
Farní zpravodaj - Vánoce 2014 
Luka nad Jihlavou a Vysoké Studnice 

_______________________________________________________ 
 

Bůh se stal dítětem 

Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se 

proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. 

Rozumíte, k jaké proměně došlo? Poprvé mohla žena sdělit 

celou pravdu: „Bože můj, synu můj“.   

Nyní už nemám strach. Je-li Bůh dítětem položeným tam na 

slámě v jeskyni, pak mi už nenahání strach. A jestliže mohu i já 

vedle Marie šeptat: „Bože můj, synu můj“, pak ráj vstoupil do 

mého domu a přinesl mi opravdový klid.    

Mohu mít strach ze svého otce, zvlášť jestli jsem ho ještě 

nepoznal, ale z toho dítěte nikoli. Z dítěte, které hladím a které 

se ke mně vine, z děťátka, které si žádá moji ochranu a lásku, 

strach nemám.  

Už nemám strach. Pokoj, jenž je opakem strachu, je nyní se 

mnou. Jedinou námahu, kterou musím vynaložit, je věřit. A 

uvěřit, to znamená zrodit. Věřím-li, pokračuji tím v procesu, 

kterým Ježíš-dítě přichází na svět.  

Maria, věřím jako ty, že to dítě je Bůh, tvůj syn, a klaním se 

mu. Klaním se jeho přítomnosti zde ve schránce, kterou 

schovávám pod kabátem, kde on je uschován ve velmi křehkém 

znamení chleba, ještě křehčím než je tělo. Slyším tě, Maria, jak 

čas od času v Betlémě opakuješ: „Bože můj, synu můj“. 

Carlo Carretto 
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Farní „kalendář“  

Milí farníci, blíží se konec roku, a tak se nabízí možnost 

ohlédnout se zpět. Jak jsme tedy uplynulý rok jako farnost prožili a 

co nás asi čeká?  

V uplynulém roce se podařilo jistě mnoho dobrého. Z roviny 

duchovní bych chtěl zmínit postní obnovu pod vedením o. Adama 

Ruckého. Z úhlu pohledu stavebního bych uvedl opravu sociálního 

zařízení na kaplance. Z hlediska společenského života bych asi zmínil 

farní kavárnu. Po stránce finanční nemohu nezmínit, že se podařilo 

splatit všechny pohledávky spojené s opravou varhan i sociálního 

zařízení na kaplance. Za vaše různé přispění k výše uvedeným 

činnostem ale i k mnoha dalším bych vám chtěl touto cestou 

poděkovat (farní ples, farní den, dětské mše sv., tábory, přispívání 

do mnoha sbírek, starost o objekty v obou našich farnostech, osobní 

úsilí o prohlubování duchovního i společenského života farnosti, 

atd.).  

Kudy by se mohl ubírat život našich farností příští rok? Po 

stránce stavební nás v Lukách čeká úprava vnitřního uspořádání fary 

a s tím související stavební práce. Možná se ptáte proč? Dosluhuje 

20 let starý plynový kotel (technik již nechce provádět údržbu, 

protože již nejsou náhradní díly) a čeká nás jeho výměna. Nutnou 

výměnu kotle bychom spojili s novým uspořádáním některých 

místností na faře. Bydlení kněze by se přesunulo nad kuchyň a 

kancelář a vytvořil by se tím logický celek pro vytápění a tím i 

předpoklady pro úsporu energií. Při té příležitosti by se také 

vybudovalo v prvním patře nové sociální zařízení.  
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Také bychom rádi opravili oprýskanou část hlavního oltáře 

v kostele, nátěrem ošetřili vstupní dveře do kostela, okna na věži a 

provedli také nátěr plechu na střeše kaplanky. 

Z budování na faře bych chtěl ještě zmínit plánovanou 

realizaci ohniště na farní zahradě, abychom se mohli scházet např. i 

u táboráku. Uvidíme, na co budeme stačit časově, personálně i 

finančně.  

Ve Vysokých Studnicích musíme technicky vyřešit praskající 

zdi na schodišti na kůr. Dále je také třeba vážně přemýšlet, co 

uděláme se studnickými varhanami, které jsou ve špatném stavu. 

V Kozlově na kapli opadává omítka. Ve spolupráci s obcí 

bychom otloukli část fasády, celou stavbu „podřízli“, nechali 

vyschnout a časem zase uzavřeli omítkou a novým nátěrem fasády.  

Je třeba však budovat nejen z cihel a kamení, ale především 

budovat vztah s Ježíšem. Proto bych vás chtěl pozvat k postní 

duchovní obnově 20. - 21.2. Opět mezi nás přijede otec Adam Rucki, 

který dokáže živým a poutavým způsobem přiblížit Ježíšovo poselství 

a povzbudit k životu z víry. Již nyní si, prosím, poznamenejte do 

svých kalendářů uvedené dny, abychom je mohli společně prožít a 

nechat se povzbudit na cestě za Ježíšem.  

Bude pokračovat příprava na biřmování, proto pamatujme 

na biřmovance a jejich kmotry ve svých modlitbách. Co se opakuje 

každý rok, bereme už tak nějak automaticky a možná v modlitbě 

myslíme spíše na ty skutečnosti mimořádné, ale duchovní podporu 

potřebuje i to, co je „pravidelné“, jako např. příprava na 1. svaté 

přijímání. Duchovní podporu potřebují i farní ples, farní den, tábory 

a další akce života farnosti, které se na první pohled jeví jako méně 

duchovní, ale k životu křesťana patří, protože jsme povoláni žít 
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v tomto světě. Proto život našich farností – duchovní i společenský -  

neustále provázejme svojí modlitbou.    

Nastávající rok bude v České církvi rokem Eucharistického 

kongresu, jehož vrcholem bude slavnostní bohoslužba v Brně v říjnu 

příštího roku. Kongresu bude předcházet přípravné období ve 

farnostech: každý měsíc má svoje téma, které bude připomenuto 

v některé z homilií toho měsíce. Navíc jsme zváni k tomu, abychom 

na dané téma prožívali společné adorace. K tomu bychom využili 

adorace na první pátek v měsíci. Více o Eucharistickém kongresu je 

uvedeno níže. 

Jak přesně proběhne nastávající kalendářní rok, nevíme. 

Naše představy se nemusí zcela ztotožňovat s realitou, která přijde. 

Určitě se ale nastávající rok snažme prožít ve věrnosti Bohu a v lásce 

k bližnímu, a tak se na nás jistě naplní slova z listu Římanům, že těm, 

kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. 

o. Miloš 

 

Eucharistický kongres 

Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, má život věčný a já ho 

vzkřísím v poslední den, říká Kristus svým učedníkům. V Eucharistii, 

Smlouvě Nového zákona, nám zanechává konkrétní, hmatatelný 

pokrm a nápoj, každodenní výživu pro věčný život. Naše nesmrtelná 

duše, stvořená k podobě a obrazu Božímu, potřebuje být živena 

samotným Bohem. Tohoto nejsvětějšího pokrmu a podílu na 

Kristově oběti se nám dostává při mši svaté. 
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I po ní Kristus zůstává mezi námi přítomný ve svatostáncích 

kostelů na celém světě, aby přebýval uprostřed svého lidu a aby se 

každý z nás z tohoto daru mohl radovat, neustále z něj čerpat posilu 

a učinit z Eucharistie středobod svého života. 

Abychom si tuto skutečnost připomněli a oživili ji ve svém 

vědomí, čeští a moravští biskupové svolávají na rok 2015 Národní 

eucharistický kongres ve dnech 15. - 17. října. Jeho završením bude 

společné setkání při slavení mše v sobotu 17. října 2015 v Brně, na 

které jsou srdečně zváni všichni kněží, jáhni i věřící lid celé naší 

země.  

Průběžná příprava bude v jednotlivých farnostech, 

doprovázená šesti společnými tématy - Eucharistie a 

jednota,  Eucharistie a společenství, Eucharistie a solidarita, 

Eucharistie a evangelizace, Eucharistie a Maria, Obnovení slavení 

Eucharistie. Více se můžete dozvědět na stránkách www.nek2015.cz  

Příprava i průběh Eucharistického kongresu má za cíl 

podpořit prohloubení eucharistické úcty v celé zemi.  

Převzato z www.nek2015.cz 
 

 

Návštěvy nemocných 

Jako v jiných farnostech, tak i u nás kněží navštěvují 

nemocné. Duchovní péče o nemocné není jen zaopatřování 

nemocného před smrtí, ale jde o nabídku duchovního doprovodu.  

S ohledem na to, že naše farnosti mají mnoho obcí, není 

možné vědět o všech, kteří takovou službu potřebují. Proto prosíme, 

abyste se nebáli hlásit nemocné, kteří mají o návštěvu duchovního 

zájem, a my je s otcem Bohdanem navštívíme a budeme je rádi i dál 

navštěvovat.  
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Návštěva může spočívat v udělení svátostí, nebo jen 

v rozhovoru, či ve společné modlitbě. Tyto návštěvy mohou být 

pravidelně každý měsíc nebo po domluvě i v jiné časové periodě. 

Není to pro nás obtěžování, ale součást naší služby, kterou rádi 

konáme. 

Rovněž bychom chtěli připomenout, aby každý, kdo chodí 

pravidelně do kostela a vážněji onemocní, se nebál zavolat k sobě 

kněze, aby mu posloužil svátostmi. Také člověk, který podstupuje 

nějakou vážnější operaci, může (a je to velmi vhodné) požádat před 

nástupem do nemocnice o udělení svátosti nemocných.  

Píšeme tyto řádky, protože vnímáme jakýsi ostych zvát kněze 

k nemocnému. Nebojte se, rádi nemocným posloužíme, protože oni 

jsou pokladem každé farnosti, neboť se snaží ztotožnit s trpícím 

Kristem, jehož utrpení nám přineslo spásu. Nemocní, kteří své 

zdravotní obtíže nesou s Kristem, jsou velkým bohatstvím každé 

farnosti. 

o. Miloš., o. Bohdan 

 

Tříkrálová sbírka 

Stejně jako roky předchozí se uskuteční na začátku ledna 

Tříkrálová sbírka. V Lukách tuto sbírku organizují skauti, kteří prosí o 

pomoc z řad dětí i těch, kteří by děti doprovázeli (starší 15 let). Sraz 

bude v sobotu 3.1. v 8.30 hod. ve skleníku u Vaňků.   
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Živý betlém 

Skauti zvou  na živý betlém v neděli 21.12. v 15 hod. do 

kostela sv. Bartoloměje v Lukách. Při této příležitosti si budete moci 

domů odnést i betlémské světlo.  

 

Ples sdružení Petrov  

Již tradičně bychom vás rádi pozvali na devátý ples sdružení 

Petrov, který se bude konat v loucké sokolovně 24. ledna 2015 od 

19.30 hod. K poslechu a tanci bude hrát naše oblíbená a též tradiční 

skupina AMIX z Havlíčkova Brodu.  

Těšit se můžete na předtančení, tombolu a občerstvení. 

Pokud by někdo z vás chtěl pomoci s přípravou plesu, může se 

k nám připojit. Jestli někdo máte možnost získat nějaký dar do 

tomboly (např. v zaměstnání), budeme rádi – můžeme vystavit 

potvrzení.  

Vstupenky se začnou prodávat mezi vánočními svátky, jako 

vždy u Lukáše a Veroniky Kolouchových (tel. 737 581 519). 

Za plesový tým Eva Mátlová 

 
 

Zpovídání před Vánocemi 
 

Luka   V. Studnice  

Úterý 16.12. 
17.00 – 17.50 (o. Miloš) 

především pro děti 
 

 

Pátek 19.12. 16.30 – 17.50 (o. Miloš) Středa 17.12. 
15,30 – 16,55 

(o. Miloš) 

Sobota 20.12. 
8.00 – 11.00 

(o. Miloš + o. Jindřich) 
Sobota 20.12. 

9.30 – 12.00 
(o. Bohdan) 

 

V kaplích ½ hodiny přede mší svatou. 
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Bohoslužby o Vánocích 2014 
 

 Luka nad 
Jihlavou 

Vysoké 
Studnice 

Velký 
Beranov 

Puklice Kozlov Bítovčice 

21.12. 7.45; 11.00 11.00 --- 9.30 --- --- 

23.12. 7.30 --- --- --- --- --- 

24.12. 21.30 19.00 --- --- 17.00 --- 

25.12. 7.45; 11.00 11.00 --- 9.30 --- --- 

26.12. 7.45 11.00 9.30 9.30 --- --- 

27.12. --- --- 18.00 --- 18.00 --- 

28.12. 7.45; 11.00 11.00 --- 9.30 --- --- 

29.12. --- --- --- --- --- --- 

30.12. 18.00 --- --- --- --- --- 

31.12. 17.00 17.00 --- --- --- --- 

1.1. 7.45; 11.00 11.00 --- 9.30 --- --- 

2.1. 18.00 --- --- --- --- 17.00 

3.1. --- --- 18.00 --- 18.00 --- 

4.1. 7.45; 11.00 11.00 --- 9.30 --- --- 
 

Farní kalendář 2015 

Poutě Zámecká kaple 17.5. Ostatní Živý betlém 21.12. 

 Vysoké Studnice 31.5.  Tříkrálová sbírka 3.1. 

Bítovčice 14.6. Farní ples 24.1. 

Petrovice 28.6. Duchovní obnova 20.-21.2. 

Kozlov 28.6. 1. svaté přijímání 26.4. 

Velký Beranov 26.7. Farní den 7.6. 

Puklice 16.8. Misijní neděle 18.10. 

Luka nad Jihlavou 23.8.   

______________________________________________ 

Farnost Luka nad Jihlavou a Vysoké Studnice 

tel. fara 567 219 380; o. Miloš 603 353 417; o. Bohdan 739 873 412 

www.farnostluka.cz; farnostluka@seznam.cz  

http://www.farnostluka.cz/
mailto:farnostluka@seznam.cz

