
     č. 2. - květen 2015 

Listy sv. Voršily 
     

 Milí farníci!  

 Nedávno jsme oslavili svátek svaté Kateřiny Sienské. Narodila se 

25. března 1347 v Sieně ve střední Itálii. Už jako děvče vstoupila do třetího 

řádu sv. Dominika. Zasloužila se o návrat papeže z francouzského Avignonu 

do Říma (1377), usmiřovala rozbroje a usilovala o obnovu náboženského 

života. Neuměla sice číst ani psát, ale diktovala své spisy vynikající zdravou 

naukou a duchovní vroucností. Zemřela 29. dubna 1380 v Římě. V roce 

1461 byla prohlášena za svatou a 4. října 1970 za učitelku církve. Papež sv. 

Jan Pavel II. ji 1. října 1999 prohlásil za spolupatronku Evropy. Od Kateřiny 

se můžeme také učit chápat a milovat Ježíše a Jeho církev. Ve spisu Dialog s 

Božskou Prozřetelností popisuje Krista jako most mezi nebem a zemí. Je tvořen třemi 

schodišti, kterými jsou Ježíšovy nohy, bok a ústa. Výstupem po těchto schodištích prochází 

duše třemi etapami každé posvěcující cesty: odloučením od hříchu, praktikováním ctností a 

lásky až k vroucímu sjednocení s Bohem. Svatá Kateřina doslova vyznává: „Z milosrdenství 

jsi nás obmyl svou Krví, z milosrdenství jsi chtěl rozmlouvat s tvory. Ó šílená lásko! 

Nestačilo ti vtělit se, nýbrž jsi chtěl také zemřít! Ó milosrdenství! Srdce mi tone v myšlení na 

Tebe, takže kamkoli se v myšlenkách obrátím, nenalézám nic než milosrdenství!“  

 

Rád i v těchto Listech děkuji všem, kteří mají zásluhu na přípravě a průběhu letošního 

Svatého třídenní a velikonočních obřadů v Chlumci n.C. Paní Jana Živná má velkou 

zásluhu na květinové a celkové výzdobě děkanského kostela. Ochotně jí pomáhala paní Věra 

Šimůnková. Paní Marii Dvořáčkové upřímně děkujeme za vyprání oltářních pláten, září 

čistotou. Pan Josef Dvořáček vzorně vykonává svoji službu v sakristii a při úklidu kostela. 

Pan Lukáš Dvořáček nás svým varhanním doprovodem naladil k velikonoční radosti. Jeho 

žena Dagmar nás obdařila svým zpěvem. Paní Helena Krátká bezchybně zorganizovala 

lektorskou službu. Ministranti Matouš a Šimon přispěli k důstojnosti celé liturgie. Mnozí se 

různým způsobem účastníte chodu farnosti a finančně ji podporujete. Nejsem schopen 

všechno svými slovy vyjádřit. Všem vám ale patři můj upřímný dík! Pán Bůh zaplať! 

 

A nyní mně dovolte, abych vás informoval o změnách, které se dotýkají naší chlumecké 

farnosti. Z rozhodnutí pana biskupa Jana bude od 1. 5. 2015 farnost Kratonohy spravována z 

 
 
 
 

Dobřenic Páterem Vágnerem. Já budu administrátorem ve farnosti Lovčice, protože Páter 

Cyril Solčáni přebírá ze Žiželic farnost Týnec nad Labem. V Lovčicích již léta působí trvalý 

jáhen PaedDr. Vladimír Beňo a kněz důchodce P. Václav Netuka. Vzhledem k  tomu, že Páter 

Netuka slouží pravidelně nedělní mše svaté, budu mít nyní v neděli místo čtyř bohoslužeb jen 

tři. Po konzultaci s členy Pastorační rady naší farnosti jsem se rozhodl, že nedělní mše svatá v 

Chlumci nad Cidlinou bude začínat již v 9:00 h. Po jejím skončení bude možnost zajít na 

děkanství a zde si chvíli s ostatními při kávě či čaji, posedět a popovídat. Stejně tak se 

naskytne možnost si pohovořit a domluvit určité záležitosti také se mnou. Věřím, že naše 

spolupráce s farností Lovčice přinese mnohá požehnání.  

 

V nastávajícím období nás ve farnosti čekají některé aktivity, které bychom neměli 

přehlédnout. V měsíci květnu vás všechny zvu na májové pobožnosti, které se budou 

pravidelně konat v neděli večer v 18.00 h., v pondělí, ve středu a v pátek večer po skončení 

mše svaté, která začíná v děkanském kostele v 18.00 h. Pobožnost se bude skládat z májového 

čtení, z loretánských litanií a příležitostných modliteb. V neděli po skončení májové 

pobožnosti bude možnost přijmout osobní požehnání kněze.      

           Otec Pavel 

 

Naše farnost se i letos zapojí do celostátní akce  

Noc kostelů - pátek 29. května 2015 

Chlumec n. C. - kostel sv. Voršily 

• 18:00 ukázka slaňování věže děkanského kostela; také všichni zájemci budou mít možnost 

si zkusit slaňování této věže ☺  

• zpřístupnění věže kostela a možnost její prohlídky 

• otevření vnitřku kostela k samostatné prohlídce 

• 21:00 uzavření kostela 

• Všichni jste srdečně vítáni! 

 

V neděli 31. května oslavíme v památném kostele Nejsvětější Trojice poutní slavnost. Ve 

spolupráci s Městem Chlumec n. C. naše farnost plánuje nový nátěr vnější omítky a věžičky 

kostela, aby se tak kostel po rekonstrukci přilehlého areálu parku zaskvěl novostí. 

V neděli 7. června budeme v naší farnost slavit Boží Tělo. Po skončení slavnostní mše svaté 

bude v děkanském kostele u čtyř oltářů výstav a adorace Eucharistie. V rámci roku 



Eucharistie bude také vždy na první pátek v měsíci po skončení mše svaté výstav Nejsvětější 

svátosti oltářní, která bude zakončena svátostným požehnáním. 

Během nedělní bohoslužby 14. června v 9.00 h. bude pokřtěna a biřmována katechumenka 

paní Petra Dědečková. Spolu s ní přijme křest také její dcera Anetka. Je to určitě radost pro 

celou naši farnost. Upřímně si obou katechumenek vážíme. 

 

 

CO JSME PROŽILI ….. 

 

Velikonoční putování mezi farníky  

Největší snahou je, aby Listy byly i místem vzájemného sdílení. Během postního období jsem 

se vypravila mezi některé farníky a snažila se pomocí otázek trochu nahlédnout, jak prožívají 

Velikonoce právě oni. První zastavení bylo u těch, kteří oslavili největší církevní svátky více 

než osmdesátkrát. 

Prožívali jste Velikonoce v různých, pro naši vlast pohnutých dobách (za okupace,  

za  komunismu, v  roce 1968, ….). Mohli byste zavzpomínat, v čem se lišily a co naopak 

zůstalo stejné? 

•   V dětství to pro nás bylo něco skutečně velikého. Krejčí měli plné ruce práce, protože 

si nás většina nechávala šít nové šaty.  Chlapci (asi 5. třída) klečeli po dvou u Božího hrobu a 

drželi  1h  stráž do vystřídání.  Považovali to za čest. Když se v roce 68  politická situace 

uvolnila, přišlo opět spoustu lidí. To už nebyla jen víra, ale i manifestace! Po tomto 

nešťastném roce jsme do 90. let na Bílou sobotu zapalovali ohýnky, jen za kostelem. Ať už 

byla politická situace jakákoli, Velikonoce byly pro mne vždycky stejné – povznesené!   

• Pracovali jsme na poli a liturgie byla pro nás děti jaksi vedlejší. Do Druhého 

vatikánského koncilu byla navíc sloužena jen dopoledne a v latině.  Na Velký pátek a večerní 

Vzkříšení jsme chodili vždy.  V postní době byla každý pátek pobožnost křížové cesty vždy 

ve tři hodiny. V tomto období se konaly  přednášky a postní kázání. Děti se scházely v kostele 

a stávaly pohromadě pod kazatelnou (nejen o Velikonocích) a také si občas jako ty dnešní, 

zazlobily. (Úsměvná vzpomínka na dušené výbuchy smíchu při „kudrnatém“ zpěvu mužských 

basů a pošťuchování  ministrantů). Víra nám byla předávána automaticky, stejně doma, jako 

ve škole při náboženství. O tom se nediskutovalo, to bylo samozřejmé.  

• Nevím přesně, co na tuto otázku odpovědět, snad jen tolik, že do roku 1948 na Boží 

tělo chodily průvody ke čtyřem oltářům a v dobách perzekuce probíhaly liturgie jen v kostele. 

Komunisté nám   Velikonoce  nikdy úplně nevzali. Nedávno nás otec Pavel při mši vybídl, 

abychom se zamysleli, kdy jsme pocítili blízkost Pána?  Vzpomínám v této souvislosti na 

svého prvního ředitele v zaměstnání, který v padesátých letech usiloval o zachování křížů ve 

školních třídách. Dokonce 1. listopadu 1950 na svátek Všech svatých, inicioval všechny děti i 

nás učitele, ke slavení společné mše. Byť to není přímo velikonoční vzpomínka, ten pan 

ředitel se jmenoval František Beránek. 

Na moje otázky odpovídali pan Ladislav Šimák, rodák z nedalekých Žiželic (v Chlumci žije 8 

let), paní Marie Jirušková, (žije v naší farnosti od svých 18ti let) a paní Marta Hesová rodačka 

z Prahy (v naší farnosti žije 5 let). Všem třem srdečně děkuji za jejich ochotu pomoci při 

tvorbě listů, milé přijetí a velmi příjemné povídání. 

  

Další putování bylo na  výuku  náboženství za „našimi farními dětmi“. Ptali jsme se jich spolu 

s paní učitelkou Helenou Krátkou a otcem Pavlem: 

 

Pán Ježíš řekl na kříži: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“(Lk 23, 34) 

Prosily jste někdy i vy za někoho, kdo vám ublížil?  

Odpovědi byly celkem stručné ano i ne, jen dvě děti své úvahy trochu rozvedly:☺ „Modlila 

jsem se za spolužáka“. „Za mamku nebo příbuzné bych to asi dokázal“. 

Další otázky navrhly samotné děti a položily je i panu faráři a učitelce náboženství. 

Co nejvíce obdivujete na Pánu Ježíši? 

Anežka – odpustil vrahům, pomáhá nám a šel dobrovolně na smrt 

Klárka a Míša – že za nás zemřel 

Ondra – že uzdravoval 

Vítek – nechal se pokřtít od Jana Křtitele v Jordánu 

Šárka -  mám ho ráda ( 5 let, zatím na náboženství nechodí) 

Učitelka – všechny miloval stejně 

Eliška – šel příkladem a odpouští nám  

Kristýna – že se za nás nechal ukřižovat 

Jenda – že nám všem odpouští 

Vojta - nevím 

Pan farář – jeho pokoru 

 

Žehnání pokrmů  

Snad se nikdo nepohorší, když zakončíme velikonoční putování úsměvnou vzpomínkou 

z loňského roku, která se týká některých farních rodin. Při pečení velikonočního beránka a 



jeho následném vyklápění z formy se nám odlomilo jedno ouško a čumáček. Použili jsme 

tedy čokoládu a chybějící součásti jsme přilepili. Nesli jsme ho na slavnost Vzkříšení 

k požehnání pokrmů s pocitem nedokonalosti a trochu i studu. O to větším překvapením pro 

nás bylo, když jsme ho v kostele pokládali mezi ostatní pokrmy a spatřili jsme to, z velké 

části zbídačené stádo ostatních pečených beránků. Po slavné mši jsme si sdělovali výrobní 

tajemství. Zbořilovi se přiznali, že museli použít hodně cukru, aby zamaskovali připálení. 

Helena zase musela beránka polohovat, aby zamaskovala jeho propadlý bok. Připomnělo nám 

to, jak my lidé máme tendenci stále maskovat svoji nedokonalost a dělat se lepšími. Naši 

nedokonalí pečení beránci nás utvrdili, že bez Pána, bychom byli pěkně zubožené stádo ☺.   

 

ZAMYŠLENÍ PRO M ĚSÍC KVĚTEN 

První den v květnu si připomínáme nezávaznou památku sv. Josefa Dělníka, kterého za 

nebeského ochránce pracujících v roce 1937 ustanovil PIUS XI. Jako vzor dělníků mu PIUS 

XII v roce 1955 určil 1. máj a tím svátek práce postavil pod jeho ochranu. Slavením památky 

Josefa Dělníka je vyzdvižena hodnota práce a její význam v přirozeném i nadpřirozeném, řád 

pro život zde i na věčnosti. 

(Svátek sv. Josefa Snoubence Panny Marie se začal slavit asi od 9. století a připadá, jak jinak, 

na 19.3.) 

Většina z nás zápasí s nedostatkem času a přemírou povinností, vybrala jsem několik textů 

k zamyšlení, které mě oslovily: 

• Chceme prací dosáhnout příliš mnoho věcí, které vůbec nejsou jejím smyslem. 

Protože se ve své práci mnohdy snažíme přehnaně seberealizovat, protože stále 

pádíme za svou identitou a sebepotvrzením, jsme přetíženi. Kdybychom jednoduše 

konali práci jako svůj úkol, kvůli službě - ne kvůli uznání, pak bychom byli méně 

křečovití a urputní a přitom mohli pracovat neméně nebo dokonce více a efektivněji. 

Chceme prací dosáhnout příliš mnoho věcí, které vůbec nejsou jejím smyslem: 

toužíme po uznání druhých, chceme být chváleni a ctěni, chceme sami sobě dokázat, 

že něco dovedeme, že naše práce za něco stojí. Henry Nouwen to nazývá postranními 

úmysly. (Anselm Grun  – z knihy Modli se a pracuj) 

 

 

• Nedat se zavalit prací 

Horečná činnost je jedním z velkých soužení moderního světa. Člověk má příliš co 

dělat a chtěl by udělat vše. Protože na to nemá dost času, spěchá, běží, nervuje se, je 

vydrážděn, propadá malomyslnosti, ztrácí odvahu a nakonec se stává nesnesitelným, 

vyčerpává se, zkracuje si život; neudělá to, co by chtěl /měl/, a to co udělá, dělá 

polovičatě. To je pohroma. Je třeba tomu odpomoci. Pomoci může: trocha 

sebeovládání, organizace /práce a času/ a pohled na život z hlediska víry /z Božího 

pohledu/. (Michael Quoist – z knihy Mezi člověkem a Bohem) 

• Skrze dary Ducha svatého se život křesťana uzdravuje ze dvou smrtelných nemocí: 

ze stresu a z rutiny. Stres a nuda jsou v podstatě nevědomou podobou rezignace, 

vyjadřují plíživou beznaděj: "Musím vždycky všechno udělat sám." 

 

• Být přepracovaný, “už nemoci dál“ patří dnes už k dobrým mravům. Trpět rutinou z 

množství práce, ba přesněji řečeno nudou, to se dnes už prostě nosí. Stres a nuda jsou v 

podstatě nevědomou podobou rezignace, vyjadřující plíživou beznaděj: “Musím vždycky 

všechno udělat sám.“ Není to však realismus, nýbrž iluze - ba lépe řečeno pýcha. 

(Michael Marsch – z knihy Uzdravení skrze svátosti) 

 

 

Mariánský měsíc 

 Nastává květen, měsíc, o němž básník říká, že je lásky časem. V katolické církevní tradici je 

ale ještě něčím víc. Květen je tradičně zasvěcen různým formám mariánské zbožnosti a úctě 

Matce Boží, Panně Marii. Jak se příroda probouzí k novému životu, vzpomínají křesťané na 

tu, která dala život Spasiteli prostřednictvím májových pobožností.  Zasvěcení měsíce května 

Panně Marii je z hlediska celých církevních dějin jev poměrně mladý. Ve středověku, 

zejména na poutních místech, se často zachovávaly různé lokální zvyky, které věnovaly 

určitou část roku zvláštnímu uctívání Matky Boží. Takovou tradicí bylo takzvané tricesimum, 

třicetidenní období zvláštních mariánských pobožností, které se obvykle slavilo od poloviny 

srpna do poloviny září. Odtud původně pramení myšlenka na zvláštního období zasvěcené 

Marii, které by trvalo celý jeden měsíc.(Petr Jan Vinš časopis Naše rodina. V naší farnosti 



existuje téměř dva roky modlitební skupinka maminek, o které jsme se ve farních listech už 

zmiňovali. Pokusily jsme se společně zamyslet:  

 

Jaký je náš vztah k Matce Boží Panně Marii, obracíme se na ní s prosbou za přímluvu? 

• Vyrůstala jsem blízko Rokole, což je místo přímo zasvěcené Panně Marii. Je pro mě 

tudíž srdeční záležitostí. Když jsem přijala v devadesátých letech víru, přijala jsem ji jako 

celek a uctívání Panny Marie jako její součást. Ve svých modlitbách ji prosím o pomoc. 

 

• I já to prožívám podobně. Když jsem navštívila poutní místa v Lurdech a Medžugorie, 

prožívala jsem na těchto místech intenzivní (povzbuzující) vztahy k určitým lidem. Na naši 

matku se obracím často. 

 

 

• Vážím si jí a ctím, ale v modlitbách ji neoslovuji. 

 

• Poslední měsíc o Ní přemýšlím velmi intenzivně. Co asi prožívala v souvislosti 

s úkolem Boží Matky. Když jsme si položily tuto otázku, zjistila jsem, že kromě úcty k Ní 

nemám žádný vztah. Abych mohla poctivě odpovědět hlavně sama sobě, pátrala jsem 

v různých zdrojích a především v Bibli. Došla jsem k závěru, že se máme kromě jiného od 

naší Matky i hodně co učit. Obdivuji mimo jiné, umění být dítěti v životě stále nablízku a 

přitom si nedělat na jeho život nároky. 

 

 

• Přestože jsem byla vychována ve víře od dětství ani já jsem si k Ní nevytvořila hlubší 

vztah. Teprve nedávno, když jsem dostala Její obraz, začala jsem se na ni obracet.  

Květnové vydání farních Listů je jakási mozaika otázek, odpovědí, různých názorů a sdílení. 

Děkuji všem spolutvůrcům, kteří jakkoli podpořili toto číslo, ať už svým názorem, radou či 

praktickou pomocí s korekcí a grafickou úpravou. Na vás ostatní mám prosbu a výzvu 

zároveň.  Zkuste se zamyslet i doma: Jaká by byla moje odpověď? Budete-li ochotni 

odpovídat, příště se budu ptát třeba zrovna Vás !  

 

  

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 

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 

Sobota 1. 10.30 h.                                 Lovčice 

               15.30 h.                                    Lučice 

           3. 15.30 h.                                    Nepolisy 

      týdně 17.00 h.             Pension V Podzámčí 

  

Slavnost Nanebevstoupení Pán ě (čtvrtek 14. května ) 

budeme ve farnostech slavit až v neděli 17. května  

v obvyklém nedělním programu. 

Slavnost Seslání Ducha svatého  (neděle 24. května)  

Slavnost Nejsv ětější Trojice  (31. května)  

Chlumec n. C. (Nejsv ětější Trojice)     9.00 h.  

Lovčice                                                11.00 h. 

Mlékosrby                                            11.00 h. 

Stará Voda                                           15.00 h. 

Slavnost T ěla a Krve Pán ě (čtvrtek 4. června) 



budeme ve farnostech slavit až v neděli 7. června  

v obvyklém nedělním programu. 

Slavnost Nejsv ětějšího Srdce Ježíšova  (12. června)  

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

Slavnost sv.Petra a Pavla, apoštol ů (29. června)  

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

Slavnost sv.Cyrila a Metod ěje (5. července)  

připadá na neděli a bohoslužby budou ve farnosti v obvyklém nedělním programu. 

  

Poutní slavnosti:  

Chlumec n.C. – ned ěle 31. května v 9.00 h.  

Lovčice – ned ěle 7. června v 11.00 h.  

Babice – sobota 27. června v 15.30 h.  

Lučice – sobota 11. července v 15.30 h.  

Nepolisy – sobota 18. července v 15.30 h.  

  

CHRÁM SV. BARTOLOMĚJE V LOVČICÍCH 
BOHOSLUŽBY: 
ČTVRTEK mše svatá v 17.30 h. 
1. SOBOTA v měsíci růženec + mše svatá v 10.30 h. 
NEDĚLE mše svatá v 11.00 h. 

SVATÁ ZPOVĚĎ půl hodiny přede mší svatou 

KONTAKTY:  

PaedDr. Vladimír Be ňo – jáhen ve farnosti, bydlí na faře v Lovčicích; mobil: 731 402 267 

P.Václav Netuka  – výpomocný duchovní, bydlí na faře v Lovčicích; mobil: 605 967 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


