
Farní zpravodaj – Velikonoce 2016 
Luka nad Jihlavou a Vysoké Studnice 

_______________________________________________________ 
 

 

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství: 
 

 
Pane Ježíši Kriste, učil jsi nás být 

milosrdnými, jako je milosrdný 
nebeský Otec, a řekl jsi nám, že 
kdo vidí tebe, vidí Otce. Ukaž 
nám svou tvář a budeme spaseni. 

Tvůj láskyplný pohled osvobodil 
Zachea a Matouše z otročení 
penězům, cizoložnici a Marii 
Magdalénu od hledání štěstí jen 
ve stvořených věcech, přiměl 
Petra plakat, když tě zradil, a 
zaručil kajícímu zločinci ráj.  

Dej, ať každý z nás slyší tvá 
slova určená samařské ženě, jako 
bys je říkal nám: „Kdybys tak 
znala Boží dar!“ 

Ty jsi viditelnou tváří nevidi-
telného Otce, Boha, který 
projevuje svou všemohoucnost 
nejvíce odpouštěním a milo-
srdenstvím: dej, ať je církev pro 
svět tvou viditelnou tváří, tváří 
svého Pána, vzkříšeného a 
oslaveného. 

 

 
Tys chtěl, aby také tvoji 

služebníci byli podrobeni slabosti, 
a tak mohli soucítit s těmi, kdo se 
potýkají s nevědomostí a omylem: 
dej, ať každý, kdo se s jediným z 
nich setká, zakusí, že ho Bůh 
očekává, miluje a odpouští mu. 

Sešli svého Ducha a posvěť nás 
všechny jeho pomazáním, aby se 
Svatý rok milosrdenství stal rokem 
Hospodinovy milosti a aby tvá 
církev s obnoveným nadšením 
mohla přinášet radostnou zvěst 
chudým, vyhlásit svobodu zajatým 
a zdeptaným a navrátit zrak 
slepým. 

Na přímluvu Panny Marie, Matky 
milosrdenství, o to prosíme tebe, 
jenž žiješ a kraluješ s Otcem a 
Duchem Svatým na věky věků. 
Amen. 

 



Z listu papeže Františka ke Svatému roku milosrdenství 

Je mojí touhou, aby se tento rok stal živou zkušeností s 
blízkostí Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně vnímat, a aby 
se tak posilovala víra každého věřícího a on aby o tom dokázal ještě 
účinněji vydávat svědectví. 

Mé myšlenky se především obracejí ke všem věřícím, kteří 
zakusí milost tohoto svatého roku – ať už ve své diecézi, nebo jako 
poutníci do Říma. Toužím po tom, aby se ke každému z nich dostaly 
odpustky související s tímto svatým rokem jako ryzí zkušenost s 
Božím milosrdenstvím, jež vychází každému vstříc s tváří Otce, který 
vítá a odpouští a úplně zapomíná na spáchaný hřích.  

K tomu, aby věřící mohli zakusit shovívavost a získat 
odpustky, jsou povoláni vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně, jež se 
otevře v každé katedrále a v kostelech stanovených diecézním 
biskupem (v brněnské diecézi to jsou: Žďár nad Sázavou – bazilika 
Panny Marie, Kostelní Vydří, Znojmo – kostel sv. Kříže, Žarošice, 
katedrála v Brně) a ve čtyřech papežských bazilikách v Římě – má to 
být znamení jejich hluboké touhy po skutečném obrácení.  

Je důležité, aby tato příležitost byla spojována zejména se 
svátostí smíření a slavením eucharistie se zamyšlením na téma 
milosrdenství. Slavení těchto svátostí bude třeba doplnit Vyznáním 
víry a modlitbou za mě a na úmysly, které nosím v srdci pro dobro 
církve a celého světa. 

Myslím dále i na ty, kdo se z nejrůznějších příčin nebudou 
moci ke Svaté bráně vydat sami, zejména na nemocné a na ty, kdo 
jsou staří a žijí sami, takže mnohdy nemohou opouštět svůj domov. 
Těmto všem velice pomůže, pokud budou nemoc a trápení prožívat 
jako zkušenost Pánovy blízkosti. On nám tajemstvím svého utrpení, 
smrti a zmrtvýchvstání ukázal jedinečnou cestu, jež dává bolesti a 
samotě smysl. Když budou tyto chvíle zkoušky prožívat s vírou a 
radostnou nadějí a přitom přijímat eucharistii nebo se účastnit mše 
svaté a společné modlitby, a to i prostřednictvím nejrůznějších 
sdělovacích prostředků, mohou tak i oni získat odpustky tohoto 
svatého roku.  



Odpustky spojené s Rokem milosrdenství lze dále získat i pro 
zemřelé. Jsme s nimi spojeni svědectvím víry a lásky, které nám 
předali. Jako na ně pamatujeme při slavení eucharistie, tak se 
můžeme za ně, účastni nezměrného tajemství společenství svatých, 
modlit a prosit, aby milosrdná tvář Otcova osvobodila každého z 
nich od všech pozůstatků viny a mohla je přivinout k sobě v 
nekonečné blaženosti. 

 

Farní kalendář 2016 

Poutě Zámecká kaple 15.5. Ostatní 1. svaté přijímání 24.4. 

 Vysoké Studnice 22.5.  Pouť na Turzovku 7.5. 

Bítovčice 12.6. Farní den 5.6. 

Petrovice 26.6. Misijní neděle 23.10. 

Kozlov 26.6.   

Velký Beranov 24.7.   

Puklice 14.8.   

Luka  21.8.   
 

Zpovídání před Velikonocemi 
 

 Luka nad Jihlavou V. Studnice 

Úterý 15.3. 
17.00 – 17.50  

o. Miloš 
především pro děti 

 

Středa 16.3.  
16,00 – 16,55 
a po mši svaté 

o. Miloš 

Pátek 18.3. 
16.00 – 17.50  

(o. Miloš) 
 

Sobota 19.3. 
8.00 – 11.00 

o. Miloš + o. Jindřich 
(o. Petr z Brtnice) 

10.15 – 11.30 
o. Bohdan 

V kaplích ½ hodiny přede mší svatou. 



Bohoslužby o Velikonocích 2016 

 
 

Luka  
Vysoké 

Studnice 
Velký 

Beranov 
Puklice Kozlov Bítovčice 

Sobota 19.3. --- 9.30 18.00 --- 18.00 --- 

Květná  
neděle 

20.3. 
7.45; 
11.00 

11.00 --- 9.30 --- --- 

Pondělí  
Svatého týdne 

21.3. --- --- --- --- --- --- 

Úterý  
Svatého týdne 

22.3. 18.00 --- --- --- --- --- 

Středa  
Svatého týdne 

23.3. --- 17.00 --- --- --- --- 

Zelený  
čtvrtek 

24.3. 18.00 18.00 --- --- --- --- 

Velký  
pátek 

25.3. 18.00 18.00 --- --- --- --- 

Bílá  
sobota 

26.3. 20.30 20.00 --- --- --- --- 

Neděle 
Zmrtvýchvstání 

27.3. 
7.45; 
11.00 

11.00 --- 9.30 --- --- 

Velikonoční 
pondělí 

28.3. 7.45 8.00 9.30 11.00 9.30 --- 

Úterý  
velikonoční 

29.3. 18.00 --- --- --- --- --- 

Středa 
velikonoční 

30.3. --- 18.00 --- --- --- --- 

Čtvrtek 
velikonoční 

31.3. ---  --- --- --- --- --- 

Pátek  
velikonoční 

1.4. 19.00 --- --- --- --- 18.00 

Sobota 
velikonoční 

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

2. neděle 
velikonoční 

3.4. 
7.45; 
11.00 

11.00 --- 9.30 --- --- 

 


