
Farní zpravodaj - Vánoce 2017 
Luka nad Jihlavou a Vysoké Studnice  

_______________________________________________________ 
 

 

 

Modlitba Anděl Páně za Evropu 

V Adventu a o Vánocích si připomínáme a také oslavujeme 

skutečnost, že Panna Maria počala z Ducha svatého dítě Ježíše a 

porodila ho v Betlémě. O tom můžeme rozjímat skrze modlitbu 

Anděl Páně. Jako dítě jsem tuto modlitbu neměl zrovna v oblibě, 

protože „zdržovala“ před obědem. Večer zase, když zněl hlasu zvonu 

z kaple, vybízela k přerušení práce či hry, což se mně jako dítěti také 

nelíbilo. Dnes už tuto modlitbu vnímám jinak. Skrze připomenutí 

jejího zrodu bych vás chtěl rád k této modlitbě pozvat.  

Původ této modlitby totiž sahá do roku 1456. Turecký paša 

Mohamed II. se tehdy chystal zasadit smrtící úder křesťanským 

zemím. Odpovědí byl list papeže Kalista III., kterým nařídil polední 

zvonění, při kterém se všichni křesťané mají sjednotit v modlitbě. A 

křesťanská Evropa byla tehdy zachráněna…  

V situaci křesťanů v Evropě a ve světě by měla modlitba 

Anděl Páně získat opět zvláštní význam. Vzhledem k její výstižnosti a 

krátkosti by to mohlo být přijato. Text modlitby najdete na další 

straně. Věřím, že krásu, poselství a sílu této modlitby společně 

znovu objevíme. 

o. Miloš 

 

 



Modlitba Anděl Páně 

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii a ona počala z Ducha 

Svatého. Zdrávas, Maria...  

Maria řekla: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle 

tvého slova.“ Zdrávas, Maria...  

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Zdrávas, 

Maria...  

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast 

na svých zaslíbeních.  

Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení 

Krista, Tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás 

jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho 

Pána. Amen 

Živý betlém 

Živý betlém s rozdáváním světla z Betléma v podání 

skautského střediska Luka se uskuteční v sobotu 23.12. v 15 hodin 

v kostele v Lukách. Světlo z Betléma si můžete z kostela v Lukách 

odnést domů také 24.12. po ranní mši svaté. Skauti budou na Štědrý 

den dále rozdávat světlo ve skautské klubovně od 9 do 10.30 hodin.   

Tříkrálová sbírka 

Skautské středisko organizuje jako každý rok Tříkrálovou 

sbírku. Proběhne 6.1. od 8.30 h. Protože jde o akci poměrně velkou, 

prosíme o zapojení dětí z farnosti. Sraz bude 6.1. v 8.30 h. ve 

skleníku u Vaňků. Je vhodné mít koruny a pláště.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ples farnosti Luka a sdružení Petrov  

Všichni jste srdečně zváni v sobotu 20. ledna 2018 na ples 

farnosti Luka a Sdružení Petrov. Prodej vstupenek bude zahájen 

v neděli 31. prosince 2017. Vstupenky budou prodávat Lukáš a 

Veronika Kolouchovi (tel: 737 581 519, cena vstupenky 100,-Kč).  

Ples se bude konat tradičně v loucké sokolovně od 19.30 h. 

Opět se můžeme těšit na hudební skupinu 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  

 

 

Farní kalendář 2018 
 

Poutě Zámecká kaple 13.5. Ostatní Živý betlém 23.12. 

 Vysoké Studnice 27.5.  Tříkrálová sbírka 6.1. 

Bítovčice 17.6. Farní ples 20.1. 

Petrovice 24.6. Duchovní obnova 16.-17.2. 

Kozlov 24.6. 1. svaté přijímání 29.4. 

Velký Beranov 29.7. Farní den 3.6. 

Puklice 12.8. Misijní neděle 21.10. 

Luka nad Jihlavou 26.8.   
 

 

 

 

 

 

 



Zpovídání před Vánocemi 

Luka   V. Studnice  

Sobota 16.12. 
8.00 – 11.00 

(o. Miloš + o. Jindřich) 
Sobota 16.12. 

11.00 – 12.00 
(o. Bohdan) 

Úterý 19.12. 
17.00 – 17.50 (o. Miloš) 

především pro děti 
Středa 20.12. 

16.00 – 16.55 
a případně po  

mši sv. (o. Miloš) 

Pátek 22.12. 16.00 – 17.50 (o. Miloš) Pátek 22.12. 
15.00 - 16.30  
(o. Bohdan) 

V kaplích ½ hodiny přede mší svatou. 

 

Bohoslužby o Vánocích 2017 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

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 

23.12. --- --- 18.00 --- 17.00 --- 

24.12. 7.45; 11.00 
21.30 

8.00 
19.00 

--- 9.30 --- 
17.00 

--- 

25.12. 7.45; 11.00 11.00 --- 9.30 --- --- 

26.12. 7.45 11.00 9.30 9.30 --- --- 

27.12. --- 17.00 --- --- --- --- 

28.12. 7.30 --- --- --- --- --- 

29.12. 18.00 --- --- --- --- 17.00 

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

31.12. 7.45; 11.00 11.00 --- 9.30 --- --- 

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

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

3.1. --- 17.00 --- --- --- --- 

4.1. 7.30 --- --- --- --- --- 

5.1. 18.00 17.00 --- --- --- 17.00 

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

7.1. 7.45; 11.00 11.00 --- 9.30 --- --- 
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