
Farní zpravodaj – Velikonoce 2018 
Luka nad Jihlavou a Vysoké Studnice 

_______________________________________________________ 
 

 

 

 

KŘÍŽ 

Kříž je vrcholem Ježíšova života. Na kříži se 

dovršuje jeho dílo a zjevuje Boží sláva a láska. Ta 

nikdy nezazářila úžasněji než právě na kříži. Nikdo 

nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí 

svůj život (Jan 15,13).  

Bůh za nás dává svůj život, a tím odhaluje svou 

lásku v celé slávě. Hledíme-li na Ježíšovy dlaně 

probité hřeby a na srdce otevřené kopím, chce se 

nám zvolat: „Vzdáváme ti díky pro tvou velikou 

slávu.“  

Pod křížem se učíme, kde hledat svou slávu. 

Sláva zjevená v Ježíšových ranách nás učí, že utrpení 

není nesmyslné. Samo o sobě pomíjí, avšak láska, 

která je provází, zůstává navěky. Žádný lidský život se 

neobejde bez utrpení. Kdo ale trpí v lásce, přijal už 

závdavek Boží slávy.  

Wilfrid Stinissen 

 

 



VELIKONOČNÍ OHEŇ 

  O velikonoční noci se před většinou kostelů zapalují 
velikonoční ohně. A není tomu jinak ani u nás.  

Oheň symbolizuje Boží lásku, která plane a hřeje i uprostřed 
chladu a temnoty. Pro člověka je oheň nezbytnou podmínkou 
pozemského života: dává teplo, dává světlo, přináší i potěšení a 
radost. Zároveň je i pradávným symbolem smrti a očisty. Toto 
všechno se střetává ve velikonoční symbolice paradoxů: život i smrt, 
láska i očištění.  

A právě ohněm začínají velikonoční obřady, celé velikonoční 
svátky. 

„Pohleď, to je ta noc, o které je psáno: 

Noc jako den se rozjasní. 

Zahání nenávist, vytváří jednotu srdcí 

a pokořuje zlé moci. /…/ 

Ó vpravdě blahodárná noc, 

která spojila zemi s nebem, člověka s Bohem. 

Prosíme tě tedy, Bože, ať tato svíce, ke cti tvého 

jména posvěcená, stále svítí neslábnoucím jasem, aby 

rozehnala temnotu této noci. 

Přijmi ji jako líbeznou vůni a dej, aby zářila jako 

světla na nebi. /…/" 

(Z chvalozpěvu „Exsultet“) 
 

Vzkříšení Ježíše Krista je pro nás křesťany centrálním bodem 

naší víry, smrt není konec, ale nový začátek nového života. Proto se 

o Velikonocích zvěstuje, že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, 

spravedlnost nad nespravedlností a láska nad nenávistí.  

Velikonoce jsou hlavním křesťanským svátkem. Počátkem a 

vrcholem těchto svátků jsou obřady Veliké noci. Není krásnější 

liturgie během celého roku než ta o Velikonoční vigilii.  



A nejen nekrásnější, ale především nejdůležitější. Při ní 

oslavujeme Ježíšovo vzkříšení, při ní slavnostně obnovujeme svoje 

křestní vyznání. Bylo by promarněnou příležitostí, kdybychom na ní 

chyběli, vždyť i prožívání celé postní doby směřuje především k této 

liturgii. Proto Vás srdečně k jejímu slavení zvu. Budu se těšit na její 

společné prožití, aby temnota našich srdcí byla prozářena světlem 

Božím, světlem Ježíšova vzkříšení a jeho lásky.   

o. Miloš  

Farní kalendář 2018 
 

Poutě Zámecká kaple 13.5. Ostatní 1. svaté přijímání 29.4. 

 Vysoké Studnice 27.5.  Farní den 3.6. 

Bítovčice 17.6. Misijní neděle 21.10. 

Petrovice 24.6.   

Kozlov 24.6.   

Velký Beranov 29.7.   

Puklice 12.8.   
Luka nad Jihlavou 26.8.   

 

Zpovídání před Velikonocemi 
 

 Luka nad Jihlavou Vysoké Studnice 

Úterý 20.3. 
17.00 – 17.50 o. Miloš 

především pro děti 
 

Středa 21.3.  
16.00 – 16.50 o. Miloš 

Případně po mši sv. 

Pátek 23.3. 
16.00 – 17.55 o. Miloš 

18.00 – 18.45 o. Bohdan 
 

Sobota 24.3. 
8.00 – 11.00  

o. Miloš + o. Jindřich 
 

9.30 – 11.00 o. Bohdan 

V ostatní dny ½ hodiny přede mší svatou. Během Velikonočního Třídenní 
se z časových důvodů již zpovídat nebude. Díky za pochopení.  

 



Bohoslužby o Velikonocích 2018 

 
 

Luka  
Vysoké 

Studnice 
Velký 

Beranov 
Puklice Kozlov Bítovčice 

Sobota 24.3. --- --- 18.00 --- 17.00 --- 

Květná  
neděle 

25.3. 
7.45; 
11.00 

11.00 --- 9.30 --- --- 

Pondělí  
Svatého týdne 

26.3. --- --- --- --- --- --- 

Úterý  
Svatého týdne 

27.3. 18.00 --- --- --- --- --- 

Středa  
Svatého týdne 

28.3. --- 18.00 --- --- --- --- 

Zelený  
čtvrtek 

29.3. 19.00 19.00 --- --- --- --- 

Velký  
pátek 

30.3. 19.00 19.00 --- --- --- --- 

Bílá  
sobota 

31.3. 21.00 19.00 --- --- --- --- 

Neděle 
Zmrtvýchvstání 

1.4. 
7.45; 
11.00 

11.00 --- 9.30 --- --- 

Velikonoční 
pondělí 

2.4. 7.45 8.00 9.30 --- 9.30 --- 

Úterý  
velikonoční 

3.4. 18.00 --- --- --- --- --- 

Středa 
velikonoční 

4.4. --- 18.00 --- --- --- --- 

Čtvrtek 
velikonoční 

5.4. 9.00  --- --- --- --- --- 

Pátek  
velikonoční 

6.4. 19.00 --- --- --- --- 18.00 

Sobota 
velikonoční 

7.4. --- --- 19.00 --- 18.00 --- 

2. neděle 
velikonoční 

8.4. 
7.45; 
11.00 

11.00 --- 9.30 --- --- 

 


