
Farní zpravodaj – Velikonoce 2014 
Luka nad Jihlavou a Vysoké Studnice 

____________________________________________________________ 
 

VÍTĚZSTVÍ JE JISTÉ! 

 

Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty,  

díky Velikonocům můžeme říci: 

„Vítězství je jisté!“ 

 

Ať jsme v jakékoliv situaci, 

když už nejsme schopni lásky  

a nemáme odvahu jít dál,  

můžeme říci: „Vítězství je jisté!“  

 

Když nám zemře někdo, koho milujeme,  

a když se zdá, že neexistuje budoucnost,  

můžeme říci: „Vítězství je jisté!“  

 

Ráno o Velikonocích učedníci zjistili,  

že láska zvítězila nad nenávistí,  

přátelství nad zradou, život nad smrtí. 

„VÍTĚZSTVÍ JE JISTÉ!“ 

 

Timothy Radcliff OP 



Projekt Adopce na dálku Arcidiecézní charity Praha  

farnost Luka nad Jihlavou 
 

Farnost navázala spolupráci s charitou v roce 2002 a doposud 

pomohla ke vzdělání již celkem 7 dětem - 5 již studium dokončilo a další 2 

nadále podporujeme. Rádi bychom Vám je představili:  

1) Raghavendra L. Gabit – absolvoval 2letý kurz klimatizace a 

chlazení letadel 

2) Shaila Dayakshi – absolvovala 2letý počítačový kurz - naučila se 

psaní na stroji, těsnopisu, angličtinu 

3) Rekka Tajalapur – kurz šití na stroji - učitelka krejčovství 

4) Sermakani Valarmathi – vyšší střední škola sv. Josefa 

5) Shruthi N – vystudovala zdravotnický obor všeobecná porodní 

asistentka 

6) Anasuya Bandiyappa – chodí na základní školu  

7) Sanju Steeven – také chodí na základní školu 

Někteří z vás mají adoptované děti také soukromě v rodinách. 

Všem, kteří adopci podporují ať ve farní společné adopci či soukromě patří 

veliký dík. V každém dopise nás s vděkem děti pozdravují a ujišťují 

modlitbou, protože dostali v projektu charity šanci na vzdělání a 

samostatný život. Díky vzdělání dostanou práci a mzdu, ze které často dále 

podporují sourozence a rodiče.  

     Jaroslava Kolouchová + Eva Mátlová 

 

 
 
 



Kola pro Afriku  
V minulém zpravodaji jsme vás informovali o akci „Kola pro 

Afriku“. Do tohoto projektu jste se velice aktivně zapojili, a tak vám patří 
poděkování. Nashromáždilo se již přes 180 kol, z toho 60 jich bylo už 
odvezeno do centrálního skladu v Ostravě.  

Netrpělivě čekáme na další odvoz, aby se nám uvolnily prostory 
pro případné uskladnění dalších kol, v akci totiž pokračujeme. Pokud tedy 
máte doma přebytečná kola, a nemusí být jen funkční, tak je můžete dál 
přivážet na faru. Stačí se spojit s otcem Milošem (603 353 417) či s Lídou 
Krčálovou (731 402 678). Můžete se domluvit také s panem Stanislavem 
Blažkem, který se o uskladnění kol pečlivě stará. Několik fotografií 
z odvozu kol najdete ve fotogalerii na farních internetových stránkách 
www.farnostluka.cz   

 

Farní kalendář  
 

Poutě Zámecká kaple 1.6. Ostatní 1. svaté přijímání 4.5. 
 Bítovčice 15.6.  Varhanní koncert  25.5. 

Vysoké Studnice 15.6. Farní den 8.6. 
Petrovice 29.6. Misijní neděle  19.10. 
Kozlov 29.6.   
Velký Beranov 27.7.   
Puklice 17.8.   
Luka  24.8.   

 

Zpovídání před Velikonocemi 
 

Luka   V. Studnice  

Úterý 8.4. 
17.00 – 17.50  

(o. Miloš) 
především pro děti 

 
 

Pátek 11.4. 
17.00 – 18.50  

(o. Miloš) 
Středa 9.4. 

16,30 – 17,55 
(o. Miloš) 

Sobota 12.4. 
8.00 – 11.00 

(o. Miloš + o. Jindřich) 
Sobota 12.4. 

10.00 – 11.30 
(o. Bohdan) 

 

V kaplích ½ hodiny přede mší svatou. 



Bohoslužby o Velikonocích 2014 

 
 

Luka  
Vysoké 

Studnice 
Velký 

Beranov 
Puklice Kozlov Bítovčice 

Sobota 12.4. --- 9.30 19.00 --- 19.00 --- 

Květná  
neděle 

13.4. 
7.45; 
11.00 

11.00 --- 9.30 --- --- 

Pondělí  
Svatého týdne 

14.4. --- --- --- --- --- --- 

Úterý  
Svatého týdne 

15.4. 18.00 --- --- --- --- --- 

Středa  
Svatého týdne 

16.4. --- 18.00 --- --- --- --- 

Zelený  
čtvrtek 

17.4. 19.00 19.00 --- --- --- --- 

Velký  
pátek 

18.4. 19.00 19.00 --- --- --- --- 

Bílá  
sobota 

19.4. 21.00 20.00 --- --- --- --- 

Neděle 
Zmrtvýchvstání 

20.4. 
7.45; 
11.00 

11.00 --- 9.30 --- --- 

Velikonoční 
pondělí 

21.4. 7.45 8.00 9.30 --- 9.30 --- 

Úterý  
velikonoční 

22.4. 18.00 --- --- --- --- --- 

Středa 
velikonoční 

23.4. --- 18.00 --- --- --- --- 

Čtvrtek 
velikonoční 

24.4. 
9.30 
DPS 

--- --- --- --- --- 

Pátek  
velikonoční 

25.4. 19.00 --- --- --- --- 18.00 

Sobota 
velikonoční 

26.4. --- --- 19.00 --- 19.00 --- 

2. neděle 
velikonoční 

27.4. 
7.45; 
11.00 

11.00 --- 9.30 --- --- 

 


