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             Listy sv. Voršily 

 

                                           č.3.– listopad 2016                                                           

ročník IX. 

 

 

¨ 

Milí farníci! 

Někteří z vás možná zaregistrovali, že srpnové číslo našeho farního 

zpravodaje nevyšlo. Důvod je prostý a všem známý: měnili se duchovní 

správci farnosti a s tím nastala i otázka jakým způsobem a zda budou 

některé činnosti ve farnosti, mezi něž patří i vydávání Listů, pokračovat 

dál. 

Jak vyplynulo ze setkání otce Arnošta s bývalými členy farní rady i 

ostatními zájemci o dění ve farnosti v září, farní zpravodaj zatím 

zůstane zachován. 

V úvodu si ještě připomeneme hlavní důvody stěhování kněží, jak je 

uvádí Katolický týdeník. 

 

Ke kněžskému životu patří i stěhování 

Změny v ustanovení kněží probíhají po celý rok, nejvíc se jich ale váže 

k začátku prázdnin. O změnu žádají sami kněží kvůli únavě, ubývání sil 

či složitému prostředí nebo ji za žádoucí pro kněze či farnost považuje 

biskup. Navíc je třeba postupně integrovat nově vysvěcené kněze. 

Stěhování je bezesporu velmi těžká záležitost, patří však k podstatě 

kněžské služby a bez podobných změn si správu diecéze vůbec nelze 
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představit. Tento proces je sice náročný, ale Bůh nakonec působí, že 

toto dílo přináší kněžím i farnostem nové podněty a růst. 

 

Naším novým duchovním správcem, jak už všichni víme, se stal 

Mgr. Ing. Arnošt Vidourek, Dr. Někteří farníci využili možnosti položit 

mu prostřednictvím našeho zpravodaje otázku osobní či profesní. 

Doufám, že tak přispěli k širšímu sdílení a možnosti většího poznání 

otce Arnošta. 

Kdy a kde jste se narodil a jak velká je vaše rodina? 

Narodil jsem se jednoho dne ve středu odpoledne v porodnici v Třebíči. 

A jak velká je moje rodina? Abych řekl pravdu, tak jsem ještě celou 

farní rodinu přesně nespočítal, ale v neděli se nás jenom v Chlumci 

schází kolem 50 farníků. Jinak se obvykle katoličtí kněží nežení, takže 

žádnou vlastní rodinu nemám. Pokud má někdo na mysli rodinu, ze 

které pocházím, tak mám šest mladších sourozenců. 

Jakého jste dosáhl vzdělání a jak obohatilo vzdělání váš duchovní 

život? 

Mám základní vzdělání (ZDŠ). Také středoškolské s maturitou 

(gymnázium). Pak mi ještě přibyly některé tituly za univerzitní a 

doktorandské studium chemie na Univerzitě v Pardubicích a AV ČR a 

ve srovnání s tímto studiem pak jsem získal ještě jeden titul za „nižší 

ministrantskou“ na teologické fakultě UK v Praze. Vzdělání však není 

pouze o kvantitě znalostí, ale spíše o orientaci a přehledu, kde kvalitní 

informace získat a jak s nimi nakládat. Souběžně s každým vzděláním 

by člověk měl rozšiřovat i duchovní stránku osobnosti. 

Kde jste působil a co jste si při změně působení odnášel za poznání? 

Po studiu na VŠCHT Pardubice jsem nastoupil ve VÚOS (Výzkumný 

ústav organických syntéz) v areálu Semtína. Mezitím jsem absolvoval 

roční vojenskou službu. Po nějaké době jsem pak krátce působil jako 

asistent na Katedře anorganické chemie a nakonec jsem zakotvil ve 

Společné laboratoři chemie pevných látek při Akademii věd České 

republiky. Pak následovala teologická část a po vysvěcení na kněze 

v roce 2003 jsem působil dva roky v Kutné Hoře jako farní vikář, pak 

jako administrátor sedm let ve Slatiňanech, Žumberku a Včelákově a 
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čtyři roky ve Skutči a Předhradí. A co jsem si při změnách odnášel za 

poznání? Než všechno vybalím a zařídím, tak se stěhuji. Takže některé 

méně důležité věci nechávám v krabicích, abych si ulehčil další 

stěhování. Přesuny z farností probíhají zatím také směrem: méně 

farníků, více kostelů. A co se týče Slatiňan a Skutče, tak i to, že stromy, 

které jsem tam zasadil, a začaly plodit, už nebudu sklízet. Hlavně však 

poznávání nových přátel, se kterými se občas rád setkávám. 

Co byste chtěl v Chlumci změnit či přinést nového? 

Myslím, je to předčasná otázka. Nejprve se snažím poznávat lidi, 

zvyklosti a možnosti. Můj předchůdce Pavel zde vykonal mnoho 

záslužné práce, a tak bych rád navázal na to, v čem je potřeba 

pokračovat.  

Jaká je vaše představa o životě celé farnosti? 

Důležitější je realita než představa. Je tu mnoho nového i jiného, co 

jsem zatím v předcházejících působištích nezažil. Důležité je přijetí 

z obou stran - farníků i kněze. Když bych se vrátil k té představě, tak je 

to představa živé farnosti. 

Jaký způsob spolupráce a komunikace s farníky vám vyhovuje? 

Nacházet vzájemně cestu k sobě. 

Jezdíte hodně na kole; děláte to více pro své zdraví, z úcty k přírodě, 

jako zálibu či z jiného důvodu? 

Nevím, zda jezdím hodně nebo málo, ale je pravda, že se často 

dopravuji na kole.  Odpovím asi takto: než jsem se stal knězem, tak 

jsem auto nepotřeboval a byl jsem zvyklý jezdit na kole nebo 

hromadnou dopravou. Nyní sice auto mám (první a ojeté), ale jízda 

autem mě nebaví. Na kole mohu zaparkovat téměř kdekoli, když je 

někde uzavírka, tak se dá kolo přenést a pak jet po silnici bez provozu 

ostatních vozidel. A také to vzhledem k mým možnostem vychází 

levněji. A zatím mě to také ještě baví. 
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Budete pořádat či se zúčastňovat farních cyklovýletů? Určitě znáte 

spoustu zajímavých míst v okolí. 

Zrovna nedávno (17. a 18. září) jsem nabízel ekumenickou akci „Do 

kostela na kolech“ a nějak jsem si nevšiml, že by to někoho oslovilo. 

Můžeme se pochopitelně někam občas podívat. Na to, že jsem zde něco 

přes dva měsíce, se jistě nemohu srovnávat s vašimi znalostmi po okolí. 

Některá zajímavá místa v okolí jistě znám: od Jičína směrem na sever, 

okolí Prahy, Kutná Hora, ze Slatiňan směrem na Vysočinu a asi bych 

mohl vyjmenovat i další vzdálenější místa. Kam tedy nějaké odpoledne 

vyrazíme? 

Jaké oslovení je vám osobně nejbližší.  

Začnu z opačné strany. Nevnímám oslovení „děkan“ jako označení mé 

funkce. Je to pouhé fiktivní označení, které v tom provedení, jaké mám 

ve jmenovacím dekretu, nemá oporu v kanonickém právu. Pokud to 

někdo míní používat, tak prosím celé označení, tedy: „děkan na dobu 

sedmi let, tj. do 31. července 2023“ (pozn.: toto označení mám stejně 

pouze pro farnost Chlumec, pro farnost Lovčice jsem administrátorem). 

Navíc je to také zavádějící pojem, vzhledem k praxi moravských 

diecézí, kde funkce děkana je na úrovni českých vikářů. Takže, pokud 

doma (na Moravě) bych se nechal tímto označením oslovovat, tak by 

mě považovali za někoho jiného, než ve skutečnosti jsem. Další 

nesprávné oslovení (či psaní) je pater (P.). To je vyhrazeno řeholním 

kněžím. Běžné označení je tedy „otče“, někdo používá akademické 

označení podle titulu. A pochopitelně u těch nejbližších křestní jméno. 

Mohl byste vysvětlit, v čem se liší administrátor a farář a jaké mají 

povinnosti? 

Povinnosti jsou zhruba stejné. Rozdíl je v případě přeložení, kdy platí 

určitá pravidla pro faráře, v případě administrátora žádná speciální 

ustanovení neexistují. Pokud se nemýlím, tak poslední ustanovení farářů 

v naší diecézi bylo před více jak devíti lety (kdo byl tehdy knězem víc 

jak deset let, dostal tuto funkci automaticky, kdo byl knězem 5 – 10 let, 

musel složit farářské zkoušky). Myslím, že zásadní rozdíl je v pohledu 

důvěry či nedůvěry vůči kněžím ze strany těch, kdo o tom rozhodují. 

Takže i z předešlých odpovědí vyplývá, že farářem nejsem a tedy toto 

oslovení na mou osobu je také nesprávné. 



- 5 - 

Zúčastní se v červnu naše farnost noci kostelů? 

 „Noc kostelů“, si myslím, není záležitostí pouze správce farnosti ale 

celé farnosti. Její názor a aktivitu jsem však ještě nezjišťoval, takže nyní 

nemohu odpovědět. Ze zkušeností z minulých působišť mohu říci, že 

není příliš vhodné konat tuto akci každý rok ve stejném kostele. 

Chtěl byste nějak podpořit vznik společenství dětí v Chlumci? 

Pokud budou děti a zájem, tak určitě ano. 

Hrajete na nějaký hudební nástroj? 

V současné době už dlouhou dobu ne. Pokud tedy nepočítám lidský 

hlas. Dříve jsem hrával na housle (v určitém období souběžně ve 

čtyřech orchestrech či skupinách), zkusil jsem i klavír a flétnu. Ale to už 

je hodně dávno. V Pardubicích jsem pak také několik let zpíval ve 

Vysokoškolském uměleckém souboru, se kterým jsme procestovali 

značnou část Evropy. 

Na kdy plánujete nové volby do pastorační rady? 

Po zkušenostech z předchozích působišť asi tak po půl roce působení ve 

farnosti. Týká se to i ustanovení ekonomické rady farnosti, která je 

z hlediska funkce důležitější. 

Budete chtít pořádat na faře nějaké aktivity? K čemu by měla hlavně 

sloužit fara. 

Fara je zázemím farnosti. Kromě bytu správce farnosti, depozitáře a 

úřadu může být i místem setkávání a vzdělávání. Zde v Chlumci je to i 

místo pro mše sv. v zimním období ve všední dny. 

Z pohledu člověka, který nic nepotřebuje a v neděli přijde do kostela na 

mši sv., se může zdát, že se nic na faře neděje. Zdánlivě to tak může 

vypadat, ale vykonávání úřadu je také např. příprava snoubenců na 

svátost manželství, příprava rodičů na křest dítěte, vedení účetnictví 

farnosti, starost o využití a zajištění majetku farnosti, příprava smluv, 

bezpečnostní předpisy, opravy běžné a opravy památek, součinnost při 

přípravě oprav a žádosti o granty (někdy je k jednomu grantu potřeba i 

17 různých potvrzení). Vedle toho je i spousta činností mimo faru – 

většinou výuka náboženství na školách (zde tedy na faře), komunikace 

s biskupstvím, vikariátní účetní a stavebním technikem, komunikace se 
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stavebním úřadem, památkáři, krajem, představiteli obcí či měst, 

projektanty, restaurátory, stavebními firmami atd. Proto je také nutné 

často jednat na příslušných úřadech, které jsou mnohdy mimo území 

farnosti. 

Která témata by podle vás měla být na biblické hodině probírána? 

Asi témata směrem k tomu, co rozšíří či obohatí znalosti posluchačů. 

Nemusí to být nutně téma Bible, ale třeba i to, co se týká církve. Chtěl 

bych proto na začátek zkusit témata, která Benedikt XVI. rozebírá 

v dvoudílné knize Ježíš Nazaretský. 

 

 Děkujeme otci Arnoštovi za odpovědi 

 

 

Plánovaná výstava betlémů 

 

Městské muzeum Loreta spolu s OsKs plánuje i na letošní rok do 

kostela Nejsvětější Trojice v Chlumci nad Cidlinou výstavu betlémů. 

Mám radost, že ani letos není problém s poskytnutím těchto krásných 

prostor a Římskokatolická farnost Chlumec nad Cidlinou se tak stává 

dalším spolupořadatelem předvánoční výstavy. 

Kdo navštívil loňskou výstavu, možná si ještě vybaví obdivuhodný, tři 

metry široký betlém, který zhotovil a zapůjčil pan Ondřej Vávra z 

Nového Bydžova. Při jeho vracení byl z prostředí kostela tak nadšen, že 

slíbil zapůjčit celou svoji sbírku. Letos svůj slib potvrdil a tak se 

můžeme těšit na další krásné exponáty. Z Bydžova jich letos přivezu asi 

šedesát, tak mi držte palce, ať se jich podaří umístit co nejvíc. 

Pan Vávra je zároveň i zdatný hudebník, který mimo jiné hraje také na 

varhany. Poprosila jsem ho proto, zda by nebyl ochoten při otvírání 

výstavy rozeznít varhany v nejstarší chlumecké památce a i tato moje 

prosba byla vyslyšena. A tak mám radost, že k těm, kteří mají zážitek z 

toho, že po letech mohli kostel navštívit, přibudou i ti, kteří poprvé 

uslyší, jak zní varhany u Trojice. Bohužel v tuto chvíli nemohu upřesnit 

čas koncertu, ale vše bude podrobně rozepsáno na plakátech. Výstavu 

plánuji od 27. 11. do 18. 12. 2016. 

 Helena Krátká  
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Program vánočních bohoslužeb ve farnostech Chlumec 

nad Cidlinou a Lovčice: 

Mše svaté 

24. 12. sobota – Štědrý den 

     16:00 mše sv. v Lovčicích 

     17:00 rozdávání betlémského světla na návsi v Lovčicích 

(u betléma) 

 

     20:30 – mše sv. v Babicích 

     22:00 – mše sv. v Mlékosrbech 

     22:00 – bohoslužba slova ve Staré Vodě 

     24:00 – mše sv. Chlumci nad Cidlinou 

 

25. 12. neděle – Slavnost Narození Páně 

       8:00 – mše sv. ve Staré Vodě 

       9:30 – mše sv. v Chlumci nad Cidlinou 

     11:00 – mše sv. v Lovčicích 

     11:00 – mše sv. v Mlékosrbech 

 

26. 12. pondělí – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

       8:00 – mše sv. ve Staré Vodě 

       9:30 – mše sv. v Chlumci nad Cidlinou 

     11:00 – mše sv. v Lovčicích 

     11:00 – mše sv. v Mlékosrbech 
 

27. 12. úterý – Svátek sv. Jana Evangelisty 

       9:30 – mše sv. v Chlumci nad Cidlinou 

 

28. 12. středa – Svátek svatých Mláďátek, mučedníků 

 

29. 12. čtvrtek 

     16:00 – mše sv. v Lovčicích 
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30. 12. pátek – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

     17:00 – mše sv. v Chlumci nad Cidlinou 

 

31. 12. sobota – Připomínka sv. Silvestra 

     16:00 – mše sv. v Chlumci nad Cidlinou 

 

1. 1. neděle – Slavnost Matky Boží, P. Marie 

       8:00 – mše sv. ve Staré Vodě 

       9:30 – mše sv. v Chlumci nad Cidlinou 

     11:00 – mše sv. v Lovčicích 

     11:00 – mše sv. v Mlékosrbech 

 

Další pozvánky 

18. 12. neděle 

     Betlémské světlo v kostele sv. Voršily v Chlumci 

     13:00 – 15:00 – příležitost ke svátosti smíření v Chlumci 

     Adventní koncert v kostele sv. Voršily v Chlumci 

 

21. 12. středa 

     Adventní koncert v kostele sv. Magdalény v Nepolisech 

     17:00 Adventní koncert v kostele sv. Bartoloměje v Lovčicích 

(společný program žáků ZŠ Lovčice a dětí navštěvujících 

 náboženství)  

 

30. 12. pátek 

     17:00 Vánoční koncert skupiny Kantoři v kulturním domě 

v Lovčicích 


