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EDITORIAL
Tak jsem probírala příspěvky, které začaly docházet do Zpravodaje a mezi nimi jako
nádherný klenot zazářil Dopis Ježíškovi, který napsala Jana Haklová. Určitě ho na
stránkách toho Zpravodaje nepřehlédnete a nepochybuji, že vás osloví stejně, jako oslovil mne. Především svou úžasnou radostností, která z něho tryská.
A začala jsem přemítat, co bych asi tak napsala Ježíškovi já? Na Pána Ježíše se obracím denně. Jistě i s díky, a bohužel většinou s tak – ach ano – pořád dokola se opakujícími stejnými problémy, starostmi, přáními a prosbami… A tak si někdy přitom vybavím jednu svoji dávnou známou, která mne vyhledávala jen proto, aby na mne mohla
valit stále stejné, do nekonečna se opakující stesky. Všechno bylo špatně, všichni kolem
byli špatní, ona sama se měla hrozně špatně… Pokud už někdy někoho pustila na chvilku ke slovu, pak každý pokus o radu negovala, a okamžitě zase prostor kolem sebe zaplavovala jednou stížností za druhou. Ona vlastně ani žádnou odpověď nečekala - a ani
ji slyšet nechtěla. Ani o pomoc nestála, jen se potřebovala vypovídat a ujišťovat se, jak
je velký chudák, jakou je obětí nepříznivých okolností, jak nic nemá smysl. Na rovinu
přiznám, že to bylo únavné, že jsem se v její přítomnosti začala cítit taky zle a že jsem
se jí nakonec začala vyhýbat.
Co bych tedy napsala Ježíškovi já? Ano, doba jistě není v mnoha ohledech dobrá. Ale
vlastně, která doba kdy byla? Záleží vždy jen na úhlu pohledu, jak chci věci kolem sebe
vnímat a přijímat. Tak tě Pane,
chci v tomto adventním čase
poprosit, abys mne učil nacházet světlo i v temných chvílích
života, abys mne učil vděčnosti
za to, že jimi mohu procházet a
jejich prostřednictvím duchovně
růst. Dej taky, abych se učila
víc naslouchat Tvým slovům a
mnohem méně si stěžovat. Věřit, že každý okamžik, který přichází, a to včetně pandemie, má
v sobě něco pozitivního, něco
krásného, a pokud to přijmeme,
může to znamenat naše obohacení.
Přeji všem krásný hluboce
prožívaný adventní čas, a pokud
chcete, tak se zkuste také zamyslet, co byste v těchto dnech
chtěli napsat Ježíškovi?
rym
Lukáš Hakl: Světlo do naší školy
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SLOVO FARÁŘE
Moji milí,
za necelé dva týdny oslavíme Ježíšovy
narozeniny. Bude to oslava jiná než obvykle. Bude to zastávka na naší společném
putování onou podivnou neznámou krajinou, do které jsme se vydali už letos na jaře. Bude to zastávka ani ne na nějakém společném místě, ale spíše na všech těch místech, kam jsme jako ovce byli novou vlnou
koronaviru rozptýleni v "mlhavém, mračném čase", o kterém mluvil prorok Izaiáš v
prvním čtení Slavnosti Ježíše Krista Krále.
Ale nic z těchto podivností nám nemůže
ubrat na radosti z Narození. Nic z těchto
mlhavostí nám nemůže zastřít Kristovo trvalé každodenní přicházení. Nic z dnešních
nejistot nám nemůže zabránit, abychom dál
žili svůj život sloužící Životu. Jen se možná
musíme učit v tomto životě novými způsoby propojovat se navzájem přes hranice našich jen na povrchu izolovaných světů.
"Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?
Snad soužení, nebo úzkost, nebo pronásledování, nebo hlad, nebezpečí, nebo smrt?"
(Řím 8,35) Přečtěte si zase jednou Římanům 8,31-38! Nechejte se těmito slovy provázet celý Advent. Vždyť, jak dále píše Pavel, "v tom všem slavně vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval" (Řím 8,37).
Tahle "sláva", tato záře vítězství, ale do
našich životů přichází skrze zapálení malých plamínků, které se postupně spojují v
jeden oheň. A o tom je Advent. O bdělé,
pozorné, láskyplné vnímavosti vůči těmto
plamínků v nás již dávno zapáleným.
Na cestě letošním Adventem nás budou
provázet některé podněty z plzeňského biskupství, které vám jsou k dispozici na adrese farnostcheb.cz/adventavanoce2020. Je
toho v nabídce poměrně hodně, bude tedy
třeba pečlivě si vybírat, abyste se nepřehltili. Vy sami proto v modlitbě zvažte, co z

toho všeho pro vás bude opravdu povzbuzením, inspirací, posilou a prostředkem k
propojení se s ostatními bratřími a sestrami
ve farnosti a v diecézi.
Samozřejmě, že podle daných možností
v adventní a vánoční době využijeme i
osobní setkání při slavení eucharistie či
svátosti smíření. S jakými omezeními vám
tyto svátosti budou k dispozici, to se dozvíte z našeho systému PLES, který aplikuje
státní PES na poměry naší farnosti (přehledně viz farnostcheb.cz/PLES). Kdybyste
si s tím nevěděli rady, zavolejte, určitě něco
společně vymyslíme.
Jak to bude o Vánocích, to ještě přesně
nevíme, ale můžeme se nechat překvapit.
Nejen tím, jaká budou v té době platit opatření, ale především naším Pánem, každý
den přicházejícím do našich životů a přinášejícím povzbuzení, útěchu a naději k životu, který slouží Životu. K životu, který
opravdu, ale opravdu není ani v nejmenším
omezen jakýmikoli vnějšími omezeními.
Těším se na zprávy od vás, na setkání s
vámi a na společnou důvěryplnou, nadějeplnou a láskyplnou adventní a vánoční
cestu dnešním mlhavým a mračným časem.
Váš Petr
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CESTY VÍRY
mezi nimi. Kostel byl jinak plný lidí, které
jsem mnohdy neznala. Přišlo mi ale, jako
by tvořili jednu velkou rodinu. Modlili se
za mě a přijali bezpodmínečně mezi sebe.
Bylo to neskutečné. Obléknuté jsem měla
vlastnoručně šité křestní roucho s barvami
na textil namalovaným jménem Maria –
Anna. (Maria podle mé babičky a Anna
podle mojí spolužačky ze zdrávky, která mi
šla za kmotru).
V té době mi jeden bratr a kamarád ze
skautu dal (jen tak) přívěsek na krk, který
zrovna našel válet u kanálu. Prý - ať mi
přinese štěstí. A já ho s úsměvem přijala.
Byl ošoupaný, ale poznala jsem na něm
postavu Panny Marie a nějaká „cizí“
slova, která jsem tehdy neřešila, strčila ho
do kapsy a doma vložila (na pár let) mezi
své poklady…
Po křtu se nic zvláštního nedělo. Vlastně
dělo: Do roka mě přemohl nátlak
společnosti nevěřících a jiskra nadšení pro
víru ve mně uhasla a následovalo pár let,
kdy moje víra dřímala. Přišlo pár pádů a
zkušeností, ale vše, co se v té době stalo,

VÁNOČNÍ DÁREK S VŮNÍ RŮŽE
Je před Vánocemi, situace s nákazou
koronaviru se zmírňuje a obchody začínají
zase otevírat… Přemýšlím, že bych uvítala
na krk nový přívěsek. Ten, který jsem
dosud nosila mě začíná na krku vadit a
mám z něj dokonce lokálně alergii. „Tak
uvidíme“, říkám si, „třeba si ještě na
Vánoce stačím pořídit dárek“. Následující
den při rozhovoru s kamarádkou, kterou
mám hodně ráda, jsem si vzpomněla na
moje začátky duchovního života. Až jsem
se musela začít při těch myšlenkách
usmívat…
Vracím se v myšlenkách o 22 let zpátky,
do doby, kdy se připravuji na svůj křest.
Sedím na návštěvě u babičky, popíjím čaj a
jím výbornou buchtu. Přitom zklamaně
uvažuji, že si nevím rady s tím, jakého si
mám vybrat křestního patrona. Listuji
zapůjčenou knihou o svatých, je tam ale
tolik informací, že se v nich topím a
znechuceně ji odkládám. Ach jo. Sice po
křtu toužím, ale vůbec nevím, jakého
patrona si vybrat… Babička si ke mně sedá
a kochá se tím, jak mi buchta chutná a asi
po čtvrté se mě ptá, jestli nechci ještě
přidat. V tu chvíli mě napadlo, že to prostě
nemám řešit a vybírám jméno podle ní mojí babičky Marie. Cítím se s ní dobře. Je
tak pohostinná… a je mi u ní vždycky tak
výjimečně hezky, teplo a útulno. Zvlášť
miluju, když si mohu vlézt do její postele,
která tak babičkovsky voní…
Kdybych jen mohla vrátit tento čas…
Kdybych tak mohla zase cítit její vůni...
nebo ji třeba jen zavolat…
Vzpomínám si, že můj křest byl
výjimečným zážitkem a slavností, kterou
nosím v srdci. Bylo mi 18let a studovala
jsem na zdravotní škole. Z mé rodiny přišli
na Bílou sobotu asi jen 3 lidi a babička
4
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bylo důležité k tomu, abych Boha zase
našla. Bylo to důležité k tomu, abych si
zároveň srovnala životní hodnoty, probrala
se ze spánku a začala Mu víc důvěřovat,
naslouchat a vnášet do každodenního
života. Vím, a vděčím mu za to, že mě
přivedl z rodného Znojma až sem do
Chebu. Že mě celou dobu ochraňoval a
posílal anděly a pomáhal... Dal mi toho
spoustu dobrého – rodinu, děti a taky
(kromě dalších milostí) přivedl k
biřmování.
Před biřmováním mě čekal opět výběr
biřmovacího patrona…. Zavírám oči a
přemýšlím v duchu, jako bych se modlila
jen srdcem. Sdílím se v tiché chvíli s
Bohem… Ten den, cestou do kostela
nacházím bílý papírek na chodníku. Něco
mi říkalo, abych ho zvedla. Na druhé
straně na mě zazářil obrázek Panny Marie.
Schovala jsem si ho proto a věděla, že to
není jen tak. O den později přišlo další
„Boží mrknutí“. Při domácím úklidu se mi
vysypala krabička s mými dávnými poklady
a znovu jsem objevila mezi nimi ten před
lety darovaný a ošoupaný medailonek s
Pannou Marií. Byla jsem od té chvíle nejen
o svém biřmovacím patronu přesvědčená,
ale i připravená naslouchat tomu, co se
kolem mě děje, co působí Bůh a co se nedá
jen tak slovy vysvětlit a uvidět. Vnímám za
to hlubokou vděčnost a ráda si takto
připomínám všechna ta Boží dobrodiní.
Jsem vděčná, že jsme překonali v
nezvyklém klidu i dlouhou nemoc babičky
Marie a to, že následně odešla k Pánu.
Zanechala nám tu nejen pokoj a krásu v
našich srdcích, ale taky úžasný dar. Na
Boží cestu od jejího rozloučení v kostele
přibyli další poutníci z mé rodiny... Jako by
se za nás babička v nebi přimlouvala. Svým
odchodem nám zanechala tento dar Boží
milosti, abychom mohli víru sdílet mezi
sebou, vzájemně se na cestě podpírat,
žehnat si a být pro sebe navzájem světlem a
solí...

Tak Ti Bože děkuji, žes mi pomohl utřídit
myšlenky a vzpomenout si na mé duchovní
začátky, a že jsem Tě mohla zase najít a
přijmout... Nyní je čas adventní a s ním
spojený předvánoční shon… Mám ale
radost, že si přesto rádi děláme čas a
společně se s naší farností modlíme každý
večer modlitbu růžence především za
ukončení pandemie. Děkuji, že i skrze ni
tvoříš a upevňuješ naše společenství.
Hledám znovu mezi svými poklady
darovaný medailonek s Pannou Marií. Je
na něm napsáno: Rosa mystica. Maria
Mater Ecclesiae (přeloženo: Růže tajemná.
Maria Matka církve). Jak jsem se kdesi
dočetla: „Maria je nejkrásnější ‚květina‘,
jakou kdy v duchovním světě viděli. Právě
z moci Boží milosti vyrostla z této
neúrodné a pusté země. Je královnou
duchovních květin, a proto se nazývá růže,
protože růže se nazývá ze všech květin
nejkrásnější – královnou všech.“
Vím, že Panna Maria se z naší společné
modlitby růžence velmi raduje. Je naší
Matkou - Matkou církve - a raduje se z
toho, že nás tento podivný koronavirový
čas mohl v modlitbě spojit, sblížit a dát
nám „ucítit vůni růže“. A i když nestačím v
adventu všechny předvánoční přípravy, tak
teď už vím, že jsem dostala vše, co
potřebuji - dokonce navíc i přívěsek na krk
jako vánoční dárek :-).
Maria, Matko uzdravení, oroduj za nás!
jmh
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„Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál?“
Toto je příhodná chvíle k tomu, abychom znovu oživili svoji důvěru v lásku
Otce, který si přeje štěstí svých dětí. On je
připraven na sebe vzít naše starosti, abychom se neuzavřeli do sebe, ale mohli svobodně s ostatními sdílet své světlo a svoji
naději.
Slovo života, jak píše Chiara Lubichová,
nás vede na cestě z temnoty ke světlu, od
„já“ k „my“: „Je to výzva k oživení víry:
Bůh existuje a miluje mě. (…) Setkám se
s nějakým člověkem? Musím věřit, že skrze něj mi Bůh chce něco říci. Věnuji se nějaké práci? V té chvíli stále věřím v Boží
lásku. Přichází bolest: věřím, že Bůh mě
miluje. Přichází radost? Bůh mě miluje. On
je tady se mnou, je se mnou stále, ví o mně
všechno a sdílí každou mou myšlenku,
každou radost, každé přání, nese se mnou
každou starost, každou zkoušku mého života. Jak obnovit tuto jistotu? (…) Tím, že ho
budeme hledat mezi námi. On slíbil, že bude tam, kde jsou dva lidé nebo více sjednoceni v jeho jménu. Setkávejme se tedy ve
vzájemné lásce podle evangelia s těmi, kdo
žijí Slovo života, sdílejme zkušenosti a zakusíme plody této jeho přítomnosti: radost,
pokoj, světlo a odvahu. On zůstane s každým z nás, bude působit v našem každodenním životě a budeme vnímat jeho blízkost.“
Letizia Magri

SLOVO ŽIVOTA
Hospodin je mé světlo a má spása, koho
bych se bál?“ (Ž 27 [26], 1)
„Marianě lékaři krátce po narození diagnostikovali poškození mozku. Neměla nikdy mluvit ani chodit. Pocítili jsme, že nás
Bůh vyzývá, abychom ji milovali takovou,
jaká je, a tak jsme se vrhli do Otcovy náruče,“ píše Alba, mladá brazilská maminka.
A pokračuje: „Žila s námi čtyři roky
a všem zanechala poselství lásky. Nikdy
jsme z jejích úst neslyšeli slova máma nebo
táta, ale mlčky mluvila očima, v nichž zářilo jasné světlo. Nemohli jsme ji učit první
krůčky, ale ona nás naučila, jak dělat první
kroky v lásce, v sebezapření z lásky. Mariana se stala pro celou rodinu darem Boží
lásky, který by se dal shrnout jedinou větou: láska se nemusí prokazovat slovy.“
Stává se to i dnes každému z nás: tváří
v tvář nemožnosti mít kontrolu nad celým
svým životem potřebujeme světlo, třeba jen
záblesk, který nám ukáže, jak z toho ven,
kudy se dát, kudy jít k záchraně nového
života.
„Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál?“
Temnota bolesti, strachu, pochybností,
osamělosti, nepříznivých okolností, které
maří naše sny, je zkušeností, kterou zažívají lidé po celém světě a v každé době lidských dějin, jak o tom svědčí i tato prastará
modlitba z knihy Žalmů. Autorem je pravděpodobně nespravedlivě obviněný člověk,
opuštěný ode všech, čekající na rozsudek.
Není si jist, jaký osud ho čeká, ale svěřuje
se Bohu. Ví, že on svůj lid ve zkouškách
neopouští, zná jeho osvobozující moc, proto v něm nalézá světlo a bezpečné útočiště.
Právě s vědomím vlastní zranitelnosti se
otevírá důvěře v Boha, přijímá jeho působení ve svém životě a s důvěrou očekává
definitivní vítězství na nepředvídatelných
stezkách jeho lásky.

Šimonek Pelikán: Hvězdička
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POMOC POTŘEBNÝM
nebo nakoupili ovoce, zeleninu nebo darovali jiné dobroty. Sestřičky, lékaři i další
personál to chápe nejen jako milou jídelní
podporu, ale hlavně také jako vyjádření
morální podpory. Zda se bude s touto aktivitou pokračovat i po Novém roce Vám
dáme vědět.
eko

PEČE CELÁ EKUMENA

PODĚKOVÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮM
Milé sestřičky, doktorky a lékaři, i vy
všichni ostatní, co v nemocnici pracujete:
Děkujeme!
Víme, že Vaše práce je složitá i v „normálních časech“, kdy je náročné udržet naší nemocnici v chodu, bojujete o provoz
každého oddělení. Natož teď, v časech
coronaviru.
Sama si neumím plně představit, jaké to
je sloužit dvanáctku v ochranných prostředcích, zpocení, unavení, navíc že jste
jediní, kteří jsou s nemocnými v kontaktu.
Jediní, kteří je doprovází ke smrti nebo častěji zpátky do života. Nejde tu jen o fyzické
tělo a zdraví - o léčbu, jídlo a pití a hygienu
– jakkoliv tohle je základ, na kterém vaše
práce stojí. Vy jste s nimi i v jejich strachu,
samotě i naději, podporujete slovem, pohledem, stiskem ruky v gumové rukavici.
A ještě k tomu fungujete pro svoje děti,
partnery a další blízké…
Dovolím si krátký příběh. Jedna má
kmotřenka pracuje jako zdravotní sestra na
covidovém oddělení v Liberci. Silně se mě
dotklo její vyprávění, jak s kolegyní držely
za ruku pána, který umíral na covid a sám,
protože k němu nikdo pochopitelně nemohl. Lada, přestože to tak často nedělá,
měla silnou potřebu se za umírajícího modlit, a prosit, aby se přestal bát a Ježíš ho
provedl k sobě, na druhou stranu. Pán v tu

Z iniciativy otce Metoděje Kouta, který působí dlouhodobě jako nemocniční kaplan,
vznikla už na jaře za první vlny koronaviru
skupina dobrovolnic, která pekla různé
dobroty pro zdravotníky do chebské nemocnice. Na podzim, když nastala druhá
vlna, otec Metoděj dohodl možnost zapojení všech ostatních členů ekumeny, a tak
vznikla skupina Peče celá ekumena. Ta
rozdělila dny, kdo kdy bude mít pečení na
starost. Naše farnost zajistila 4 termíny, ale
kdokoli další se mohl v daný den také přidat. Děkuji Vám všem, kteří jste něco pekli
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chvíli zemřel. Lada měla silný pocit, jako
by Bůh v tu chvíli byl přítomný.
Vím, že většina z vás v Boha nevěří, ale
možná se shodneme na jiném jménu. Možná jste se nepotkali s Bohem, ale s Láskou
určitě ano.
Vím, že na jaře jste cítili vlnu podpory
od veřejnosti, v těchto časech se někteří
lidé chovají jinak, útočí, zpochybňují, nechtějí si přiznat, že pro někoho může být
tahle situace závažná, dokonce fatální. Jsou
unavení a otrávení z nepochopitelných a
chaotických opatření a někdy svou nevoli
obracejí i proti vám.
Přeji vám, abyste mohli navzdory téhle
situaci cítit podporu a to, že vás máme rádi.
Myslíme na vás. A není to jen o buchtách,
to je jen symbol. My to líp neumíme a
možná v tom, jak vám to dáváme najevo,
nejsme moc šikovní. Ale jsme tu a můžete
nám dát vědět, když vás napadne, jak jinak
vám můžeme pomoci my – pokud to bude
v našich silách.
Díky, že tu pro nás a naše blízké jste!
Ivana Čamková

adventní. V pondělí už budeme předávat
všechny dárky zaměstnancům azylového
domu. Děkuji Vám za Vaši laskavost a
štědrost.
eko

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Milí přátelé Tříkrálové sbírky, jedna věc je
už v tuto chvíli jistá, a to, že Tříkrálová
sbírka v lednu proběhne, a dokonce bude o
deset dnů delší. Jakou přesně formou to
bude, záleží na vývoji epidemiologické situace. Za současných podmínek jsou ve hře
dvě možnosti:
Epidemie bude na stejné úrovni, nebo se
bude situace zlepšovat, pak bychom za dodržování zvýšených hygienických opatření
při koledování, ale i všech ostatních činnostech souvisejících se sbírkou, mohli koledovat. Koledníci budou mít roušky a
s sebou desinfekci, nebudou vstupovat
přímo do domácností, úřadů, zařízení a budou zpívat s dostatečným odstupem od dárce. Všem koledníkům doporučíme mít u
sebe mobil s nainstalovanou aplikací erouška.
V případě, že se situace zhorší, je možné, že se lokálně nebo celorepublikově koledovat vůbec nebude. V tom případě bude
zřízena tak zvaná Virtuální kasička, což
bude účet, kam dárci budou moci poslat
svůj příspěvek.
Jak bude Tříkrálová sbírka 2021 vypadat, Vás budeme včas informovat, ale
v každém případě Vás prosíme o dobrovol-

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
I v letošním roce jsme nabídli Azylovému
domu pro osamělé rodiče s dětmi, že jim
zajistíme vánoční dárky v rámci naší tradiční akce Strom splněných přání. Děkuji
Vám všem, kteří jste si už nějaký lísteček
s přáním vzali, že dárek opatříte. Prosím
Vás, abyste hezky za balený dárek se jmenovkou donesli na faru nejpozději 4. neděli
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nickou podporu přímým zapojením do
eventuálního koledování i o finanční podporu, která bude také pro příští rok velmi
potřeba.

zahrnují poskytování prostor k přespání
lidem v akutní nouzi, možnost se osprchovat, vzít si suché a čisté oblečení ze zásob,
vyprat či uvařit si, poskytování sociálního a
právního poradenství a finanční výpomoc
pro mimořádné situace. Klienti těchto služeb mají tedy možnost získat nejen základní materiální, informační, psychickou a duchovní pomoc, ale také v odůvodněných
případech pomoc finanční.
▪ 5 % z místního podílu darujeme rodině
Radečka Neuschla z Křižovatky na Chebsku, který trpí nemocí motýlích křídel. Za
poetickým názvem se skrývá onemocnění,
při kterém člověku sebemenší dotyk způsobuje na těle bolestivé puchýře a otevřené
rány. Péče o tak nemocné dítě je pro rodinu
nejen psychicky, ale i velmi finančně náročná. Nejen proto, že je třeba používat
speciální léky, masti a obvazový materiál,
ale kvůli ranám na sliznici si nemoc diktuje
i zvláštní stravu, která se musí pečlivě
rozmixovat.
Děkujeme Vám všem, kteří nás podporujete.
eko

A JAKÝ JE PRO ROK 2021 ZÁMĚR?
▪ 40 % z místního podílu je určeno na finanční podporu služby Hospice Sv. Jiří o.
p. s., kde je Farní charita Cheb jednou ze
zakládajících osob a má skrze ředitelku
farní charity a chebského faráře zastoupení
ve správní radě o. p. s
▪ 35 % z místního podílu jde na rozvoj
služeb Farní charity Cheb, a to včetně jejich materiálního, personálního, administrativního a finančního zabezpečení. Služby a projekty Farní charity Cheb zahrnují
činnost Dobrovolnického centra, návštěvní
služby pro nemocné a seniory, kontaktní
místo, svépomocnou skupinu pro rodiče
dětí s handicapem, podporu vzájemné komunitní výpomoci a podporu lidi v akutní
nouzi.
▪ 20 % z místního podílu je vyčleněno na
zabezpečení služeb Diecézní charity Plzeň
v Chebu zaměřených na službu lidem bez
přístřeší. Služby a projekty DCHP v Chebu

ZPRÁVY Z LORETY
lika pomocníky. Byl také opraven porušený
beton před vchodem na hřbitov.
V listopadu také zahájila objednaná stavební firma dlouho plánované práce na odvlhčení ambitů. Jedná se o dlouhodobý
problém, který se pokoušel vyřešit už Ing.
Anton Hart. Na jílovité půdě se drží vlhko,
které vzlíná do zdiva. Práce na vysušení
budou pokračovat, dokud to počasí dovolí.
Při příchodu mrazů R. Preibisch zavře
vodu a Loreta se ponoří do zimního klidu.
ako

PODZIMNÍ RUCH NA LORETĚ
Letošní poněkud zkrácenou sezónu na
Loretě jsme ukončili 30. září. Loreta však
opuštěná nezůstala. Za kostelem sv. Ducha
pokračovali archeologové v průzkumu terénu, a to i v deštivých dnech, aby práci
dokončili v určeném termínu.
„Zazimování Lorety“ letos vzhledem
k pandemii také odpadlo. O úklid nejen obrazů, vystavených předmětů a celého areálu, ale i o realizaci všech nutných opatření
před zimou se postaral R. Preibisch s něko-
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FÓRUM
třeba pečou a smaží
... aby ses mohl z životů našich
upřímně radovat.

DOPIS JEŽÍŠKOVI
Milá redakce,
myslela jsem, že už nic posílat tento měsíc
nebudu, ale včera moje děti před spaním
psaly samy od sebe dopis Ježíškovi... Prostě seznam věcí, které by si přály... Nevěřili
byste, jak (výjimečně) úhledné písmo dopis
měl a jak u toho byly děti (výjimečně)
hodné a samostatné. Když jsem pak sama
ulehla, začalo mě napadat, co bych asi do
dopisu Ježíškovi napsala já. A tak vám to
posílám...

jmh

PŘÁNÍ OD HLAVNÍHO OSTIÁŘE
Přeji všem hezké Vánoce a celý nový rok
2021. Přeji také, abychom všichni vydrželi
tuto obtížnou dobu, a o to více se budeme
radovat, že se společně vidíme naživo.
K tomu nám pomáhej Bůh. Modleme se
doma jeden za druhého, když zatím nemůžeme při společných setkáních.
Zdeněk V.

Ježíšku milý, já v této chvíli
co vlastně mám si přát?
Když pohlédneš z nebe
na ruch naší Země,
přeji si…
… aby ses mohl z života mého
upřímně radovat.

STÁLE TVOŘÍME PRO RADOST
Toto vydání Zpravodaje opět zdobí některá
dílka z farního tvoření. Do druhého kola na
téma Světlo ve tmě se zapojili i dospělí.
Moc vám všem děkujeme! Na vše se můžeme podívat na farním webu, odkaz:
www.farnostcheb.cz/tvorime.

… ať v mém srdci pokoj mám,
ať v Tebe doufám… tam, kde jsem.
… ať Tvou lásku poznávám,
své ruce pozvedám...každý den.
… ať jen sebe nevidím
a spíš druhým sloužím...tam, kde jsem
… ať po cestě kráčím,
žít Tvé Slovo stačí…každý den.
… ať v Tobě se raduji,
třeba zpívám a maluji... tam, kde jsem.
… ať dary Tvé rozdávám
a příklad Tvůj zachovám… každý den.
Ježíšku milý, já v této chvíli
vím, co druhým ze srdce přát:
„Ať dobro Tvé zakouší,
zlé skutky si odpouští,
ať v Tobě se radují,
třeba zpívaj a malují,
Ať s láskou si slouží,

Markétka Popelková: Stolní lampa
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SPOLKY A SPOLEČENSTVÍ
v litaniích vzývána také jako “Uzdravení
nemocných“. Nezapomínejme v této době
na modlitbu za ukončení pandemie a za
celkové uzdravení lidské společnosti. A na
závěr si připomeňme zkušenost mnoha lidí
před námi: Když je nouze nejvyšší, pomoc
Boží nejbližší.
Přeji Vám všem požehnaný advent
a pevnou naději

SPOLEK MARIA LORETO
Vážení členové Spolku Maria Loreto, milí
přátelé, bratři a sestry,
v měsíci listopadu jsme se pravidelně
scházeli k členské schůzi spolku. Letos
kvůli pandemii to není možné. Chci Vás
všechny alespoň krátce pozdravit a popřát
vše nejlepší.
Vstupujeme do doby adventní, kdy se
máme duchovně připravovat na Vánoce.
Poutní místo Loreta už asi je zazimované,
ale svými myšlenkami a modlitbami můžeme prosit Pannu Marii o přímluvu. Svatá
Chýše nám připomíná jeden z nejdůležitějších okamžiků lidstva – Vtělení Božího
Syna, kdy Matka Boží řekla andělovi své
„Ať se mi stane podle tvého slova.“ Ona je
„po Bohu ta nejprvnější“, jak zpíváme ve
známé písni. A proto je tolik mariánských
poutních míst. Věřící přicházejí, aby se odpoutali od běžných starostí a připomněli si
hodnoty věčné. Ostatní návštěvníci mohou
vidět, co krásného nám zanechala doba,
kdy lidé s Bohem opravdu počítali. V této
době i poutní místa nejsou běžně přístupná.
Ale můžeme mít v srdci touhu po setkání
s Kristem, můžeme konat duchovní svaté
přijímání a číst si z Písma. Panna Maria je

+ Filip Zdeněk Lobkowicz, O.Praem.
opat tepelský
předseda Spolku Maria Loreto

KLUB KŘESŤANSKÝCH ŽEN
Téměř všechny členky KKŽ patří do
„ohrožené skupiny“, proto se ani v prosinci
nescházely. Odpadlo i adventní setkání
s ženami z Waldsassenu. Konat se pravděpodobně nebude ani obvyklé masopustní
setkání, protože lze předpokládat, že pandemie tak brzy neustoupí.
Předsedkyně KKŽ připravila pro členky
milé překvapení. Když se nemohly letos
potěšit na Mikulášské schůzce, dostaly
pěkný mikulášský balíček.
ako
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Z KANCELÁŘE
▪BLAHOPŘEJEME

se buď k některé ze skupinek připojit, nebo
vytvořit skupinku novou.

V prosinci, přesněji
2. 12., slaví neuvěřitelné „půlkulatiny“ naše
milá kostelnice paní
Anna KOLKOVÁ.
A třeba by její život
určitě stál za zaznamenání. Ona vůbec nepatří k těm, kteří o sobě rádi hovoří. Za ni
však hovoří vše, co pro své blízké, ale také
naši farnost vykonala a vykonává.
Další jubilantkou je dlouholetá chebská
varhanice paní Miroslava WOLFOVÁ.
Narodila se sice „až“ 1. ledna, nicméně bychom i jí rádi s mírným předstihem popřáli
k jejímu rovněž těžko uvěřitelnému životnímu jubileu a poděkovali symbolickou
květinou.
Oběma jubilantkám, které pro naši farnost tolik činí, vyprošujeme do dalších let
hojnost Božího požehnání, stálé zdraví
a spokojenost. Ať jim Pán oplácí měrou
vrchovatou.
rym

Pravidelné „malé“ úklidy u sv. Mikuláše:
▪ prosinec - skupinka Chrámový sbor
▪ leden - skupinka Bezejmenná
▪ únor - skupinka Jany Karasové
(Do „malého“ úklidu patří: lavice, vysát
koberce v lodi a v presbytáři.)

FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
Možnosti, jak finančně přispět:
1) Složení hotovostního daru v kanceláři
farnosti (po domluvě s Danou Vrbovou).
2) Složení hotovostního daru do kasičky
chrámu sv. Mikuláše a Alžběty (za vchodem ve vstupním vestibulu vlevo)
3) Bezhotovostní převod na účet farnosti.
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.
účtu 781 704 309/0800. Jako variabilní
symbol uveďte prosím své r. č. bez čísla,
které je za lomítkem.
Velmi děkujeme všem dárcům, protože
i v této době, kdy se nekonají veřejné bohoslužby, farnosti nadále nabíhají běžné
výdaje, které nám svými příspěvky pomáháte pokrýt.

Z FARNÍ MATRIKY
▪ Pohřby:
9. 11. Jan Kopečný
11. 11. Emília Červeňáková
11. 11. Božena Novotná
20. 11. Vlasta Lazaríková

EKONOMIKA FARNOSTI
▪ Sbírky liturgické:
Dolní Žandov 12. 11. - 900 Kč
▪ Pravidelné příspěvky převodem:
říjen: 9.250 Kč

ÚKLIDY U SV. MIKULÁŠE
Jen v případě, že nebude nouzový stav!
Děkujeme srdečně skupinkám za úklid
a prosíme další farníky o pomoc. Je možno

Sabinka Pelikánová: Sluníčkové srdce
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SYSTÉM FARNÍ P(L)ES

FARNÍ PLES 3. STUPEŇ

Aplikaci státního systému PES na podmínky naší farnosti jsme pracovně nazvali
PLES: Proti-letargicko-epidemický systém chebské farnosti (obecné uvedení najdete na farnostcheb.cz/PLES).
Rádi bychom totiž i tímto neumělým
pokusem o jazykovou hříčku povzbudili
všechny k tomu, abychom PES brali velmi
vážně a s respektem (přeci jen nám má
pomoci domyslet věci, které bychom sami
o sobě domyslet schopni nebyli), ale zároveň abychom na naší cestě neztráceli radost
a naději, že i uprostřed tak vážné situace,
ve které se nacházíme, si můžeme dovolit
PLESAT.

Co 3. stupeň znamená pro naši farnost?
V případě vyhlášeného 3. stupně vládního
systému PES, platí pro naši farnost následující opatření.
Naléhavý stav: šíření epidemie sílí, tlak
na systém zdravotní péče je zvýšený, situace vyžaduje intenzivní sledování počtu nakažených a hospitalizovaných, vysoký důraz na maximální efektivitu testování a trasování kontaktů, vysoké riziko komunitního šíření nákazy
Bohoslužby: 30 % kapacity míst k sezení: 80 Mikuláš, 20 farní kaple Cheb a kostel Žandov; pouze sedící účastníci, minimální odstup 2 m mezi sedícími účastníky
v jedné řadě. Režimová a organizační opatření, desinfekce a větrání prostor. Bez
hromadného zpěvu.
▪ Žít život sloužící Životu s Kristem a
pro druhé můžeme 24 hodin denně, všude,
kde se nacházíme.
▪ Nedělní ranní mše v 10:00 u sv. Mikuláše je vysílána online přímým přenosem
přes farnostcheb.cz/live a zajišťována služebným týmem

Nakonec i nové motto naší diecéze pro
příští rok zní:
"I když fíkovník nevykvete a vinná réva
nepřinese plody, i když zklame výnos olivy
a pole nevydají pokrm, i když zmizí brav ze
stáje a skot nebude v chlévech, já přesto
budu jásat v Hospodinu, budu PLESAT v
Bohu, svém spasiteli!"
(Kniha proroka Habakuka 3,17-18)
13

ZPRAVODAJ CHEBSKÉ FARNOSTI

Č. 8 – PROSINEC 2020

▪ Nedělní ranní mše je přístupná veřejně
(max. 80 účastníků), přednost mají registrovaní farníci
▪ Ostatní bohoslužby jsou také přístupné
veřejnosti (max. 20 účastníků), přednost
mají registrovaní farníci
▪ Na faře se mohou konat setkání či akce
(jako např. společenství, výuka náboženství
apod.), bez občerstvení a do 10 lidí
▪ Kontaktní hodiny na faře jsou omezeny
na pondělí a středu 10 až 16 hod., jindy je
třeba se telefonicky domluvit
▪ Domluva s farářem na individuální podání svaté přijímání a svátost smíření (především v neděli odpoledne) či na pastorační návštěvu faráře v domácnostech či v zařízeních lůžkové péče
▪ Individuální návštěva farního kostela
v dané otvírací hodiny (úterý až pátek od
12 do 16 hod., sobota a neděle od 12 do 17
hodin)
▪ Svatby a pohřby do 30 účastníků
▪ Telefonická či mailová podpora, konzultace, či modlitebního spojení s farářem a
farním týmem
▪ Podněty pro Advent a Vánoce najdete
na farnostcheb.cz/adventavanoce2020
▪ Obecné informace k opatřením ve farnosti: farnostcheb.cz/koronavirus
▪ Podrobně www.farnostcheb.cz/PLES3

mální odstup 2 m mezi sedícími účastníky
v jedné řadě. Režimová a organizační opatření, desinfekce a větrání prostor. Bez
hromadného zpěvu.
▪ Žít život sloužící Životu s Kristem a
pro druhé můžeme 24 hodin denně, všude,
kde se nacházíme
▪ Žádné veřejně přístupné bohoslužby
▪ Nedělní ranní mše v 10:00 u sv. Mikuláše je vysílána online přímým přenosem
přes farnostcheb.cz/live a zajišťována služebným týmem
▪ Nedělní ranní mše se mohou navíc zúčastnit malé skupiny, které se předem domluví s farářem (max. 50 účastníků)
▪ Na ostatní bohoslužby se může s farářem předem domluvit skupina či více skupin farníků (max. 15 účastníků)
▪ Na faře nejsou žádná skupinová setkání
či akce kromě nejnutnějších porad zaměstnanců a spolupracovníků
▪ Kontaktní hodiny na faře jsou omezeny
na pondělí 10 až 16 hod., jindy je třeba se
telefonicky domluvit
▪ Je možná domluva s farářem na individuální podání svaté přijímání a svátost smíření; je možné se domluvit na rozhovor s
farářem při společné vycházce
▪ V případě vážné potřeby je možná pastorační návštěva faráře v domácnostech
či v zařízeních lůžkové péče
▪ Je možná individuální návštěva farního kostela v dané otvírací hodiny s možností domluvy svátostí
▪ Svatby a pohřby do 20 účastníků
▪ Možnost telefonické či mailové podpory, konzultací, či modlitebního spojení s
farářem a farním týmem
▪ Podněty pro Advent a Vánoce viz farnostcheb.cz/adventavanoce2020
▪ Obecné informace k opatřením ve farnosti: farnostcheb.cz/koronavirus
▪ Podrobně www.farnostcheb.cz/PLES4

FARNÍ PLES 4. STUPEŇ
Co 4. stupeň znamená pro naši farnost?
V případě vyhlášeného 4. stupně vládního
systému PES, platí pro naši farnost následující opatření.
Vážný stav: počet nakažených v populaci je vysoký, je významné bezprostřední
riziko dalšího zhoršování situace, trasování
kontaktů je omezeno, probíhá komunitní
šíření nákazy
Bohoslužby: 20 % kapacity míst k sezení: 50 Mikuláš, 15 farní kaple Cheb a kostel Žandov; pouze sedící účastníci, mini14
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Vážená a milá Mirko,
děkujeme Ti za 27leté varhanní doprovázení Chrámového sboru a mnohaletou službu varhanice Chebské
farnosti.
Přejeme Ti k životnímu jubileu mnoho dalších let protknutých hudbou a Boží přítomností.

„Vracíš Bohu
rozmnožené hřivny,
které Ti daroval.“

Chrámový sbor a instrumentalisté
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STAŇTE SE SPOLUTVŮRCI CHEBSKÉHO BETLÉMA!
Během adventní doby (29. 11. až 24. 12.) je každý návštěvník, velký i malý,
zván, aby během otevíracích hodin (aktuálně ZDE) chrámu sv. Mikuláše a
Alžběty přinesl a do Chebského betléma vložil nějakou vámi vyrobenou či
namalovanou postavičku, ať už tradiční (ovečku, pastýře, krále), nebo znázorňující vás samotné či vaši rodinu. Můžete nosit i další dekorace, které se hodí
do betléma a které budou vypovídat něco o vás samotných (kamínky, listí, jehličí, slámu...). Pouze postavy svaté rodiny (Josef, Maria, Ježíšek) necháme zatím neobsazené, ty tam vložíme až poslední adventní týden.
Žádná další omezení, povolení, svolení, doporučení či jakákoli jiná -ní už vydána nebudou!!! ;-) Při návštěvě kostela si lze už nyní prohlédnout základní
půdorys a související chaloupky... Takto bude, jak doufáme, o Štědrém dni a
po celou vánoční dobu pak všem příchozím k dispozici zcela nová a jedinečná
"brikolážová" podoba Chebského betléma.
Celá akce je zcela volně ložená, nic dalšího (kromě sdílení této informace) organizováno (nechť prosím) není. Nebudou z toho žádné mediální výstupy, nebudou se z toho dělat žádné reportáže, nebudeme soutěžit, kdo kolik toho tam
vyrobí... Je to čistě jen a jen pro radost těch, kdo to vyrobí a kdo se tam přijdou
podívat. :-) Za každého spolutvůrce se během adventní doby budeme modlit a
vyprošovat mu adventní požehnání světla pro jeho osobní životní cestu do Betléma.
16
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CHEBSKÉ ADVENTNÍ RORÁTY
Každý všední den v adventní době (30. 11. až 24. 12.) se od 6:00 scházíme v malé lodi
chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (vchod pod věží) na staročeské zpívané roráty.
Letos nás budou doprovázet zpěvy sester boromejek, které jsou vám spolu s texty, notami i doprovodnými modlitbami k dispozici pro osobní i společnou modlitbu na každý
adventní na www.roraty.online (pro použití v kostele vybíráme jen některé části). V
pondělky, středy a pátky budeme roráty slavit jako meditativní bohoslužbu, v úterky a
čtvrtky budou roráty spojené i se mší svatou. Pokud se budete chtít při rorátách aktivněji zapojit, stáhněte si do svého mobilu aplikaci Roráty 2020 (k dispozici bohužel jen pro
Android). Můžete si pak na místě spolu s námi zazpívat či modlit žalmy.
Aplikace na každý den adventní doby nabízí:
– tradiční rorátní písně (audio, text, noty)
– modlitbu Anděl Páně
– adventní modlitbu
– desátek růžence a žalmy
– úryvek z Písma a zamyšlení
– prosby a Magnificat či Benedictus
– závěrečnou modlitbu a požehnání.

FARNÍ TAXI LISTOPAD
Pokud bude opět možné konat bohoslužby v kostele, služby „taxíkářů“ i s kontakty na
ně zůstávají beze změny. Prozatím hlavně lidem z ohrožených skupin (starší či chronicky nemocní) doporučujeme, aby využívali buď možnost účastnit se bohoslužeb naší farnosti vysílaných on-line, nebo bohoslužeb vysílaných prostřednictvím médii.
17
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www.farnostcheb.cz/manzele
18
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FARNÍ KALENDÁŘ
!!Pravidelné bohoslužby a setkání naleznete na poslední straně v „PRAVIDELNOSTECH“!!
13.12. neděle
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
sobota 17:00 D. Žandov / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
16.12. středa
8:00 slavení eucharistie
fara Cheb
18.12. pátek
17:00 mše svatá (16:30 růženec)
kaple sv. Jana Cheb
20.12. neděle
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
sobota 17:00 D. Žandov / neděle 10:00 Mikuláš Cheb/ neděle 18:00 fara Cheb
21.12. pondělí 17:00 kající bohoslužba a svátost smíření
kostel sv. Mikuláše
23.12. středa
8:00 slavení eucharistie
fara Cheb

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
24.12. čtvrtek 16:00 ŠTĚDROVEČERNÍ RODINNÁ MŠE
chrám sv. Mikuláše
25.12. pátek
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ: BOŽÍ HOD
Cheb sv. Mikuláš mše svatá 10:00 / D. Žandov kostel 12:00 / fara Cheb 18:00
27.12. neděle
SVÁTEK SVATÉ RODINY
sobota 17:00 D. Žandov kostel / Cheb sv. Mikuláš mše svatá 10:00 / fara Cheb 18:00
1.1. pátek
MATKY BOŽÍ PANNY MARIE: NOVÝ ROK
Cheb sv. Mikuláš mše svatá 10:00 / D. Žandov kostel 12:00 / fara Cheb 18:00
3.1. neděle
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
sobota 17:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
6.1. středa
17:00 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
kostel sv. Mikuláše
10.1. neděle
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
sobota 17:00 D. Žandov kostel / neděle 10:00 Mikuláš Cheb / neděle 18:00 fara Cheb
Bohoslužby jsou závislé na stupni systému P(L)ES (farnostcheb.cz/bohosluzby)
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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

BOHOSLUŽBY DNE PÁNĚ – SOBOTA / NEDĚLE
slavení eucharistie
kostel Dolní Žandov
slavení eucharistie (farní mše)
kostel sv. Mikuláše Cheb
posezení po mši na faře ZRUŠENO
farní sál / salonek fara Cheb
slavení eucharistie
kaple sv. Jana fara Cheb
OSTATNÍ BOHOSLUŽBY A SETKÁNÍ
6:00 Chebské roráty (pondělí až pátek)
kostel sv. Mikuláše Cheb
Po
15:00 mše v domovech pro seniory
DPS / LDN (Farní kalendář)
St
8:00 mše s biblickým rozhovorem
kaple sv. Jana fara Cheb
Čt
15:30 Modlitby matek ZRUŠENO
salonek fara Cheb
Čt
zkouška chrámového sboru
ZRUŠENO
Pá
16:30 modlitba růžence
kaple sv. Jana fara
Pá
17:00 mše svatá
kaple sv. Jana fara Cheb
Pá
17:45 možnost svátosti smíření na faře
kaple sv. Jana fara
Svátost smíření (zpověď): každý pátek po mši svaté 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.
Farní kancelář: kancelář vlevo v přízemí farního domu, v kont. hodinách či dle domluvy
kontaktní hodiny dle farního systému PLES (info na telefonu u Dany Vrbové)
Farní charita Cheb: kancelář v 1. patře farního domu, dle domluvy, nejlépe v kont. hod.
kontaktní hodiny dle farního systému PLES (info na telefonu u Evy Kolafové)
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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