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Oblast: Základní otázka vztažená na rovinu farnosti 

Účastníci: Setkání se konalo v rámci schůzky Klubu křesťanských žen v Chebu, který se sešel po dlouhé covidové 
přestávce, v počtu 12 členek klubu (všechny praktikující katoličky, až na jednu výjimku důchodového věku) + farář 
jako zvaný host. Na největší části účastnic bylo vidět, že formát setkání vítají, že se rády ujímají slova a mluvily pak 
k věci, menší část se sice také rády ujímaly slova, ale těžko se držely u tématu, jedna účastnice se nevyjadřovala 
vůbec. Setkání trvalo cca 1,5 hodiny. Dvě kolečka osobních zkušeností (pozitivních a negativních), po kterých byla po 
chvilce tiché modlitby vždy možnost reagovat a rozvíjet. Třetí kolo s hledáním návrhů, co doporučujeme.  

Biblická inspirace a modlitba: Po úvodu do smyslu synody („Papež se nás ptá, jak se nám v tom Chebu daří ve 
vzájemných vztazích…“) každá z účastnic dostala jako dárek magnetickou placku s citátem z Písma. Po modlitbě za 
synodu pak každá mohla nahlas přečíst ten svůj, což bylo po chvilce ticha uzavřeno modlitbou. 

Kde ve vztazích ve farnosti (při „společném putování“) poslední dobou prožíváme radost či požehnání:  

• Společenství a spolupráce: Radost z vidění se v kostele a z osobních setkání po dlouhé době odkázanosti pouze 
na TV Noe. Těšení se na obnovení setkávacích akcí a spolupráci při nich i mimo mši (např. Noc kostelů). 

• Vítání při příchodu na mši: Opakovaně z různých stran účastnice vyjadřovaly radost z toho, že je někdo osobně 
vítá při příchodu do kostela na nedělní mši, vděčnost za fyzický kontakt při příchodu (obejmutí, pohlazení). 

• Telefonická podpora: Z více stran zaznělo vyjádření vděčnosti za to, že byly dotyčné během pandemie 
opakovaně kontaktovány telefonicky týmem farníků z iniciativy „Z dálky nablízku“. Jedna z členek tohoto týmu 
vyjadřovala velkou radost z toho, že takto mohla druhým sloužit.  

• Osobní kontakty: Jedna z účastnic vyjádřila vděčnost z toho, že se jí v době, kdy byla během pandemie v krizi, tři 
jiné farnice hezky ujaly a povzbuzovali jí v jejím osamění a farář že se jí ujal, když jí zemřela sestra. Příjemné 
překvapení, když někdo z dalších farníků druhému zavolal s upozorněním, že v TV dávají něco zajímavého. 

• Klub křesťanských žen: Radost z toho, že se po dlouhé době zase vidí v KKŽ, že se jich sešlo tolik, že zase budou 
moci jezdit na výlety a poutě.  

• Přes hranice farnosti: Povzbuzení skrze TV Noe, některé televizní kazatele, především skrze papeže Františka.  

Kde ve vztazích ve farnosti (při „společném putování“) poslední dobou prožíváme bolest či zklamání:  

• Zajeté koleje či sobectví: Bolavá zkušenost, že někdo dotyčnou „vyhodil“ z místa, na kterém v kostele seděla, že 
to je „jeho místo“. Jedna z účastnic sdílela bolestnou zkušenost, kdy požádala někoho, kdo jel autem jejím 
směrem, o odvoz ze mše, ale byla odmítnuta (podle ní na základě výmluvy).   

• Špatná přístupnost: Lítost, že odvozy „farním taxi“ ze mše jsou hned po mši a není tak možnost zůstat na kafe. 
Chybějící možnost odvozu „farním taxi“ na nedělní večerní mši. 

• Nevlídnost chrámu sv. Mikuláše: Na ranní mši u Mikuláše je zima, což podle některých nepřispívá vřelejším 
vztahům mezi námi. Dlouhá nedělní mše, je pak zima a není po ní čas na poklábosení před kostelem či na faře. 
Jedna účastnice se při nedělní mši v Mikuláši necítí dobře kvůli turistům a otevřené kryptě, ve farní kapli, kde je 
sice útulněji a více rodinná atmosféra, jí to zase připadá moc civilní. Jiné účastnici zase nevyhovuje „bavení se“ 
příchozích v kostele před mší (protože „v kostele má být ticho“). 

• Nepřítomnost mužů u oltáře: Dlouholetá bolest z toho, že chybějí ministranti – kluci či muži, že je k tomu rodiče 
nevedou (pozn.: chybí tak rozmanitost ve službách a nezrcadlí se v tom pestrost společného slavení liturgie).  

• Útěk z farnosti: Jedna účastnice se nechce k chebské farnosti vyjadřovat, protože už dlouho jí tam cosi 
nevyhovuje a raději jezdí do Františkových Lázní (neupřesnila proč).  

Co navrhujeme pro nejbližší dobu, aby mezi námi bylo více požehnání a méně bolesti: 

1. Podpora setkávání po mši: Před kostel zasadit dvě lípy a mezi ně postavit lavičku. Pro setkávání po nedělní mši 
využívat také terasu na faře. Kratší nedělní mše nebo dřívější čas ranní mše (ne všichni souzní). Hledat další 
způsoby, jak vytvořit prostor pro osobní kontakty v neděli po mši. 

2. Vtažení mužů a kluků do liturgie: Hledat způsoby, jak přilákat více mužů a kluků k liturgickým službám u oltáře. 
3. Rozvrh mší svatých: Zvážit jiný časový pořádek nedělních mší (viz původní model 9:00 chrám („velká“) + 11:00 

farní kaple („rodinná“). Mše svaté konat pravidelně (např. jednou za měsíc) také v kostele sv. Václava.  
4. Prostor chrámu sv. Mikuláše: Posílit a rozšířit topení v kostele sv. Mikuláše a dávat pozor na průvan.  
5. Farní taxi: Posílení služby „farního taxi“ i na večerní nedělní mše a další společné akce. 
6. Telefonická podpora: Vytrvat v telefonickém kontaktu s osamělými a povzbuzovat, abychom o sobě věděli.  
7. Začít u sebe: Začít u sebe, být k sobě navzájem tolerantní, snažit se porozumět různým potřebám různých lidí.  
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