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SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA 
K ZAHÁJENÍ SVATÉHO ROKU MILOSRDENSTVÍ 

(zveřejněn na začátku prosince) 

Milé sestry, milí bratři,  
v úterý 8. prosince 2015 bude v Římě zahájen Svatý rok 

milosrdenství. Papež František v tento den slavnostně otevře Svatou 
bránu v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Jak sám říká: jde o „bránu 
Milosrdenství, a každý, kdo tudy vstoupí, bude moci zakusit lásku 
Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději“ (pozn.: bula 
Misericordiae vultus, čl. 3). 

Mimořádný Svatý rok milosrdenství se má slavit nejen v 
Římě, ale i ve všech místních církvích. Papežem je nabídnuta 
možnost otevřít Svatou bránu i v jednotlivých diecézích, a to 
především v katedrále, ale i v dalších významných svatyních. V naší 
diecézi bude těchto bran celkem pět. 

Svatý rok milosrdenství v naší diecézi zahájíme v neděli 13. 
prosince 2015 pontifikální bohoslužbou v katedrále sv. Petra a 
Pavla, která bude spojena s převzetím Betlémského světla. Po 
zahájení v Denisových sadech v 9 hodin vyjde ke katedrále 
slavnostní průvod a po obřadu otevření Svaté brány a slavnostním 
vstupu do chrámu bude mše svatá pokračovat obvyklým způsobem. 
Méně slavnostním způsobem budou otevřeny i další čtyři brány v 
diecézi, a to:  

v kostele sv. Anny v Žarošicích (obřad otevření Svaté brány 
proběhne ve středu 16. prosince v 18 hodin) 

v kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří (obřad 
otevření Svaté brány proběhne v pátek 18. prosince v 18 hodin) 

v kostele sv. Kříže ve Znojmě (obřad otevření Svaté brány 
proběhne v sobotu 19. prosince v 10 hodin) 



v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru 
nad Sázavou (obřad otevření Svaté brány proběhne v neděli 20. 
prosince v 9 hodin) 

Všechna tato místa se mají stát příležitostí setkat se s Boží 
milosrdnou láskou. Ve jmenovaných kostelích bude posílena 
zpovědní služba, protože po splnění obvyklých podmínek je zde 
možné celoročně získávat plnomocné odpustky. 

Řadu aktivit nabízejí také otcové pallotini, kteří působí u 
kostela Božího milosrdenství a sv. Faustyny ve Slavkovicích a jejichž 
posláním je šíření úcty k Božímu milosrdenství. Jsou také iniciátory 
projektu Nikodémova noc, který již překročil hranice České republiky 
(www.nikodemovanoc.cz). 

Milé sestry, milí bratři, 
Svatý rok milosrdenství, který se před námi otevírá, je naší 

velkou šancí. Nebojme se prosit Boha a nebojme se očekávat zázrak 
proměny našeho života. Zázrak, který z nás sejme okovy a pouta, 
jimiž jsme drženi v otroctví zla. Zázrak, který zasype propasti mezi 
mnou a Bohem, zboří zdi mezi mnou a druhými, a který mně umožní 
lépe přijímat a naplňovat mé poslání, ať už je jakékoliv. 

Nebojme se Bohu říct: Chci ti zcela patřit, všechno, co mám, 
je tvé, nalož s tím podle své vůle. A on do našich nejistot, obav a 
strachu vstoupí se svou láskou a odpuštěním. Závislost na něm – na 
rozdíl od jakýchkoliv jiných závislostí, které člověka dne zotročují – 
vede ke svobodě. Ke svobodě Božích dětí. 

Vybízím vás proto všechny k poutím ke Svatým branám a 
věřím, že se Svatý rok milosrdenství může stát velkou příležitostí a 
velkým darem pro každého z nás i pro celou naši diecézi. 

K požehanému prožití Svatého roku milosrdenství Vám všem 
ze srdce žehnám.  

Váš biskup Vojtěch 
 

Informace o aktivitách v rámci diecéze budou zveřejňovány 
na internetových stránkách brněnského biskupství v rubrice Rok 
milosrdenství. 

 

 



Živý betlém 

Živý betlém s rozdáváním světla z Betléma v podání 
skautského střediska Luka se uskuteční 23.12. v 17 h. v kostele 
v Lukách nad Jihlavou. Pro světlo z betléma si můžete přijít také 
24.12. od 9 do 10:30 h. do skautské klubovny 

 

Tříkrálová sbírka 

Skautské středisko organizuje jako každý rok Tříkrálovou 
sbírku. Proběhne 2.1. od 8:30 h. Protože jde o akci poměrně velkou, 
prosíme o zapojení dětí z farnosti. Sraz bude 2.1. v 8:30 h. ve 
skleníku u Vaňků. Je vhodné mít koruny, pláště. 

 

 

Ples sdružení Petrov  

23. ledna 2016 proběhne již jubilejní 10. ples Sdružení 
Petrov. Všichni jste srdečně zváni. Prodej vstupenek bude zahájen 
mezi vánočními svátky. Vstupenky budou prodávat Lukáš a Veronika 
Kolouchovi (tel: 737 58 15 19, cena vstupenky 100,-Kč). Ples se bude 
konat tradičně v loucké sokolovně od 19.30 h. s naší tradiční a 
věrnou kapelou AMIX.  

Těšit se můžete na tombolu, předtančení, občerstvení. Pokud 
máte možnost získat nějaký dar do tomboly (např. v zaměstnání) 
nebo jste ochotni přispět vlastním darem (např. domácí bábovka) 
budeme rádi.  

Pokud by se někdo z Vás chtěl připojit do přípravy plesu, 
budeme rádi, nebojte se nás oslovit. 

Za plesový tým Eva Mátlová  
 

 

Zpovídání před Vánocemi 

Luka   V. Studnice  

Úterý 15.12. 
17.00 – 17.50 (o. Miloš) 

především pro děti 
 

 

Pátek 18.12. 16.30 – 17.50 (o. Miloš) Středa 16.12. 
16,00 – 16,55 

(o. Miloš) 

Sobota 19.12. 
8.00 – 11.00 

(o. Miloš + o. Jindřich) 
Sobota 19.12. 

9.30 – 11.30 
(o. Bohdan) 

V kaplích ½ hodiny přede mší svatou. 



Bohoslužby o Vánocích 2015 
 

 

Farní kalendář 2016 

 

Poutě Zámecká kaple 15.5. Ostatní Živý betlém 23.12. 

 Vysoké Studnice 22.5.  Tříkrálová sbírka 2.1. 

Bítovčice 12.6. Farní ples 23.1. 

Petrovice 26.6. Duchovní obnova 26.-27.2. 

Kozlov 26.6. 1. svaté přijímání 24.4. 

Velký Beranov 24.7. Pouť na Turzovku 7.5. 

Puklice 14.8. Farní den 5.6. 

Luka nad Jihlavou 21.8. Misijní neděle 23.10. 

______________________________________________ 

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  

 Luka nad 
Jihlavou 

Vysoké 
Studnice 

Velký 
Beranov 

Puklice Kozlov 

20.12. 7.45; 11.00 11.00 --- 9.30 --- 

22.12. 18.00 --- --- --- --- 

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 18.00 --- 18.00 

27.12. 7.45; 11.00 11.00 --- 9.30 --- 

29.12. 7.30 --- --- --- --- 

30.12. --- 17.00 --- --- --- 

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

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

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

3.1. 7.45; 11.00 11.00 --- 9.30 --- 

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

