
Farní zpravodaj – Velikonoce 2017 
Luka nad Jihlavou a Vysoké Studnice 

_______________________________________________________ 
 

240. výročí založení brněnské diecéze (1777-2017) 
 

 

Modlitba za brněnskou diecézi 
 

Všemohoucí Bože,  
děkujeme ti za všechny dary a milosti,  
kterými jsi zahrnul nás i předcházející  
generace naší diecéze. 

 

Prosíme tě, pomáhej nám,  
ať v rozdílnosti našich služeb  
zůstaneme věrni svému poslání  
stávat se uprostřed dnešní společnosti  
znamením a darem tvé lásky. 

 

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem  
a navzájem mezi sebou,  
aby tě skrze nás ostatní poznávali –  
jako Otce a záruku naplnění smyslu života. 

 

Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,  
patronů svatého Petra a Pavla,  
i všech dalších světic a světců  
spojených s brněnskou diecézí i s celou církví  
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána. 

 



Slovo otce biskupa Vojtěcha  

Milé sestry, milí bratři, moji milí diecézané, 
v roce 2017 oslaví naše brněnská diecéze 240. výročí 

od svého založení. Diecéze není jen území, tvoří ji 
především lidé, kteří v ní žijí, pracují, modlí se, prožívají 
své radosti i bolesti. Kromě řady akcí, které mají letos 
přispět a rozvinout naše vědomí sounáležitosti, bych rád 
tuto historickou událost připomněl také výstavou 
nazvanou Brněnská diecéze ve fotografiích, do které jako 
autor může do 30. června 2017 přispět každý z vás. 

Témata pro zaslané fotografie jsou dvě. Prvním 
tématem je Katedrála sv. Petra a Pavla – hlavní chrám 
diecéze, protože kostel v Brně na Petrově byl založením 
Biskupství brněnského dne 5. prosince 1777 povýšen na 
katedrálu, tedy na hlavní chrám diecéze a její viditelný 
symbol. Druhé téma nese název Ze života naší farnosti, 
protože ve farnostech žijeme jako místní rodiny církve a 
spojuje nás nejen bydliště, ale také řada společně 
prožitých událostí a akcí. 

Organizační informace pro zájemce o zaslání své 
fotografie jsou zveřejněny na internetových stránkách 
Biskupství brněnského www.biskupstvi.cz a mají je také 
k dispozici Vaši duchovní správcové. Jen ještě doplňuji, že 
by každá fotografie měla mít název, a uvítal bych, kdyby 
byla doplněna popisem, krátkým komentářem, 
vzpomínkou nebo i příběhem, který se k ní váže.  

Nejzajímavější fotografie bude možné zhlédnout 
od soboty 2. září 2017 na výstavě ve Žďáru nad Sázavou 



během 14. diecézní pouti rodin, letos zaměřené na naši 
diecézi, a později také v katedrále na Petrově. 

Těším se na naše společné dílo a všechny vás 
provázím svými modlitbami. 

Žehná  váš biskup Vojtěch 
 

Farní kalendář 2017 
 

Poutě   Ostatní   

 Zámecká kaple 21.5.  1. svaté přijímání 30.4. 

Vysoké Studnice 11.6. Farní den 4.6. 

Bítovčice 18.6. Misijní neděle 22.10. 

Petrovice 25.6.   

Kozlov 25.6.   

Velký Beranov 23.7.   

Puklice 13.8.   

Luka  27.8.   
 

Zpovídání před Velikonocemi 
 

 Luka nad Jihlavou Vysoké Studnice 

Úterý 4.4. 
17.00 – 17.50 o. Miloš 

především pro děti 
 

Středa 5.4.  16.30 – 17.50 o. Miloš 

Pátek 7.4. 
16.00 – 17.55 o. Miloš 

18.00 – 19.00 o. Bohdan 
 

Sobota 8.4. 
8.00 – 11.00  

o. Miloš + o. Jindřich 
 

10.00 – 11.30 o. Bohdan 

V ostatní dny ½ hodiny přede mší svatou. Ve V. Beranově po 
mši svaté. Během Velikonočního Třídenní se z časových důvodů 
již zpovídat nebude. Děkuji za pochopení.  

 



Bohoslužby o Velikonocích 2017 
 

 
 

Luka  
Vysoké 

Studnice 
Velký 

Beranov 
Puklice Kozlov Bítovčice 

Sobota 8.4. --- --- 19.00 --- 18.00 --- 

Květná  
neděle 

9.4. 
7.45; 
11.00 

11.00 --- 9.30 --- --- 

Pondělí  
Svatého týdne 

10.4. --- --- --- --- --- --- 

Úterý  
Svatého týdne 

11.4. 18.00 --- --- --- --- --- 

Středa  
Svatého týdne 

12.4. --- 18.00 --- --- --- --- 

Zelený  
čtvrtek 

13.4. 19.00 17.30 --- --- --- --- 

Velký  
pátek 

14.4. 19.00 17.30 --- --- --- --- 

Bílá  
sobota 

15.4. 21.00 19.00 --- --- --- --- 

Neděle 
Zmrtvýchvstání 

16.4. 
7.45; 
11.00 

11.00 --- 9.30 --- --- 

Velikonoční 
pondělí 

17.4. 7.45 9.00 --- --- --- --- 

Úterý  
velikonoční 

18.4. 18.00 --- --- --- --- --- 

Středa 
velikonoční 

19.4. --- 18.00 --- --- --- --- 

Čtvrtek 
velikonoční 

20.4. 7.30  --- --- --- --- --- 

Pátek  
velikonoční 

21.4. 19.00 --- --- --- --- 17.00 

Sobota 
velikonoční 

22.4. --- --- 19.00 --- 18.00 --- 

2. neděle 
velikonoční 

23.4. 
7.45; 
11.00 

11.00 --- 9.30 --- --- 

 


