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Milí farníci, 

v neděli  26.  října  t.  r.  jsme  prožili  v našem
děkanském  kostele  sv.  Voršily  hezkou  slavnost
posvícení. V ten  den  přijel  mezi  nás  pan  biskup
Josef  Kajnek  z  Pardubic,  aby  sedmi  kandidátům
udělil  svátost  biřmování  a  jednu  z  nich,
katechumenku Veroniku, nejprve pokřtil.
Biřmování  je určitým předělem v životě křesťana,
činí ho duchovně zralým a vybízí ho ke svědectví
v církvi a ve společnosti. Tolik všichni potřebujeme
dary a pomoc Ducha svatého. Osobně to vnímám
každý den. Opravdu jsem rád doprovázel tyto naše
biřmovance, sledoval jejich zájem o poznání pravd
víry,  radoval  se  z jejich předností.  Věřím,  že  tato
dobrodružná cesta s naším Pánem nekončí  jedním
dnem,  ale  je  i  nadále  šťastným  pokračováním  v
jejich životě. 
Mohu  konstatovat,  že  s  průběhem  slavnosti
biřmování byl spokojený jak pan biskup Josef, tak i
všichni biřmovanci. A to je pochopitelně radost pro
každého  duchovního,  který  biřmování  dlouho
připravuje.

Nedalo mi to, abych se biřmovanců zeptal, proč si
právě vybrali své biřmovací jméno. Zde jsou jejich
odpovědi.  Dagmar  Ulrichová  si  zvolila  Anežku
Českou, protože se jedná o českou panovnici, která
se zřekla bohatství a pomáhala potřebným v nouzi.
Její  manžel  Josef  Ulrich si  zvolil  za  biřmovacího
patrona  Václava.  Pokládá  ho  za  neobyčejně
vzdělaného  panovníka,  hluboce  oddaného
křesťanské víře, přesto však byl dostatečně tvrdý a
rozhodný.  Bratři  Krátkých  si  zvolili  biřmovacího
patrona podle své profese. Šimon se učí kuchařem a
patronem kuchařů je sv. Vavřinec. Matouš renovuje
nábytek,  pracuje  se  dřevem.  Patronem truhlářů je
sv. Josef. Veronika Komárková vysvětluje, proč si
vybrala  za  patronku  Anežku  Českou.  „Kdybych
měla Boha charakterizovat jedním slovem, bude to
slovo láska. Svatá Anežka Česká pomocí své lásky
k Bohu vykonala mnoho dobrého, pomohla mnoha
lidem v nesnázích a tento způsob života se snažila
šířit prostřednictvím zakládání řádů. I když mohla
žít v přepychu a blahobytu, vybrala si chudobu po
vzoru Krista“. Jan Zbránek ke svému patronu říká:
„Svatého  Jana  Bosco  jsem  si  vybrat  záměrně.
Studuji  pedagogickou  fakultu  v Praze,  a  jakožto
budoucí  učitel  byl  pro  mne  tento  svatý  nejlepší
volbou.  Měl  vzácný vztah s  bezprizorními  dětmi,
které  dokázal  vychovat  k  poctě  Boží
prostřednictvím tři  piliřů,  na  kterých  svou výuku
stavěl.  Tyto  pilíře byly rozum,  laskavost  a víra. I
přes  nepřejícnost  osudu  se  mu  podařilo  mnohé.“
Pan Dvořák  v období  vážné  nemoci  četl  knihu  o
Františku  Serafínském  z Assisi.  Příběh  mu  byl
velmi  blízký.  František  vedl  v mládí  bouřlivý,
přesto  nesobecký  a  mravní  život.  Po  prodělání
závažnějšího  onemocnění  se  obrátil  a  plně  oddal
duchovnímu  životu  v  chudobě.  Před  smrtí  se  na
jeho  těle  dokonce  objevila  stigmata.  Pan  Dvořák
s tímto  biřmovacím  jménem  zároveň  i  spojil
vzpomínku na svého dědečka -  též Františka.

                    Pavel Seidl

Svědectví
26.  říjen  byl  pro mnohé  z nás  velmi  významným
dnem. Kdybych měla mluvit za sebe, tak nejspíš ten
nejvýznamnější. Znovu jsem se narodila prostředni-
ctvím křtu a poté následného biřmování a prvního
svatého  přijímání.  Spolu  se  mnou  bylo  také
biřmováno dalších šest lidí. Pro nás všechny to byl
výjimečný  zážitek.  Velmi  chci  za  tuto  poctu
poděkovat  otci  biskupu  Kajnekovi  a  samozřejmě
děkanu Seidlovi, který nám byl skvělým učitelem a
duchovním rádcem.
Můj příběh začíná asi před třemi lety, kdy jsem se
seznámila s jednou rodinou ze Vsetína. Nikdy dříve
jsem nepotkala tak rozumné a hodné lidi.  Později
jsem se  dozvěděla,  že  to  jsou  křesťané.  Mně  od
malička nebylo dáno vyrůstat v křesťanské rodině,
byly mi cizí modlitby, slavení svátků nebo účast na
bohoslužbě. 
Prakticky to  všechno začalo tím,  že  jsme všichni
dohromady  měli  jít  na  mši  svatou  do  místního
kostela. Musím přiznat, že jsem z toho byla hodně
vykolejená a nervózní. Bylo to pro mě něco zcela
nového a nechtěla jsem, aby mě k tomu někdo nutil.
Kostel  má  totiž  velmi  zvláštní  dar.  A  to  buď
uchvátit  nebo  vyděsit. U mě převládalo ze začátku
to  druhé.  Vždy,  když  jsem  šla  kolem  nějakého
kostela,  tak  mi  přišlo,  jakoby mě  k sobě  volal,  a
právě toho jsem se obávala. Takže jsem tuto první
možnost prožití mše svaté nevyužila. Díky tomuto
odmítnutí jsme si večer všichni sedli a povídali si o
významu křesťanství, o Bohu, o církvi, až už se čas
chýlil  k půlnoci.  Tímto  večerem mi  bylo  předáno
opravdové svědectví víry. A můj život se absolutně
proměnil. Asi po měsíci úvah a rozmýšlení jsem se
přihlásila do katechumenátu, kde se moje znalosti a
pochopení  o  Bohu  prohloubily  a  nabyla  jsem
stoprocentní jistoty, že přesně toto je moje poselství
a  smysl  života.  Víra  se  mi  stala  oporou
každodenního života  a  bude  mi  tím až  do  konce
mého lidského bytí. Pokud i Vám bylo svěřeno toto
poslání,  nestyďte  se a šiřte víru dál.  Nasměrujete
tak něčí život správným směrem.

Veronika Komárková



Biřmování
Děkuji  Pánu Bohu za všechny,  kteří  nás na cestě
víry doprovázejí a zvlášť za  otce Pavla, který nás
trpělivě  připravoval.  Věnoval  spoustu  energie a
úsilí v každém  detailu a na závěr nám s precizností
jemu vlastní připravil nádherný TEST.
S úsměvem  vzpomínám  i  na  humornou  „hlášku“
jednoho  biřmovance,  kdy  po  zběžném  shlédnutí
testu  s nadsázkou prohlásil: „Kdyby to byl řidičák,
tak už o něj přijdu.“
Samotný test byl pro nás velkým přínosem a i díky
němu jsme si důkladněji prohloubili své znalosti.
Díky  za  tu  velkou  radost,  kterou  jsem prožila  a
z které mohu čerpat.
Pastýřský list 
Po  mši  svaté  nám  pan  biskup  Kajnek  přečetl
pastýřský  list,  který  se  zabývá  problematikou
dnešního  pronásledování  křesťanů  a  vyzývá
křesťany,  aby  se  každý  den  v poledne  spojili
v upřímné  modlitbě  za  mír.  Debata  na  toto  téma
proběhla  i  na  faře  při  setkání  pana  biskupa  s
biřmovanci.  Pan biskup současnou situaci ve světě
přirovnal  k apokalypse.  Aby  tato  krátká  zpráva
nebyla  „vytržena  z kontextu“,  byl  v neděli  2.  11.
k dispozici celý text Pastýřského listu.
Historie biřmování v Chlumci n. C. ve zkratce:
1946 – biskup Mořic Pícha – počet nezjištěn
1993 – biskup Karel Otčenášek  - 35 biřmovanců
2007 – biskup Josef Kajnek – 4 biřmovanci 
                                             Dagmar Ulrichová
Poděkování:
Farní den (31.8.)
Patří všem ženám z farnosti za koláče a za všechny
dobroty,  které  obětavě  přichystaly  pro  pohoštění
všech zúčastněných. Během něho připravil zábavné
loutkové  představení  pro  děti  pan  Josef  Krátký
spolu  se  svojí  rodinou.  Pan  Mgr.  Karel  Bejček
z Hradce Králové nás  oslovil  svým „výletem“ do
Vesmíru.  Populárním způsobem,  ale  současně  za
pomocí vědy nás uvedl do světa galaxií i tajů naší
planety Země. Josef Ulrich se Šimonem Krátkým
pro nás chutně připravili oběd z uzených vepřových
kýt,  které  daroval  pan  ing.  Jiří  Andrýsek,  hlavní

sponzor  Farního  dne.  Jemu,  všem jmenovaným i
všem,  kteří  jakkoliv  pomáhali  v kuchyni  či  při
úklidu fary, patří moje upřímné poděkování.
Květinová výzdoba děkanského kostela
Jan  Pospíchal  se  svojí  maminkou  Evou  bohatě
ozdobili květinami hlavní oltář sv.Voršily k jejímu
svátku, který jsme oslavili v neděli 19. října. Patří
jim za to můj upřímný dík, stejně tak i paní Janě
Živné a paní Věře Šimůnkové, které se pravidelně
starají o výzdobu kostela.
Slavnost biřmování (26.10.)
Upřímně  děkuji  všem  farníkům,  kteří  jakkoliv
přispěli  k důstojnému  průběhu  nedávného
biřmování  v naší  farnosti.  Za  všechny  chci
jmenovat  pana  kostelníka  Dvořáčka,  ministranty
(Jana  Krátkého,  Františka  a  Pavla  Kamenických,
Vojtěcha Šafránka a Tomáše  Slobodu)  a manžele
Lukáše a Dagmar Dvořáčkovi.
Oprava dveří na oratoř děkanského kostela
Pan  Josef  Krátký  se  svými  syny  s Matoušem  a
Šimonem  opravili  zámek  dveří  na  oratoř
děkanského kostela sv. Voršily a dveře nově natřeli.
Jsem jim za to vděčný. Pavel Seidl

Zprávy z farnosti:
Jednání Pastorační rady – ze dne 13. října 2014
Členové rady na svém zasedání nejprve zhodnotili
Farní den a Svatohubertské slavnosti v Chlumci nad
Cidlinou.  Obě  akce  se  setkaly  s pozitivním
ohlasem. V příštích letech budou již Svatohubertské
slavnosti na Kuksu u Dvora Králové nad Labem.
Farní  rada  vyslechla  zprávy  otce  Pavla  o  výuce
náboženství  školních  dětí  (celkem  devět  dětí  ve
dvou skupinách), o konání biblických hodin (účast
se  pohybuje  mezi  6  až  8  zájemci),  o  drobných
opravách a údržbových pracích v našich kostelích.
Farní  rada  se  dále  zabývala  s přípravou slavnosti
biřmování a nejbližších svátků a bohoslužeb.
Ing.  Lukáš  Dvořáček  informoval  o  plánované
činnosti Chrámového sboru. Zkoušky sboru začnou
na  děkanství  v neděli  26.  října  a  budou se  konat
pravidelně jednou týdně. Sbor vystoupí také během
koncertu v děkanském kostele sv. Voršily v sobotu

6.12.  Pozornost  Pastorační  rady  se  zaměřila  na
"Zlatou  neděli  na  Chlumeckém  rynku"  (21.  12.
2014).  Během této  neděle  bude  také  otevřen  pro
veřejnost děkanský kostel sv.Voršily. Bude v něm
zajištěna  průvodcovská  služba,  prodej  vánočních
pohlednic a CD s nahrávkami Chrámového sboru.
Příští jednání Farní rady je v pondělí 24.11. v 19 h.
Nová socha na farní zahradě
V listopadu bude umístěna na farní zahradě 
v Chlumci nad Cidlinou socha sv. Aloise od 
akademického sochaře Františka Bartoše (1911 – 
1981). Socha, kterou mistr Bartoš vytvořil v roce 
1953,  je zápůjčkou rodiny paní Marie Bartošové 
z Hradce Králové naší chlumecké farnosti. Dosud 
byla socha světce na zahradě Bartošových v Hradci,
ale jejich přáním je, aby sloužila některé farnosti. 
Jelikož se s Bartošovými znám řadu let, rozhodl 
jsem o sochu požádat. Věřím, že přítomnost sv. 
Aloise bude obohacením pro všechny návštěvníky 
farní zahrady. Bartošovým také touto cestou 
upřímně děkuji.
Pozvání na závěr Jubilejního roku
Otec biskup Jan Vokál zve věřící z celé 
Královéhradecké diecéze na hlavní pouť do 
katedrály Svatého Ducha. Jako pozvání vydal 
pastýřský vzkaz. Biskup Jan v něm píše, že v 
sobotu 22. listopadu se přítomní věřící shromáždí 
kolem hlavního chrámu diecéze, aby při mši svaté, 
která začne úderem jedenácté hodiny, slavnostně 
ukončili jubilejní rok 350. výročí založení diecéze a
diecézní Rok povolání. „Je to příležitost v modlitbě 
prožít jednotu Božího lidu v našich krajích a 
skutečnost, že Krista následujeme jako celistvé 
společenství místní Církve." Pokračuje biskup Jan. 
„Samotné pouti předchází modlitební novéna. 
Prosím Vás, abyste se k ní od čtvrtka 13. listopadu 
připojili. Kněží mají pro své farnosti k dispozici 
brožuru s meditacemi na každý den. Velmi si přeji, 
aby na této slavnosti měl podíl každý, kdo jen 
může. Ostatní prosím, aby se s námi spojili 
v modlitbě." Píše v pastýřském vzkazu pan biskup 
Jan.

Pavel Seidl



Modlitby matek
Modlitby  matek  (dále  jen  zkratka  MM)  byly
založeny  v roce  1995  v Anglii.  V té  době  dvě
babičky, Veronika a její švagrová Sandra, pocítily
touhu odevzdaněji se modlit za své děti. Během 15
let  se  MM  rozšířily  do  118  křesťanských  zemí
celého světa a zaznamenaly mnohé krásné ohlasy a
vyslyšení.  Členky  společenství  MM  pocházejí
z různých církví, kultur a zemí.
I  v naší  farnosti  vznikla  v únoru  2014 modlitební
skupinka tří  maminek.  Pravidelně se k modlitbám
scházíme  ve  středu  v 15h.  Přestože  jsou  naše
modlitby  občas  hektické  a  rušené  dětskými
požadavky,  máme  stále  potřebu  pravidelně  se
scházet a společně se modlit. 
MM  mají  své  zásady  a  pravidla  společné
spirituality. Modlíme se podle brožurky předepsané
modlitby: 1. Aby Duch svatý vedl naše setkání, 2.
Za ochranu před vším zlem, 3. Za odpuštění, 4. Za
jednotu  srdcí  a  myslí,  5.  Chválíme  Boha
modlitbami  a  písněmi,  6.  Prosíme  za  jednotu  se
všemi  skupinkami  hnutí  MM,  7.  Čteme  z Písma
svatého,  8.  Děkujeme  Bohu  za  dar  mateřství,  9.
Vložíme  lístky  se  jmény  dětí  do  košíčku  u  paty
kříže a v srdci je svěřujeme do Pánovy péče.
Když  jsme  začínaly,  předepsané  modlitby  jsme
„jenom četly.“   Po půl roce mohu říci, že se nám
některá slova modlitby vryla  do srdcí a v běžném
všedním  životě  nás  neustále  doprovází:   Pane,
vezmi  si  naše  myšlenky  a  nahraď  je  svými
myšlenkami.  Litujeme  nelaskavých  slov  nebo
myšlenek, ať jsou jakkoli nepatrné, protože mohou
zničit naši jednotu. Upevni v nás vnitřního člověka.
Končíme veršem z Bible: „Pojďte ke mně všichni,
kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás občerstvím“.
(Mt 11,28) Asi dost dobře nejde slovem psaným ani
mluveným  popsat  posun  ve  vnímání  a  zkušenost
s tímto veršem. Za to je možné jen děkovat.
Nyní předávám slovo Miladě a Marii, aby se také
ony s vámi podělily o své dojmy.
„MM  mi  dávají  zažít  společenství,  ve  kterém se
navzájem obohacujeme a povzbuzujeme ve víře. Je

to pro mě možnost vidět Boží slovo i skrze ostatní
maminky a  sdílet  s nimi  svoje  radosti  i  bolesti  a
odevzdávat je Bohu“.  (Milada Zbořilová)
„MM mě daly příležitost poznat  sebe, změnit  své
postoje a lépe uchopit roli maminky. Dlouho jsem
neměla  potřebu  modlit  se  ve  společenství,  ale
v Bibli Ježíš říká, že tam, kde se sejdou dva nebo tři
v Jeho jménu, tam je i On. To byl impuls, proč se
do tohoto celosvětového modlitebního společenství
zapojit.  Vnímala  jsem,  že  bych  chtěla  brát  Pána
Boha  opravdově,  poslechnout  Jeho  slovo,  věřit
v modlitbu  a  vědět,  jak  Bůh reálně  jedná  i  dnes.
Děkuji  Dagmar  a  Miladě  za  modlitební
společenství,  které není „tlachající babinec.“ Je tu
prostor  pro  důvěrné  sdílení,  legraci  a  Boží
moudrost. (Marie Kocmanová)
Ve  dnech  10.  -   12.  10.  se  v Praze  konala
mezinárodní  konference  MM.  Byly  jsme  se
podívat na sobotní dopolední program. Po ranních
chválách,  nás  pozdravil  pražský  biskup  Václav
Malý.  Velmi  působivě  nám  připomněl  po  staletí
neměnnou  a  důležitou  úlohu  ženy  jako  matky  a
zamýšlel se nad postavením a postojem žen i celé
společnosti v pohledu na ženu v současnosti.  Poté
k nám  promlouvala  sestra  Veronika   Barátová  z
Komunity  Blahoslavenství  na  téma  :  A
nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte
se obnovou své mysli,  abyste mohli rozpoznat, co
je vůle Boží,  co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Oslovila mne myšlenka,  co vše může být pro nás
modlou:  zdraví,  vlastní  děti  nebo  rodiče,  přátelé,
nadřízení, celebrity, sportovní  a pracovní výkony.
Po  mši,  kterou  celebroval  P.Šebestián  Pavel
Smrčina OFM, a z níž jsme si odnesly též nádherný
vnitřní prožitek, jsme odjely  domů.
Ještě se podělím o takovou perličku. Na konferenci
došlo  podle  organizátorek  k zázračnému
rozmnožení, tentokrát  pokojů.  Přijely  neohlášeně
tři   maminky  navíc  a  nebylo  kde  je  ubytovat.
Všechny pokoje  byly obsazené.   Nikdo se  nikam
nestěhoval,  a  přesto   se  ženy   ubytovaly.  Paní
koordinátorka nás ujišťovala, že se můžeme v klidu
odevzdat  Pánu.   Prožít  setkání   MM a nedělat  si

starosti o spoje a vše ostatní. A ono to  fungovalo!
Ve chvíli,  kdy jsem se  rozhodla  odjet  a  dorazila
metrem  na  nádraží,  do  5  minut  jsem  ujížděla
rychlíkem do Chlumce.
Pokud  by  se  někdo  z  farnosti  chtěl  přidat  k naší
modlitební skupince nebo založit svoji, neváhejte se
obrátit buď na mne nebo na Miladu Zbořilovou či
Marii  Kocmanovou.  Rády  vám  poskytneme
materiály a kontakty.  Nebo se můžete  podívat  na
www.modlitbymatek.cz .  Doporučený  počet
maminek ve skupince je 2 – 8.

Dagmar Ulrichová
Modlitba za kněze
Nedávno jsem po skončení bohoslužby ve Staré 
Vodě slyšela modlitbu za kněze, která se mne 
dotkla a oslovila mne. Napadlo mne, že by bylo 
dobré se ji za našeho kněze také v Chlumci nad 
Cidlinou pravidelně v neděli modlit. Vzhledem ke 
skutečnosti, že se ještě do konce roku modlíme 
modlitbu za naši diecézi, navrhla jsem otci Pavlovi,
že se budeme modlitbu za kněze modlit až od ledna
2015. Ten s návrhem souhlasil. Dovoluji si vám 
nabídnout text zmíněné modlitby:
„Bože, děkujeme Ti za našeho kněze, že sis jej 
vybral a dal mu odvahu přijmout Tvou výzvu.
Děkujeme Ti za svátosti, které z jeho rukou 
přijímáme,
za společenství, které vytváří, za slovo, které nám 
hlásá.
Děkujeme Ti za služby, které Tobě a Tvému lidu 
přináší,
za všechnu jeho lásku, která je větší než jeho lidská 
slabost.
Bože, žehnej našemu knězi!  Dej mu moudrost, 
statečnost a ryzost úmyslů.
Dej, aby byl oddaný Kristu, Jeho církvi, všemu 
Božímu lidu.
Dej, aby jej nezlomilo nepochopení.
Dej, aby uměl svědčit o Kristu způsobem 
pochopitelným naší době.
Dej, aby vedl ke svatosti všechen věřící lid.
AMEN“

Dagmar Dvořáčková

http://www.modlitbymatek.cz/


Diecézní pouť do katedrály Svatého Ducha
v Hradci Králové v jubilejním roce

Sobota 22. listopadu
9.30 – 10.30 Modlitba za diecézi v kostele P.Marie
11.00 Pontifikální bohoslužba v katedrále Sv.Ducha
12.30 Slavnostní shromáždění na Velkém náměstí 
(setkání poutníků s biskupy, kněžími a hosty)
Biskupská rezidence: Výstavní síň – suterén
13.00 – 15.30 Výstava 350 let Biskupství 
královéhradeckého – osobní prohlídka
13.30 – 14.15 a 14.30 – 15.15
Interaktivní prohlídka výstavy s průvodcem
Nové Adalbertinu
1.patro – Referát pastorace
13.00 – 15.30 „Otevřené dveře“ v Referátu pro 
pastoraci (prohlídka prostor diecézních 
pastoračních center, infromace o činnosti)
Farní místnost – učebna – přízemí
13.00 – 15.30 Dějiny diecéze (kvízy pro malé i 
velké)
Biskupská knihovna
13.00 – 15.30 Prohlídka
Balbínka – přízemí 
13.45 Beseda s ing.A.Maclovou: Stáří jako dar
Katakomby – suterén
14.00 – 14.45 Svatý Kliment – patron diecéze
(interaktivní program pro malé i velké s průvodci)
Refektář
14.00 – 15.30 Misijní beseda s promítáním 
filmových ukázek
Kostel Panny Marie
Boční kaple kostela
13.00 – 15.30 Dějiny spásy (rozjímání na základě 
úryvků z Písma svatého a biblických scén)
Loď kostela
13.30 – 14.15 Bratrstvo dobré smrti a víra ve 
vzkříšení – seznámení se s posláním jezuitského 
řádu a vírou našich předků ve vzkříšení
Kaple sv.Josefa 
13.00 – 15.30 Seznámení s řeckokatolickou církví 
(průvodce Adrián Kostilník)
16.00 Zakončení pouti i jubilejního roku v 
katedrále Svatého Ducha

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH 2014 
V NAŠICH FARNOSTECH 
24. prosince – STŘEDA - ŠTĚDRÝ DEN 
Babice - 20.30 h. - půlnoční mše svatá 
Mlékosrby - 22.00 h. - půlnoční mše svatá 
Chlumec n. C. - 24.00 h. - půlnoční mše svatá - 
zpívá Chrámový sbor
25. prosince – ČTVRTEK - Slavnost 
NAROZENÍ PÁNĚ 
Kratonohy - 8.00 h. 
Chlumec n. C. - 9.30 h. 
Mlékosrby - 11.00 h. 
Stará Voda - 15.00 h. 
26. prosince - PÁTEK - Svátek sv. Štěpána, 
prvomučedníka 
Chlumec n. C. - 9.30 h. 
Nepolisy - 11.00 h. 
Lučice - 15.00 h. 
28. prosince - NEDĚLE - Svátek Svaté Rodiny 
Kratonohy - 8.00 h. 
Chlumec n. C. - 9.30 h. 
Mlékosrby - 11.00 h. 
Stará Voda - 15.00 h. 
31. prosince - STŘEDA - SILVESTR, 
poslední den občanského roku 
Chlumec n. C. - 17.00 h. 
1. ledna 2015 – ČTVRTEK - Slavnost MATKY 
BOŽÍ, NOVÝ ROK 
Kratonohy - 8.00 h. 
Chlumec n. C. - 9.30 h. 
Mlékosrby - 11.00 h. 
Stará Voda - 15.00 h. 
3. ledna - SOBOTA 
Lučice – 15.30 h. 
Domov důchodců V Podzámčí - 17.00 h. 
4. ledna - NEDĚLE - Slavnost Zjevení Páně 
Kratonohy - 8.00 h. 
Chlumec n. C. - 9.30 h. 
Mlékosrby - 11.00 h. 
Stará Voda - 15.00 h. 
11. ledna - NEDĚLE - Svátek Křtu Páně, 
končí vánoční doba 
Kratonohy - 8.00 h. 

Chlumec n. C. - 9.30 h. – zpívá Chrámový sbor
Mlékosrby - 11.00 h. 
Stará Voda - 15.00 h. – zpívá Chrámový sbor
AKTIVITY V NAŠICH FARNOSTECH 
(ZIMNÍ OBDOBÍ) 
10.11. - pondělí - Nové Město u Chlumce v 9.00 h. 
- posvícenská mše svatá 
16.11. - neděle - Stará Voda v 15.00 h. - 
posvícenská mše svatá 
23.11. - neděle - závěr církevního roku - Slavnost 
Ježíše Krista Krále 
30.11. - neděle - zahájení adventu Chlumec n. C. - 
náměstí v 17.00 h. 
6.12. – sobota - vánoční koncert - děkanský kostel 
sv.Voršily v Chlumci n.C. v 18.00 h.
20.12. – sobota – vánoční koncert - děkanský kostel
sv.Voršily v Chlumci n.C. v 18.30 h. Vystoupí 
Pěvecký sbor Gymnázia Jiřího z Poděbrad
21.12. – Zlatá neděle na chlumeckým rynku
PRAVIDELNÉ 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 17.00 h. 
Středa Chlumec n. C. – kaple děkanství 17.00 h.
Pátek Chlumec n. C. – kaple děkanství 17.00 h. 
Sobota 1. Lučice 15.30 h. 
Sobota 3. Nepolisy 15.30 h. 
Sobota týdně Pension V Podzámčí 17.00 h.

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

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

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

Úřední hodiny: pondělí:   16.00 – 17.00 hod.
středa:   16.00 – 17.00 hod.

V jiné době kdykoliv po domluvě.
IČ: 64806383

bankovní spojení: 1081945309/0800
Duchovní správce: ICLic. Pavel Seidl, děkan

mailto:pavel.seidl@tiscali.cz



