme opakovaně kontaktovali
kolem stovky našich farníků. S ostatními
jsme pak byli v kontaktu mailem skrze
pravidelná každotýdenní Slova faráře, která
jsme začali vydávat jako doplnění k farnímu Zpravodaji.
Přiznám se, že osobně mi slavení velikonočních obřadů velmi těšilo, i když to
bylo nezvyklé, když jsme u některých byli
třeba jen tři, některé doplňkové jsem slavil
i sám. Hodně jsme si vyhráli se symbolikou, snažili jsme se, aby snímaný prostor
vždy nějak specificky odpovídal tomu kterému slavenému tajemství. Silné pro mě
pak také byly některé reakce, které přicházely jak z farnosti, tak i zpoza jejích hranic.
Zdálo se mi, že i přes velkou bolest z chybějícího kontaktu s farníky tváří v tvář
jsem o letošních Velikonocích mohl prožít
někdy mnohem hlubší osobní kontakty
usnadněné paradoxně právě tím, že v tom
telefonu jsme najednou na sebe měli čas.
Jak vypadala v době karantény pastorace ve vaší farnosti?
Něco jsem už naznačil výše, navíc jsme
velmi intenzivně ve farním týmu (kancelář,
charita) spolupracovali na službě lidem bez
domova, kteří se na faru začali zpočátku

krize obracet o pomoc (většinou jídelní) v
daleko větší míře než dříve. V intenzivním
kontaktu jsme také byli s naší diecézní charitou, která zde v Chebu provozuje služby
lidem bez přístřeší (spolupráce na potravinové pomoci, dodávky roušek jejich klientům, kteří chodili k nám na faru apod.).
Přes naši farní charitu jsme také řešili některé potřeby farníků (nákupy, zařizování,
poradenství), případně rodin či jednotlivců,
které se na nás obraceli v nějaké zásadní
finanční nouzi umocněné koronavirovou
krizí (zde velmi pomáhá jak naše Hroznatova mísa, fond pro pomoc uvnitř farnosti,
tak Sbírka pro Česko organizovaná Charitou ČR). Na doplnění toho všeho mladší
dobrovolníci zajišťovali alespoň částečné
otevření našeho farního kostela, chrámu sv.
Mikuláše a Alžběty, aby zde mohli příchozí nalézt pokoj a útěchu. Nejbolestnější je
ale vnímat izolaci těch, kteří již přes dva
měsíce (včetně chřipkové karantény) jsou
uzavřeni v pobytových zařízeních se zákazem návštěv. Osobně jsem těmto zařízením
nabízel, že jsem ochotný se tam nechat zaměstnat třeba jako sanitář, abych mohl zároveň být v kontaktu s těmito klienty, ale
tato nabídka byla všude s díky odmítnuta.
Tak se tam, kde to jde, snažíme být alespoň
v telefonickém kontaktu.
Vnímal jste zvýšený strach či zvýšený
zájem o duchovní otázky?
Určitou zvýšenou citlivost pro duchovní
otázky jsem vnímal spíše ze strany lidí
dlouhodobě s farností sympatizujících, i
když ne přímo vyznavačsky věřících či
praktikujících. Zjistil jsem, že hodně z nich
začalo sledovat bohoslužby v televizi
(např. ranní mše s papežem Františkem),
případně i naše online přenosy bohoslužeb.
Někteří na to reagovali i dlouhými a velmi
osobními maily či telefonáty. U starších
jsem vnímal spíše častý stesk po mši svaté
a po společnosti druhých farníků.
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vděčnost za společenství a za možnost slavení eucharistie „tváří v tvář“. Možná
hlubší uvědomění vlastní zodpovědnosti za
svůj vlastní život s Kristem a za doprovázení mých blízkých. Možná objev, jak důležitá je formální aktualizovaná farní kartotéka s kontakty na lidi, kteří se vědomě
hlásí k naší farnosti, a teď jsou rádi, že se
někdo z farnosti díky tomu zase hlásí k
nim. Možná radost z toho, že se pod tlakem
situace objevily nové možnosti spolupráce
se širší společností. Možná odvaha „pustit
si“ do kostela přes online přenos širší okruh návštěvníků i v dobách nekoronavirových. Možná nové ocenění role žen, ženatých mužů a rodin obecně v pastorační
službě církve…
Co vás naplňuje strachem či obavami?
Že po krizi se v církvi zase začneme hádat,
třeba o to, jestli jsme si ty veřejné bohoslužby měli uhájit, nebo naopak o jejich
obnovení nežádat tak brzo. Nebo jestli to
byla spíš chřipka nebo spíš mor. Nebo jestli
měli pravdu epidemiologové s důrazem na
ochranná opatření, nebo imunologové s důrazem na nutnost promořování. Nebo jestli
se má všechno zase vrátit do starých kolejí,
nebo jestli to vše byla výzva k nějaké radikální reformě… Ale především mám obavu
z toho, jestli jsme na někoho zapomněli.
Jestli někdo se svojí bolestí či nejistotou u
nás ve farnosti nezůstal sám.
Co vás naplňuje radostí?
Dlouhý milující pohled na realitu. I takto
nemocnou. I takto bolestnou. I takto nejistou. Protože do nitra této nemocné, bolestné a nejisté reality se v Kristu vtělil můj
milující a milovaný Bůh. Je její součástí. A
já i mí bližní jsme součástí jeho společenství. Jeho trojičního tance.
rozhovor s Petrem Hruškou
připravila Jana Lazarová
převzato z www.bip.cz

Jak se připravujete na dobu postupného
rozvolňování?
Ve farnosti jsme se po konzultacích v pastorační radě a po poradě s některými z
místních lékařů, především z důvodů velkého počtu nakažených právě na Chebsku,
rozhodli o nedělích nové možnosti slavit
bohoslužby v omezeném počtu lidí zatím
nevyužít. Pro malá uzavřená společenství
či rozšířené rodiny budeme za přísných hygienických podmínek nabízet slavení eucharistie o všedních dnech v předem domluvených dnech a časech. Obnovíme farářskou službu svátosti smíření a duchovního doprovázení doplněnou ze strany pastoračního týmu, případně dalších k tomu
pověřených farníků, nabídkou společné
modlitby žehnání či společné procházky ve
dvou či v malé skupině. Chceme těmito
způsoby vyjít vstříc potřebě, kterou jsme si
nazvali zkratkou ŽÍT, aniž bychom slevili
v naší situaci stále stejně důležité potřeby,
kterou jsme si nazvali CHRÁNIT.
Jak můžeme v současné obtížné době
duchovně růst?
Jako v každé jiné době. Skrze důvěru v
Boží věrnost, skrze setkávání se s Ukřižovaným a Vzkříšeným v Božím slově, v
osobní či společné modlitbě, v otevřenosti
lidem v nouzi, ve spolupráci s ostatními
lidmi dobré vůle a s jejich charismaty, v
nádheře i zraněnosti přírody kolem nás…
A především skrze vědomí společné cesty
neznámou krajinou s intimně známým Bohem, který se k nám, jako k učedníkům na
cestě do Emauz, připojuje sice často nepozorovatelně, ale s o to větší tvůrčí láskou,
která hledá nové cesty, jak může zůstávat
uprostřed nás.
Co jsme se mohli v době zavřených kostelů naučit? Co zůstane?
Možná větší citlivost pro rozmanitost způsobů, kterými se s námi živý Kristus setkává. Možná větší vnímavost pro to, že nemáme život ve svých rukou. Možná silnější
8
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která kvete i v slzách, tryská přímo ze srdce a zavlažuje okolní zemi. Je to malá
předzvěst vzkříšení.
„Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k
vám mluvil.“
Žité Slovo nás vyvádí ze sebe, abychom
se s láskou setkávali s bratry, počínaje těmi
nejbližšími: v našich městech, v rodině, v
každém životním prostoru. Je to přátelství,
které vytváří síť pozitivních vztahů, zaměřenou na uskutečňování přikázání vzájemné lásky, která tvoří bratrství.
Když o této větě z Janova evangelia rozjímala Chiara Lubichová, napsala:
„Jak tedy žít a zasloužit si, aby se Ježíšova chvála vztahovala i na nás? Tím, že
budeme uskutečňovat každé Boží slovo, že
se jím budeme živit okamžik za okamžikem, že se budeme přičiňovat o to, aby celý náš život byl dílem neustálé obnovy skrze evangelium. A to vše proto, abychom
smýšleli jako Ježíš a on skrze nás mohl
znovu žít ve světě, abychom ukázali společnosti, často vězící v nečistotě zla a hříchu, božskou čistotu, průzračnost, kterou
dává evangelium.
A tak se snažme během tohoto měsíce
dle možnosti (tj. mají-li i druzí stejný úmysl jako my) prakticky uskutečňovat zvlášť
intenzivně to slovo, které vyjadřuje přikázání vzájemné lásky.
V pojetí evangelisty Jana (…) je totiž
vzájemná souvislost mezi Kristovým slovem a novým přikázáním. Podle něho totiž
právě skrze vzájemnou lásku opravdu žijeme slovo s jeho účinky očištění, svatosti,
bezhříšnosti, plodnosti, blízkosti Boží.
Osamocený jedinec není schopen dlouho
odolávat svodům světa, zatímco ve vzájemné lásce nachází zdravé prostředí, které
je schopno poskytnout ochranu pro jeho
opravdový křesťanský život.“
Letizia Magri

SLOVO ŽIVOTA NA KVĚTEN
„Vy jste už čistí tím slovem, které jsem
k vám mluvil“ (Jan 15,3).
Po poslední večeři s apoštoly vyjde Ježíš z
večeřadla a vydá se na Olivovou horu. Je s
ním jeho jedenáct, Jidáš Iškariotský už
odešel a zanedlouho ho zradí.
Je to dramatický a slavnostní okamžik.
Ježíš pronáší dlouhou řeč na rozloučenou,
chce svým učedníkům sdělit něco důležitého, svěřit slova, která nemají zapomenout.
Jeho apoštolové jsou Židé, kteří znají
Písmo, takže jim připomíná důvěrně známý
obraz: vinnou révu, která ve svatých písmech představuje židovský národ, předmět
péče Boha, který je jeho pozorným a zkušeným pěstitelem. Teď mluví Ježíš o sobě
jako o vinném kmeni, který předává životodárnou mízu Otcovy lásky svým učedníkům. Oni se tedy musí postarat především
o to, aby s Ním zůstali spojeni.
„Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k
vám mluvil.“
Jednou z cest, jak zůstat s Ježíšem spojeni, je přijmout jeho Slovo. Slovo dovoluje Bohu vstoupit do našeho srdce a učinit
ho „čistým“, oprostit je od sobectví, aby
mohlo nést hojné a dobré ovoce.
Otec nás miluje a ví lépe než my sami,
co nás odlehčí a osvobodí, abychom kráčeli
bez zbytečné zátěže našich vazeb, negativních soudů, horečného hledání prospěchu,
iluzí, že máme všechno a všechny pod kontrolou. V našem srdci jsou také pozitivní
touhy a plány, které by ale mohly zabrat
místo samotného Boha a my bychom ztratili velkorysé nadšení pro život podle evangelia. Proto zasahuje do našeho života skrze okolnosti a dopouští i bolestné zkušenosti, za nimiž je vždy jeho milující pohled.
Chutným ovocem, které evangelium slibuje tomu, kdo se nechá prostoupit Boží
láskou, je plnost radosti. Zvláštní radost,
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POMOC POTŘEBNÝM
dispozici je také spolupracovnice plzeňského biskupství, psychoterapeutka Marie
Kutilová (tel. 606 710 631).

POMOC V DOBĚ KORONAVIRU
CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA
Charita Česká republika nabízí materiální
nebo finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v
tíživé finanční situaci vlivem vládních
opatření. Jsou to především:
 matky a otcové samoživitelé
 rodiny, které se ocitly ve finanční nouzi
 lidé, kteří přišli o zaměstnání
 lidé s výpadkem okamžitého příjmu
 lidé s nízkými příjmy
 senioři a osoby s postižením
Pokud byste Vy sami byli momentálně v
nouzi nebo pokud víte o někom z Vašeho
okolí, neváhejte nám zavolat či napsat a my
Vám pomůžeme zprostředkovat tuto pomoc. Více informací naleznete na Diecéze
plzeňské (www.bip.cz) v článku Kdo a jak
může žádat o pomoc ze Sbírky pro Česko.

INTERNETOVÉ ZDROJE
Farnost: www.koronavirus.farnostcheb.cz
Cheb: www.koronaviruscheb.cz
MZ ČR: www.koronavirus.mzcr.cz
ČČK: www.zvladnemeto.cervenykriz.eu

POMOC POTŘEBUJÍ
Možná i Vy znáte paní Vlastu Krejčovou,
bývalou sociální pracovnici nemocnice v
Chebu, která je nyní po operaci upoutaná
na invalidní vozík. Bydlí ve 3. patře v domě bez výtahu, a tak shání finanční prostředky na plošinu, která by se instalovala
do domu, kde bydlí, a umožnila jí dostat se
zase po 2 letech ven. Část prostředků na
pořízení této finančně nákladné pomůcky
už z různých zdrojů paní Vlasta sehnala
(přispěli jsme
i
z našeho
podílu
z Tříkrálové sbírky), ale stále ještě chybí
cca 50.000 Kč. Kdo by chtěl, může přispět
na tento účel na transparentní účet veřejné
sbírky: 123-1175490237/0100.
Také jménem paní Krejčové děkujeme
všem laskavým dárcům z řad našich farníků a spolku Maria Loreto, kteří už přispěli.

TELEFONICKÉ PORADENSTVÍ
Pokud byste potřebovali cokoli, co vám
nemůže zajistit nejbližší rodina, např. zajít
nakoupit, sehnat léky, urgentně přijmout
svátost nemocných či viatikum (svaté přijímání umírajících), společně se modlit,
probrat Vaši situaci, domluvit osobní setkání (rozhovor, svátost smíření, podání
přijímání), nebo si prostě jen tak popovídat,
zavolejte či napište faráři Petru Hruškovi
(tel. 608 656 557, farar@farnostcheb.cz)
nebo pastorační asistentce Evě Kolafové
(tel. 731 619 729, charita@farnostcheb.cz).
Rádi vás vyslechneme, zprostředkujeme
pomoc nebo sami navštívíme, případně farář k přinesení přijímání pověří někoho z
vašich blízkých, kdo vás navštěvuje.
Biskupství plzeňské nabízí telefonní linku pro duchovní rozhovory zajišťovanou
obláty z Plas (tel. 730 543 373) a biskupskou krizovou linku (tel. 733 147 777). K

POSTNÍ DAR A HROZNATOVA MÍSA
Také moc děkujeme za vaše štědré příspěvky do Postního daru (celkem se sešlo
21.544 Kč), které jsou určeny do našeho
fontu vzájemné výpomoci pro farníky ve
finanční tísni (Hroznatova mísa). Pokud
jste se nestačili zapojit a rádi byste přispěli,
je to stále možné převodem na účet farnosti
(číslo účtu 781 704 309 / 0800), přičemž ve
zprávě pro příjemce uveďte HROZNATOVA MÍSA. Další možnosti, jak přispět
lidem v nouzi najdete na naší stránce
www.koronavirus.farnostcheb.cz.
eko
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ŽÍT LAUDATO SI‘
pachtovaných polích) a pak farnost doprovázel na cestě k vylepšení těch oblastí, kde
najdeme nějaké zásadní nedostatky.

HODINA ZEMĚ
Naše farní inciativa Žít Laudato si' Cheb
(www.laudatosi.farnostcheb.cz) se ve spolupráci s občanskou iniciativou Chebsko za
klima (www.chebskozaklima.cz) chystala
v minulém období na několik akcí, které se
ale kvůli současné situaci nemohly uskutečnit v plném rozsahu, jak jsme plánovali.
Jednou z těchto akcí byla Hodina Země
(www.veronica.cz/hodinazeme, 28. 3. od
20:30 do 21:30), do které jsme se chtěli zapojit umožněním toho, aby kdokoli
z veřejnosti mohl po tmě vystoupat na věž
chrámu sv. Mikuláše a Alžběty a ve vyhlídkové místnosti si vlastní silou (šlapáním na starém bicyklu s dynamem) vyrobit
elektřinu k osvětlení prezentace o světelném smogu. Město Cheb se chystalo připojit tím, že na tuto noc zůstane vnější osvětlení chrámu zhasnuté (je paradoxní, že je
složitější zařídit, aby ta světla nesvítila, než
aby svítila).

SEMINÁŘ O KONTEMPLACI
A samozřejmě děkujeme všem jednotlivcům i skupinám, kteří si zodpovědnost za
společnou péči o náš společný dům, naši
sestru matku Zemi vzali vážně a zároveň
s radostnou nadějí k srdci. Některým
k tomu posloužila prostá četba encykliky
papeže Františka Laudato si‘ (ke stažení na
www.laudatosi.farnostcheb.cz), jiným pak
navíc podněty ze semináře Kontemplovat
stvoření s plesáním a láskou. K osobnímu
prohloubení či k práci ve společenství mohou tyto materiály posloužit i nadále (viz
www.kontemplace.farnostcheb.cz).

EKOLOGICKÝ PARAGRAF
Velmi praktickou aplikací zodpovědnosti
farnosti za životní prostředí bylo hledání
způsobu, jak při jednáních o prodeji některých pozemků v majetku farnosti městu
Chebu za účelem jejich začlenění do Průmyslového parku Cheb II. podpořit vůči
krajině a životnímu prostředí zodpovědné
přístupy (viz podrobná zpráva v rubrice
Správcovství). Do kupní smlouvy byl na
podnět pastorační rady začleněn tzv. „ekologický paragraf“, kterým se město zavazuje „v maximální možné míře respektovat“
dokumenty zpracované v rámci územního
plánování a věnované právě tématům
ochrany krajiny a životního prostředí. Navíc se město zavázalo zpracovat komplexní
studii, která bude prověřovat možné dopady projektu na životní prostředí. Farnost
pak sama sebe zavázala, že 10 % z čistého
zisku z této transakce (pokud k ní dojde)
investuje do oblasti péče o životní prostředí
na území farnosti.
Petr Hruška

ZELENÁ ZRNKA
Ani jedno nebylo možné, avšak hlavní bod
programu, symbolické započetí procesu
certifikace naší farnosti podle iniciativy
České křesťanské enviromentální sítě
(www.ckes.cz/certifikace), jsme zvládli.
Tento začátek cesty jsme symbolicky vyjádřili tím, že během Hodiny Země jsme se
na faře odpojili od energetických a komunikačních sítí a po opětném připojení jsme
se připojili k celostátnímu projektu Zelená
zrnka (www.ckes.cz/zelena-zrnka).
Pokud by někoho z farnosti tyto iniciativy zaujaly a chtěl na nich dále spolupracovat, ozvěte se, prosím, faráři. Hledáme
především někoho, kdo by farnosti pomohl udělat vnitřní audit našeho zacházení s životním prostředím (včetně auditu
ekologičnosti hospodaření na našich pro11
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SPRÁVCOVSTVÍ
tí Cheb a Městem Chebem o prodeji devíti
pozemků v majetku farnosti v KÚ Dřenice
o celkové výměře 17.945 m2 DOPORUČUJE ke schválení, a to s podmínkou, že
10 % z takto získaného čistého zisku farnost v průběhu dalších let investuje do péče
o životní prostředí na území farnosti.
VĚTŠINOVÉ ODSOUHLASENÍ:
Toto doporučení bylo přijato hlasováním
s výsledkem 7 pro a 1 proti.
ODŮVODNĚNÍ DOPORUČENÍ:
Pro většinu pastoračních radních byla
nakonec ke kladnému doporučení připojená
podmínka důležitým nástrojem, jak zátěžovost projektu PP II. v otázce ochrany krajiny a rozporuplnost projektu PP II. v otázce
ekologie alespoň částečně vyvážit tím, že
doporučení kupní smlouvu uzavřít podmíníme tím, že se farnost zaváže, že bude 10
% z čistého zisku z tohoto prodeje investovat do péče o životní prostředí.
REALIZACE DOPORUČENÍ:
Farář toto doporučení na místě přijal za
své, takže je lze považovat za závazný postoj farnosti. Návrh kupní smlouvy bude
nyní postoupen k vystavení schvalovací
doložky Biskupstvím plzeňským, kde byla
kupní smlouva včetně prodejní ceny odsouhlasena již 2. 12. (naší ekonomickou
radou pak 17. 12.). Poté bude moci být (také již dříve zastupitelstvem města schválená) transakce realizována.
Předpokládá se, že výnos z této transakce (kupní cena je nasmlouvána na celkových 8.972.500 Kč, tj. 500 Kč / m2), pokud
se uskuteční, bude po zdanění využit buď
nepřímo (skrze vklad do nějaké dlouhodobé investice) či přímo na financování projektu výměny v havarijním stavu se nacházející břidlicové střechy nad hlavní lodí
chrámu sv. Mikuláše a Alžběty (odhadovaná potřebná částka cca 15 milionů Kč). ph

PRODEJ FARNÍCH POZEMKŮ
Ve čtvrtek 23. 4. 2020 se pastorační rada
formou videokonference sešla za účelem
finálního doporučení či nedoporučení prodeje některých pozemků v majetku farnosti
v KÚ Dřenice městu Chebu za účelem jejich začlenění do lokality určené pro Průmyslový park Cheb II. Jako hosté byli na
jednání pozváni starosta města Chebu Mgr.
Antonín Jalovec a bývalá zastupitelka a
bývalá členka Rady města Chebu RNDr.
Gabriela Licková. Po úvodní prezentaci
klíčových vyjádření papeže Františka o
nutnosti dialogu a občanské angažovanosti
v oblasti péče o životní prostředí v rámci
procesů rozhodování na komunální úrovni
(výňatky z Laudato si‘ č. 179 – 188) měli
oba hosté úvodní slovo. Pan starosta nastínil přínosy projektu Průmyslového parku
Cheb II. z pohledu města Chebu, paní Licková pak prezentovala převážně kritický
pohled na tento projekt z pohledu ekologie.
Poté navázala diskuze a po závěrečných
slovech hostů jsme se s nimi rozloučili.
Jeden směr úvah během následného jednání byl pozemky neprodat a dát tak veřejně najevo, že s PP II. ze zásady nesouhlasíme coby s projektem krajinotvorně zatěžujícím a ekologicky znehodnocujícím
polnosti („protestní přístup“), druhý proud
úvah se nesl směrem k prodeji pozemků a z
výtěžku prodeje také nějak zásadně investovat do péče o životní prostředí na území
farnosti („praktický přístup“). Nakonec po
náročném procesu rozlišování bylo na základě předběžných vyjádření radních k hlasování předloženo následující doporučení.
DOPORUČENÍ PASTORAČNÍ RADY:
Pastorační rada farnosti po vyslechnutí
starosty Mgr. Antonína Jalovce a RNDr.
Gabriely Lickové dne 23. 4. 2020 předložený návrh kupní smlouvy mezi Řk farnos12
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RADY Z RADY
lidmi z pobytových zařízení. Možná bychom mohli rozvinout také „dopisní pastoraci“ (pohledy, dopisy, balíčky apod.). Dále by mohla být nově nabídnuta individuální duchovní péče, a to i svátostná (svátost
smíření, svaté přijímání), buď v prostorách
kostela v dané časy, nebo po domluvě při
společné procházce. Do této individuální
duchovní péče by se mohly zapojit i další
členové pastorační rady (formou služby v
kostele, nebo formou nabídky společných
procházek).
Ke druhé otázce pastorační rada stejně
konsenzuálně přijala toto doporučení:
DOPORUČENÍ PASTORAČNÍ RADY:
V otázce způsobu využití či nevyužití nově
se nabízejících možností ohledně slavení
bohoslužeb ve farnosti se všichni členové
PRF shodli na tom, že pastorační rada doporučuje možnost slavit celé farnosti na
základě jakéhosi rezervačního systému nabízené farní nedělní ani všednodenní bohoslužby o 15 lidech a o 30 lidech zatím NEVYUŽÍT. Pastorační rada doporučuje nadále povzbuzovat farníky, aby nedělní bohoslužbu slavili ve svých domácnostech, se
svými nejbližšími (možná nově po uvolnění zákazu volného pohybu navíc s povzbuzením pozvat na ně širší rodinu, souseda či
někoho osamělého z farnosti) a nadále nabízet „dálkovou“ podporu takto slavených
bohoslužeb skrze online vysílání farní mše
v 10 hod. z kaple sv. Jana (s možností toto
slavení rozšířit o fyzickou přítomnost dalších služebníků). Slavení eucharistie přes
týden (případně v sobotu či v neděli večer)
pastorační rada doporučuje nabízet uzavřeným, jasně ohraničeným společenstvím či
rodinám na základě osobní domluvy s farářem ve specifických domluvených časech.
podle zápisu z jednání vyhotovil
Petr Hruška

PASTORAČNÍ RADA
FARNÍ BOHOSLUŽBY A PASTORACE
V úterý 21. 4. 2020 se naše pastorační rada
v plném počtu sešla formou videokonference, aby především zvážila nové možnosti ohledně slavení bohoslužeb, které se vyskytly v rámci uvolňování restriktivních
opatření.
V první části setkání jsme nejprve reflektovali uplynulé období, slavení velikonoc a především službu telefonické podpory farníků, do které se zapojili téměř všichni členové pastorační rady.
Ve světle současné kritické situace ohledně šíření koronaviru na Chebsku a na
základě
možností,
které vyplynuly
z instrukcí České biskupské konference a
našeho biskupa Tomáše, se poté pastorační
rada zabývala dvěma otázkami:
a) Jakými jinými způsoby než nabídkou
mší svatých v omezeném počtu věřících, může naše farnost podporovat potřebu farníků ŽÍT (tj. být Božím lidem
na společné cestě) a zároveň respektovat potřebu CHRÁNIT (především lidi
z ohrožených skupin)?
b) Jaký způsob slavení eucharistie ve farnosti v našich specifických chebských
podmínkách nejvíce odpovídá syntéze
těchto dvou potřeb ŽÍT a CHRÁNIT?
K první z těchto otázek pastorační rada
jednohlasně přijala toto doporučení:
DOPORUČENÍ PASTORAČNÍ RADY:
V otázce, jak podporovat život farnosti jinak než slavením eucharistie, se všichni
členové PRF shodli na tom, že je určitě
třeba pokračovat v „telefonické pastoraci“
a dále ji rozvinout, prohloubit, zintenzivnit
a hledat způsoby, jak být v kontaktu i s
13
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MIKULÁŠ A ALŽBĚTA
optatření přijmout, abychom nezodpovědně
nehazardovali se zdravím našich farníků a
dalších spolupracovníků.
Prozatím je chrám pro osobní návštěvu
otevřen ve zkráceném režimu, a to denně
kromě pondělí od 12 do 16 hodin. Při
návštěvě je třeba být od ostatních minimálě
2 metry, mít nasazenou roušku a není
možné si sedat do lavic.
Od 1. 5. je navíc každý pátek v této době
(od 12 do 16 hod.) v chrámu k dispozici
farář připravený pro příchozí k osobním
rozhovorům, slavení svátosti smíření,
případně k podání svatého přijímání.

CHRÁM JAKO OÁZA POKOJE
V našem farním kostele, v chrámu sv.
Mikuláše a Alžběty, je stále otevřeno, a to
díky obětavým službám několika našich
mladších dobrovolníků. Zpočátku věrně
sloužili téměř všichni z naší ostiářské party.
Poté, co se epidemiologická situace
zhoršila, jsme zvážili, že by nebylo
zodpovědné, aby i při všech bezpečnostních
opatřeních v chrámu i ve služební místnosti
zde nadále dobrovolnickou službu zastávali
lidé starší 65 let, z nichž někteří by mohli
být považováni za tzv. novým koronavirem
zvláště „ohroženou skupinu“. I když to
některým z nich bylo líto, museli jsme toto

ZPRÁVY Z LORETY
OPOŽDĚNÁ POUTNÍ SEZÓNA

FACEBOOK MARIA LORETO

Loretu otvíráme vždy o Velikonocích (a
pěkně tam mrzneme), poutní sezóna pak
začíná 1. května. Letos je všechno jinak.
Nemohli jsme udělat jarní úklid, akad malíř
Jaroslav Šindelář nemohl přivézt tři restaurované obrazy z Mariánského cyklu a pravidelná „předsezónní“ německá mše farnosti Neualbenreuth také odpadla.
Jen jaro se nedalo zastavit. Na stromech
vyrážely nové listy a ty staré opadané z
loňska se spolu se zlámanými větvemi válely v areálu.
V dubnu pozval Richard Preibisch pracovníky z Betléma na úklid, aby mohla vyrůst nová tráva. Petr Beran to dlouhé odloučení od naší Lorety také nemohl vydržet, na Loretu přijel a vyčistil kapličky Křížové cesty.
Podle dosavadních ustanovení má končit
omezení na konci května, tak snad s Boží
pomocí Svatodušní svátky už budeme moci
oslavit na Loretě.
ako

Naše krásné poutní místo je konečně také
prezentováno nejen na webu farnosti
(loreta.farnostcheb.cz), ale také na facebooku. Najdete to tam jako „Poutní místo
Maria Loreto“ (@MariaLoretoCheb). Budeme rádi za vaši aspoň virtuální návštěvu.

ÚDRŽBA AREÁLU
Na Božím hrobě, posledním zastavení Velké křížové cesty, bylo zjištěno, že jsou
spadlé a posunuté střešní tašky. S největší
pravděpodobností tam jsou uhnilé střešní
latě. Je třeba postavit lešení a potom teprve
zjistíme rozsah poškození krovu. S opravou
počítáme do poloviny června.
Průběžně bude věnována pozornost běžné údržbě (nátěry okenic, údržba živého
plotu, oprava okna v kostele apod.).
Po skončení sezóny (pokud nějaká vůbec bude) se pak chceme pustit do realizace části projektu vzdušníku (za účelem odvlhčení zdiva budovy).
ph
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FÓRUM
MALÝ NEPOSEDA

Zvláštní je doba, moji milí,
zvláštní, a přece stejná v mnohém.
Lidé by moc rádi věčně žili
a byli sami sobě Bohem.
Tak rád by člověk přeskočil smrti práh
který mu v rozletu brání
a přitom věčnost je opravdu na dosah –
na dosah Kristových dlaní.

Na Danu vzpomínám moc ráda. Jako kolegyně byla super! Nic jí nezaskočilo, svoji
živou víru, svůj světonázor nikdy před nikým netajila. Věděla, co je legrace, uměla
pomoct, poradit, dovedla se porvat se všemi nástrahami života. Zůstat sama – vdova
se dvěma malými živými kloučky, znamenalo být táta/máma v jednom. Zvládla to a velice dobře! Dnes jsou z kluků už dávno
tátové a ona by na ně mohla být opravdu
pyšná.
Dana zemřela před měsícem, hned na
počátku karantény, proto mohlo proběhnout rozloučení jen v kruhu nejbližších.
Záznam pohřbu jsem tedy viděla na netu.
Báseň četla Dany vnučka. Nevím, kdo je
autorem veršů, ale hned v úvodu mě napadlo: Kde asi tak aktuální básničku našli?
Teď už to vím. Vypadla prý z jedné z
Daniných knížek, napsaná na psacím stroji,
na již zažloutlém papíře. Rozhodně tedy
nebyla napsaná narychlo, včera, ale jistě už
před mnoha lety.

„Divná je doba!“ – Kolikrát jsme v těchto
dnech slyšeli tuhle větu? Už jsem na ni
pomalu a jistě alergická! Zdá se mi, že žijeme ve víru informací o divné době viru.
Co s tím? Nevím…
Sedím v autě a čekám, až manžel přijde
z obchodu. Skočil jen pro něco, co zvládne
koupit sám. Čekám a hlavou mi víří útržky
básně…. „Věčnost je opravdu na dosah –
na dosah Kristových dlaní…“
Tvé dlaně Kriste, mi připadají tak nějak
daleko… hodně, hodně, daleko…
Z přemýšlení mě vytrhne právě poblíž
parkující auto s mladou rodinkou. Tentokrát to byla mamka, kdo vyběhl z auta do
obchodu, zatímco taťka s malým, asi dvouletým prckem také čekají. Bylo krásně a
malý (možná, že to byla holčička ), se
vyklonil z auta. Přes stažené okénko ručkama plácal po kapotě dveří. Kapota krásně hřála – aby ne, když se do tmavého laku
opíralo sluníčko! 
Malý byl nadšený! Vůbec mu nepřipadalo divné, že opodál chodí lidé s něčím podivným na obličeji.
Měl radost, jako kotě si vesele hrál s teploučkem slunečních paprsků. Po chvíli se
stal pán s pejskem zdrojem jeho naprostého
nadšení.
Přistihla jsem se, že se na kloučka široce
usmívám. Náhle byla ta-tam „divná doba
ve které žijeme…“

VĚČNOST V KRISTU
Zvláštní je doba, ve které žijeme,
zvláštní a jedinečná.
Do písku dějin svá díla ryjeme
a věříme, že jsou věčná…
Zvláštní je doba, ve které žijeme,
málo-co je v ní svaté.
Za fatamorganou štěstí se ženeme,
v té době rozevláté…
Národy v pohybu a člověk v extázi,
prý úspěch má na dosah
a přitom životem jej provází,
stín nesplněných snah…
Zvláštní je doba, moji milí,
v ní slovo Bůh a víra jsou jen pojem.
Snad naši předkové jej kdysi ctili,
my však dáme víc na dobrý dojem.
15
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Ten malý klučina nemůže přece nic tušit
o divné době. Raduje se z toho, co má kolem sebe, vnímá to, co je právě teď a tady
krásný! Usmívám se na něj a dochází mi,
že mrňousek můj úsměv nevidí – mám přece roušku!    Komická situace usmívat se na někoho v roušce.   
„Nebudete-li jako děti…“ napadá mě citát z Písma…
Pracuji s malými dětmi. Vím, že někdy
umí pěkně zlobit, ale umí se i krásně radovat a důvěřovat. Umí vidět věci, které jsme
my dospěláci už mnohdy zapomněli vidět,
radovat se z nich, děkovat za ně. Malé,
obyčejné, mnohdy všední věci či události, a
přesto tak krásné…
Děkuji za tuhle lekci – lekci malého neposedy. 
maf

Nechá mě, ať si v hromadě už našitých vyberu dvě. A pak se zbrusu novým módním
doplňkem objíždím své žáky a domlouvám
se s nimi mezi dveřmi, na tom, co za úkol
napíší a pošlou mi na mail. Téma? Jak jinak. Já a karanténa. To ještě nikdo netušíme, že se karanténa protáhne a že těch úkolů jim bude postupně po mailech chodit
mnohem, mnohem víc, i z gymnázia a základek, které navštěvují. Tolik, že to nakonec nejen žáci, ale ani rodiče pořádně nestíhají. Vždyť ani učitelé to nemají vůbec
lehké, když se musí v této nové situaci vypořádat s tím, jak vecpat do hlav svých
žáčků vše, co jim ukládají osnovy.
Doma. První dny v karanténě byly docela fajn. „Konečně,“ řekla jsem si, „budu
mít čas na věci, které jsem nestíhala. Vyklidím si pořádně všechna šuplata a skříně,
ale hlavně mám možnost prožít postní dobu, jak jsem si vždy přála. Budu mít čas si
pořádně uklidit taky v duši, budu mít čas
na zklidnění, přemýšlení, na hlubší prožitek modlitby…“
Ne všechno se samozřejmě zadařilo podle předsevzetí. Najednou zjišťuju, jak mi ta
hektika svým způsobem schází, a především, jak mi schází sociální kontakty. Žhavím sice stále častěji telefon, vyměňujeme
si maily, ale co naplat. Nenahradí to úplně
ten přímý kontakt s konkrétním člověkem.
Ztrácím přehled o čase. Ráno se probouzím
a snažím se vybavit si, co vlastně je za
den? Sobota? Ale ne, teprve úterý. Přitom
ale paradoxně čas utíká nějak rychleji. Nedostatek činnosti jako by ručičky hodin
hnal kupředu kvapněji. Jé, to už je poledne? No teda, vždyť už je tady večer a já
ještě skoro nic neudělala. Aspoň si pročíst
a promedidovat slova pana faráře, kterými
nás poděluje na mailech.
Zprávy. Už je skoro neposlouchám. Koronavirus se v nich skloňuje ve všech pádech, a čísla ohlašující rostoucí počty nakažených a mrtvých v okolních státech deprimují. Ještě že u nás to v tomto směru tak

ŽIVOT V KARANTÉNĚ
Napadlo mne, že by bylo zajímavé se
dozvědět, jak kdo z nás karanténu prožíval,
a vlastně prožívá, co ho nejvíce skličovalo
nebo naopak, zda i v ní objevil nějaká světélka na konci tunelu. To jsem si to nadrobila... Co o prožitku, který vlastně ještě nikdy nikdo z nás na vlastní kůži nezažil, napsat? Jak se ve všech těch pocitech, dojmech a často protichůdných zážitcích vyznat a popsat je tak, aby to bylo zajímavé a
čtivé?
Škola. „Tak Základní umělecká škola se
zavírá taky. Neučí se, dej to vědět rodičům
a dětem…“ Byla první polovina března a
ten telefonát paní ředitelky mne trochu vykolejil. „To nejde,“ byla má první reakce.
Blíží se soutěže, máme teď spoustu práce…“ „To my všichni!“ Strohá odpověď v
sobě obsahovala podobný pocit.
Pomalu si vše srovnávám v hlavě. Začalo to nařízením o povinném nošení roušek,
kdy mi poprvé zatrnulo. Hledám doma, čím
bych si zakryla obličej, pak volám kamarádce. Je čalounice v chebském divadle,
teď právě sedí v dílně u stroje a šije, šije…
16
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dramatické není, a potvrzuje to, že karanténa a rozhodnutí vlády jsou správná, přes
chyby, které jí někteří vytýkají. Ale upřímně. Pro nás všechny, vládu nevyjímaje, je
tohle úplně nová situace. A to úmyslně
pomíjím fakt, jak se budeme i muset vypořádat s tvrdými ekonomickými dopady na
řadu oborů, které karanténa nejvíce postihla.
Zahrádka. Tohle jaro, které přišlo dost
brzy, je vzdor pandemii krásné. Teplé, provoněné sluncem, i když hodně skoupé na
vláhu. Teď za ni děkuji Bohu. Je úžasné
trávit čas hrabáním se v hlíně a sledováním, jak se z tmavé jakoby neživé půdy derou na světlo první rostlinky, jak takřka ze
dne na den rozkvétají narcisky, hyacinty,
tulipány, jak se vzduch kolem nich rozeznívá bzučením včelek a čmeláků, jak se
stromy obalují pupeny a jak si ptáci mohou
strhat křídla i zobáčky v honbě za potravou. Možná už i pro svá čerstvě vylíhlá holátka. Čas nejen na práci, ale i na meditaci.
Velikonoce. Karanténa trvá. Neumím si
vůbec představit, že velikonoční svátky
nestrávím ve společenství farníků v kostele. Už si to představit umím! Mše vysílané
online z kaple sv. Jana na chebské faře byly silné. Působivé. Prázdné židle zdobily
fotky mnohých z farníků. Vše se tím
umocňovalo. A zjišťuji, jak silně proniká
Boží milost a láska skrze obrazovku i do
pohodlí mého vysmýčeného obýváku. Těžko se mi pro ten zážitek hledají slova. Tak
tedy jen stručně: DÍKY.
A vlastně díky i za karanténu, která
vnesla do mého života nejednu obohacující
zkušenost.
rym

Jak je to ale s extroverty, nota bene s
těmi, kteří lidi potřebují jako jiní vzduch k
dýchání? Takový lidožrout, lidumil, lidopřítel se chvíli nějak zabaví. Chatuje na
mobilu, telefonuje, píše maily, ale… Pokud
nemá koho obejmout, pokud nemá partu, se
kterou by mohl sdílet svůj život, začne
chřadnout. Jemu jednoduše chybí živiny. A
tak pomalu chátrá. Nemá výživu, kterou
potřebuje, a tak bledne, svaly se scvrkávají,
krev není dostatečně zásobena, upadá do
smutku a letargie. Když jde ven, musí se
hlídat, aby neobjal prvního kolemjdoucího.
Ano, snaží se krotit, postí se od kontaktů,
pokouší se číst jako jeho partner introvert,
dokonce začne péct, v horším případě
chlastat.
Lidožrout, který přišel o možnost stýkat
se s lidmi, je jako námořník, který nemá
dostatek vitamínu C a začne trpět kurdějemi. Ani nejlepší Skype nenahradí osobní
setkání. Lidožrout potřebuje cítit teplo a
vůni toho druhého. Dovedu si představit, že
pokud by mu vzali mobil, pokud by mu
nedovolili jít na procházku, kde aspoň zahlédne jiné „rouškaře“, do roka umře na
smutek.
Přejeme vám, introvertům, váš klid, to,
že nikam nemusíte a můžete se nořit do
svého vnitřního světa. Ale pokud vám pomřeme, bude na světě fakt, ale fakt smutno.
Lída Křivancová

TV NOE: UZDRAV NAŠI ZEM
V pořadu TV Noe Uzdrav naši zem SPECIÁL s epidemiologem doc. MUDr. Rastislavem Maďarem (23. 4. 2020), v části v
čase t = 40:30 až t = 47:45, kdy byla řeč
speciálně o tématu bohoslužeb, kromě jiného z úst pana Maďara zazněla i tato slova,
která se týkají i našeho zvažování způsobu
účasti na bohoslužbách. Volný přepis.
Uvolnění bohoslužeb... je rizikové. Došlo
tím k tomu, čemu jsme se doposud bránili
– křížení generací na jednom místě. Je to i

UTRPENÍ „LIDOŽROUTŮ“
Introvert si možná nějakou dobu v karanténě libuje. Sedne si k počítači, zaleze si s
knížkou do postele, vytřídí fotky, vyklidí
skříně, hraje deskovky.
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organizačně nepříjemné... Vyzýváme starší
lidi, chronicky nemocné lidi, kteří často
chodí na takováto setkání s knězem a s Bohem do kostelů, aby přeci jenom ještě vydrželi a nechodili na takováto setkání, aby
využívali ten vzdálený přístup... Možná už
jenom květen a v červnu se to už třeba
zlepší... Chtěl bych apelovat, pokud nemůžete využít internet, poproste vaše děti, aby
vám nastavili např. TV Noe...
Bohužel v těch kostelích dochází k té
bližší vzdálenosti... Kněží jsou jako lékaři
v první linii, oni nebudou držet ten odstup,
když někdo bude potřebovat bližší kontakt,
oni nebudou myslet na své zdraví a nedokáží to odmítnout... Vždyť to vidíme v Itálii či ve Španělsku, kněží umírali a někteří
nakazili jiné... Tak prosíme, zatím to vydržme, ať do těch kostelů chodí zatím jen
někdo, kdo sám není rizikový a kdo sám
nemá doma někoho, kdo je rizikový, aby se
tam od někoho, kdo je bezpříznakový, nenakazil a domů nezavlekl ten virus...

A potom velmi rádi se budeme bavit o
tom, že budeme zvedat ty počty, nebo že se
budeme domlouvat i s Českou biskupskou
konferencí, jak to udělat, abychom to oddělili... Možná podle velikosti kostela, protože je logické, že nemůžeme napasovat stejný počet lidí do katedrály sv. Víta a do nějakého malého kostelíka na vesnici.
Takže prosím, ještě to dodržme a jestli
nemáte internet, tak poslouchejte Rádio
Proglas nebo jiné médium... I mnoho lidí v
nemocnici se dívá na TV Noe... když to oni
mohou vydržet, proč by to nemohli vydržet
lidi v domácnostech...
To nejhorší snad už máme za sebou, teď
už nám zbývá možná jen pár týdnů a bylo
by škoda, když už jsme uběhli skoro maraton, tak abychom to dva kilometry před cílem zabalili a řekli si, že už to nevydržíme!
MUDr. Rostislav Maďar
epidemiolog

OuKhej!
Se souhlasem autorů zveřejňujeme některé
práce, které napsali žáci oddělení tvůrčího
psaní ze Základní umělecké školy Járy Cimrmana ve Františkových Lázních. Také
pro ně nebyla a není karanténa nijak lehká.

doposud neměla čas. Avšak postupně jsem
zjistila, že 24 hodin na to nestačí. Mám pocit, že plavu v nekonečném oceánu. Pokaždé, když otevřu oči, nic se nemění a mé
dny pokračují stále stejně. Vše ubíhá pomalu a zároveň hodně rychle. Je to jako
horská dráha. V jeden moment chci vše
změnit a být za vše vděčná. Jindy zase ležím pouze na jednom místě a mé tělo se
stává součástí postele.
Přestože žiju ve svém komfortu, tak
mám stále pocit, že žiju pouze ve snu.
Chybí mi přátelé, příroda a vůbec spousta
těch nejmenších radostí, které jsem dříve
ani nevnímala. Chybí mi možnost procházet se každý den přírodou a pozorovat, jak
nádherně se probouzí. Chybí mi možnost
smát se s přáteli. Chybí mi i smích a křik
malých dětí dovádějících na hřišti. Chybí

KDYŽ KLID JE HLUK
Je šílené, jak rychle se změní život během
jednoho roku. Když se dívám zpět na fotografie svého normálního života, připadá mi
zvláštní, že ta daná osoba jsem stále já.
Ztratila jsem pojem o čase, o identitě a
smyslu života.
Jsou to už týdny od doby, kdy jsem v reálném životě promluvila s někým kromě
své mamky. Trávila jsem každý den v malém bytě se vším, co potřebuju k přežití.
Nejprve jsem si myslela, že budu mít konečně čas si splnit své sny, na které jsem
18
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mi motivace vstávat každé ráno. Přestože
jsem v bezpečí domova, tak mi stále chybí
kus mě samotné.
Avšak co mi nejvíce chybí, je rozptýlení
od vlastních myšlenek. Denně je má mysl
napadána úzkostí a vymýšlenými příběhy.
Přichází to jak bouřka. Nejprve jsou černá
mračna a ticho, ale když najednou bouře
přijde, malý byt už není dostatečně bezpečný pro mou mysl i mé tělo.
Každý den sleduji, jak počet nakažených
vzrůstá a strach i úzkost mě svírají do náruče. Hřbitov se stává domovem pro víc a
více duší. Lidé ztrácejí své milované a další
také umírají s nevyslovenými myšlenkami.
Dříve jsem se ptala sama sebe, kdy se
vše vrátí zpět do normálu. Teď má jediná
otázka zní: Opravdu se vše vrátí do normálu?
Lenka D., 17. let

počítačem neumí, nevrátila jeden úkol 7x, a
to jen proto, že neudělala něco, co v tom
počítači měla udělat. Plus ještě toho je
mnohem víc, takže u mě vznikl problém s
pochopením látky. Vypadá to, že po celý
můj život až do konce budu přilepený k
židli u mého stolu. Je to hrozně smutný a
tragický příběh.
2) Další dvě věci, které mě hrozně štvou,
jsou roušky a zavřené provozovny holičů.
Je pravda, že pořádně nevím, jak to s uzavřením a otevřením obchodů funguje, protože mě unavuje poslouchat celý den dokola jen a jen o covid-19 a karanténě, ale
mám pocit, že holiči jsou pořád zavření a já
si pomalu přes vlasy nevidím. Roušky jsou
zase otravné hlavně proto, že když už se
dostanu ven, tak se musím nejdřív udusit,
nežli chytím nějakou chřipku. Mám pocit,
že roušky mají takhle fungovat, ale je to
děs.
No, a takhle to teď u mne jde den za
dnem. Celý den sedím u počítače a horkem
u něj umírám, protože počítač se trochu
přehřívá. Když už se dostanu ven z domu,
tak umírám taky horkem zase kvůli roušce.
Vážně už doufám, že tohle vše brzo skončí.
Láďa S., 14 let

MŮJ ŽIVOT V KARANTÉNĚ
Můžu vám dát jednoduchou čtyřslovní odpověď a ukončit to rovnou: „Je to na nic“.
Ale takhle přece jen neskončím, a ještě
hned vysvětlím proč.
1) I přes karanténu škola pořád existuje.
A naneštěstí učitelé taky pořád známkují
úkoly. To by možná zase tak špatné nebylo, pokud by mi naše třídní, která vůbec s

ZMIZELÉ KOSTELY
měšťanka Barbora Stolzerová na strom v
lese na hranicích země u cesty do Waldsassenu obraz bičovaného Spasitele. K obrazu
začali brzy putovat věřící. Z jejich darů byla pak v r. 1750 kolem stromu vystavěna
kaple. V r. 1790 byla kaple rozšířena v
pozdně barokní kostel pro obec Háje. Kostel byl počátkem 50. let vyrabován a zařízení spáleno, sochu Krista s uraženýma
rukama pocházející z kostela našli němečtí
pohraničníci dne 6. 2. 1951 „oběšenou“ na

KŘIŽOVNICKÝ KOSTEL
BIČOVÁNÍ KRISTA VE WIESU
Lokalita: u CZ-D hranic za Sv. Křížem, N
50°2.407', E 12°20.349'
Období: 1750 – 1958
Téma: železná opona a víra za totality, život mezi hrdinstvím a kolaborací
Motto: „Nikdo nemá větší lásku než ten,
kdo za své přátele položí svůj život“ (Jan
15,13).
Historie: V roce 1748 upevnila chebská
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drátěné smyčce na české hraniční závoře;
pomocí klacků ji dostali do Německa, kde
byla umístěna v klášterním kostele ve
Waldsassenu. Kříž je dnes umístěn
v bazilice ve Waldsassenu. V roce 1958 byl
kostel ve Wiesu zbořen jako poslední objekt v obci. Stál těsně za českou celnicí.
Poselství: Takováto místa nám mají dodnes
připomínat to, co dovedl udělat člověk člověku, Čech Čechovi, bratr bratrovi, v „civilizované“ Evropě konce 20. století! Seznámení se nových generací s hrůzami komunistické totality je důležité k tomu, aby se
takováto zvěrstva už nikdy nemohla opakovat. Prožití totalitních zvěrstev na vlastní
kůži a jejich preventivní připomínání však
nemá vést k nenávisti, zahořklosti či pasivitě, ale spíše k tvůrčímu rozvoji života.
Požehnání: Bože, děkujeme Ti za to, že jsi
Bohem vězněných, utlačovaných a ponížených. Vzpomínáme před Tvou tváří na obě-

ti totalitních režimů a prosíme za odvahu
postavit se hned v zárodku proti jakékoli
tendenci v naší společnosti, která by směřovala k omezení svobody a demokracie.

SPOLKY A SPOLEČENSTVÍ
oběd v restauraci Karel IV., jídla lze objednat v autobusu podle jídelního lístku. Ve
14 hodin mše sv. v kostele Nanebevzetí
Panny Marie, kde je Paladium země české.
V 15:30 odjezd na hřbitov, modlitba u hrobu sester Pavly a Věry a u hrobu JUDr.
Gabriely Beáty Lobkoviczové. V 16 hodin
odjezd do Chebu, příjezd asi v 19:30.
Ovšem, dá-li Bůh.
ako

SPOLEK MARIA LORETO
SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
DO STARÉ BOLESLAVI
Již v roce 2019 měl náš spolek v plánu
pouť do Staré Boleslavi. S plánu sešlo a na
letošní výroční schůzi jsme se usnesli, že
pouť uskutečníme letos 11. května. Dopravu měl zajistit M. Zakuťanský za cenu 16
500 Kč. Jízdenka by stála 400 Kč, ale pouť
bychom mohli uskutečnit jen při účasti 40
poutníků a při přihlášce bychom vybírali
zálohu 200 Kč.
Letos v květnu na pouť nepojedeme,
buď na podzim, nebo spíše až příští rok.
Ale program poutě, na které nás bude doprovázet pan opat Filip Zd. Lobkowicz, si
můžete alespoň přečíst, rozhodování bude
lehčí.
Odjezd z Chebu v 8 hodin, příjezd do
Staré Boleslavi asi v 11:30. Ve 12 hodin

KLUB KŘESŤANSKÝCH ŽEN
PANDEMIE VŠE ZMĚNILA
Také Klub křesťanských žen měl naplánován zájezd do Plzně, ten je zrušen. Ale bude-li situace uvolněná, uskuteční se v létě
„vlakové zájezdy“ do Lokte, do Karlových
Varů a do Mariánských Lázní. Pravidelné
schůzky budou moci být nejdříve ve 2. pololetí.
ako
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Z KANCELÁŘE
BLAHOPŘEJEME

zkomolili její příjmení. Nebylo to z neznalosti, paní Helenku všichni známe; byl to
tzv. „překlep“ či „přepsání se“. Děkujeme
za pochopení, ještě jednou blahopřejeme.

Pro dva nadcházející měsíce máme ve farnosti jen jedinou jubilantku.
Je jí paní Alena DIVÍŠKOVÁ, která oslaví 25. 6. 1940 rovnou
osmdesátku. Její jméno je
ve farnosti, ale i mezi veřejností
neodmyslitelně
spjato s Klubem křesťanských žen.
Dalšími jsou pak ti, kdo oslavili nebo oslaví 75 a více let:
paní Stanislava KORJENKOVÁ (5. 5.)
pan Jan SVOBODA (10. 5.)
paní Helena ELSTNEROVÁ (22. 5.)
paní Margita EICHLEROVÁ (27. 5.)
pan Jan KISS (28.5.)
paní Klementina HVIZDOVÁ (3. 6.)
paní Magda NOVOTNÁ (3. 6.)
pan Jaroslav POLENSKÝ (6. 6.)
paní Kristina DOLEŽALOVÁ (12. 6.)
paní Marie NEDVĚDOVÁ (12. 6.)
a pan Jan PEŠEK (27. 6.)
Na všechny jmenované pamatujme
hlavně v modlitbě, ať jim Pán stále žehná,
pomáhá a provází je. Stejně jako nám všem
pak hlavně jim přejeme, aby tyto nelehké
dny prožili ve zdraví a pohodě a abychom
se společně zase mohli radovat ze vzájemného setkávání a sdílení.
Kromě toho zároveň pamatujme na
všechny ty, kdo karanténu prožívali a prožívají v domovech pro seniory a penzionech bez možnosti kontaktu s blízkými, na
všechny ty, kdo se o ně obětavě starají a
zpříjemňují jim těžké chvíle a také ty, kdo
na ně pamatují třeba jen telefonátem,
vzpomínkou a hlavně modlitbou.

Z FARNÍ MATRIKY
 Pohřby:
19. 2. Anton Tancoš

EKONOMIKA FARNOSTI
 Sbírky liturgické:
Cheb:
16. 2. 4.539 Kč
1. 3. 3.298 Kč
8. 3. 3 316 Kč
Dolní Žandov: 835 Kč
 Příspěvky převodem:
únor: 6.200 Kč
březen: 8.800 Kč
 Sbírky účelové:
23. 2. Haléř sv. Petra: 5.804 Kč
 Postní dar: 21.544 Kč (Velikonoce)

FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
Pokud byste chtěli život a službu farnosti
podpořit i v době, kdy se nekonají bohoslužby, a tudíž ani liturgické sbírky, je to
možné převodem na účet farnosti u České
spořitelny, č. účtu 781 704 309 / 0800,
přičemž do zprávy pro příjemce můžete
napsat FARNOST V NOUZI.

ÚKLIDY U SV. MIKULÁŠE
červen - skupinka Chrámového sboru
červenec - skupinka Dany Vrbové
srpen - skupinka Jany Karasové
září - skupinka Chrámového sboru
říjen - skupinka Dany Vrbové
listopad - skupinka Jany Karasové
prosinec - skupinka Chrámového sboru
Děkujeme srdečně skupinkám za úklid a
prosíme další farníky o pomoc. Je možnost se připojit k některé ze skupinek nebo
vytvořit novou. Volejte 731 619 762.

OMLUVA REDAKCE
Moc se omlouváme paní Heleně Kanalošové. V minulém Zpravodaji jsme nechtěně
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NENECHTE SI UJÍT
 SLUŽBA PŘI ONLINE MŠI: Je možné a vítané, aby se nějaká konkrétně ohraničená skupina (společenství, tým, spolek,
rodina) ozvala faráři (telefonicky či mailem) a nabídla mu svoji službu při online
vysílání mše svaté z farní kaple od 10 hod.
(příprava prostoru, čtení, přímluvy, úklid
po sobě a desinfekce prostoru, případně i
hudba, biblická scénka apod.).
 NEDĚLNÍ AGAPÉ FARNOSTI: Po
nedění online vysílané mši jsou všichni
zváni „farním kafe“, neboli Agapé Online.
Podrobnosti a způsob připojení se dozvíte
na www.agape.farnostcheb.cz.
 SKUPINOVÉ MŠE: Faráři se mohou
také hlásit ohraničené skupiny (společenství, týmy, spolky, rodiny apod.), které by
rády společně v některý den v týdnu slavili
eucharistii ve farní kapli či v kostele.
 SVÁTOST SMÍŘENÍ A PŘIJÍMÁNÍ:
Každý pátek od 12 hod. do 16 hod. je pro
vás farář k dispozici pro slavení svátosti
smíření, osobní rozhovor, modlitbu či podání přijímání v chrámu sv. Mikuláše a
Alžběty (když ho tam nenajdete, zazvoňte
na něj na faře nebo zavolejte na mobil).
Pokud by vám vyhovoval jiný čas či den,
zavolejte mu včas předem, bude se snažit
přizpůsobit se vašim možnostem. Návštěvy
doma jsou zatím možné jen ve výjimečných situacích (o této možnosti se můžete
opět poradit s farářem telefonicky).
 TOHORA: Po přestávce opět každý pátek od 19 hod. pokračuje v Uličce Zavražděných společná TOHORA chebské farnosti (viz www.tohora.farnostcheb.cz).
 EMAUZY: Zavolejte faráři a domluvte
si společnou „cestu do Emauz“ – společnou
vycházku s možností rozhovoru, společné
modlitby či svátosti smíření.
 FARNÍ DOVOLENÁ: 9. – 15. 8. 2020
na Bublavě. Info dovolena.farnostcheb.cz.

 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA SLOVA:
Ve svých domácnostech si vyhraďte čas na
nedělní domácí bohoslužbu slova, při které
dáte prostor četbě Božího slova (nejlépe
textů na tu kterou neděli), osobní děkovné
a přímluvné modlitbě a společnému jídlu.
Kromě běžných pomůcek (Bible, misálek,
modlitební kniha či různé speciální pomůcky stažené z internetu) vás v tomto
slavení může podpořit sledování online bohoslužby z naší farnosti každou neděli od
10 hod. (www.online.farnostcheb.cz), nebo
sledování mše svaté na TV Noe či ČT 2.
 NEDĚLNÍ SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ:
Protože je již zrušeno omezení pohybu
obyvatel, je možné k tomuto domácímu
slavení případně přizvat někoho osamělého
z okolí, případně toto setkání prožít v nějakém vašem malém společenství či společenství rodin. Ovšem i zde prosím dbejte
striktně na zachování všech bezpečnostních
opatření (odstupy jeden od druhého 2 metry, roušky, pečlivá desinfekce rukou před i
po setkání atd.). Nechráníte tím jen sebe,
ale také ty, se kterými se budete setkávat.
 NEDĚLNÍ OSOBNÍ MODLITBA:
Pokud nemáte ani jednu z těchto možností,
nebo by ji z důvodů ochrany vašeho křehkého zdraví nebylo pro vás vhodné využít,
můžete neděli jako den Páně a setkání se
Vzkříšeným slavit i sami, ve vnitřním spojení s druhými. Je vhodné k tomu využít
podobné pomůcky, jako při společném slavení, dokonce je možná někdy pro vás přínosné i o samotě se některé z liturgických
textů modlit či některé z biblických textů
předčítat nahlas a prohloubit tak pouhé pasivní sledování televize či internetu. Pokud
vás ale toto sledování vede do hloubky
vnitřní modlitby, nechte se takto vést a samozřejmě se pak nenechte vyrušovat nějakými vnějšími rituály.
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CO K TOMU DODAT?
Možná, že se vám toto vše zdá zbytečně komplikované, pro vás nesrozumitelné či nepřijatelné a jediné, co byste rádi věděli je, „Kdy už nás
konečně pustíte do toho kostela?“ Na tuto otázku upřímně odpovím
„Nevím“. Modlím se za vás za všechny, kteří se v dnešní situaci ztrácíte a kteří marně čekáte, až „bude zase všechno jako dřív“. Mrzí mě, že
vám nemohu pomoci více. Ale třeba spolu něco vymyslíme, když se mi
ozvete. Budu moc rád.
Stejně tak bych rád povzbudil ty z vás, kteří se v situaci více orientujete a máte kde čerpat, abyste tuto fázi mírného uvolnění využili
k porozhlédnutí se kolem, jestli nevíte o někom z farnosti (nebo i mimo ni), komu byste mohli s něčím pomoci, v něčem jej povzbudit či
orientovat. Nejsme schopni takto centrálně z fary obsáhnout všechny.
Ale věřím, že naše farnost je už dostatečně hustou sítí osobních vztahů, že jí nepropadne nikdo, kdo by o to stál být v ní nebo kdo potřebuje podporu či pomoc (možná nějaké inspirace najdete na farním
webu na koronavirus.farnostcheb.cz). A děkuji moc vám všem, kdo to
takto už dlouho děláte. A také všem, kdo jste přispěli do letošního
Postního daru určeného pro Hroznatovu mísu na podporu farníků zasažených v jejich finanční situaci koronavirovou krizí (sešlo se v něm
přes 21,5 tis. Kč, z toho téměř 5 tis. poslali i lidé mimo farnost).
Nevíme, jaké zákruty nám naše společná pouť „neznámou krajinou“
ještě připraví. Nevíme, jestli ta krajina, do které nakonec doputujeme,
bude ještě tou „naší“. Jestli se v ní nebudeme spíše ztrácet, než abychom si řekli, „konečně zase doma“. Ale jsem si jistý, že při tomto putování se k nám už dávno přidal onen třetí neznámý poutník z cesty do
Emauz. Jsem si jistý, že velmi vnímavě a trpělivě naslouchá i vám.
Vašim zklamáním, vašim obavám, i vašim nejistotám. Přijde chvíle,
kdy i vám bude zase „hořet srdce“, když vám bude vykládat Písma
(nebo když vy sami budete vykládat Písma někomu jinému). A zcela
jistě také spolu s ním najdeme cestu do Večeřadla. Bude-li to naše
staré známé pozemské, to nevím. Ale vím, že spolu s ním budeme „pít
plod vinné révy v království Božím“.
A s touto jistotou se loučím a těším se na další společnou cestu.
Váš farář Petr
tel. 608 656 557
farar@farnostcheb.cz
PS: Kdybyste chtěli slyšet jinou odpověď na otázku „Co k tomu dodat?“,
mrkněte se do listu Římanům, do 8. kapitoly, od 31. verše do konce! �
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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 statutární zástupce farnosti, 608 656 557; farar@farnostcheb.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
Maria Loreto: Alena Kovaříková, koordinátorka týmu Loreto, 725 879 446; loreta@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
Chrám sv. Mikuláše: Zdeňka Nykodýmová, pokladní, tel. 733 796 986, pokladni@farnostcheb.cz
Chrám sv. Mikuláše: Veronika Peťovská, 732 634 049, Anička Kolková, 737 790 002, kostelnice
Údržba a opravy: Stanislav Žemlička, 732 154 011, Richard Preibisch, 731 619 769
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
fara Dolní Žandov
slavení eucharistie (farní mše)
kostel sv. Mikuláše Cheb
posezení po mši na faře – agapé
farní sál / salonek fara Cheb
slavení eucharistie
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 biblickou meditací (7:00 adorace) kaple sv. Jana fara Cheb
Čt
16:00 Společně na cestě – setkávání dětí
farní sál fara Cheb (od 30. 1.)
Čt
15:30 Modlitby matek
salonek fara Cheb
Čt
16:30 zkouška scholy
salonek fara Cheb
Pá
16:00 možnost slavit svátost smíření (1. pátek s adorací) kaple sv. Jana fara
Pá
17:00 mše
Chebsvatá (1. pátek za nemocné)
kaple sv. Jana fara Cheb
Svátost smíření (zpověď): každý pátek 16:00 – 17:00 fara nebo po domluvě s farářem
Pastýřská služba rozhovorem a modlitbou (duchovní či životní poradenství):
kdykoli kromě úterka podle osobní či telefonické domluvy s farářem
V ÚTERÝ má farář volno – s naléhavými záležitostmi mu pošlete SMS zprávu, případně
volejte farní kancelář, farní charitu či 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: ERA, č. účtu 220 699 597 / 0300
So
Ne
Ne
Ne

17:00
10:00
synodní
11:00
18:00
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