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Milí farníci!  
 

Během letošní Noci kostelů, která se konala v pátek 29. května, bylo 

možné vstoupit do věže děkanského kostela, dát se vést starobylým 

schodištěm a podívat se až ke zvonům, kde se otevřenými okenicemi 

naskýtal zajímavý a svým způsobem jedinečný pohled na večerní 

Chlumec. Odvážlivci potom mohli za odborného dozoru slaňovat z věže 

kostela dolů. Nepochybuji, že to byl pro ně nevšední, ne-li přímo životní 

zážitek. Z ohlasů si dovoluji citovat: „Po 35 letech zpět na laně. Úžasný 

zážitek.“ – „Úžasný zážitek, slaňovala jsem poprvé, ale určitě to zkusím 

znovu.“ – „Krásná akce, výborný nápad, skvělí organizátoři.“ – „Super 

zážitek, nádherný pocit…“ – „Netradiční a zajímavé pojetí Noci 

kostelů.“ – „Prima, byla to pro mne výzva!“ S velkou úctou se skláním 

před všemi, kteří věž slaňovali. Já jsem v sobě takovou sílu bohužel 

nenašel. Z jednadvaceti hrdinů bych vyzdvihnul mimořádný výkon paní 

doktorky Jitky Veselovské, která se v důchodovém věku neváhala vydat 

z vršku věže po laně dolů. Rád bych na tomto místě upřímně poděkoval 

Vojtěchu Rozumovi, Lence Slavíčkové a Anetě Robové, kteří můj 

třeštěný nápad zrealizovali a celou akci slaňování kostelní věže skvěle 

zorganizovali. Můj dík patří také panu Josefu Ulrichovi, který spolu se 

mnou byl průvodcem návštěvníků kostelní věže. Děkuji také panu 



Josefu Dvořáčkovi, jeho synu Lukáši, panu Mirkovi Myškovi a Šimonu 

Krátkému za pomoc při úklidu a čištění schodiště věže. V neposlední 

řadě patří velké díky vám všem, kteří jste jako návštěvníci nebo diváci 

naši akci podpořili! Všechny ohlasy, zážitky a vzkazy pro budoucí 

generaci jsme zanechali v časové kapsli, která je uložena v samotném 

vršku památné věže našeho děkanského kostela sv.Voršily.  

Jak již bylo uvedeno v minulém čísle tohoto farního zpravodaje, 

začátkem května 2015 došlo ke změně ve vedení duchovní správy 

farnosti Kratonohy. Vzhledem k předávce všech dokladů a financí 

bylo nutné předat novému duchovnímu správci P. Viliamu Vágnerovi 

celkovou částku: 283.557,52 Kč, která byla Ř.k.farností Kratonohy 

deponována na běžném účtu Ř.k.farnosti Chlumec n.C. Z těchto 

deponovaných peněz si naše chlumecká farnost se souhlasem 

Ekonomické rady půjčila na nutný podíl při opravě krovu zvonice a 

opravě fasády kostela sv.Václava ve Staré Vodě. V době předávání 

vedení farnosti Kratonohy si chlumecká farnost musela půjčit 

100.000 Kč, aby vůči této farnosti již neměla žádné pohledávky. Díky 

jednomu velkodušnému člověku došlo k bezúročné půjčce 100.000 Kč, 

kterou se naše farnost zavázala dobrodinci vrátit do 1.4.2016. Od 

poloviny června přicházíte, vy milí farníci, se svými velkodušnými dary 

na brzké splacení půjčky. V této chvíli je již našetřeno 38.460 Kč od 

15 dárců. Upřímně všem děkuji za jejich štědrou pomoc. Opravdu si 

vážím každého finančního daru. 

Co je v nejbližším plánu v oblasti oprav? 

V tomto roce bylo po konzultaci se stavební techničkou z Biskupství 

v HK s paní Yvettou Šléglovou v plánu nechat vypracovat projektovou 

dokumentaci ke stavebnímu řízení a k provedení stavby výměny krovu a 

opravy fasády věže a západního průčelí děkanského kostela sv. Voršily 

v Chlumci nad Cidlinou. Nabídka odborného projektanta ing. Petra 

Rohlíčka požaduje za vyhotovení Projektových podkladů finanční 

částku: 94.380 Kč (včetně DPH) a za Jednostupňový projekt s rozsahem 

řešených konstrukcí částku: 142.780 Kč (včetně DPH). 

Projekt obsahuje: výměnu krovu a střešní krytiny věže, úpravu stropu 

pod trámovým roštem krovu věže; výměnu hromosvodu v rozsahu 

řešených fasád a střechy s napojením na stávající systém hromosvodu; 

výměnu vnějších omítek fasád věže a západního průčelí kostela; 



restaurování ciferníků, ručiček hodin, transmise od hodinového stroje, 

cimbálového odbíjení hodin; opravu truhlářských výplní otvorů 

v rozsahu řešených fasád; restaurování fasádních prvků z kamene 

v rozsahu řešených fasád; opravu klempířských výrobků v rozsahu 

řešených fasád; opatření proti usedání holubů na fasády a průniku do 

půdního prostoru v rozsahu řešených fasád. 

Bez výše uvedené projektové dokumentace nelze vyžádat potřebné 

závazné stanovisko Magistrátu Hradce Králové, odboru památkové péče 

a ani nelze žádat jakoukoliv dotaci. Vzhledem k nedostatku potřebných 

financí jsem se rozhodl vypracování projektové dokumentace ke 

stavebnímu řízení a k provedení stavby výměny krovu a opravy fasády 

věže a západního průčelí děkanského kostela sv. Voršily v Chlumci nad 

Cidlinou odložit až na příští rok a požádat o finanční pomoc na 

Biskupství v HK a to z Fondu solidarity. Ovšem nebude to vůbec 

jednoduché potřebnou finanční pomoc z biskupství získat, protože Fond 

solidarity má velmi omezený přísun peněz a požadavků je mnohem více 

než je fond schopen pokrýt. 

 Pavel Seidl 

Pozvání 
V neděli 30. srpna 2015 se bude konat v naší chlumecké farnosti 

v pořadí již V. Farní den, který začne v 9.00 h. společnou mší svatou 

v děkanském kostele a bude pokračovat programem v budově děkanství. 

V poledne se bude podávat oběd. Všichni jste srdečně vítáni!!  

Lovčická farnost se představuje 

Z historie chrámu sv.Bartoloměje v Lovčicích 

Historické záznamy o Lovčicích sahají do roku 1299, kdy vesnice 

náležela k panství žiželickému. 

Podle písemných památek také víme, že v obci stál kostel již v polovině 

XIV. století. V děkanátu bydžovském se mezi 33 farními kostely (1344–

1350) uvádí též farní kostel Lovčice. Prvním známým knězem 



v Lovčicích byl Šimon (r.1355). První kostel v Lovčicích byl dřevěný. 

Jeho patroni byli původně rytíři Slibovičtí, později (od roku 1620) rod 

Kinských. Za patronátu chlumeckého panství Kinských dochází 

k výstavbě nového kamenného kostela na místě původního dřevěného 

v roce 1714. 

Traduje se, že stavba nového kamenného kostela je dílem italských 

stavbařů. Současně byl postaven i sousední objekt zvonice. Ze starého 

dřevěného kostela byl do nového kamenného umístěn hlavní oltářní 

obraz „Smrt sv. Bartoloměje apoštola“, obraz Nejsvětější Trojice, sochy 

sv. Barbory a sv. Kateřiny a obrazy bočních oltářů Bolestné Panny 

Marie a Sv. Salvátora (napodobenina starobylého obrazu 

chrudimského). Z roku 1714 pochází obraz sv. Anny (později umístěn 

u čtvrtého oltáře v lodi), soška anděla (dnes u paškálu) a 4 cínové 

svícny. K nejcennějším památkám kostela patří cínová křtitelnice z roku 

1614.  

Ze starého kostela pocházejí také 2 náhrobky (z roku 1585), ženský je 

umístěn v podlaze lodi (pod oltářem Panny Marie) a mužský zazděn do 

venkovní zdi presbytáře. 

Historicky cenné jsou i 3 zvony umístěné ve zvonici u kostela. 

Kostelní varhany byly zřízeny v roce 1841. 

Z druhé poloviny 19 století pochází Boží hrob, křížová cesta, sochy 

bočních oltářů Božského srdce Páně a Panny Marie. Ke kostelu patří 

fara postavená v roce 1882. 

V 20. století byl v kostele umístěn dřevěný kříž, obraz Sv. Rodiny 

(čtvrtý oltář), obraz Salvátora Lateránského (nad zpovědnicí), obraz 

Panny Marie s Ježíškem (nad bočním vchodem), socha Panny Marie 

s Ježíškem v prosklené vitríně, socha sv. Antonína Paduánského, socha 

sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého, obrazy sv. Terezky a sv. Cyrila a 

Metoděje. 

K interiéru kostela patří také zpovědnice a Betlém. Pozornost si zaslouží 

kostelní okna s vitrážemi. 

Vnější část kostela zahrnuje barokní štít a kamenné ostění s erby rodu 

Kinských. 



Kolem kostela byl původně hřbitov, ze kterého se zachoval historicky 

cenný pomník Franclův „Sv. Hubert“ od sochaře A. Suchardy. 

Výroční poutní slavnost se každoročně se koná v kostele v den svátku 

patrona, jemuž je zasvěcen – sv. Bartoloměje (apoštola). Podle 

liturgického kalendáře se svátek svatého Bartoloměje slaví 24. srpna. 

Posvícení - vzpomínková slavnost posvěcení kostela se slaví ve výroční 

den konání první slavnostní bohoslužby v nově postaveném kostele – 

první zářijovou neděli. 

 

Základní údaje 

Náš kostel je významnou kulturní památkou, je však hlavně místem 

setkávání lidí, kteří touží společně sdílet duchovní hodnoty, které jsou 

aktuální i pro člověka dneška.  

Pravidelné bohoslužby v našem chrámu jsou v neděli a ve čtvrtek. Farní 

pastorační místnost slouží k pravidelnému setkávání děti, zájemcům 

o hlubší poznání Bible ze širšího okolí na biblických hodinách a 

společenství manželů. Příležitostně se zde také setkáváme při přípravě 

snoubenců na církevní sňatek, při přípravě na křest - rodičů dětí, či 

dospělých.  

K nejvýznamnějším dnům života farnosti patří slavení hlavních 

křesťanských svátků – Vánoc a Velikonoc, poutní slavnost (slavnost 

Těla a krve Páně) a slavnost posvěcení chrámu (první neděle v září). 

K radostným událostem našeho farního společenství jistě patří slavnost 

křtu a slavení uzavření manželství, lidsky smutnější jsou rozloučení 

s našimi zesnulými.  

Farnost pravidelně organizuje i kulturní akce – v rámci poutní a 

posvícenské slavnosti, Noci kostelů, Vánoc... Ze společenských aktivit 

farnosti ještě vzpomeneme nedělní odpoledne pro děti, setkání dětí 

s Mikulášem, či pravidelný farní výlet. 

 Informace zaslal Vladimír Beňo 



Co jsme prožili… 

Jarní a letní putování 

Nádherná rozkvetlá příroda v květnu, na plody bohatý červen a červenec 

málokoho nechá klidným. Láká nás příroda, kde můžeme s úžasem 

obdivovat velkolepé Boží dílo a načerpat nové síly. Listy sv.Voršily 

jsou věnovány i tématu „Výlety“. 

Začátkem května pořádala lovčická farnost tradiční několikadenní farní 

výlet, ze kterého se letos potěšilo asi padesát farníků různého věku. 

Letos navštívili poutní místo Králíky v Orlických horách. Společně 

mohli slavit Mši svatou, prožít večer chval a společné modlitby. Krásné 

místo na horách lákalo k turistickým výletům přírodou či po kulturních 

památkách a jiných zajímavostech, ať už ve skupinkách či individuálně. 

Večer se všichni opět sešli na oblíbené posezení s hudbou. 

Devátý ročník farního výletu je již připraven a hlavní organizátor 

Vladimír Beňo k němu zaslal tyto předběžné informace: 

 

Místo: Penzion Jiřetín pod Jedlovou (Lužické hory) 

 

Termín: od čtvrtka 5. 5. do neděle 8. 5. 2016 

 

Informace k místu:  

 

Klášterní penzion se nachází v malebné přírodě Lužických hor, v obci 

Jiřetín pod Jedlovou ve Šluknovském výběžku, v budově kláštera 

Kongregace Dcer Božské Lásky.  

Pro rekreační účely je penzion využíván již od roku 1998. Nabízí 

ubytování o kapacitě 60 lůžek, s možností celodenní domácí stravy, je 

zde také vyžití pro děti a kaple pro ztišení.  

Penzion bude zajištěn jenom pro nás. Výlet je vhodný pro rodiny 

s dětmi i důchodce… 



Ubytování i stravování přímo v penzionu. 

 

Turistické zajímavosti v okolí: 

Křížová hora, zřícenina hradu Tolštejna, rozhledna na Jedlové hoře, 

štola Jana Evangelisty 

Celodenní výlety: 

Lužické hory (vrchol Luž; vrch Klíč u Nového Boru)  

Místa spjatá se sv. Zdislavou: Jablonné v Podještědí, hrad Lemberk 

Liberec – ZOO, nová botanická zahrada, Ještěd 

Poutní místo Filipov 

 

Připojení Lovčické farnosti se stalo i impulsem k nápadu uspořádat 

první farní cyklovýlet po ostatních farnostech patřící k Chlumci nad 

Cidlinou, kde se pravidelně pořádají bohoslužby. Cílem cesty bylo 

navštívit kostely a setkat se s místními farníky. Výlet byl zaměřen 

hlavně na děti. K naší radosti se k nám připojila i paní Marie Sejkorová 

z Lukové (důchodkyně!), která bez problémů absolvovala celý výlet a 

najela tak zhruba 40km. Snahou bylo, aby se děti hravou formou 

dozvěděly základní informace a zajímavosti o kostelích. Po požehnání 

otce Pavla se výletníci rozjeli do Lučic, kde u kostela sv. Benedikta 

stojí jediná podchodná zvonice v Čechách, na kterou nám bez předchozí 

domluvy ochotně umožnila vstup paní Bínová. Pokračovalo se do Staré 

Vody, kostela sv. Václava, kde čekala paní Eva Hušková opásána 

velkými klíči, které také dovolila dětem vyzkoušet. Povyprávěla 

historii, ukázala dětem ornáty a dokonce na tabletu přehrála 

svatováclavský chorál. Prohlídku jsme ukončili ve stoje modlitbou k sv. 

Václavovi od J.V. Sládka.(Paní Hušková je bývalá knihovnice a při 

společném povídání mě zaujal nápad s malou farní knihovničkou 

přístupnou při setkávání na faře po nedělní Mši svaté…) Byl čas oběda, 

který měl být u Zbořilů v Písku po skautsku: na trávě do ešusu. Na 

účastníky čekalo milé překvapení: zahradní posezení s jídelním 

servisem a menu o čtyřech chodech. Nechyběla ani káva, pivo pro 

tatínky a zákusek. V Mlékosrbech, v kostele sv. Filipa a Jakuba, nás 

http://klasternipenzion.cz/event/na-vrchol-luze/
http://klasternipenzion.cz/event/na-vrchol-luze/


čekal pan Novák s manželkou. I on bez předešlé domluvy měl 

připravenu historii kostela a ochotně odpovídal na naše všetečné otázky. 

Umožnil nám vstup do hrobky Kinských, kde se k radosti dětí spustil na 

malou chvíli nedopatřením alarm. Pozval farníky na vánoce, kdy bývá 

vystaven 4m dlouhý betlém s vyřezávanými figurkami 50–60 cm 

vysokými. Krátké zastavení bylo v Nepolisech v kostele sv. Máří 

Magdaleny. Posledním místem cykloputování byli Lovčice a kostel 

sv.Bartoloměje, kde nás uvítali manželé Beňovi. Paní Beňová nakrmila 

vysportované děti domácí buchtou a pan Beňo si s nimi zazpíval a 

společně pomodlil. Na závěr nám jedna z účastnic Anička Petrovická 

(12 let) zahrála na varhany. Výlet byl ukončen na farní zahradě 

opékáním buřtů, kde na nás čekal otec Pavel. Děkuji našemu Pánu, že 

jsme se v pořádku vrátili, za pěkné počasí a milá setkání. Děkuji všem 

výše jmenovaným za jejich ochotu, snahu, inspiraci a vyprávění i 

ostatním za jejich podporu, děkuji 21 účastníkům za dobrou atmosféru a 

také doprovodnému vozidlu veteránovi VW bus, že nás skutečně věrně 

doprovázel a cestou „neškytl“.  

 Dagmar Ulrichová 

 

Sdílení dojmů z Katolické charismatické konference v Brně (dále jen 

CHK): 

Ve dnech 8.–12. 7. jsme se zúčastnili CHK v Brně, já asi po čtvrté a děti 

poprvé. Co je u mě CHK? Inspirující přednášky, modlitby a písně, které 

se dotýkají srdce, setkání s přáteli a známými. Možnost prožít 

životodárné společenství – pramen života pro živořící společnost. Motto 

letošní konference (Mk 10,21): „S láskou na něj pohleděl“, nám 

připomnělo, že na každého z nás s láskou hledí Ježíš a i že každému 

z nás „něco schází“ a vedlo k zamyšlení, co to je, co mi znemožňuje 

zcela se mu odevzdat a stát se novým člověkem…. 

 Milada Zbořilová 



Ohlédnutí …. 

Slavnost Krve a Těla Páně 

V období květen, červen, červenec – od posledního vydání našeho 

farního zpravodaje, jsme slavili několik významných církevních svátků, 

z nichž bych ráda zmínila slavnost Těla a Krve páně (7.6.). A protože se 

každou neděli společně modlíme za Národní eucharistický kongres, 

vybrala jsem opět z internetu text, který mě oslovil: 

Eucharistie rozhodně nepatří jen do kostela: celý náš život má být 

eucharistií. Učíme se ji slavit každý okamžik svého života, všude tam, 

kam nás Pán postavil. 

 A slavení, které se děje uprostřed všednodennosti, je stejně důležité 

jako to v kostele: je jeho ovocem, jeho prodloužením. 

 Člověku by nic neprospělo být denně na mši svaté nebo i na dvou 

mších, kdyby se proto nepodobal více Kristu, kdyby nerostl v lásce. Byl 

by jen polykačem hostií! Jak to říkal Jan Zlatoústý: „Tys pil krev Páně, 

a nerozpoznáváš svého bratra…“ 

Kolik křesťanů bylo za totality ve vězení! Léta nebyli na mši svaté, ale 

jejich život byl možná více eucharistií než život nás venku, kteří jsme 

v kostele byli denně. Slavit eucharistii znamená žít „skrze Něho, s Ním a 

v Něm“ pro druhé. 

 Zpracováno podle knihy Vojtěch Kodeta: Učednictví 

Ježíš říká: "Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy 

nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Kdo jí mé 

tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední 

den." 

(Jan 6,35.54) 

Zamyšlení na měsíc září… 
Další významnou slavností spjatou také se státním svátkem, která nás 

čeká v září, je slavnost našeho národního patrona svatého Václava. 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Ucednictvi_101464.html


Jak promlouvá svatý Václav do našeho života? Asi nebudeme 

následovat tohoto světce zrovna v statečném hájení českého území, ani 

nebudeme připravovat přímo z vlastní vinice nápoj k slavení 

eucharistie. Jak tedy následovat "dědice" české země? Na pomoc nám 

přicházejí slova známé kancionálové písně: "Nikdy nezahyne národ…., 

dokud bratr bude bratru odpouštět". Tento Václavův odkaz je velmi 

konkrétní, pro každého z nás. Nakolik je však praktický, natolik je těžko 

uskutečnitelný. Kdo z nás se nepotýkal s tím, jak odpuštění "nejde", jak 

se stále vrací zahořklost a touha oplatit stejnou mincí? Tyto zkušenosti, 

společné nám všem, vedou k zjištění, že odpuštění je jakési mučednictví! 

Vždyť vyžaduje sebezapření, úsilí vzdát se nároků na pomstu, ochotu 

neoplatit druhému zlým, ale dobrým. A toto vše je skutečným 

mučednictvím, i když nekrvavým. Odpuštěním tedy následujeme našeho 

národního patrona. 

 Z portálu pastorace.cz  

Závěrem… 
Někteří z Vás mě chválili za snahu týkající se Listů a cyklovýletu. Mám 

z toho radost, těší mě to a povzbuzuje. Zároveň si uvědomuji, že to není 

moje zásluha, ale milost od Pána a také, že Listy by nebyly, kdyby je 

nezaložila paní Tomsová a sama mě mailem nevybídla k pokračování. 

Cyklovýlet by nebyl nic, nebýt každého zainteresovaného a jejich 

sdíleného nadšení. 

 Ve farnosti se stále děje mnoho dobrého, ať už jsou to pravidelné 

činnosti (např. zpěv, výzdoba kostela, výuka náboženství atd.) či 

nepravidelné aktivity (šití alb pro ministranty, organizace podpisů na 

přání k narozeninám, účast na brigádách aj.). Otec Pavel nám často 

zdůrazňuje „díky za každého z vás“. Je důležité, vážit si jeden druhého a 

navzájem se povzbuzovat. 

 Dagmar Ulrichová 



Mše svaté v našich farnostech 
 

Neděle  9.00 h.  Chlumec n. C. - sv. Voršila 

 11.00 h.  Lovčice 

 11.00 h.  Mlékosrby 

 15.00 h.  Stará Voda 

 

Mše svaté ve všedních dnech: do pátku 23.10.2015 

 

Pondělí  18.00 h. Chlumec n. C. - sv. Voršila 

Středa 18.00 h. Chlumec n. C. - sv. Voršila 

Čtvrtek 17.30 h. Lovčice  

Pátek  18.00 h. Chlumec n. C. - sv. Voršila 

 

Mše svaté ve všedních dnech: od pondělí 26.10.2015 

 

Pondělí  17.00 h.Chlumec n. C. – kaple děkanství 

Středa 17.00 h.Chlumec n. C. – kaple děkanství 

Čtvrtek 16.00 h. Lovčice  

Pátek  17.00 h.Chlumec n. C. – kaple děkanství 

Sobota 1. 10.30 h. Lovčice 

 1. 15.30 h.  Lučice 

 3. 15.30 h.  Nepolisy 

 týdně 17.00 h. Pension V Podzámčí 

 

 

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (15.srpna) 

Chlumec n. C. – sv.Voršila 9.00 h. 

Nepolisy                                   15.30 h. 

Pension V Podzámčí                17.00 h. 

 

Slavnost sv. Václava (pondělí - 28.září) 

Chlumec n. C. – sv.Voršila      18.00 h. 

 

Slavnost Výročí posvěcení kostela: 
Lovčice  –  neděle 6.9. v 11.00 h. 

Mlékosrby   –  neděle 27.9. v 11.00 h. 

Chlumec n.C. –  neděle 25.10. v 9.00 h. 

Nové Město  –  pondělí 9.11. v 9.00 h. 

Stará Voda  –  sobota 21.11. v 15.00 h 



 

Slavnost Všech svatých (neděle – 1.11.) 

Chlumec n. C. – sv.Voršila 9.00 h.  

Lovčice 11.00 h.  

Mlékosrby 11.00 h.  

Stará Voda 15.00 h. 

 

Vzpomínka na všechny zemřelé (pondělí – 2.11.) 

Chlumec n. C. – sv.Voršila 17.00 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

IČ: 64806383 

bankovní spojení: 1081945309/0800 

Duchovní správce: ICLic. Pavel Seidl, děkan 

mailto:pavel.seidl@tiscali.cz

