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Papež František k zakončení roku milosrdenství 

několik myšlenek z kázání dne 20.11.2016 

 

„Drazí bratři a sestry, hlásáme toto jedinečné vítězství, 
kterým se Ježíš stal Králem věků a Pánem dějin. Sdílíme radost a 
krásu toho, že je naším králem Ježíš, jehož vláda lásky proměňuje 
hřích v milost, smrt ve vzkříšení a strach v důvěru. Bylo by však málo 
věřit, že Ježíš je Králem veškerenstva a středem dějin, pokud jej 
neučiníme středem svého vlastního života,“ 

 
„Prosme o milost nikdy nezavírat dveře smíření a odpuštění, 

nýbrž umět jít za zlo a neshody a otevírat každou možnou cestu 
naděje. Jako Bůh věří v nás nekonečně víc, než si zasloužíme, tak 
také my jsme povoláni šířit naději a dávat možnost druhým. Neboť 
třebaže se Svatá brána zavře, vždycky pro nás zůstává dokořán 
otevřena pravá brána milosrdenství, kterou je Kristovo Srdce.,“ 

 
 

Nebojme se zcela patřit Bohu 
Slovo otce biskupa Vojtěcha k zakončení Svatého roku milosrdenství 

 (zveřejněno 11. Listopadu 2016) 

Příští neděli 20. listopadu 2016 v den slavnosti Ježíše Krista 
Krále zakončí v bazilice sv. Petra ve Vatikánu papež František 
mimořádný Svatý rok milosrdenství. V diecézích se uzavřou brány 
milosrdenství už tento týden. A dál? Má něco následovat? Nebo pro 
nás všechno (s)končí? 

 
 
 



Svatý rok milosrdenství všemi svými akcemi nabízel rozšíření 
našeho obrazu Boha spravedlivě přísného a trestajícího, o stejně 
biblický obraz milosrdného pastýře, láskyplného odpouštějícího a 
milujícího otce. Setkat se s Boží milosrdnou láskou a nechat se jí 
inspirovat, bylo pro každého velkou šancí. A z množství 
vyslechnutých příběhů vím, že do životů řady lidí přinesl zázrak 
proměny vnímání života z víry. Zázrak, který sňal okovy a pouta, 
kterými byli drženi ve lži a otroctví zla. Zázrak, který zasypal propasti 
mezi nimi a Bohem, zbořil zdi mezi blízkými i vzdálenějšími 
v rodinách, ve farnostech, ve společenstvích. 

Svatý rok milosrdenství byl jakýmsi druhem „očkování“. 
Každý, kdo se Bohu otevřel a s důvěrou přijal Kristovo pozvání k 
odpuštění a novému začátku a k důvěrnému životu s ním, přijal 
životodárné “sérum“, které posiluje imunitu vůči zlu, strachu, lži, 
pochybnostem, nejistotě, nejednotě i k negativismu všeho druhu. 
Toto „sérum“ pravdy o Božím milosrdenství, zkušenost prožitých 
svátostí a modliteb má být v nás přítomné ve všem, co máme před 
sebou. Aby nám pomáhalo v naší budoucnosti. 

Abychom nezapomněli, že Ježíš nám i nadále v každé situaci 
říká: „Neboj se! Nezáleží, kam ses ve svém životě dostal. Nezáleží na 
tom, co jsi v životě pokazil. Pojď, chytni se mne za ruku a půjdeme 
spolu. Vyvedu tě ze všeho, co tě děsí, co tě trápí. Vyvedu tě 
k radosti. Vysvobodím tě z pout, která tě svazují a brání pochopit 
věci, o nichž ses dosud bál vůbec přemýšlet. Neboj se a chyť se 
mne!“ 

A my? 
Posilněni rokem Milosrdenství nebojme se Bohu odpovědět: 

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

biskup Vojtěch Cikrle 
 

 

 



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 7.1. od 8.30 h. Protože jde o akci poměrně velkou, 
prosíme o zapojení dětí z farnosti. Sraz bude 7.1. v 8:30 h. ve 
skleníku u Vaňků. Je vhodné mít koruny, pláště.  

 

 

Ples farnosti Luka a sdružení Petrov  

Všichni jste srdečně zváni v sobotu 14. ledna 2017 na ples 
farnosti Luka a Sdružení Petrov. Prodej vstupenek bude zahájen  
3. adventní neděli 11.12.2016. 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. 
Letos se můžeme těšit na hudební novinku - plesem bude provázet 
skupina F-Box z Velkého Meziříčí. Věříme, že průběh plesu 
obohatí také tombola, předtančení i občerstvení. Pokud máte 
možnost získat nějaký dar do tomboly (např. v zaměstnání) 
nebo jste ochotni přispět vlastním darem (např. domácí bábovka) 
budeme rádi.  

Za plesový tým Eva Mátlová  
 

 

Zpovídání před Vánocemi 

 

Luka   V. Studnice  

Pátek 16.12. 16.00 – 17.50 (o. Miloš) 
Pátek 16.12. 15 - 16.30  

(o. Bohdan) 

Sobota 17.12. 
8.00 – 11.00 

(o. Miloš + o. Jindřich) 
Sobota 17.12. 

11.00 – 12.00 
(o. Bohdan) 

Úterý 20.12. 
17.00 – 17.50 (o. Miloš) 

především pro děti 
Středa 21.12. 

16.00 – 16.55 
(o. Miloš) 

V kaplích ½ hodiny přede mší svatou. 



Bohoslužby o Vánocích 2016 

 

 

Farní kalendář 2017 
 

Poutě Zámecká kaple 21.5. Ostatní Živý betlém 23.12. 

 Vysoké Studnice 11.6.  Tříkrálová sbírka 7.1. 

Bítovčice 18.6. Farní ples 14.1. 

Petrovice 25.6. Duchovní obnova 3.-4.3. 

Kozlov 25.6. 1. svaté přijímání 30.4. 

Velký Beranov 23.7. Farní den 4.6. 

Puklice 13.8. Misijní neděle 22.10. 

Luka nad Jihlavou 27.8.   
 

___________________________________________________________________________________ 

www.farnostluka.cz; luka@dieceze.cz; vysokestudnice@dieceze.cz  

o. Miloš 603 353 417; o. Bohdan 739 873 412 

 Luka nad 
Jihlavou 

Vysoké 
Studnice 

Velký 
Beranov 

Puklice Kozlov Bítovčice 

18.12. 7.45; 11.00 11.00 --- 9.30 --- --- 

20.12. 18.00 --- --- --- --- --- 

21.12. --- 17.00 --- --- --- --- 

22.12. 7.30 --- --- --- --- --- 

23.12. 7.30 --- --- --- --- 17.00 

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

28.12. --- 17.00 --- --- --- --- 

30.12. 18.00 17.00 --- --- --- 17.00 

31.12. 16.00 17.00 --- --- --- --- 

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

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

4.1. --- 17.00 --- --- --- --- 

5.1. 7.30 --- --- --- --- --- 

6.1. 18.00 17.00 --- --- --- --- 

7.1. --- --- 18.00 --- 18.00 --- 

8.1. 7.45; 11.00 11.00 --- 9.30 --- --- 

mailto:luka@dieceze.cz
mailto:vysokestudnice@dieceze.cz

