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Milí farníci, 

dovolte, abych také na začátku tohoto roku 

poděkoval všem, kteří měli podíl na zdárném 

průběhu nedávných oslav Vánoc v děkanském 

kostele sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou.  

- Moje vděčnost náleží rodině Kinských (firmě 

Kinský dal Borgo a.s.), která darovala ze svých 

lesů borovičky a smrčky na vánoční výzdobu 

našich kostelů. Celkem se jednalo o 27 stromků. 

Tento dar by se do našich kostelů ovšem nedostal 

bez důležitých zprostředkovatelů. Právem proto 

patří moje poděkování panu Ing. Jiřímu Žabkovi a 

jeho spolupracovníkům, kteří stromky dovezli na 

farní zahradu. Panu Josefu Ulrichovi jsem vděčný, 

že ochotně dopravil stromky do okolních filiálních 

kostelů. Pan kostelník Josef Dvořáček, s panem 

Zezulkou a s panem Miroslavem Myškou umístili 

stromky do stojanů. 

- Vánoce jsou především svátky dětí. A děti z 1. až 

5. třídy Základní školy v Chlumci nad Cidlinou se 
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na jejich průběhu podílely i tak, že pod vedením 

paní učitelky Mgr. Evy Řezáčové okrášlily svými 

ozdobami vánoční stromky v děkanském kostele 

sv. Voršily. Také letos děti předvedly své umění a  

vytvořily zajímavé ozdoby, které mnoho 

příchozích návštěvníků oslovily. 

- Děkuji paní Janě Živné za velmi hezkou výzdobu 

kostela květinami i další dekorací. 

- Pan PaedDr. Vladimír Beňo z Lovčic také letos 

připravil spolu se třemi dětmi ze ZUŠ v Novém 

Bydžově vánoční scénku pomocí loutkového 

divadélka pro školní děti z nižších tříd. Předvedl ji 

v děkanském kostele ve čtvrtek 18. prosince 2014, 

kdy si děti přicházely prohlédnout vánoční 

výzdobu kostela. Věřím, že si divadélko malé 

diváky získalo. 

- V neposlední řadě patří moje velké poděkování 

všem členům místního Chrámového sboru, který 

nacvičil vánoční mši a zazpíval ji nejprve na 

vánočním koncertě v neděli 21. 12. 2014 v kostele 

v Kratonohách a dále během „Půlnoční mše svaté“ 

v děkanském kostele v Chlumci nad Cidlinou. 

Tuto vánoční mši chrámový sbor ještě opakoval 

v neděli 11. 1. 2015 dopoledne v děkanském 

kostele v Chlumci a odpoledne v kostele ve Staré 

Vodě. Vystoupení našeho sboru se setkalo 

s velkým ohlasem a uznáním přítomných 

posluchačů. Zásluhu na výkonu chrámového sboru 

mají především sbormistr pan Dobroslav Netík a 

varhaník pan Ing. Lukáš Dvořáček.     

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  
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Dvořáčka a jeho maminku Marii Dvořáčkovou 

(Chlumec nad Cidlinou), Mgr. Jaroslava Hartla 

(Kratonohy), Pharm.Dr. Kateřinu Kavkovou 

(Mlékosrby); sólovou zpěvačku Mgr. 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 4. ledna a v úterý 6. ledna 2015 se konala 

v Chlumci n. C. Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je 

určen pro péči o rodiny s dětmi s postižením do 

sedmi let věku, péči o lidi, kteří chtějí poslední 

dny dožít doma a poradenství obětem domácího 

násilí a lidem v nouzi. 

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 32.784 Kč; v 

kostelích naší farnosti (Chlumec n.C, Mlékosrby, 

Kratonohy, Stará Voda a Lučice) celkem 6.134 

Kč. Paní Marii Křepelové za pomoci paní Petry 

Zíkové se i tentokrát podařilo velké dílo, totiž 

poprvé uspořádat Tříkrálovou sbírku také v obci 

Písek, Nepolisy, Zadražany, Luková a Převýšov. 

V těchto obcích a v dalších, které náležejí do 

farnosti Chlumec n.C. a do farnosti Kratonohy (v 

Chudeřicích, Káranicích, Klamoši, ve Štítě, v 

Kosicích, Kosičkách, Kratonohách, Mlékosrbech, 

Novém Městě, Obědovicích, Olešnici, Levíně, a 

ve Staré Vodě) se vybralo celkem 101.232,- Kč.  

Což je nádherný výsledek!! 

Všem dárcům srdečně děkuji! 

Pavel Seidl 

 
 
 
 



Statistika liturgických funkcí za rok 2014 

(celkem za farnosti Chlumec n. C. a 

Kratonohy) 

Počet křtů: 20 (z toho 3 dospělí) 

Počet biřmovanců: 9 (z toho dva biřmoval 

kněz) 

Počet 1. svatého přijímání: 6 

Počet církevních sňatků: 4 

Počet přijetí svátosti nemocných: 38 

Počet zaopatřování nemocných: 9 

Počet pohřbů do země: 9 

Počet círk. rozloučení před kremací: 10  
 

 

Ohlédnutí za oslavami 350 let královéhradecké 

diecéze 

Celý loňský rok probíhaly oslavy 350. let od 

založení královéhradecké diecéze. Během roku 

pořádala diecéze akce s různým zaměřením. 

Někteří z vás jste se jednotlivých akcí zúčastnili a 

byli jste ochotni se podělit:  

 V sobotu 17. 5. jsme se s dětmi zúčastnili 

Diecézního setkání dětí v Hradci Králové. 

Dopoledne jsme si z bohaté nabídky programů 

vybrali seznámení se s tím, jaké to bylo ve škole 

řeholních sester a jakým způsobem učily i 

hluchoněmé děti. Zaujalo nás svědectví 

hluchoněmého žáka této školy. Setkání vyvrcholilo 

Mší svatou, kde pan  biskup Josef Kajnek, 

vyvolával děti jménem, aby jim  požehnal a osobně  

předal dřevěnou ovečku pro připomínku Dobrého 

pastýře, který zná každou svou ovečku, což bylo i 

mottem tohoto setkání.                Milada Zbořilová 

                             
Závěrečných oslav se zúčastnilo půldruhého 

tisíce poutníků a potkalo se zde i  několik lidí 

z naší chlumecké a sousední žiželické farnosti. 

Velmi milé, pro naši rodinu, bylo i soukromé   
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spontánní zakončení oslav poobědváním s otcem 
Pavlem v jedné z restaurací na Velkém náměstí.                                                                                                                           

Dagmar Ulrichová 

 

Nový znak diecéze 

K výročí založení dostala diecéze nový znak. 

Jeho autorem je významný heraldik kardinál 

di Montezemola. Zajímavé je i rodinné zázemí 

tohoto kardinála. Pochází z šlechtické rodiny a 

jeho bratrancem je prezident slavné 

automobilky Ferrari. Diecézi se této pocty 

dostalo díky přátelství kardinála di 

Montizemola a biskupa Jana Vokála. Od  

prvního ledna 2014 proto diecéze přestala  

používat starý znak s „padající“ holubicí, ale 

používá nový, který je velmi jednoduchý a 

přehledný. Obsahuje dva dominantní 

symboly, pro Hradec Králové tradiční bílou 

holubici a písmeno M, symbol jména Panny 

Marie, jejímuž Neposkvrněnému srdci biskup 

diecézi zasvětil.                                                                                                      

Z tisku vybrala Helena Krátká 

    

  původní znak:                       nový znak: 
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Mikuláš na faře 
Dne 5. 12. 2014 se podruhé pořádalo netradiční 

setkání dětí s Mikulášem na faře.  Záměrem bylo 

nejen uspořádat klasickou nadílku, ale v rámci  

skromných lidských možností poskytnout setkání 

také duchovní rozměr.  

Pozváné byly  rodiny z místních farností i několik 

rodin víru nepraktikujících. Celkem 19 dětí  ve 

věku  9 měsíců – 14 let  a 14 dospělých.Program 

měl dvě části. V první se děti hravou formou 

dozvěděly krátké informace o svatém Mikuláši:  

Narodil se kolem roku 280 v turecké Pataře;  

pocházel z bohaté rodiny; byl vychován 

v křesťanské víře; rodiče mu brzy zemřeli; zdědil 

mnoho majetku; rozdával chudým almužny; byl 

zachránce nespravedlivě obviněných; ve městě 

Myra byl vysvěcen na biskupa; oděv biskupa se 

skládá z čepice zvané MITRA, vrchního oděvu 

ORNÁTU a pastýřské hole, nebo-li BERLY. Byl 

umučen při pronásledování křesťanů; je jedním 

z nejuctívanějších svatých;  je patronem rybářů,  

námořníků a vězňů; je také patronem Ruska. Byl 

vzorem pro vytvoření pohádkové postavy Santa 

Clause; význam jména Mikuláš = vítězství lidu. 

Vše bylo prokládáno písničkami s kytarou (Michal 

Kocman). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V druhé části přišel Mikuláš (Josef Krátký) 

doprovázen třemi anděly (Kristýnka Krátká, 

Eliška a Josef Ulrichovi). Jak známo, podle  

tradice chodí s Mikulášem kromě andělů i čerti, 

ale v dřívějších dobách  symbolické  

kárání obstarávali i ponocní nebo obecní 

policajti. Ovšem na faru se čert nehodí a tak                                

funkci kárání převzal starší anděl. Tolik  na 

vysvětlenou těm, kteří by čerta postrádali. Absenci 

čerta i odlišnost od obvyklých mikulášských 

besídek maminky hodnotily velmi kladně a byl to i 

jeden z důvodů,  proč pozvání přijaly. Mikuláš 

s asistencí nakonec obdaroval nejen děti,  ale i 

dospělé.  

Děkujeme všem za každou pomoc s organizací a  

ochotu obětovat svůj čas pro zdárný průběh 

setkání. Vděk patří také našemu otci Pavlovi za 

jeho modlitby. Díky jeho duchovní podpoře se 

nesla celým setkáním příjemná atmosféra a 

organizátoři mohli být v klidu, že byť  

jejich podrobný scénář ne pokaždé vyšel podle 

představ,  hlavní slovo měla Boží režie.                                                                                                                          

Dagmar Ulrichová 
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Tříkrálová sbírka očima koledníků 
Rádi bychom dali v Listech  prostor i našim 

farním dětem, které se jako koledníci sbírky 

zúčastnily. Zde  jsou  jejich zážitky: 

Kristýnka Krátká (koledovala v Chlumci n.C.): 

Bylo zajímavé, že lékaři v ordinacích nám 

nezávisle na sobě dávali stejnou částku. Milé bylo, 

když mě jeden ze zaměstnanců Nirosty, osobně  

vyzdvihl, abych dosáhla na trám a mohla ho 

označit křídou.  

Vítek Grinč (koledoval spolu s Klárkou a 

Anežkou v Převýšově, jeho maminka koledování 

organizovala): Dostali jsme dokonce i najíst a 

napít. Na náboženství jsme se učili, že K+M+B 

znamená Christus mansionem benedikat tj. Kristus 

ať žehná tomuto obydlí. 

Klárka Čábelková: Při zpívání nám jedna paní 

zavřela před nosem, ale ukázalo se, že šla pro 

peníze. Někteří si s námi i zazpívali.  

Anežka Ulrichová: Lidé byli milí, někde jsme 

dostali i čokolády. Pejskové nám zase packami 

dávali razítka na oblečení.  

Michalka Zbořilová: (koledovala v Písku) Lidé 

k nám byli štědří. Někteří nám ale neotevřeli. 

 
Zlatá neděle 

V neděli dne 21.12.2014 se v našem městě konala 

hojně navštěvovaná předvánoční akce „Zlatá 

neděle na chlumeckým rynku“. Naše farnost se 

v rámci Adventu k této akci připojila otevřením 

děkanského kostela sv. Voršily pro veřejnost. Již 

tradičně zde skauti rozdávali Betlémské světlo. 

Vzhledem k vysoké návštěvnosti kostela při této  

akci v předchozím roce, byl v tomto roce pro 

návštěvníky program rozšířen ještě o 

průvodcovskou službu a koncert písní pro duši 

v podání výtečného Michala Kocmana.  

Bezplatně byla též k dispozici pohlednice 

s vyobrazením zasněženého chrámu sv. Voršily,  
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které se zde rozebralo několik set kusů, což také  

svědčí o vysoké návštěvnosti. I když mnoho 

návštěvníků třeba jen nahlédlo nebo už vybaveno 

Betlémským světlem a pohlednicí kvapně 

odcházelo, tak se našlo i mnoho jedinců či skupin, 

kteří si v uspěchané předvánoční době dokázali 

najít chvilku, zklidnit se a vyslechnout si 

vyprávění o historii kostela nebo Michalův  

poutavý koncert. Téměř všichni, kteří se zvídavě 

pozastavili v některé části kostela, obdrželi 

v případě zájmu průvodcovský výklad i mimo 

průběžné sekvence. Ostatně tato forma byla 

vzhledem k pozitivním reakcím hojněji využívána 

než samotné vyprávění pro dav. Došlo tak 

k mnoha zajímavým setkáním. Byli zde lidé 

místní, přespolní i z daleka. Od dětí přes studenty 

až po důchodce. Lidé různých profesí a názorů. 

Bylo až s podivem, že občané, kteří žijí v Chlumci 

již desítky let byli uvnitř chrámu poprvé a 

překvapila je mnohá fakta z jeho historie. Lze říci, 

že ačkoli je kostel především místem setkávání 

člověka s živým Bohem, byl i místem setkání 

člověka s člověkem. Řečeno slovy jednoho 

z nevěřících návštěvníků: „ Nenalezl jsem jen  

chladné zdi plné kulturních památek, ale 

otevřené místo prozářené světlem“. On to možná 

netušil, ale to vše je také od Boha.                                                                                                                            

Josef Ulrich 

 

Postní zamyšlení: 

"Přivlastněte si vzdělání, ať stojí sebevíc 

stříbra, 

ono vám tu částku mnohonásobně vrátí ve 

zlatě. 

Ať se vaše duše raduje z Hospodinova 

milosrdenství a nestydí se ho chválit. 

Své dílo konejte, dokud je čas,  

a on vám dá vaši mzdu ve svůj čas." 

                                                    SIR 51, 28-30 
                               -9- 



Nová forma Listů sv. Voršily 
Jak možná víte, před časem hrozil farním 

listům zánik. Snažili jsme se s manželem o 

jejich zachování. Bylo nám líto, že by tato 

služba, kterou započala a obětavě velmi dobře  

vykonávala PhDr. H. Tomsová, měla 

zaniknout. Hledáme tedy nejlepší formu, jak 

by měly Listy vypadat dál. Co víme určitě, a 

to byl i hlavní důvod zájmu o zachování, aby 

tak jako doposud informovaly o dění ve 

farnosti a navíc se staly dalším místem pro 

vzájemné sdílení a spolupráci.  

Budeme vděčni, když se budete různými 

způsoby spolupodílet na jejich vytváření. 

Zajímají nás nejen vaše příspěvky, ale i 

postřehy, názory, informace, co zajímavého 

jste prožili či navštívili v rámci  duchovního 

života atd. Projevíte-li jakýkoliv zájem, bude 

to pro nás impuls, že má smysl snažit se dál a 

touha po zachování Listů nebude tudíž jen 

touhou naší. Rádi přijmeme vaši pomoc při 

tvorbě Listů na mailu 

josef.hundert@centrum.cz nebo na telefon 

604 152 935. Na únorovém čísle se k naší 

velké radosti podílelo 12 lidí výše 

jmenovaných (včetně dětí) a Dagmar 

Dvořáčková s  Monikou Čábelkovou na 

korekci a technickém zázemí. Všem moc 

děkujeme.                            manželé Ulrichovi 

  
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 

PŘÍLOHA: 

 

 

MŠE SVATÉ V NAŠICH FARNOSTECH: 

 

Neděle  

Kratonohy 8.00 h.  

Chlumec n. Cid. sv. Voršila 9.30 h.  

Mlékosrby 11.00 h.  

Stará Voda 15.00 h.  

 

Mše sv. ve všedních dnech v Chlumci n.C. 

do pátku 27.3.2015: 

Pondělí – kaple děkanství 17.00 h.  

Středa – kaple děkanství 17.00 h. 

Pátek – kaple děkanství 17.00 h.  

 

Mše sv. ve všedních dnech v Chlumci n. C. 

od pondělí 30.3.2015: 

Pondělí – kostel sv.Voršila 18.00 h.  

Středa – kostel sv.Voršila 18.00 h. 

Pátek – kostel sv.Voršila 18.00 h.  

 

Sobota 

1. Lučice 15.30 h. 

3. Nepolisy 15.30 h.  

Sobota týdně Pension V Podzámčí 17.00 h. 

 

Popeleční středa 18.2. 

Chlumec sv.Voršila 17.00 h.  

 

Sv. Josef 19.3. Chlumec n.C. sv. Voršila  

17.00 h. 

 

Společné udílení svátosti nemocných 

neděle 15.03. Chlumec n. C. sv.Voršila  

9.30h. 

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2015 

 

29. března NEDĚLE KVĚTNÁ - 

PAŠIJOVÁ  
Kratonohy 8.00 h.  

Chlumec n. C. sv. Voršila 9.30 h.  

Mlékosrby 11.00 h.  

 

2. dubna ZELENÝ ČTVRTEK  
Chlumec n. C. sv. Voršila 18.00 h.  

 

3. dubna VELKÝ PÁTEK 

Velkopáteční obřady  
Chlumec n. C. sv. Voršila 18.00 h.  

 

4. dubna BÍLÁ SOBOTA 

Velikonoční vigilie  
Chlumec n. C. sv. Voršila 20.00 h.  

 

5. dubna NEDĚLE  

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  
Kratonohy 8.00 h.  

Chlumec n. C. sv. Voršila 9.30 h. - zpívaná 

Mlékosrby 11.00 h.  

Stará Voda 15.00 h. – zpívaná 

 

6. dubna VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ  
Chlumec n. C. sv. Voršila 9.30 h. 

 

 

 

Účelové kostelní sbírky: 

22. února - Svatopetrský haléř 

22. března - Plošné pojištění (1) 

26. dubna - Kněžský seminář 

17. května – Charita 

mailto:josef.hundert@centrum.cz
mailto:pavel.seidl@tiscali.cz

