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Milí farníci!
Dovolte mi, abych na začátku tohoto roku poděkoval všem, kteří měli
podíl na zdárném průběhu nedávných oslav Vánoc v děkanském kostele
sv. Voršily.
Velké díky patří Chrámovému sboru sv. Voršily a jeho sbormistru panu
Dobroslavu Netíkovi za působivý zpěv Hradilovy Vánoční mše, který
nás všechny naplnil radostí. Srdečné díky patří také našemu varhaníku
Ing. Lukáši Dvořáčkovi za jeho varhanní doprovod, nemenší dík náleží
též sólovým zpěvačkám Mgr. Dagmar Dvořáčkové, Michaele
Suchánkové a Lucii Panchártkové.
Rád děkuji panu Josefu Dvořáčkovi, paní Janě Živné a paní Věře
Šimůnkové za úklid a výzdobu děkanského kostela. Jen oni sami dobře
vědí, kolik hodin a námahy vložili do přípravy na Vánoce v našem
kostele.
Jsem vděčný rodině Kinských a její firmě Kinský dal Borgo, která
darovala ze svých lesů borovičky a smrčky na vánoční výzdobu našich
kostelů. 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 filiálních kostelů. Pan kostelník Josef Dvořáček umístil
stromky do stojanů.
Děti z 1. až 5. třídy Základní školy v Chlumci nad Cidlinou vyrobily
také letos moc hezké vánoční papírové ozdoby. Starší žáci, pod vedením
paní učitelky Mgr. Evy Řezáčové, okrášlili těmito ozdobami vánoční
stromky v děkanském kostele.
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);
naše varhaníky Ing. Lukáše Dvořáčka a jeho maminku Marii
Dvořáčkovou (Chlumec nad Cidlinou), PharmDr. 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.
Statistika liturgických funkcí za rok 2015
(celkem za farnosti Chlumec n. C. a Lovčice)
Počet křtů: 18 (z toho 1 dospělý)
Počet biřmovanců: 1
Počet 1. svatého přijímání: 2
Počet církevních sňatků: 3
Počet přijetí svátosti nemocných: 38
Počet zaopatřování nemocných: 11
Počet pohřbů do země: 9
Počet církevních rozloučení před kremací: 7
Pavel Seidl

Chrámový sbor
Už si ani nedokážeme představit půlnoční mši svatou, bez doprovodu
chrámového sboru, který pod taktovkou sbormistra Dobroslava Netíka
působí již 14 let. Pan Netík se i přes svoji neustálou činorodost podělil
alespoň krátce o začátcích svého působení v chrámovém sboru: Čtyři
roky před tím, než se stal sbormistrem, byl členem „chrámové kapely“,
ve které hudebníci hráli na housle, pozoun, klarinet, lesní roh a flétnu.
Tehdejším kapelníkem byl pan Josef Novák. V té době měla kapela osm
muzikantů a asi deset zpěváků. Jeden rok byl sbormistrem dokonce i
současný starosta pan Miroslav Uchytil. Panu Netíkovi děkujeme za
poskytnuté informace a celému chrámovému sboru za jejich obětavost a
nasazení.

Ohlédnutí …
Svatý Mikuláš
Potěšit přišel již potřetí tradičně 5. 12. 2015, nejen děti farní, ale i jejich
kamarády ze sousedství a známé. Celkem přišlo 21 dětí a 19 dospělých,
jako jejich doprovod. Tentokráte byl poprvé Mikuláš přítomen od
začátku programu. V jeho první části se všem dětem podáním ruky
představil. Pak společně se zahraničním hostem Mary, zkoumali pomocí
veselého testu s vtipem jim vlastním, znalosti dětí o Mikulášově osobě.
V druhé části rozdával Mikuláš nejen dárky, ale i požehnání.
Děkuji milým hostům za rodinnou atmosféru a Mikutýmu za pomoc a
podporu: Mikulášům Josefovi Krátkému a otci Pavlovi, andělům
Michalce Zbořilové, Anežce Ulrichové a Josefovi Ulrichovi, Marii
Kocmanové alias Mary Catman, jejímu řidiči Janu Zbořilovi,
asistentkám Kristýnce Krátké a Elišce Ulrichové, Michalovi Kocmanovi
za hudební doprovod, kostymérce Heleně Krátké a všem, kteří jakkoliv
přispěli k dobré náladě a přátelskému setkání. Chvála Bohu.
Dagmar Ulrichová

Výstava Betlémů
Na úvod musím předeslat, že jsem se rozmýšlela, zda vůbec budu tuto
akci pořádat. Byla to po Velikonoční výstavě, Muzejní noci a

Dožínkách v Loretě již čtvrtá akce v loňské sezóně, a po pravdě, moc sil
již nezbývalo. Na přípravu a uskutečnění každé akce či výstavy je nutné
vynaložit určité úsilí, bez ohledu na to, jestli ji pak lidé navštíví nebo ne.
O to větší jsem měla radost, že se výstava betlémů setkala s takovým
zájmem. Vidělo ji 1 726 návštěvníků. Určitě by jich nebylo tolik, kdyby
se výstava neuskutečnila v krásném prostředí kostela Nejsvětější
Trojice. Proto chci touto cestou poděkovat Pavlu Seidlovi za to, že pro
tento účel kostel bez jakýchkoli podmínek ochotně poskytl. Ocenilo to i
nemálo návštěvníků, kteří se svěřovali, že jsou v interiéru této památky
poprvé. Překvapilo mě také, že si lidé pletou naše dva kostely. Někteří
na výstavu zamířili do kostela na náměstí a od této skupiny pochází
zřejmě následující citát: „Dělají tomu takovou reklamu a mají tam jen
jeden betlém!“ Úsměvné byly i některé zápisy v knize návštěv. Jeden
zápis se týkal betlému, ve kterém výtvarník namaloval malého Ježíška
sice v jesličkách, ale bez „plenčiček“. Malá školačka to okomentovala
takto: „Betlémy se mi líbily, jen ten jeden nemusel být tak sprostý.“
Radost jsem měla i z toho, že se na výstavu přijely podívat děti
z okolních obcí. Přijely děti ze školek v Kosicích a Měníka, ze školy a
školky v Lovčicích a ze školy ve Vápně. Pro děti z prvního stupně
Základní školy v Chlumci nad Cidlinou jsme po domluvě s paní
ředitelkou a ve spolupráci s Vladem Beňou připravili krátké pásmo
sestavené z vyprávění betlémského příběhu a zpěvu koled. Tímto chci
ještě jednou Vladovi poděkovat za jeho čas a krásný zpěv za doprovodu
akordeonu. Nesmím zapomenout poděkovat také všem, kteří mi
pomohli s přípravou výstavy. Manžel Josef se mnou opakovaně jezdil
do lesa na mech a pomáhal mi zvládat nápor návštěvníků při zahájení
výstavy, stejně jako Lenka Leiblová, která pomáhala také s aranžováním
betlémů. S květinovou výzdobou pomohla paní Živná a její syn Jan
nezištně nainstaloval přídavné osvětlení. Se zajištěním a propagací
výstavy a Adventního koncertu zase pomohl Občanský spolek Kulturně
smýšlejících. Ještě jednou chci poděkovat Pavlu Seidlovi za podporu a
za pomoc při provázení školních dětí.
Na závěr malá statistika, kterou jsem sestavila na základě opakovaného
prohlížení vystavených betlémů. Nejčastějším darem, který „daráci“
Ježíškovi nesou, je ovečka, v těsném závěsu za ní pak živá husa
v košíku či šátku.
Helena Krátká

Adventní koncert
V neděli 13. prosince se konal v kostele Nejsvětější Trojice v Chlumci
nad Cidlinou adventní koncert. Na tomto koncertě zazněly vedle
lidových adventních písní také adventní písně od skladatelů Adama
Michny z Otradovic, Petra Ebena a dále pak skladby od Dietricha
Buxtehudeho a Josefa Antonína Plánického. Zpěv Zuzany Slavíčkové
doprovázeli Tomáš Zelenka na klavinu, Jiří Slavíček na kytaru a Valerie
Kosinová na zobcovou flétnu. Koncert se těšil velkému zájmu, který
překvapil hlavně samotné muzikanty. Děkujeme jim srdečně za prožité
radostné chvíle. Adventní písně v jejich provedení nám umožnily
odpoutat se od předvánočního shonu a soustředit svou mysl a srdce
k pravé podstatě adventu.

Štědrý den v kostele sv. Václava
Ve Staré Vodě 24. 12. 2015 proběhla bohoslužba slova, hudebně
doprovázena rodinou Beňových z Lovčic, které předcházelo již od 15.
hodiny, rozdávání Betlémského světla. Vděčnost za silný prožitek
vystihují slova paní Evy Huškové:
Díky porozumění otce Pavla a obětavosti rodiny jáhna Vlada Beňa,
jsme prožívali radostnou vánoční noc.
Zikmund Bořanovský - hejtman chlumecký, který v roce 1604 nechal
ulít zvon Václav (jako jediný ze tří zvonů se zachoval dodnes), by
se jistě radoval s námi. Poprvé v historii jsme měli v našem kostelíku
půlnoční. Louče osvítily cestičku ke kostelu. Veliký měsíc nad obzorem
tak nízko byl, vlahá krásná tichá noc vůkol a z kostela při světle svíček
linula se ta nádherná melodie a zpěv. V ten večer ON právě narozený,
byl mezi námi, víc než jindy…A lidé si byli zase o kousek blíž...

Slavnost Zjevení Páně
Vánoce jsou za námi, všechnu tu vánoční krásu sklízíme do krabic. Ale
proč tedy v tyto dny slaví církev vánoční svátek ještě jednou? Proč nás
podruhé vede před jesličky? To nemá být jen na rozloučenou
s vánocemi, to má být připomínka, že vše, co vánoce ohlásily, je teprve
před námi! To světlo, které vzešlo pastýřům a mudrcům, už nikdy
nezhasne. Betlémská hvězda svítí a bude svítit lidstvu dál. Výzva

k veliké radosti, zjevení Boží velikosti a slávy, to že zůstane ve světě
trvalou skutečností. Každému člověku, každé generaci, věřícím i
nevěřícím, bude už svítit světlo Zjevení Páně, stále se zjevovat Boží
síla, láska a dobrota celému světu. Celá příroda je trvalým zjevením
Boží síly a tvůrčí moudrosti. Jesličky k tomu jen dosvědčují, že sám
Bůh se vydal na cestu vstříc člověku. Takové pochopení svátku Zjevení
Páně má pro nás i své důsledky! Jestliže Bůh se vydal vstříc člověku,
aby ho hledal, tu je na člověkovi, aby se také vydal na cestu, aby také
vyšel Bohu vstříc, aby ho také hledal. Neboť jen ten člověk, který se
nechá od Boha nalézt, který se nechá osvobodit od svých úzkostí,
nejistot a bázní, jen ten bude naplněn Boží slávou. Proto má svátek
právem dvě jména: Zjevení Páně a Svatých tří králů: První jméno jedná
o tom, co dělá Bůh, druhé, co dělá člověk. Bůh vyslal svou energii, své
světlo, svou hvězdu – a ti mudrci světlo přijali, vydali se na cestu.
Nepomohlo by nám tedy nic, kdybychom jen okouzleně zírali u jesliček
na Jezulátko – a zůstali na místě. Kristus našeho setkání je před námi.
Text z knihy Ladislava Simajchla: Cestou do Emauz

Tříkrálová sbírka
Nejde přehlédnout úsilí paní Křepelové při přípravách tříkrálové sbírky
na chlumecku. O jejím průběhu a velmi dobrých výsledcích jste se
mohli dočíst v Chlumeckých listech i v Hradeckém deníku. Proto do
farního zpravodaje zařazuji část jejího příspěvku, který sice
v regionálních denících nevyšel, ale osobně ho vnímám, jako vzájemné
ocenění snahy a prohlubování spolupráce:
Po vánocích se maminky tříkrálového doprovodu setkaly na faře, aby se
navzájem poznaly a ujasnily si trasy koledování. Při té příležitosti byl
pan děkan tak laskav, že nás provedl opravenou farou a moc hezky
popovídal o její nádherně udělané rekonstrukci, kterou provedl
prakticky jen se svými přáteli. Ty z maminek, které zde kdysi v zašlých,
nevlídných prostorách navštěvovaly uměleckou školu, byly tím
rozdílem doslova ohromeny. Hrát na klavír se tu v mládí učila také
dnes už slavná Slávka Vernerová Pěchočová.
Já osobně považuji prohlídku fary, spolu s půlnoční mší, za jeden
z nejsilnějších zážitků konce loňského roku. Na loňské půlnoční,

kterou, byvše stejně nevěřící jako většina z nás, navštěvuji sporadicky,
jsem poprvé v životě zažila po jejím skončení potlesk. Ten patřil jak
úžasnému chrámovému sboru, tak i podmanivým vánočním slovům
pana děkana. Ještě se těším, až se z ní jednou budu vracet ztichlou
noční ulicí, jak tomu bylo vždy. I to patří ke kouzlu Vánoc.
Marie Křepelová

FARNOST LOVČICE v roce 2015
Na přelomu každého roku rádi vzpomínáme na to, co jsme za uplynulý
čas společně prožili. Rád využívám tuto příležitost k ohlédnutí na život
lovčické farnosti v roce 2015.
V tomto roce (od 1. května) došlo ke změně duchovní správy farnosti
Lovčice. Duchovní správou farnosti byl pověřen otec Pavel
Seidl, děkan z Chlumce nad Cidlinou. Materiální správu nadále zastává
jáhen Vladimír Beňo, výpomocným duchovním je otec Václav Netuka.
K životu farnosti patří hlavně pravidelné setkávání při bohoslužbách
v chrámě. Kromě toho se v rámci farního společenství na faře setkávaly
děti, čtvrtek večer patřil setkávání dospělých na biblických hodinách.
Letos jsme měli navíc jednou měsíčně ekumenické setkání společně
s katolickou farností Žíželice a evangelickým církevním sborem
z Libice nad Cidlinou. Jednou měsíčně se také setkávalo společenství
manželů (zabývali jsme se kurzem „Výchova dětí“).
K nejvýznamnějším dnům života farnosti samozřejmě patřilo slavení
hlavních křesťanských svátků – Velikonoc a Vánoc, či poutní a
posvícenské slavnosti. K radostným událostem farnosti patřilo udělení
svátosti křtu (5 dětí: Michal Černý, Hana Odvárková, Petr Zelený, Greta
Horáčková a Kevin Škop). Lidsky smutnější bylo rozloučení s našimi
zesnulými (Zdeněk Louda a Marie Klozová).
K výjimečným událostem našeho farního společenství minulého roku
patřil také lednový sportovně – duchovní pobyt rodin v Bartošovicích a
květnová farní pouť na Horu Matky Boží v Králíkách.
K životu farnosti v minulém roce patřily i kulturní akce: 29. 5. se nám
v rámci Noci kostelů už počtvrté představila známá folková skupina
Kantoři; 7. 6. se při příležitosti poutní slavnosti uskutečnil koncert, 17.

12. byl tradiční adventní koncert, na kterém vystoupili žáci ZŠ Lovčice,
žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Nový Bydžov, a hosté (komorní
pěvecký sbor z Hradce Králové). 26. 12. svůj vánoční program
připravily děti farnosti.
V uplynulém roce jsme zrealizovali další etapu opravy střechy kostela.
Ze všech zdrojů se nám podařilo dát dohromady 950 000,- Kč. Následně
byl stanoven rozsah prací letošní etapy: demontáž a výměna krytiny a
části krovu střechy (přibližně 3/5 plochy střechy). Část finančních
prostředků (200 000,- Kč) nám odsouhlasilo obecní zastupitelství, obec
Lovčice je zároveň partnerem opravy. Touto cestou obci Lovčice za
pomoc děkujeme.
Rád bych touto cestou poděkoval všem farníkům, dobrodincům a
lidem dobré vůle, kteří nějakým způsobem přispěli k obohacení života
lovčické farnosti a k duchovní a kulturní službě církve. Děkuji také
představitelům Obecního úřadu a Základní školy za spolupráci zvlášť
při kulturních akcích. Do Nového roku všem obyvatelům naší vesnice
přejeme a vyprošujeme Boží požehnání.
PaedDr. Vladimír Beňo, jáhen farnosti

Zamyšlení na začátek roku…
Výtah k Bohu
Vždycky jsem toužila být světicí. Ale běda! Když jsem se srovnávala se
svatými, vždycky jsem zjišťovala, že je mezi nimi a mnou stejný rozdíl
jako mezi horou, jejíž vrchol se ztrácí v oblacích a skrytým zrnkem
písku, po kterém šlapou nohy chodců. Místo abych zmalomyslněla,
řekla jsem si: Pán Bůh nemůže vnukat neuskutečnitelné touhy. Přes
svou maličkost tedy mohu usilovat o svatost. Abych vyrostla, to je
nemožné. Musím se snášet taková, jaká jsem, se všemi svými
nedokonalostmi. Ale chci hledat prostředek, abych šla do nebe cestičkou
hodně přímou, krátkou, cestičkou docela novou.
Jsme v století vynálezů, nyní už není třeba namáhavě vystupovat po
schodech. U bohatých lidí výhodně nahrazuje schodiště výtah. Já bych

také chtěla nalézt zdviž, která by mě vynesla až k Ježíši, poněvadž jsem
příliš malá, abych mohla stoupat po drsném schodišti dokonalosti.
Tehdy jsem hledala ve svatých knihách náznak výtahu, po kterém jsem
toužila, a četla jsem tato slova, která vyšla z úst Věčné Moudrosti: „Kdo
je maličký, ať přijde ke mně.“ Tehdy jsem přišla, uhádla jsem, že jsem
nalezla to, co jsme hledala. A protože jsem chtěla vědět, můj Bože, co
uděláš s oním maličkým, jenž by odpověděl na tvou výzvu, hledala jsem
dál, a hle, co jsem nalezla: „Jako matka laská své dítě, tak vás budu
utěšovat, nosit v náručí a hýčkat na kolenou.“Nikdy mou duši nepotěšila
něžnější, lahodnější slova: Výtah, který mě má pozdvihnout až do nebe,
to je tvoje náruč, Ježíši! Proto nepotřebuji růst, naopak, musím zůstat
maličká, menšit se čím dál tím víc.
Terezie z Lisieux + 1897
Svornost je možná
Každý člověk hladoví a žízní po míru, a proto je nezbytné mír vytvářet
i v našem vlastním okolí! Mír není jenom absence války, nýbrž stav, ve
kterém je člověk v harmonii se sebou, s přírodou a s ostatními. Toto je
mír. Nicméně umlčet zbraně a uhasit ohniska války, je nezbytná
podmínka vykročení na cestu umožňující dosáhnout míru v jeho
rozličných aspektech.
Myslím na konflikty, jimiž krvácí mnohé regiony planety, ale i na napětí
v rodinách, nejrůznějších skupinách a kolektivech! Musíme se dobrat
přesvědčení, že navzdory každému opačnému zdání je na každé úrovni a
v každé situaci vždycky možná svornost. Není budoucnost bez
mírových úmyslů a plánů! Není budoucnosti bez míru!
Usilujme o mír v každodenních situacích, ve kterých se nacházíme
Bůh ve Starém zákoně přislíbil, jak řekl prorok Izaiáš: „Zkují svémeče v
radlice a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti
národu, válce se již nebudou učit“ (Iz 2,4). To je krásné! Mír je
zvěstován narozením Vykupitele jako zvláštní Boží dar: „Na zemi pokoj
lidem, ve kterých má Bůh zalíbení“ (Lk 2,14). O tento dar je zapotřebí
ustavičně prosit v modlitbě. U kořene míru je modlitba! Je nutné o tento

dar prosit, a každý den musí být závazně přijímán v těch situacích, ve
kterých se nacházíme.
Papež František 3. 1. 2016
Radio Vatikana (portál Pastorace)

Závěrem…
Na poslední chvíli před dokončením listů, mě zaujal článek: půst v
praxi: vzdát se auta v níže uvedeném časopisu. V návaznosti na
minulé číslo našeho farního zpravodaje, kde byla zmiňována encyklika
Laudato si a s přihlédnutím k nadcházející postní době, jsem se rozhodla
příspěvek ve zkrácené formě uvést, jako možnou inspiraci pro některé
z nás:
Již ve středu 10. 2. začíná postní doba. Věřící čeká čtyřicet dnů
modlitby, usebrání a příprav na Velikonoce, spojené i se záměrným
zřeknutím se toho, co je v životě zbytečné, postradatelné nebo co
překáží a brzdí duchovní rozvoj. Přestože to není hříšné. Třeba jízda
autem. Katolickou církví stále rezonuje encyklika Laudato si, která s
naléhavostí připomíná úctu ke stvoření. „Autopůst“ nás může v duchu
této encykliky vést k zamyšlení nad naším přístupem k životnímu
prostředí. V České republice se koná pravidelně od roku 2011. Více
informací lze najít na www.autopust.cz.
Katolický týdeník č.6; redakčně upraveno
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

MŠE SVATÉ V NAŠICH FARNOSTECH
Neděle
Chlumec n. C. - sv. Voršila 9.00 h.
Lovčice 11.00 h.
Mlékosrby 11.00 h.
Stará Voda 15.00 h.
Sobota 1. Lovčice 10.30 h.; Lučice 15.30 h.,
3. Nepolisy 15.30 h.
Sobota týdně - Pension V Podzámčí 17.00 h.
Popel. středa 10.2. - Chlumec sv.Voršila 17.00 h.
Společné udílení svátosti nemocných –
neděle 6. 3. 2016 - Chlumec n. C. - sv. Voršila 9.00 h.
Mše svaté ve všedních dnech:
do pátku 18. 3. 2016 (zimní období)
Pondělí Chlumec n. C. – kaple děkanství 17.00 h.
Středa Chlumec n. C. – kaple děkanství 17.00 h.
Čtvrtek Lovčice – kaple fara 17.30 h.
Pátek Chlumec n. C. – kaple děkanství 17.00 h .
Mše svaté ve všedních dnech:
od pondělí 21. 3. 2016 (letní období)
Pondělí Chlumec n. C. – kostel sv.Voršila 18.00 h.
Středa Chlumec n. C. – kostel sv.Voršila 18.00 h.
Čtvrtek Lovčice – kostel 17.30 h.
Pátek Chlumec n. C. – kostel sv.Voršila 18.00 h.
BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2016
20. března NEDĚLE KVĚTNÁ - PAŠIJOVÁ
Chlumec n. C. - sv. Voršila 9.00 h.
Lovčice 11.00 h.
Mlékosrby 11.00 h.
24. března ZELENÝ ČTVRTEK
Lovčice 17.30 h.

Chlumec n. C. - sv. Voršila 18.00 h.
25. března VELKÝ PÁTEK velkopáteční obřady
Chlumec n. C. - sv. Voršila 18.00 h.
26. března BÍLÁ SOBOTA velikonoční vigilie
Chlumec n. C. - sv. Voršila 19.00 h.
27. března NEDĚLE
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Chlumec n. C. - sv. Voršila 9.00 h. - zpívaná
Lovčice 11.00 h.
Mlékosrby 11.00 h.
Stará Voda 15.00 h. – zpívaná
28. března VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Chlumec n. C. - sv. Voršila 9.00 h.
Účelové kostelní sbírky:
21. února - Svatopetrský haléř
6. března – Podpora Světového setkání mládeže
20. března - Plošné pojištění (1)
17. dubna - Kněžský seminář
15. května – Potřeby diecéze
Pravidelné aktivity na děkanství v Chlumci n. C.:
Náboženství – st. děti pondělí 15.00 – 16.00 h.
Náboženství – ml. děti čtvrtek 14.00 – 15.00 h.
Modlitby matek – středa 15.30 – 16.00 h.
Biblická hodina – středa 19.00 – 20.00 h.
Setkání po mši svaté – neděle 10.00 h.
Pravidelné aktivity na faře v Lovčicích:
Společenství dětí – v pátek 1x měsíčně dle domluvy
Manželská setkání - 1x měsíčně dle domluvy
FARNÍ VÝLET 2016:
Penzion Jiřetín pod Jedlovou, zajištěn pouze pro naši farnost (60 lůžek)
5. 5. – 8. 5. 2016; vhodný pro rodiny s dětmi i důchodce
Podrobné informace poskytne PaedDr. Vladimír Beňo
Tel: 731402267, mail:vladobe@volny.cz - účast nutno nahlásit do konce
března!

