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Milí farníci! 

Nedávno jsme prožili v našem farním společenství 
radost z Velikonoc, radost ze slavnostní liturgie, do 
které jste se mnozí z vás aktivně zapojili nebo se jí 
zúčastnili. Upřímně jsme se radovali ze svatořečení 
dvou  velikánů  poslední  doby  katolické  církve, 
papeže  Jana  XXIII.  a  Jana  Pavla  II.  První  měl 
odvahu svolat II.vatikánský koncil, druhý byl velký 
pastýř duší celého světa. Oba měli  srdce otevřené 
dokořán.  Současný  papež  František  nám  sděluje 
poselství o církvi: „Církev, ve které žijeme a jejíž 
součástí  jsme  se  stali  při  křtu,  je  živým 
společenstvím bratří a sester, uprostřed nichž stojí 
oslavený  Kristus,  ukazující  nám  své  rány,  a 
povzbuzuje  nás,  abychom  se  nebáli,  neboť  On 
přemohl  svět  a  je  s námi  po všechny dny,  až  do 
konce světa.“
K radosti  patří  vděčnost.  Určitě  vděčíme  Pánu 
Bohu  za  mnohé  milosti,  které  jsme  v posledních 
dnech z Jeho štědrosti přijali. Rád bych i na tomto 
místě vyjádřil svoji vděčnost všem, kteří se podíleli 
na  přípravě  a  průběhu  velikonočních  obřadů. 
Květinovou  výzdobu  našeho  děkanského  kostela 

oslovujícím způsobem provedla  paní  Jana  Živná. 
Ani  nevíme,  kolik  svého  času  strávila  během 
přípravy na Velikonoce.  Pospíchalovým děkuji za 
vyprání  oltářních pláten,  která  září  svojí  čistotou. 
Pan Josef Dvořáček vzorně vykonával svoji službu 
kostelníka  v sakristii  i  při  úklidu  kostela.  Spolu 
s panem  Josefem  Ulrichem  připravili  Boží  hrob 
(boční oltář sv.Anny). Pan Ing. Lukáš Dvořáček nás 
svým varhanním doprovodem naladil k velikonoční 
radosti. Jeho manželka Dagmar nás obdařila svým 
nádherným  zpěvem.  Paní  Helena  Krátká  a  paní 
Lenka  Leiblová  bezchybně  zorganizovaly 
lektorskou  službu.  Bratři  Matouš,  Šimon  a  Jan 
Krátkých  svojí  ministrantskou  službou  přispěli 
k důstojnosti  celé liturgie.  Mnozí  z vás farníků se 
různým  způsobem  účastníte  chodu  farnosti, 
finančně ji  podporujete.  Nejsem schopen všechno 
zde vyjmenovat a svými slovy vyjádřit. Všem vám 
ale patří moje upřímné poděkování.
V uplynulém období (čtvrtletí) se podařilo vyměnit 
23  okenic  ve  věži  kostela  sv. Petra  a  Pavla 
v Babicích. Velké díky patří Obci Babice, která na 
tento  účel  věnovala  dar  ve  výši:  70.000,-  Kč. 
Podařilo se také vyčistit  zanesená koryta  a svody 
dešťové  vody  na  střeše  kostela  sv.  Jakuba 
v Kratonohách.  Poděkování  právem  náleží  Obci 
Kratonohy, která financovala odbornou technickou 
firmu. Od pátku 21. března 2014 probíhá pravidelná 
příprava čtyř  našich biřmovanců (manželé Josef a 
Dagmar  Ulrichovi  a  bratři  Matouš  a  Šimon 
Krátkých).  Příprava  spočívá  ve  studiu  důležitých 
pasáží Katechismu katolické církve.
V nastávajícím  období  nás  ve  farnosti  čekají 
důležité slavnosti a 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.

V neděli 1. června se během pravidelné mše svaté 
uskuteční  v našem děkanském kostele první  svaté 
přijímání dvou děvčat z farnosti: Anežky Ulrichové 
a Michalky Zbořilové.
V neděli  8.  června  budeme  ve  farnosti  prožívat 
Svatodušní  svátky.  Během  nedělní  bohoslužby 
bude  pokřtěn  a  biřmován  katechumen  Mgr. 
Vlastimil  Málek. Pan Vlastimil  má trvalé bydliště 
v Bernarticích na Trutnovsku, ale narodil se v roce 
1976 v Chlumci nad Cidlinou. K našemu městu má 
tedy osobní pouto a v říjnu loňského roku vyjádřil 
svoji  touhu,  aby mohl  být  pokřtěn právě v našem 
děkanském  kostele  sv.Voršily.  Povoláním  je 
historik,  v současné  době  zastává  funkci  ředitele 
Muzea Podkrkonoší v Trutnově. 
V neděli  15.  června oslavíme v památném kostele 
Nejsvětější  Trojice  poutní  slavnost.  Vzhledem 
k rozsáhlým  úpravám  parku  u  kostela  se  letos 
nebudou konat pravidelné čtvrteční ranní mše svaté 
v kostelíku.
V neděli  22.  čevna  budeme  v naší  farnost  slavit 
Boží Tělo. Po skončení slavnostní mše svaté bude u 
hlavního  oltáře  výstav  a  adorace  Eucharistie. 
V neděli 29. čevna potom s radostí oslavíme svaté 
apoštoly  Petra  a  Pavla  a  v sobotu  5.  července 
slovanské věrozvěsty sv.Cyrila a Metoděje.
S velkou důvěrou  i s prosbou se na vás obracím o 
pomoc v těchto naléhavých potřebách farnosti.
Hledáme nového vedoucího redakční  rady našeho 
farního  zpravodaje  Listy  sv.  Voršily.  Prosím 
všechny  zájemce,  aby  se  u  mne  do  neděle  15. 
června 2014 osobně nahlásili.
Dále náš děkanský kostel potřebuje někoho, kdo by 
se  staral  o  farní  nástěnky  a  venkovní  vývěsku. 
Nemusím  zdůrazňovat  důležitosti  předávání 
informací širší veřejnosti.
V neposlední  řadě  uvítáme  nové  pomocnice  pro 
sběr obnošeného šatstva, který se koná pravidelně 
v pondělí odpoledne od 16.00 – do 17.00 h. v garáží 
za budovou místního děkanství.



Naše farnost se i letos zapojí do celostátní akce 
Noc kostelů - pátek 23. května 2014

Mlékosrby – kostel sv. Filipa Jakuba
• 17:00 hudební pásmo: 
               varhany PharmDr. Kateřina Kavková

flétna Kateřina Šafranková
kytara Eva Šafranková 

• 17:30 komentovaná prohlídka – Jan Krátký
• 19:00 uzavření kostela

Chlumec n. C. - kostel sv. Voršily
• 19:00 pěvecký recitál paní Hany Juričkové 

varhanní doprovod Ing.Lukáš Dvořáček
• 20:30 čtení vybraných pasáží z Bible
• 22:00 uzavření kostela
• Všichni jste srdečně vítáni!

Z historie farního kostela v Mlékosrbech. 
Milí čtenáři, nyní mně dovolte, abych vám 
zprostředkoval něco z minulosti mlékosrbského 
kostela, jak ji v roce 1971 zaznamenala paní Vlasta 
Brzková na základě vzpomínek pana Bohumila 
Zimy, bývalého kostelníka v Mlékosrbech.
První doložené zprávy o kostele jsou podle knihy 
„Historické památky v Pocidliní“ od K.Kuči z roku 
1528.  V roce  1709  byl  původní  kostel  nahrazen 
novostavbou.  Také  historik  Václav  Horyna 
zaznamenal  podle  farní  pamětní  knihy,  že  byl 
kostel v roce 1709 opravován. V roce 1759 podává 
František  Kremer  zprávu,  že  práce  na  sakristii  a 
presbytáři jsou hotové. 
V roce  1971  byla  při  opravě  kostela  potvrzena 
starší doba původní výstavby, jelikož byla objevena 
tři zazděná okna, dvoje dveře a původní krytina – 
šindel.  
Ve  věži  mlékosrbského  kostela  jsou  umístěny  tři 
starobylé zvony, některé byly převezeny ze zaniklé 
obce Luhy, kde byl kostel již v roce 1356. Poslední 
zmínka o obci Luhy je z roku 1571. Nejmenší zvon 
poledník  z roku  1474  (ulil  pražský  kovář  mistr 
Hanuš), druhý,větší je z roku 1533 a největší z roku 

1610.  K němu  patřil  malý  zvonek  umíráček  ze 
17.století, který byl za 1.světové války zabrán a již 
se  zpět  nevrátil.  Převezení  zvonů  z Luhů  do 
Mlékosrb je doloženo již v roce 1528. 
Původní  dřevěná  zvonice  byla  v pravém  rohu 
hřbitova,  věž  kostela  byla  postavena  mnohem 
později. Roku 1858 je zachycena kresbou zvonice 
s cibulovou  barokní  bání.  Nejzajímavější  kostelní 
přestavba byla provedena v roce 1882 architektem 
Josefem  Míčou  ve  stylu  romantické  postfeudální 
architektury. Rodinná hrobka Kinských z roku 1818 
byla stylově sjednocena s kostelem.
Na hlavním oltáři  je  dřevěná soška Panny Marie, 
která byla podle pověsti vyorána v blízkosti lázní, a 
bylo  jí  přisuzováno mnoho zázračných uzdravení. 
Kostel je zasvěcen apoštolům Filipu a Jakubovi, ale 
pouti  zde  bývaly  mariánské,  na  které  chodívalo 
procesí z celého okolí. Druhá pouť bývala 15.srpna 
a do konce 1.světové války k ní chodilo též procesí. 
Původně  patřil  kostel  jako  filiální  k Chlumci  nad 
Cidlinou. Prvním lokalistou (lokalista - kněz, který 
měl  ve  farnosti  na  starost  konkrétní  území)  byl 
Medard  Novák,  za  kterého  byla  pořízena  cínová 
křtitelnice  (r.  1787).  Než  byla  postavena  fara, 
bydlel lokalista ve staré škole. Stará fara, která stála 
99 let, byla zbořena v roce 1908. V roce 1861 zde 
působil  vlastenecký farář Páter Šafránek, který na 
faře  ubytoval  spisovatelku Boženu Němcovou při 
jejím léčebném pobytu ve zdejších lázních od srpna 
1861. Později se odstěhoval do Žehuně a je pohřben 
v Chlumci  n.C.  na  bývalém  hřbitově  u  kostela 
Nejsvětější  Trojice.  U  vchodu  na  hřbitov  rostla 
památná lípa, zaznamenaná jako lípa B.Němcové. 
Ta padla během vichřice v roce 1994. 
Novou farní budovu nechal postavit vikář P.Otomar 
Bažant (*12.11.1868), který v Mlékosrbech působil 
v letech 1902 až 1951 a který byl jednou z velkých 
kněžských  osobností  v této  farnosti.  Zemřel 
26.11.1959  v Semíně.  Farní  budova  byla  v roce 
1988 prodána jako obytný dům panu J.Žofákovi.
Ke kostelu byla přistavěna hrobka Kinských, kteří 
zde  pohřbívali  své  rodové  členy  od  roku  1818. 
Přístavbu si vyžádala na synu Leopoldovi hraběnka 

Kristýna, roz. Lichnštejnová z Lednice, která byla 
velkou ctitelkou Panny Marie mlékosrbské a která 
se v místních lázních také léčila. Do rodinné hrobky 
byla jako první pochována. Do té doby pochovávali 
Kinští v kapli sv. Ferdinanda v Oboře v Chlumci. 
Dne 12.11.1930 po opravě hrobky byly rakve všech 
zemřelých  z rodu  Kinských,  dříve  na  různých 
místech pochovávaných, převezeny do mlékosrbské 
hrobky a zde zazděny. 
Na zdejším  hřbitově  je  pohřben  učitel  Ešner  ze 
staré  školy,  lesní  Kný,  který  v myslivně  ve  Štítě 
hostil  básníka  Sovu,  dále  poslední  lesní 
z Přestavlcka  pan Patera.  Ve  farním archívu byly 
staré  židovské  matriky  ze  17.století  původem 
z Barchůvka,  který  byl  židovskou  obcí.  V roce 
1950  byly  matriky  odvezeny  i  s farní  pamětní 
knihou.  Za  světové  války  byly  zvony  kostela 
zásluhou vikáře Otomara Bažanta zachráněny.  Jen 
umíráček, který 200 let vyzváněl poslední hodinku 
mlékosrbským osadníkům, byl roku 1917 odvezen. 
Byl to dar hraběnky Kinské s nápisem „svatý Filipe 
a Jakube, orodujte za nás.“ 
Opravy kostela z poslední doby:
1936 - Zhotovení nové omítky věže, vnější omítka 
kostela byla  natřena běložlutou barvou.  Byla  také 
provedena vnitřní výmalba.
1971  -  Došlo  k opravě  věže  kostela  s výměnou 
vazby. Nová věž je asi o 1 m nižší. Do báně byly 
vloženy  nové  dokumenty.  Vnější  omítka  kostela 
byla nově natřena.
1992  –  Byla  provedena  výměna  střechy  kostela, 
oprava omítek a vnitřní  výmalba interiéru kostela 
při zachování původní malby nad hlavním oltářem.
2001  –  Bylo  provedeno  nasvícení  věže  kostela 
s napojením na veřejné osvětlení.

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
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