
Farní zpravodaj – Velikonoce 2015 
Luka nad Jihlavou a Vysoké Studnice 

_______________________________________________________ 
 

Nezměnil svět zabíjením, ale tím, 

že se sám nechal přibít na kříž 

 

Ježíšův potupný konec měl znamenat definitivní 

vítězství nenávisti a smrti nad láskou a životem. Ale 

nestalo se tak! Na Golgotě byl sice vztyčen kříž, na 

kterém visí mrtvý muž, ale tento muž byl „Synem 

Božím“.  

O Velikonocích prožíváme tragickou událost 

jedinečného muže, který změnil svět nikoliv tím, že 

zabíjel druhé, ale tím, že se sám nechal zabít přibitím 

na kříž.  

Tento člověk, který svým vrahům odpouští, když 

ho zabíjejí, je Synem Božím, který „nelpěl na tom, že 

je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe 

přirozenost služebníka... ponížil se a byl poslušný až k 

smrti, a to k smrti na kříži“ (Flp 2,7-8).  

Benedikt XVI. dne 11. 4. 2009 
(převzato z www.pastorace.cz) 

 

 

 

 



Než půjdu příště na mši svatou… 

Jak již víte, letošní rok se připravujeme na Národní 

eucharistický kongres, který má mimo jiné za cíl prohloubit slavení 

eucharistické liturgie. Přijměte tedy několik myšlenek převzatých 

z internetu k jejímu prožívání i k přípravě na ní. 

ZTIŠENÍ (příprava na mši svatou) 

Přicházíme na mši svatou. První, co máme udělat, je přijít 

včas a ztišit se před Bohem. Když dobíhám nebo dokonce přicházím 

pozdě, těžko se mohu stihnout ztišit a naladit na to, co se slaví a 

kvůli čemu jsem přišel.  

Ztišení není jenom o tom přestat mluvit. Nejde jenom o 

slova, ale o vnitřní zklidnění se. Ztišit se nejde na povel. Chce to 

trénink a také prostor. Stěží se mohu zklidnit a vůbec prožívat mši 

sv. u dveří kostela, kde všichni procházejí či přicházejí. 

Věřící se oltáře často bojí, stávají vzadu. Proč? Katolík se 

přece nikam necpe. My jsme tak nějak divně skromní. My se tak 

jakoby z dálky díváme na ty věci a vyhodnocujeme je. Přece nemůžu 

stát v první řadě. Zde ta naše skromnost není na správném místě. 

Jak chceš pohladit dítě z dálky? Jak chceš podat ruku dobrému 

příteli? Musíš jít blíž, na dotyk. Chceš přece prožít mši svatou.  

Když se s někým blízkým bavím, chci mu něco důležité sdělit, 

tak to přece nekřičím přes celou ulici, ale jdu za ním a hovořím s ním 

z očí do očí. Když na sebe křičíme přes ulici, nebo jedeme v autě a 

zdravíme se, tak je to na dálku, pouze pokynem a každý si pak jdeme 

po svém. Mám svůj plán. Nepočítám s tím, že mi ten druhý do mého 

plánu vstoupí. Ale tady jde o něco jiného, tady jde o to, že já se 

těším, že Bůh mi vstupuje do mého plánu. Proto ta příprava přede 

mší svatou je také o tom, že přijdu včas a trochu se naladím.  



Praktická rada:  Přicházet na mši o několik minut dřív, 

abychom měli ke ztišení příležitost časovou i „prostorovou“. 

  

KYRIE, ELEISON (úkon kajícnosti) 

Přijdeme do kostela a řekneme: „Bože, tak jsem tady. Za 

chvíli půjdu ke svatému přijímání…“ A Bůh řekne: „Víš, ale… ráno – 

to bylo co? Nebo včera večer…?“ A nakonec člověk může říct: „Aha, 

Bože. Máš pravdu. Já jsem se nezachoval/a dobře.“ 

Nejde o to drásat se! Nejde o to se nějakým způsobem srážet 

k zemi! Jde o to uvědomit si: „Ano, Bože, já jsem se zachoval/a 

špatně.“ Ale já se nepřibližuji k Bohu jako k někomu, kdo mě tvrdě 

potrestá, že jsem udělal/a něco špatně, ale přibližuji se k Bohu, který 

moje hříchy zahlazuje. 

Praktická rada č.1:   Bití v prsa:  Říkáme: „Je to má vina, má 

veliká vina.“ A přitom se bijeme v prsa. Toto gesto může mít dvojí 

význam: Buď ukazuji na sebe – je to má vina. Já jsem hříšník. 

Druhým významem tohoto gesta je, že já zasloužím trest. Biji se, 

zasluhuji bití. Pamatujme na to. Aby to nebylo jenom takové, že 

nevím, proč to dělám. Dělají to všichni, tak to dělám i já – jenom 

takové poklepání. 

Praktická rada č.2:   „A proto prosím: Matku Boží, Pannu Marii, 

všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha 

přimlouvali.“ Zkusme na to myslet. Zkusme si uvědomit, že když kněz 

říká do mikrofonu: „Prosím vás, bratři a sestry, abyste se za mě u 

Boha přimlouvali,“ že on vás o to skutečně prosí! „Modlete se za 

mě, prosím vás.“ „A vy se za mě taky modlete.“ „A vy za mě…“ Není 

to nádhera? Hned na začátku mše svaté vytvořit takové společenství 

kolem oltáře, kdy se vzájemně prosíme o modlitbu a prosíme o 

přímluvu celé nebe? 



SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU 

Nádherný hymnus Sláva na výsostech máme jako takovou 

předehru k tomu, abychom dokázali vstoupit do atmosféry mše 

svaté, do atmosféry díkůvzdání. Dělat svým životem to, co dělal 

Ježíš. Na lásku máme odpovědět láskou. Na obdarování máme 

odpovědět darem. Na vydanost máme odpovědět darováním sebe. 

Kéž si to všechno uvědomíme. 

Praktická rada:  Možná se vám stává, že přesto, že je to 

krásný hymnus, tak kolikrát v neděli než „dofuníme“ do konce, už 

ani pořádně nevíme, o čem to bylo. Dejme si tu práci se nad 

jednotlivými slovy zamyslet! 

BOŽÍ SLOVO 

Slovo a Eucharistie k sobě patří tak těsně, že jedno nelze 

pochopit bez druhého. Připomeňme slova sv. Jeronýma: „Kdo nezná 

Písmo, nezná Krista.“ Jak chceme poznat Krista v eucharistii, když jej 

nepoznáme z Písma svatého?  

Praktická rada:  Je nám Boží slovo lhostejné? Tak prosme 

Boha v modlitbě, aby nám dal lásku k Božímu slovu. Nemusíme dělat 

hned velké kroky a číst celou Bibli, stačí, když si řekneme, že si 

během roku přečteme všechna evangelia. Popřemýšlejme o tom, 

zkuste si to doma rozepsat, spočítat kapitoly – vyjde nám tak jedno 

evangelium na tři měsíce,…  

 



PROSBY VĚŘÍCÍCH 

My máme tendenci, když nám teče do bot, prosit za sebe. 

Ale je nesmírně potřebné, důležité a krásné modlit se za druhé. To 

se děje právě při přímluvách. Přímluvy jsou naší odpovědí na slyšené 

Boží slovo. Mají 4 hlavní body – modlíme se při nich za: 

1)      církev a její potřeby 

2)      svět (národní a světové záležitosti) 

3)      ty, kteří trpí nedostatkem a obtížemi  

4)      přítomné shromáždění  

Praktická rada:  Boží slovo, které dnes zaznělo, se týká 

jednak mě samotného, ale také společenství, ve kterém žiji – tj. 

církve, rodiny atd. Za všechny potom můžeme prosit. 

 

CHLÉB A VÍNO 

Chleba a víno, které přinášíme, jsou při mši svaté proměněny 

v tělo a krev Kristovu. Tělo v biblickém významu značí celý život se 

vším, co jej tvoří – spíše všechno to pozitivní z lidského života: 

zdraví, schopnosti, city, nadání atd. A krev, jak asi tušíme, 

značí smrt.  

Pamatujme, že co není položeno na oltář, nemůže být 

proměněno! Co nedám Bohu ze svého života, s tím Bůh nemůže dál 

pracovat. On nepřekračuje naši svobodu. 



Praktická rada:  Když prožíváme obětní průvod, nemáme 

jenom přihlížet a pasivně pozorovat, jak někdo přináší dary! V tomto 

okamžiku bychom se měli snažit „přinést“ sami sebe. Odevzdat 

Bohu chléb jako zástupce všeho dobrého, co prožíváme. A víno jako 

zástupce všech těžkostí a toho, co není v našem životě dobré – ať je 

to neúspěch, nemoc, omezenost, závislost atd. Při obětním průvodu 

jsme tím hlavním darem, materiálem, který má být proměněn, MY 

SAMI.  

VZHŮRU SRDCE 

Eucharistická modlitba začíná dialogem, kdy kněz říká: „Pán 

s vámi!“ To znamená buď „Pán JE s vámi“ nebo „Pán AŤ JE s vámi.“ 

Obojí je krásné. A všichni přítomní odpoví: „I s tebou!“ 

Kněz řekne výzvu: „Vzhůru srdce! (Pozvedněme srdce k 

Bohu!)“ A všimněme si, že lidé řeknou velmi odvážnou větu: „Máme 

je u Pána!“ To je opravdu odvážné. Protože někdy, jak se z toho 

často zpovídáme, máme při mši svaté srdce kdovíkde všude 

možně…  

Jeden kněz říkal svým farníkům na tomto místě: „Pokud máte 

svoje srdce opravdu u Pána, pak vzdávejme díky Bohu, našemu Otci“ 

Praktická rada:  Když zaslechneme výzvu „Vzhůru srdce!“, 

máme se snažit, aby naše srdce bylo opravdu u Něj a soustředěné. 

 

 



TO ČIŇTE NA MOU PAMÁTKU 

O jakou památku se jedná? To, že kněz dělá Kristova gesta a 

říká Kristova slova, nemá být pouze jakýmsi připomenutím, imitací, 

pašijovou hrou, která nám má přiblížit, co se tenkrát stalo. Skrze 

památku v eucharistickém slova smyslu vstupujeme přímo do toho 

okamžiku dění, kdy se Ježíš za nás obětuje.  

„…ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou“. Co 

to znamená? Ten, kdo přijme Krista v eucharistii, měl by být 

otevřený také pro druhé a proměňovat svůj život podle Ježíšova 

příkladu. Víme, že Jeho život byl životem oběti a životem darování 

se. A my v této chvíli prosíme za to, ať jsme této proměně otevření, 

ať jsme ochotni žít život oběti a darování sebe sama. Dobrým 

příkladem života podle Kristova vzoru nám může být třeba Matka 

Tereza.  

Praktická rada:  Po slovech  „Skrze něho a s ním a v něm je 

tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha 

Svatého po všechny věky věků.“  přichází chvíle, kdy by mělo zaznít 

to, co často nezaznívá: JASNÉ a ZŘETELNÉ „AMEN!“ Toto „amen“ je 

největší a nejdůležitější z celé mše svaté. Je to naše vyznání, jasný 

manifest toho, že chceme, aby se to, o co jsme prosili, skutečně 

stalo. Proto pamatujme na velikost tohoto zvolání. 

 

 

 

 



OTČENÁŠ A POZDRAVENÍ POKOJE 

Řeknu vám příběh jednoho věřícího. Tento křesťan, otec 

jednoho kněze, byl v době komunismu za svou protistátní činnost 

zavřený, trpěl pro svoji víru. Aby ho potrestali, zavřeli ho na 

samotku, což byl nejtvrdší trest. Zkuste si představit být zavření 

v malé cele, která měla rozměry tak 2 x 4 metry, celý měsíc. Sami. 

Tento člověk mi říkal: „Víš, když mě zavřeli na tu samotku, přemýšlel 

jsem, jak to tam přečkat. A tak jsem každý den (celý den!) rozjímal 

nad jedním slovem modlitby Otčenáše. 

I my bychom se mohli scházet celý měsíc a přemýšlet každý 

den nad jedním slovem Otčenáše. Tak jako to dělal on na samotce a 

díky tomu to zvládl, protože tam nebyl sám. Byl tam s Bohem, 

křesťany, svatými… 

Praktická rada:   Při pozdravení pokoje podejme lidem kolem 

sebe ruku a ze srdce si popřejme pokoj. A jestliže něco máme proti 

druhému, tak mu upřímně odpusťme. A berme to vážně, protože za 

chvíli půjdeme ke svatému přijímání. 

NEZASLOUŽÍM SI… 

Kněz mi ukazuje Beránka Božího, který snímá hříchy světa, a 

já se před ním skláním a říkám: Pane, já si nezasloužím, abys ke mně 

přišel…“  Ale potom pokračujeme dál a říkáme „…ale řekni jenom 

slovo“ – tak jako to řekl ten setník: „Pane, stačí, když řekneš slovo a 

můj chlapec bude uzdravený. Vždyť Tobě stačí říct jenom slovo.“ Tak 

kdo nás tedy může očistit a připravit na okamžik svatého přijímání? 

Kristus.  



Okamžik svatého přijímání je okamžikem nesmírně 

posvátným, o kterém se těžko může něco říkat. To se musí prožít. Je 

to okamžik intimního setkání s Kristem. „Zůstaňte ve mně a já 

zůstanu ve vás. 

„Jděte ve jménu Páně!“ jsou poslední slova, která kněz na 

bohoslužbě říká lidem. To není takové: „Prosím vás, už běžte!“ Není 

to jenom oznámení: „Mše svatá už skončila.“ Ale: „Jděte, jste 

posláni! Jděte a buďte svědky Ježíše Krista! 

Praktická rada:  Najděme si čas a přemýšlejme o okamžiku 

svatého přijímání. Mysleme také na to, že při odchodu ze mše svaté 

máme být živými monstrancemi – nositeli Krista v tomto světě. 

Těchto několik řádků nemělo a ani nemohlo vyčerpat 

všechno podstatné a důležité k prožívání mše sv., ale mělo by nám 

přesto pomoci zase lépe mši sv. prožívat a z ní mít užitek. K tomu na 

závěr přijměte znovu připomenutí toho, proč na mši sv. chodíme: 

Neděle je první den v týdnu. Je to den, kdy Kristus vstal 

z mrtvých. Je to pro nás ten nejdůležitější den v týdnu. Pro židy byl 

nejdůležitější den v týdnu sobota, byl to sedmý den, kdy Bůh 

Stvořitel odpočinul od práce a tento den dal člověku k tomu, aby se 

s ním setkával. Židé v tento den nepracovali, chodili do synagogy a 

slavili. První křesťané v tento první den v týdnu poslouchali učení 

apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.  

 

 



Jako křesťané tedy v neděli děkujeme za dar víry, za dar 

vzkříšení, které dává smysl našemu lidskému životu. Setkáváme se 

s Ježíšem, slyšíme jeho slovo a konáme to, co On si přál, abychom 

činili.  

Ježíš měl rád lidi. Rád byl se svými apoštoly i s lidmi, které 

poznal. Rád s lidmi sdílel jejich radosti, tužby, problémy a vše, co 

hýbalo jejich životem. A toto chce prožívat i s námi a učí nás to 

prožívat i mezi sebou navzájem. Eucharistie je tedy společenstvím 

s živým Bohem a společenstvím s druhými lidmi. K jejímu slavení 

jsme zváni a můžeme z něj čerpat.  

Podpora misií - poděkování 
 

Milí přátelé z Luk,  

chtěl bych vyjádřit upřímné díky za Vaši podporu misií, díky 

níž jsme mohli pomoci potřebným v Zambii, Ugandě, Keni, 

Bangladéši, Guyaně, Papui-Nové Guineji, na Srí Lance, Jamajce a na 

Filipínách. S radostí potvrzuji, že jsme od Vás v roce 2014 dostali 

dary ve výši 41.234 Kč.  

Děkuji Vám, že svými dary šíříte radost na mnoha místech ve 

světě. S Vaší pomocí jsme loni v rámci 49 projektů pomáhali v 8 

diecézích ve 4 zemích stavět či opravovat 28 kostelů, klášterů, 

biskupství, far a misijních domů, financovali jsme vrtání studní a 

nákup audiovizuální techniky, formaci katechistů a chod diecézí. Za 

uplynulý rok jsme dále poslali pomoc pro 63.604 chudých dětí do 23 

diecézí v 9 zemích a přispěli na provoz 3 seminářů v Keni, Ugandě a 

Zambii.  



Papež František, jehož misie podporujeme, říká: „Přijímejte 

všechny, zejména ty nejchudší, nejslabší, nejmenší… jsme povoláni 

starat se o každého… o ty, kteří jsou křehcí, i ty, kteří jsou na okraji 

našeho srdce.“ Jeho jménem Vám děkuji za šíření tolik potřebného 

dobra, těším se na další spolupráci a vyprošuji Boží požehnání.  

P. Jiří Šlégr, národní kancelář PMD 

Farní kalendář 2015 

 
 

Zpovídání před Velikonocemi 
 

 Luka nad Jihlavou V. Studnice 

Úterý 24.3. 
17.00 – 17.50  

(o. Miloš) 
především pro děti 

 

Středa 25.3. 
18.45 h. 

(po mši sv. o. Miloš) 
15,30 – 16,55 

(o. Miloš) 

Pátek 27.3. 
16.00 – 17.50  

(o. Miloš) 
 

Sobota 28.3. 
8.00 – 11.00 

(o. Miloš + o. Jindřich) 
9.30 – 11.00 
(o. Bohdan) 

V kaplích ½ hodiny přede mší svatou. 

Poutě Zámecká kaple 17.5. Ostatní 1. svaté přijímání 26.4. 

 Vysoké Studnice 31.5.  100. výročí kaple 
v Bítovčicích 

23.5. 

Bítovčice 14.6. 

Petrovice 28.6. Farní den 7.6. 

Kozlov 28.6. Eucharistický 
kongres v Brně 

17.10. 

Velký Beranov 26.7. 

Puklice 16.8. Misijní neděle 18.10. 

Luka nad Jihlavou 23.8.   



Bohoslužby o Velikonocích 2015 

 
 

Luka  
Vysoké 

Studnice 
Velký 

Beranov 
Puklice Kozlov Bítovčice 

Sobota 28.3. --- --- 18.00 --- 18.00 --- 

Květná  
neděle 

29.3. 
7.45; 
11.00 

11.00 --- 9.30 --- --- 

Pondělí  
Svatého týdne 

30.3. --- --- --- --- --- --- 

Úterý  
Svatého týdne 

31.3. 18.00 --- --- --- --- --- 

Středa  
Svatého týdne 

1.4. --- 18.00 --- --- --- --- 

Zelený  
čtvrtek 

2.4. 19.00 19.00 --- --- --- --- 

Velký  
pátek 

3.4. 19.00 19.00 --- --- --- --- 

Bílá  
sobota 

4.4. 21.00 20.00 --- --- --- --- 

Neděle 
Zmrtvýchvstání 

5.4. 
7.45; 
11.00 

11.00 --- 9.30 --- --- 

Velikonoční 
pondělí 

6.4. 7.45 8.00 9.30 --- 9.30 --- 

Úterý  
velikonoční 

7.4. 18.00 --- --- --- --- --- 

Středa 
velikonoční 

8.4. --- 18.00 --- --- --- --- 

Čtvrtek 
velikonoční 

9.4. 9.00  --- --- --- --- --- 

Pátek  
velikonoční 

10.4. 19.00 --- --- --- --- 18.00 

Sobota 
velikonoční 

11.4. 8.00 --- 19.00 --- 19.00 --- 

2. neděle 
velikonoční 

12.4. 
7.45; 
11.00 

11.00 --- 9.30 --- --- 

 


