Nedělní stránka
sokolovské farnosti
prázdniny 2020
Bratři a sestry,
Tuto nedělní stránku vám
zasílám v čase loučení se před
cestami na prázdniny. Tedy
s určitým rozechvěním nad
skutečností neznámých cest,
kterými nás Pán
v příštích
dvou
měsících
povede,
nebezpečí, které na těchto
cestách hrozí, stesku, že se
nebudeme dlouho vidět i
těšení se na nové zkušenosti a
setkání.
Nadcházející čas vyhlížím
s nadějí, a to také pod dojmem
posledních společných setkání,
která jsem alespoň s některými
z vás mohl sdílet.
Nejsilněji
na
mně
v uplynulých dnech a hodinách
působily připomínková setkání k Vyhlazení Lidic a justiční vraždy Milady
Horákové. Při obou těchto setkáních, která proběhla v našem farním kostele,
jsem si uvědomoval, jak opravdu potřebujeme prozřít a uvědomit si, že zlo sice
bylo v Kristu jednou provždy poraženo, ale že tuto porážku musí každý z nás
vtělit do svého života. Tedy pochopit, že náš život není zajištěn konzumem
zážitků a pohodlí, ale pouze bojem se zlem. Že skutečná „zajištěnost“ nastává
teprve tehdy, když vydávám svůj život v sázku v boji se zlem. Tehdy se teprve
naplňuje moje spojení s Kristem vydaným do rukou lidí a zachráněným
Otcovou láskou.
Také odvaha některých z vás vstoupit do tohoto boje, jejímž viditelným a
hmatatelným projevem je účast na naších modlitebních bojích během
každoměsíčních nočních adorací, je mi velkým povzbuzením a pomocí v mém
osobním boji víry.

Přeji vám i sobě, bratři a sestry, ať už se v následujících dnech budeme
pohybovat kdekoliv, abychom měli srdce citlivé na Pána. Abychom nacházeli
svěží pastviny, na které nás přivádí, a včas odhalili zlo, které nám chce ublížit.
Pán nám dal Ducha svatého a slíbil, že se nás bude zastávat a povede nás.
Buďme mu věrní.
Váš farář Petr

Pořad bohoslužeb v červenci a srpnu:
Během července a srpna budou z důvodů dovolených zachovány
v sokolovské farnosti pouze pravidelné nedělní bohoslužby v 8:30 a v 17:00 v
Sokolově a v 10:30 Krajkové s těmito výjimkami: v neděle 12. 7. a 2. 8. nebude
večerní mše svatá v 17:00. Konání ostatních bohoslužeb najdete níže v rozpisu
jednotlivých týdnů. Konání čtvrtečních modlitebních večerů si účastníci budou
domlouvat mezi sebou.
Faráře bude během jeho nepřítomnosti ve farnosti v neodkladných
záležitostech (pohřby, svátost nemocných), zastupovat P. Jiří Majkov z Lokte
(tel.: 606 220 130) Ve dnech nepřítomnosti faráře bude na faře po většinu dní
přítomna farní hospodyně Hana Kodedová (tel.:724 932 501). V naléhavých
případech se můžete na faráře obrátit formou sms zprávy (tel.: 608 656 556).

Ohlášky týdne 28. června – 4. července:
-

-

-

Neděle 28. 6. je 13. nedělí v mezidobí. V Krajkové oslavíme v 10:30 pouť
svatých Petra a Pavla. Ve 12:30 budou slavit ve farním kostele liturgii
řeckokatolíci.
V pondělí 29. 6. na Slavnost svatých Petra a Pavla nebude mše svatá
ráno ale v 16:00 ve farním kostele a poděkujeme při ní za 35 let kněžství
P. Josefa Žáka. Pozvánka je níže.
Ve středu 1. 7. bude ranní mše svatá v 7:40.
Ve čtvrtek budeme slavit mši svatou v 10:00 v LDN v Dolním Rychnově a
v 16:00 ve Svatavě.
V pátek 3. 7. budeme slavit od 10:00 mši svatou v LDN v Královském
Poříčí.
Pátek 3. 7. je prvním pátkem v měsíci červenci. Od 16:00 bude ve farním
kostele příležitost ke svátosti smíření a od 17:00 budeme slavit mši
svatou s modlitbami za nemocné a svátostí pomazáním nemocných.

Ohlášky týdne 5. – 11. července:
-

Neděle 5. 7. je Slavností sv. Cyrila a Metoděje. Mše svaté: Sokolov 8:30 a
17:00, Krajková 10:30.
Od pondělí 6. 7. do soboty 18. 7. bude farář dva týdny mimo farnost.
Bohoslužby ve všední dny nebudou.

Ohlášky týdne 12. – 18. července:
-

-

Neděle 12. 7. je 15. nedělí v mezidobí. Pořad bohoslužeb: Sokolov –
8:30, Krajková 10:30. Večerní mše svatá v 17:00 nebude. Na obou
dopoledních bohoslužbách faráře zastoupí biskup František Radkovský.
Od 12:30 budou slavit ve farním kostele liturgii řeckokatolíci.
Bohoslužby, ve všední dny v tomto týdnu nebudou.
V sobotu 18. 7. se sejdeme od 9:00 ve farním kostele na předpoutní
úklid.

Ohlášky týdne 19. – 25. července:
-

-

Neděle 19. 7. je 16. nedělí v mezidobí. Mše svaté: Sokolov 8:30, 17:00,
Krajková 10:30. Královské Poříčí 15:00.
V pondělí 20. 7. bude ve farním kostele mše svatá v 7:40.
Ve středu 22. 7. na svátek sv. Marie Magdalény bude mše svatá ve
farním kostele v 7:40.
Ve čtvrtek 23. 7. budeme slavit v 9:30 mši svatou v LDN v Pochlovicích a
od 16:00 v kostele ve Svatavě.
Ve čtvrtek 23. 7. se sejdeme od 17:30 ve farním kostele ke společné
modlitbě.
Pátek 24. 7. prožijeme jako farní den pokání, postu a modlitby za změnu
našeho smýšlení a životního stylu. Po večerní mši svaté bude noční
eucharistická adorace.
V sobotu 25. 7. bude ve farním kostele v 9:00 pokřtěn Daniel Hreha.
V sobotu 25. 7. na svátek sv. Jakuba, apoštola bude ve farním kostele od
17:00 poutní mše svatá a po ní pohoštění na farní zahradě.

Ohlášky týdne 26. července – 1. srpna:
-

-

Neděle 26. 7. je 17. nedělí v mezidobí. Pořad bohoslužeb: Sokolov –
8:30, 17:00, Krajková 10:30. Od 12:30 budou slavit ve farním kostele
liturgii řeckokatolíci.
Od pondělí 27. 7. do soboty 8. 8. bude farář mimo farnost. Bohoslužby
ve všední dny nebudou.

Ohlášky týdne 2. – 8. srpna:
-

-

Neděle 2. 8. je 18. nedělí v mezidobí. Pořad bohoslužeb: Sokolov – 8:30,
Krajková 10:30. Večerní mše nebude. Na ranních bohoslužbách faráře
zastoupí biskup František Radkovský.
Bohoslužby ve všední dny v tomto týdnu nebudou.

Ohlášky týdne 9. - 15. srpna:
-

Neděle 9. 8. je 19. nedělí v mezidobí. V Sokolově bude kromě ranní mše

-

-

svaté i večerní mše svatá v 17:00. V 10:30 budeme slavit mši svatou
v Krajkové. Ve 12:30 mají ve farním kostele mši svatou řeckokatolíci.
V pondělí 10. 8. budeme slavit mši svatou ve farním kostele v 7:40.
Ve středu 12. 8. bude ranní mše svatá v 7:40 ve farním kostele.
Ve čtvrtek 13. 8. budeme slavit mši svatou v 10:00 v LDN v Dolním
Rychnově a od 16:00 ve Svatavě.
Ve čtvrtek 13. 8. se sejdeme k večeru chval ve farním kostele od 17:30.
Na pátek 14. 8. přesuneme obvyklá setkání prvního pátku. Během dne
farář navštíví nemocné a od 16:00 bude ve farním kostele příležitost ke
svátosti smíření během adorace, po níž bude mše svatá s pomazáním
nemocných.
V sobotu 15. 8. oslavíme Slavnost Nanebevzetí Panny Marie mší svatou
ve farním kostele v 8:30. Kromě toho se koná v našem okolí mše svatá
na mariánském poutním místě na Chlumu svaté Maří od 10:00. Na
hradě Hartenberk bude mše svatá v 15:00.

Ohlášky týdne 16. - 22. srpna:
-

Neděle 16. 8. je 20. nedělí v mezidobí. Pořad bohoslužeb: Sokolov –
8:30, 17:00, Krajková 10:30. Královské Poříčí 15:00.
V pondělí 17. 8. bude ve farním kostele mše svatá v 7:40.
Ve středu 19. 8. budeme slavit mši svatou ve farním kostele v 7:40.
Ve čtvrtek 20. 8. budeme od 16:00 slavit mši svatou ve Svatavě a od
17:30 společnou modlitbu ve farním kostele.
Pátek 21. 7. prožijeme jako farní den pokání, postu a modlitby za změnu
našeho smýšlení a životního stylu. Připomeneme si při něm také výročí
srpnové okupace Československa Po večerní mši svaté bude noční
eucharistická adorace.

Ohlášky týdne 23. -29. srpna:
-

-

Neděle 23. 8. je 21. nedělí v mezidobí. Pořad bohoslužeb: Sokolov –
8:30, 17:00, Krajková 10:30. Při všech bohoslužbách bude sbírka na
bohoslovce. Ve 12:30 budou mít ve farním kostele mši svatou
řeckokatolíci.
V pondělí 24. 8. na svátek sv. Bartoloměje bude ve farním kostele mše
svatá v 7:40.
Ve středu 26. 8. bude mše svatá ve farním kostele v 7:40.
Ve čtvrtek 27. 8. budeme slavit mši svatou v 16:00 ve Svatavě a
společnou modlitbu od 17:30 ve farním kostele.
V pátek 28. 8. nebude večerní mše svatá ve farním kostele ale na farní
zahradě a to od 17:00. Na mši svatou naváže 4. ročník Minifestiválku

-

Farní zahrada.
Neděle 30. 8. je 22. nedělí v mezidobí. Bohoslužby budou v obvyklém
nedělním pořadu.

Pozvánky na společná setkání
 Mše svatá na poděkování
Mše sv. na poděkování za 35 let kněžství P. Josefa Žáka bude v pondělí 29. 6. v
Sokolově a to v 16:00. Mši bude celebrovat biskup Tomáš, kázat biskup
František.
Po mši svaté jsou všichni zváni na pohoštění do Lomnice.
Vděčný Josef
P. Josef Žák byl svěcen 29. 6. 1985 v Praze, primici měl 13. 7. 1985 v Sokolově.
 Úklid ve farním kostele v sobotu 18. 8. od 9:00
 Den pokání, postu a modlitby
Červencový den pokání postu a modlitby za odvahu ke změně smýšlení a
životního stylu se uskuteční v pátek 24. 7. Po večerní mši svaté v 17:00 bude
následovat celonoční adorace v kostele s hodinovými turnusy. Na ty se hlaste
u paní Kodedové, tel.: 731 626 162.
 Farní pouť ke sv. Jakubovi se uskuteční v sobotu 25. 7. od
17:00 ve farním kostele v Sokolově. Po mši svaté se sejdeme k posezení na
farní zahradě. Pokud přispějete drobným občerstvením, bude to vítáno.
 Večer chval se uskuteční ve farním kostele v Sokolově ve
čtvrtek 13. 8. od 17:30.
 Pouť k Panně Marii na hrad Hartenberk se uskuteční v sobotu
15. 8. od 15:00
 Den pokání, postu a modlitby
Srpnový den pokání postu a modlitby za odvahu ke změně smýšlení a
životního stylu se uskuteční v pátek 21. 8. v den připomínky srpnové okupace
Československa. Po večerní mši svaté v 17:00 bude následovat celonoční
adorace v kostele s hodinovými turnusy. Na ty se hlaste u paní Kodedové, tel.:
731 626 162.
 Minifestiválek Farní zahrada
Už je to skoro zvyk. Setkávání na našem minifestiválku. Za zvuků muziky, při
tanci, zpěvu, popíjení piva, vína nebo limonád. Výborná káva z Tříkrálové kavárničky, to vše vytváří super společný čas. Tento rok to asi nebude jiné. Určitě
se změní kapely a možná že přibudou i noví návštěvníci festivalu. Ale místo
zůstává stejné. Farní zahrada. Datum je 28. srpen. Začátek akce je v 17.00 hod.
Opět začínáme mší svatou. Od 18.00 hod. se rozjede hudební program. Tento
rok vystoupí Dana Pechánková (Hradec Králové), Tykráso (Frýdek -Místek),

Jarda Svoboda (Praha) a Beatový družstvo (Sokolov). V případě deště akce
proběhne ve farním sále. Vstupné je „kdo co dá“. Tak se opatrujte a těším se
na Vás.
Sebiš – organizátor

Ze života farnosti
V červnu proběhly v našem farním kostele 2 vzpomínkové akce. Obě byly
zaměřeny na naše novodobé dějiny. A obě jsou připomínkou a obžalobou zla.
Nejdříve jsme si připomněli vypálení obce Lidice. Po úvodní promluvě P. Petra
měli posluchači možnost zaposlouchat se do krásné muziky v podání violistky
Evy Mokré z Chodova.
Druhá akce připomněla památku obětí komunistického režimu, kterou si
připomínáme dne 27.6. V tento den v r. 1950 byla popravena Milada Horáková.
I když se zdá, že síla zla je obrovská, naše naděje a síla k odvaze a k postavení
se zlu plyne z našeho důvěrného vztahu ke Kristu a síle milovat a odpouštět.
Ale nezapomínat. Na této akci vystoupil kamarád Rosťa Tvrdík, který zde na
kytaru zahrál písně evangelického faráře, disidenta Sváti Karáska. Moc děkuji
všem, kteří se akcí zúčastnili a pomohli důstojně prožít a připomenout obě
události.
Sebiš - organizátor

Statistika sokolovské farnosti – květen 2020
Křty:

Justýna Ďurechová, Tobias Sliško
Sbírky

Svatava
Krajková
Sokolov

3.5.
2 700,453,2 070,-

10.5.
400,1 981,-

Na pomoc pronásledovaným
křesťanům

Na diecézi
Na koronavir
Na Noe, Proglas
Kasičky Sokolov
celkem

17.5.
3 800,620,3 708,8 128,-

24.5
2 400,-

31.5.
2 300,581,2 987,-

celkem
11 200,2 054,10 746,-

3 568,-

5 223,-

2 381,

8 128,-

2 143,5 235,3 148,12 926

5 868,-

2 143,5 235,3 148,34 526,-

Úmysly apoštolátu modlitby – červenec
Evangelizační: Naše rodiny – Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly
doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní: Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv.
Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.

Úmysly apoštolátu modlitby – srpen
Evangelizační: Svět moře – Modleme se za všechny, kteří pracují a žijí u
moře: námořníky, rybáře a jejich rodiny.
Národní: Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se
na přímluvu sv. Prokopa staráme o vše svěřené moudře a s vděčností vůči
Bohu.

Poděkování za Noc kostelů
Všem účastníkům i organizátorům a sloužícím při Noci kostelů děkuje farář a
farníci.

Červencoví jubilanti,
kterým můžeme popřát, setkat se s nimi či se za ně pomodlit:
Koliášová Karolína
Kuchařová Jiřina
Slaninková Jitka
Koliáš Norbert
Majoroš Ladislav
Wolf Karel
Koliáš Šimon
Majorošová Jarmila

Srpnoví jubilanti:
Gardošová Marie
Chuderáková Marie
Kodedová Anna

Petričáková Petra
Štiáková Růžena
Tlustý Rudolf

Tomčík Alexandr ml.
Zahrádková Libuše

Prázdninové akce pro děti a mládež
Nabídka akcí byla zveřejněna v červnové Nedělní stránce.

Připravujeme:


Autobusová pouť do bavorského mariánského poutního místa
Marenweiher. Neděle 6. 9. 2020




Diecézní pouť do Teplé 12. 9. 2020
Výlet do farních lesů II 26. 9. 2020

Pozvánky:
 Rádi bychom vás pozvali na 17. ročník „Mužského rituálu přechodu do
zralé dospělosti“ (Mens Rite of Passage - MROP), inspirovaného františkánským knězem a řeholníkem Richardem Rohrem. Jedná se o netradiční duchovní cvičení v ekumenickém duchu, které je otevřeno i hledajícím a lidem bez
vyznání. Víme, že dospělými a moudrými se nemůžeme stát po jednom víkendu, ale již 1400 (našich) mužů udělalo při absolvování uplynulých ročníků této
akce osobní zkušenost, ŽE NA CESTĚ KE ZRALÉ DOSPĚLOSTI MŮŽE BÝT TENTO
ČAS VELMI DOBRÝM ZAČÁTKEM. Program je plně založen na křesťanských

základech. Je určen pro muže středního věku (doporučujeme min. 30 let).
Akce se koná 9. – 13. 9. 2020 na Vysočině. Bližší informace u faráře, který se
akce také zúčastnil.
Marie Uchytilová - Pomník
dětským obětem války,
Lidice
Kontemplace díla:
Kontemplovat znamená
vnímat nejen smysly, ale i
nitrem, srdcem.
Vnitřním zrakem vidím,
nejen sousoší vyjadřující
dětskou nevinnost, bezbrannost, určitou naivitu
dětství, ale umístění díla odkazuje na brutalitu,
absurditu a fascinující sílu zla.
Kontrast nevinnosti, drcené silou zla.
Člověka přesahující TAJEMSTVÍ, nedávající žádnou
odpověď na sžíravé PROČ?
Autorka, pro niž je kontemplace motivu
celoživotním dílem (tvoří jej 20 let) nabízí
východisko:
Nad společným hrobem dětí se usmiřuje s domem
dům.
Vražednou sílu zla může přemoci jen smíření?
Bůh, dárce života, SMÍŘIL skrze smrt Nevinného se
sebou celý svět a na odpuštění zla dal svého
Svatého Ducha.
Kontemplovat kříž znamená sebrat odvahu
postavit se zlu. Zlu, které bylo spácháno na mně. Zlu, které jsem spáchal já.
Nevinný, zabitý zlem, ti otvírá srdce ve SMÍŘENÍ a tak ničí samou podstatu zla,
která je v ROZDĚLENÍ. Zlo se stává bezmocným, smrt se stává bezmocnou,
bezbranný život vítězí nad mašinérií zla.
Nedělní stránka, věstník Římskokatolické farnosti Sokolov. Příspěvky vítány.
Adresa fary: J. K. Tyla 531/4, 356 01 Sokolov, tel.: 352 604 070
Farář: Petr Bauchner, mobilní tel.: 608 656 556
Farní asistentka: Hana Kodedová, mobilní tel.: 731 626 162
Číslo účtu Římskokatolické farnosti Sokolov: 861558399/0800
email: farnostsokolov@seznam.cz
web:
https://www.farnostsokolov

