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Ano jsi to Ty 

Ano jsi to Ty 
rychlejší než myšlenka 
jdeš k nám po moři  
ve vlnobití  
ticha  
s tělem lehčím než jarní vánek  
s tělem utkaným  
ze Země  
a ze Světla.  

S tělem  
jež ruka Ducha uhnětla  
za úsvitu  
toho prvního dne  
nového času stvoření.  

Ano jsi to Ty  
z bezčasí a beztíže  
plný nesmrtelnosti  
v bílých vločkách  
podobných sněhu a maně  

přicházíš k hostině  
svatební.  

A večeříme spolu… 

Jiří Vícha 
Ze sbírky „verše psané pro mlčení…“ 



Slovo otce biskupa Vojtěcha k novému uspořádání  
adoračních dnů ve farnostech brněnské diecéze 

Milé sestry, milí bratři, v tomto roce si připomínáme 110. výročí 

konání první brněnské synody za předsednictví mého předchůdce, 

devátého brněnského biskupa Pavla Huyna. Tehdy byla – počínaje 

rokem 1910 – stanovena štafeta adoračních dnů před vystavenou 

Nejsvětější svátostí ve všech farnostech naší diecéze. Každé farnosti 

tak náležel jeden den v roce, v němž byla v kostele vystavena 

Nejsvětější svátost, a lidé měli možnost společné nebo soukromé 

adorace. 

V roce 1997 jsem tuto tradici, mnohde již zaniklou, v naší diecézi 

obnovil, aby se prohloubila úcta k eucharistii a radostné vědomí Boží 

blízkosti. Později se přidaly ještě společné adorační dny farnosti a 

Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. 

Od 1. ledna 2019 je adorační den ve farnosti sloučen se dnem 

vzájemných modliteb farnosti a Arcibiskupského kněžského 

semináře v Olomouci. To znamená, že ten stejný den, kdy se modlíte 

za nová povolání ke kněžství, za bohoslovce a jejich představené, se 

v semináři, a to i během prázdnin, modlí za vás. 

Adoračními dny vstupujeme do tajemství stálé Ježíšovy 

přítomnosti v jeho církvi a prosíme Páně žně… 

Ježíšovu výzvu „Bděte a modlete se“ uskutečňujeme 

prostřednictvím stálé adorace po celý rok tím, že se střídáme jako 

společenství farnosti i jednotlivci ve farnosti během dne a farní 

společenství během roku, zakoušíme sounáležitost ve společenství 

místní církve, tedy diecéze. 

Sestry a bratři, všechny vás prosím – vyhledávejme blízkost Boha, 

který stále tvoří, přijímejme i ostatní příležitosti, které jsou nám 

nabízeny, abychom mohli setrvat v tichu před eucharistií. 



Využívejme eucharistický den své farnosti k adoraci, ve které 

budeme nacházet způsob, jak se v blízkosti Pána Ježíše stát darem, 

kterým Bůh obdarovává církev, rodinu, farnost, všechny lidi, celou 

naši zem. V modlitbě budu s vámi stále spojený. Ze srdce vám všem 

žehnám. 

Vás biskup Vojtěch 

Adorační den připadá v Lukách nad Jihlavou na 11.4. a ve Vysokých 
Studnicích na 12.4., tzn. právě nastávající týden.  

Farní kalendář 2019 
 

Poutě  

Zámecká kaple 19.5. Petrovice 30.6. 

Vysoké Studnice 16.6. Velký Beranov 28.7. 

Bítovčice 16.6. Puklice 18.8. 

Kozlov 23.6. Luka nad Jihlavou 25.8. 

Ostatní 

1. sv. přijímání 28.4. Biřmování 12.10. 

Farní den 2.6. Misijní neděle 20.10. 
 

Zpovídání před Velikonocemi  
 

 Luka nad Jihlavou Vysoké Studnice 

Úterý 9.4. 
17.00 – 17.50 o. Miloš 

především pro děti 
 

Středa 10.4.  16.00 – 16.50 o. Miloš 

Pátek 12.4. 16.00 – 17.55 o. Miloš  

Sobota 13.4. 
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 a 
v neděli Zmrtvýchvstání se z časových důvodů již zpovídat nebude. Díky za 
pochopení.  



Bohoslužby o Velikonocích 2019 

 
 

Luka  
Vysoké 

Studnice 
Velký 

Beranov 
Puklice Kozlov 

Sobota 13.4. --- --- 18.00 --- 17.00 

Květná  
neděle 

14.4. 
7.45; 
11.00 

11.00 --- 9.30 --- 

Pondělí  
Svatého týdne 

15.4. --- --- --- --- --- 

Úterý  
Svatého týdne 

16.4. 18.00 --- --- --- --- 

Středa  
Svatého týdne 

17.4. --- 17.00 --- --- --- 

Zelený  
čtvrtek 

18.4. 19.00 17.30 --- --- --- 

Velký  
pátek 

19.4. 19.00 17.30 --- --- --- 

Bílá  
sobota 

20.4 21.00 19.00 --- --- --- 

Neděle 
Zmrtvýchvstání 

21.4. 
7.45; 
11.00 

11.00 --- 9.30 --- 

Velikonoční 
pondělí 

22.4. 7.45 8.00 9.30 --- 9.30 

 

„Ježíš umírá jako pšeničné zrno a dává nám život. On je semenem 

naší naděje. Rozjímejme o Ukřižovaném, o zdroji naděje. Doufat s 

Ježíšem znamená učit se vidět již nyní rostlinu v semínku, život v kříži 

a ve smrti. Postavme se doma před kříž, pohleďme na něj 

a řekněme: S Tebou není nic ztraceno. S Tebou mohu vždycky 

doufat. Ty jsi má naděje.“ papež František  
 

___________________________________________________________________________________ 

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

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