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Milí farníci, 

    je týden po Hromnicích a Vám se dostává další 
číslo našich Listů. S lítostí Vám musím sdělit, že 
dosavadní vedoucí redakční rady Listů sv. Voršily, 
paní PhDr. Hana Tomsová, mě informovala, že 
poté, co nebyla zvolena do Pastorační rady, se této 
funkce vzdává. Svůj krok odůvodňuje tím, že 
předpokladem pro tuto činnost je aktivní účast v 
grémiích farnosti. Je pravda, že jsem chtěl paní 
PhDr.Tomsovou jmenovat svým právem do 
Pastorační rady, ale ta to s díky odmítla. Určitě 
nemusím čtenářům vysvětlovat, že tato rezignace 
paní Tomsové je pro další vydávání Listů 
sv.Voršily značná ztráta. Chtěl bych jí nyní jménem 
Vás všech farníků a čtenářů našeho farního 
zpravodaje i jménem svým, upřímně poděkovat za 
všechna ta léta, kdy zajímavým a přitom vysoce 
odborným způsobem vedla Listy sv.Voršily. Bylo 
mojí radostí s ní spolupracovat.

Ustanovení  Pastorační rady. V neděli 24.11.2013 
se uskutečnily v naší farnosti volby do Pastorační 
rady a skončily s těmito výsledky: 

Nejvíce hlasů dostala paní Eva Hušková z Kosiček 
– 23 hlasy, na druhém místě skončil pan Josef 
Dvořáček – 22 hlasy a na třetím místě pan Josef 
Ulrich – 20 hlasů. Dále obdrželi na čtvrtém místě 
stejný počet hlasů 18 – pan Ing. Lukáš Dvořáček, 
paní Marie Jirušková a pan Jan Pospíchal. O 
čtvrtého člena, který měl být zvolen do Pastorační 
rady, muselo tedy podle Stanov rady rozhodnout 
losování. To se uskutečnilo ve středu 27. listopadu 
2013 na místním děkanství za přítomnosti 
duchovního správce, členů volební komise a 
dotyčných kandidátů. Losováním byl zvolen za 
člena Pastorační rady pan Ing. Lukáš Dvořáček.
Za filiální kostel ve Staré Vodě byla delegována 
paní Marie Sýkorová. Za kostel v Mlékosrbech byl 
delegován pan Ing. Jiří Andrýsek. Farnost 
Kratonohy delegovala svého zástupce pana 
Antonína Šperku. Nakonec je třeba konstatovat, že 
se voleb do Pastorační rady účastnilo 35 voličů. 
Všem patří upřímné poděkování.
    První jednání Pastorační rady naší farnosti v 
jejím novém složení bylo v pondělí 2.12.2013. Po 
představení jednotlivých členů rady byl také čas, 
aby zúčastnění vyjádřili své představy o činnosti 
rady. Byl jsem za to vděčný, protože mi tato 
diskuse pomohla lépe pochopit potřeby Vás 
farníků. V další části jednání jsme naplánovali 
pořad bohoslužeb v naší farnosti o Vánocích i 
pořádání adventních a vánočních koncertů či jiných 
akcí ve farnosti.

Poděkování. Dovolte mi, abych nyní poděkoval 
všem, kteří měli podíl na zdárném průběhu 
nedávných oslav Vánoc v naší chlumecké farnosti. 
Moje vděčnost patří rodině Kinských (firmě Kinský 
dal Borgo a.s.), která darovala ze svých lesů 
borovičky a smrčky na vánoční výzdobu našich 
kostelů. Tento dar by se do našich kostelů ovšem 
nedostal bez důležitých zprostředkovatelů. Právem 
proto patří moje poděkování panu ing. Žabkovi a 
jeho spolupracovníkům, kteří stromky dovezli na 
farní zahradu. Panu Josefu Ulrichovi jsem vděčný, 

že ochotně dopravil stromky do okolních filiálních 
kostelů na svém přívěsném vozíku. 
    Vánoce jsou především svátky dětí, a děti z 1.až 
5.třídy Základní školy v Chlumci nad Cidlinou se 
na jejich průběhu podílely i tak, že pod vedením 
paní učitelky Mgr. Evy Řezáčové okrášlily svými 
ozdobami vánoční stromky v děkanském kostele 
sv.Voršily. To, že byly tentokrát ozdoby 
mimořádně pestré a zajímavé, ocenili mnozí, kteří 
se přišli v neděli 22.prosince 2013 do našeho 
kostela podívat.
    Když se řekne v Chlumci „Půlnoční mše ve 
Voršile“, vybaví si mnozí místní Chrámový sbor. 
Určitě právem. Jeho vystoupení je pokaždé silným 
zážitkem a důstojnou ozdobou celé liturgie. Letos 
náš sbor pod vedením pana Dobroslava Netíka a za 
doprovodu varhaníka Ing. Lukáše Dvořáčka 
nacvičil a zazpíval Vánoční mši od Karla Steckera, 
která je složená z nejoblíbenějších vánočních 
koled.Výkon našeho sboru si zaslouží obdiv a 
uznání.
    Byl bych velkým nevděčníkem, kdybych 
nepoděkoval svým blízkým spolupracovníkům, 
kteří se obětavě podíleli na přípravě a průběhu 
vánočních obřadů v kostelích našeho chlumeckého 
regionu. Za všechny si dovoluji jmenovat 
kostelníky Josefa Dvořáčka (Chlumec nad 
Cidlinou), Jaroslava Nováka (Mlékosrby), Evu 
Huškovou (Stará Voda), Annu Dymešovou 
(Kratonohy); naše varhaníky Ing. Lukáše Dvořáčka 
a jeho maminku Marii Dvořáčkovou (Chlumec nad 
Cidlinou), Jaroslava Hartla (Kratonohy), 
PharmDr.Kateřinu Kavkovou (Mlékosrby); sólovou 
zpěvačku Dagmar Dvořáčkovou (Chlumec nad 
Cidlinou); ženy, které zdobí kostel květinami: paní 
Janu Živnou a paní Věru Šimůnkovou (Chlumec 
Nad Cidlinou), Lenku Jiroutkovou (Stará Voda) a 
všechny naše chlumecké ministranty. Bez jejich 
přičinění a námahy bychom neprožili hezky 
vánoční bohoslužby.
    Moje poděkování  patří také všem, kteří během 
vánočních svátků finančně přispěli na režijní 
potřeby naší farnosti.



Tříkrálová sbírka. V neděli 5. ledna a v pondělí 6. 
ledna 2014 se konala v Chlumci n. C. Tříkrálová 
sbírka, jejíž výtěžek jde prostřednictvím Diecézní 
katolické charity na pomoc nemocným, 
postiženým, seniorům, matkám s dětmi v tísni a 
dalším potřebným. Organizování skupinek 
koledníků se v našem městě, tak jako v minulých 
letech, obětavě ujaly paní Marie Křepelová a paní 
učitelka Mgr. Eva Řezáčová. Výnos sbírky ve 
městě a v okolních obcích náležejících ke Chlumci 
byl 17.415 Kč, v kostelích naší farnosti celkem 
6.770 Kč. Paní Marii Křepelové za pomoci paní 
Petry Zíkové se ale tentokrát podařilo velké dílo, 
totiž poprvé uspořádat Tříkrálovou sbírku také 
v Chudeřicích,  Káranicích, Klamoši, ve Štítě, 
v Kosicích,  Kosičkách,  Kratonohách, Michnovce, 
Mlékosrbech, Novém Městě,  Obědovicích, 
Olešnici, Levíně, a ve Staré Vodě. V těchto obcích, 
které náležejí do farnosti Chlumec n.C. a do 
farnosti Kratonohy se vybralo celkem 70.993,- Kč. 
Všem dárcům srdečně děkuji!

Statistika liturgických funkcí za rok 2013
(celkem za farnosti Chlumec n. C. a Kratonohy)

Počet křtů: 14
Počet 1. svatého přijímání: 2
Počet církevních sňatků: 2
Počet přijetí svátosti nemocných: 34
Počet zaopatřování nemocných: 7
Počet pohřbů do země: 11
Počet církevních rozloučení před kremací: 7

Co plánujeme v naší farnosti v nejbližší době?
   V kostele  sv.  Petra  a  Pavla  v Babicích  dojde 
v první polovině tohoto roku k výměně stávajících 
23  okenic  ve  věži  kostela.  Práci  provede  pan 
Václav  Homola  a  cena  za  provedení  výše 
uvedeného díla je 117.300,- Kč. Na tuto akci obdrží 
naše farnost od Obce Babice finanční dar ve výši 
60.000,- Kč. 

Je  také  třeba  v brzké  době  opravit  část  koryt  a 
svodů  dešťové  vody  ze  střechy  farního  kostela 
v Kratonohách.
    Naše farnost po výzvě Ř.k.biskupství v Hradci 
Králové  poskytne  výpůjčku  církevních  předmětů 
městu  Litomyšl  za  účelem  výstavy  „Andělé  na 
návrší“,  konané  v prostorách  piaristického kostela 
Nalezení  sv.  Kříže  v Litomyšli  v době  od  června 
2014 do prosince 2019. Konkrétně se jedná o tyto 
předměty: 1. dřevěná socha Ecce Homo – Bolestný 
Kristus (z pol. 18.stol.), 2. obraz Umučení apoštolů 
Filipa a Jakuba ml.  (1. čtvrtina 18.stol.),  3.  obraz 
Svatá  Kateřina  Alexandrijská  (2.čtvrtina  18.stol.), 
4. dřevěná socha Svatý Vít (1.čtvrtina 18.stol.), 5. 
stříbrný  a  pozlacený  kalich  (kolem  1740),  6. 
železný  tepaný  kříž  (1695).Výpůjčka  uvedených 
předmětů  je  ošetřena  právní  smlouvou  mezi 
Ř.k.farností  –  děkanství  Chlumec  a  městem 
Litomyšl. Tato smlouva je rovněž schválena Ř.k.
biskupstvím v Hradci Králové.
  V  březnu  2014  začne  katechetická  příprava 
zájemců  o přijetí  svátosti  biřmování,  jejíž  udílení 
by se uskutečnilo na konci října 2014.
    V neděli 30.3.2014 se uskuteční v naší farnosti 
společné udílení svátosti nemocných.
    V neděli 22.6.2014 se bude konat v děkanském 
kostele sv. Voršily první svaté přijímání dvou dětí.

Pavel Seidl

Nedělní obrázky
Jak jistě víte, každou neděli nosí v našem 
děkanském kostele děti obětní dary. Tento průvod 
vznikl z nápadu, jak více zapojit děti do nedělní 
liturgie. A protože každá věc se dá stále 
zdokonalovat, ráda bych se Vám touto cestou 
pokusila vysvětlit, co děti vlastně nosí a proč a také 
jednu velmi důležitou věc. A to:
Pokud si chcete nést obětní dary sami,  protože 
mše je obětována za Vaši rodinu, máte 
samozřejmě přednost a děti ponesou jen 
obrázky. Je lepší říci to dopředu, jestli to však 
nestihnete a přijdete rovnou při mši, ani tak to 
nevadí.

Ze začátku děti nosily různé předměty jako hračky, 
plyšáky, bonbóny apod., potom různé výrobky. 
Vznikl ale malý problém, kam potom s nimi? 
Vracet zpět – to by nebyla oběť, rozdat – ale komu? 
Také některé předměty dětmi milované jako 
Šmoula nebo velmi umělecky zpracované, jako 
např. pirátská loď ocitnuvší se na oltáři vedle kříže, 
by v některých mohly vzbuzovat úsměvy, ale 
někoho i pohoršovat. Od tohoto jsme tedy  upustili 
a nyní děti malují obrázky na téma evangelia, které 
se danou neděli čte. Je to pro děti dobrá příprava na 
mši.  Ty starší si na internetu  vyhledají odkaz 
nedělní liturgie, poznamenají si úryvek z Bible, 
který se bude číst např. 26.1.2014 - Mt 4, 12-23, 
přečtou a následně namalují. Když potom kněz čte 
evangelium, jsou alespoň na chvíli více v pozoru 
, a mají radost z vystavených obrázků.
Pokud tedy půjdete se svými dětmi, vnoučaty, 
známými, apod., moc nás potěší,  pokud  je 
podobně  zapojíte.  Občas  se stane, že na nedělní 
mši zavítají i cizí děti, který tento zvyk neznají a 
pak je obrázků málo. Uvítáme tedy i donesené 
obrázky od Vašich dětí  i pokud sebou žádné dítě 
mít nebudete. (Alespoň můžete příbuzným 
zprostředkovat nenásilnou rodinnou evangelizaci 
. Jen malá vychytávka, je lepší menší formát, aby 
se obrázky na nástěnku lépe vešly). Bylo by dobré 
se na druhou stranu podepsat, napsat  poznámku 
k čemu se obrázek vztahuje např.Mt 4, 12-23 a 
datum. S obrázky by se pak dalo pracovat i dále 
Třeba na farní den uspořádat výstavu nebo si ty, 
kteří kreslí pravidelně můžou udělat z obrázků 
jakousi vlastní Bibli.
Jakýkoliv nápad jak vést děti  je vítán a necháme už 
na našem Pánu, ať požehná ty správné.

Dagmar Ulrichová

Listy sv. Voršily vydává jako informaci pro své farníky 
Římskokatolická farnost - děkanství 

Čelakovského 40, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
telefon 495 485 306, mobil: 737 443 792

e-mail pavel.seidl@tiscali.cz
www.chlumeckafarnost.cz

mailto:pavel.seidl@tiscali.cz


MŠE SVATÉ V NAŠICH FARNOSTECH

Neděle Kratonohy 8.00 h. 
Chlumec n. C. - sv. Voršila 9.30 h. 
Mlékosrby 11.00 h. 
Stará Voda 15.00 h. 
Pondělí Chlumec n. C. – kaple děkanství 17.30 h. 
Středa Chlumec n. C. – kaple děkanství 17.30 h.
Pátek Chlumec n. C. – kaple děkanství 17.30 h. 
Sobota 1. Lučice 16.00 h., 3. Nepolisy 16.00 h. 
Sobota týdně Pension V Podzámčí 17.00 h.
Popel. středa(5.3.) - Chlumec n.C. sv.Voršila 17.30 h. 
Sv. Josef (19.3.)   - Chlumec n.C. sv.Voršila 17.30 h.
Společné udílení svátosti nemocných - neděle 30.03.
Chlumec n. C. - sv. Voršila 9.30 h. 

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2014
13. dubna NEDĚLE KVĚTNÁ - PAŠIJOVÁ 
Kratonohy 8.00 h. 
Chlumec n. C. - sv. Voršila 9.30 h. 
Mlékosrby 11.00 h. 
Stará Voda 15.00 h. 
17. dubna ZELENÝ ČTVRTEK 
Chlumec n. C. - sv. Voršila 18.00 h. 
18. dubna VELKÝ PÁTEK velkopáteční obřady 
Chlumec n. C. - sv. Voršila 18.00 h. 
19. dubna BÍLÁ SOBOTA velikonoční vigilie 
Chlumec n. C. - sv. Voršila 20.00 h. 
20. dubna NEDĚLE 
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
Kratonohy 8.00 h. 
Chlumec n. C. - sv. Voršila 9.30 h. 
Mlékosrby 11.00 h. 
Stará Voda 15.00 h. 
21. dubna VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 
Chlumec n. C. - sv. Voršila 9.30 h.

Účelové kostelní sbírky:
23. února - Svatopetrský haléř
23. března - Plošné pojištění (1)
13. dubna - Na potřeby diecéze
11. května - Na kněžský seminář


