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Spal v jeslích, které patřily někomu jinému... 

Spal v jeslích, které patřily někomu jinému. Přes jezero se 

plavil v člunu, který patřil někomu jinému. Jel na oslátku, které 

patřilo někomu jinému. Byl položen do hrobu, který patřil někomu 

jinému. Učinil to proto, aby se o všechno, co měl, rozdělil s námi: o 

svůj život, o svoji slávu, o své místo u Boha Otce. Přišel tak proto, 

aby nám všem, ať chudým či bohatým, nabídl věčný život, život v 

hojnosti. Známe milost našeho Pána Ježíše Krista: On, ačkoliv 

bohatý, stal se pro nás chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby. 

www. pastorace.cz 
 

Mary’s Meals = jednoduché řešení hladu ve světě 

Mary’s Meals, které se dá přeložit jako Mariiny pokrmy, je 

mezinárodní hnutí založené na křesťanských základech, které má za 

cíl bojovat s hladem v nejchudších zemích světa. Myšlenka Mary’s 

Meals je velice jednoduchá - poskytnout dětem každý den jedno 

vydatné jídlo v místě jejich vzdělávání.  

Ačkoliv nám to přijde samozřejmé, že by děti měly mít co jíst, 

není tomu tak po celém světě. 61 Milionů dětí nechodí do školy kvůli 

hladu. Místo toho často žebrají na ulicích nebo pracují na polích, aby 

se uživily. A přitom v momentě, kdy vědí, že ve škole dostanou 

najíst, jsou motivováni do ní přijít, lépe se soustředí a mít lepší 

výsledky. Tak mohou jít za svými sny, dále studovat, najít si dobré 

zaměstnání, ale především prožít šťastné dětství. Dobré vzdělání 

navíc není cesta z chudoby jen pro ně samotné, ale dlouhodobě také 

pro celou jejich komunitu i stát.  



ŠKOLA + JÍDLO = NADĚJE. Jednoduchá rovnice, která funguje. 

S Mary’s Meals je velice snadné pomoci. Pouhých 421 Kč 

nasytí jedno dítě na celý školní rok. Jak je to možné? Především díky 

práci dobrovolníků, a to jednak na straně těch, kteří dávají – v České 

republice není žádný dobrovolník placen, každý věnuje hnutí svůj 

volný čas, dovednosti a modlitbu, ale i na straně druhé, v zemích, 

kde Mary’s Meals pomáhá. Zejména jsou to matky, které ve školách 

vaří a jsou rády, že mají, co svým dětem dát. Díky tomu může Mary’s 

Meals dostát svému závazku, že 93% všech vybraných prostředků 

jde přímo na charitativní účely. Jsou to právě malé skutky lásky 

každého, kdo se zapojí, které umožňují růst celého díla. 

Hnutí Mary’s Meals založil v roce 2002 Skot Magnus 

MacFarlane-Barrow, když začali v Malawi podávat jídlo prvním 200 

dětem. Od té doby se Mary’s Meals rozšířilo do 17 zemí napříč 4 

kontinenty a ke dnešnímu dni živí každý školní den 1 361 586 dětí. 

Za dílo se postavilo mnoho slavných osobností, firem i představitelé 

katolické církve. Za zmínku stojí Magnusova setkání s papežem 

Benediktem XVI. i papežem Františkem. Více o zajímavých příbězích, 

které provázely vznik a šíření Mary’s Meals Magnus popisuje ve své 

knize „Bouda, která krmí milion dětí“ a v dokumentárních filmech 

Child 31 a Generation Hope. Více naleznete na www.marysmeals.cz 

a na facebookové stránce Mary’s Meals Česká Republika. 

Živý betlém 

Živý betlém s rozdáváním světla z Betléma v podání 

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

v kostele v Lukách. Dobrovolné vstupné bude použito na opravu 

kostela v Petrovicích. Skauti budou na Štědrý den dále rozdávat 

světlo z Betléma ve skautské klubovně od 9 do 10.30 

hodin. Betlémské světlo bude k dispozici také v zádveří fary 

v Lukách.  

http://www.marysmeals.cz/


Tříkrálová sbírka 

Skautské středisko organizuje jako každý rok Tříkrálovou 

sbírku. Protože jde o akci poměrně velkou, prosíme o zapojení 

dospělých i dětí z farnosti. Dospělých vedoucích je potřeba 16 a 

k nim alespoň 32 dětí, nejlépe 48. Díky předem za ochotu podílet se 

na sbírce finančně, ale také i svou účastí při samotném koledování. 

Ochotní koledníci se mohou zapsat na připravený list papíru na 

stolečku v kostele u zpovědnice. Sbírka v Lukách proběhne v sobotu  

5. ledna 2019. Sraz bude 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 26. ledna 2019 na ples 

farnosti Luka a Sdružení Petrov. Prodej vstupenek bude zahájen  

26. prosince 2018. 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. 

Tentokrát se můžeme těšit na hudební skupinu Líchbend 

z Kamenice. Věříme, že průběh plesu obohatí také předtančení, 

občerstvení i tombola. Pokud máte možnost získat nějaký dar do 

tomboly (např. v zaměstnání) nebo jste ochotni přispět vlastním 

darem, budeme vděčni.  

Za plesový tým Eva Mátlová  

Farní kalendář 2019 
 

Poutě Zámecká kaple 19.5. Ostatní Živý betlém 23.12. 

 Vysoké Studnice 16.6.  Tříkrálová sbírka 5.1. 

Bítovčice 16.6. Farní ples 26.1. 

Kozlov 23.6. Duchovní obnova 15.-16.3. 

Petrovice 30.6. 1. svaté přijímání 28.4. 

Velký Beranov 28.7. Farní den 2.6. 

Puklice 18.8. Misijní neděle 20.10. 

Luka nad Jihlavou 25.8.   



Zpovídání před Vánocemi 

Luka   V. Studnice  

Sobota 15.12. 8.00 – 11.00 
(o. Miloš + o. Jindřich) 

Sobota 15.12. 11.00 – 12.00 
(o. Bohdan) 

Úterý 18.12. 17.00 – 17.50 (o. Miloš) 
především pro děti 

Středa 19.12. 16.00 – 16.55 
a po mši sv. 17.45 – 
18.30 h. (o. Miloš) 

Pátek 21.12. 16.00 – 17.50 (o. Miloš)   

V kaplích ½ hodiny přede mší svatou. 

 
Bohoslužby o Vánocích 2018 
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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 

22.12. --- --- 18.00 --- 17.00 --- 

23.12. 7.45; 11.00 11.00 --- 9.30 --- --- 

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. 7.30 --- --- --- --- --- 

28.12. 18.00 --- --- --- --- 17.00 

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

30.12. 7.45; 11.00 11.00 --- 9.30 --- --- 

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

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

2.1. ---- 17.00 --- --- --- --- 

3.1. 7.30 --- --- --- --- --- 

4.1. 18.00 --- --- --- --- 17.00 

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

6.1. 7.45; 11.00 11.00 --- 9.30 --- --- 

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

