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Luka nad Jihlavou a Vysoké Studnice  

_______________________________________________________ 
 

Mějme o Vánocích srdce otevřené k překvapení 
Vánoce dle papeže Františka 

Připomeňme si první Vánoce 
Podívejme se na první Vánoce v historii, abychom objevili Boží 

záměr. Tyto Vánoce byly plné překvapení. Marii, Josefovu 
snoubenku, navštívil anděl a změnil jí celý život, z panny se stala 
matkou. Také pro Josefa bylo připraveno překvapení, stal se otcem, 
aniž by stvořil syna, jenž přišel na scénu v nejméně vhodném 
okamžiku - když byli Maria a Josef teprve zasnoubeni a dle Zákona 
spolu ještě nesměli žít. Tváří tvář skandálu, přestože mohl Josef Marii 
zapudit a zachránit tak své dobré jméno, tak překvapil a z dobré vůle 
se rozhodl Marii potají propustit za cenu ztráty své pověsti.  

Dalším překvapením je Bůh, který vstoupil Josefovi do snu 
a změnil jeho plány, požádal ho, aby Marii přijmul za svou manželku. 
Po narození Ježíše, když už měl Josef pro rodinu své plány, měl další 
sen, ve kterém mu bylo řečeno, že má odejít s rodinou do 
Egypta. Stručně řečeno, Vánoce přinášejí nečekané životní zvraty. 
A pokud chceme prožít Vánoce, musíme otevřít naše srdce a být 
připraveni na nečekané změny v životě. 

Ale největší překvapení přichází o vánoční noci: Nejvyšším se 
stává malé dítě. Boží slovo se stává novorozenětem, což doslova 
znamená ´neschopným mluvit´. Přivítat Spasitele nepřišly autority 
oné doby a místa, ale obyčejní pastýři překvapení anděly během 
jejich práce v noci a kteří se bez prodlení vydali na cestu. Kdo by to 
byl čekal? Vánoce znamená oslavovat neslýchané Boží skutky, Boha 
překvapení, který převrací naši logiku a naše očekávání.   

Od Vánoc je Bůh Bohem s námi 
Slavit Vánoce tedy znamená, přijímat na zemi překvapení 

Nebe. Nelze žít jen ´pozemskými věcmi´, když Nebe přineslo na svět 
novinu. Vánoce otevírají novou epochu, kde se život neprogramuje, 



ale daruje; kde nelze již žít jen sami pro sebe, podle vlastní vůle, ale 
pro Boha a s Bohem, protože od Vánoc je Bůh Bohem s námi.  

Prožít Vánoce znamená, nechat se touto novinkou překvapit. 
Vánoce v tomto smyslu nenabízejí uklidňující teplo krbu, ale božské 
chvění, které otřáslo dějinami. Vánoce jsou vítězstvím pokory nad 
arogancí, jednoduchosti nad hojností, tichem nad hlukem, vítězstvím 
modlitby Boha v nás. 

Nechme se inspirovat Svatou rodinou 
Prožít Vánoce znamená jednat jako Ježíš, který přišel pro nás 

potřebné, vyjít k těm, kteří nás potřebují. Jednat jako Maria: 
důvěřovat a být poslušní Bohu, i když Jeho jednání 
nechápeme. Jednat jako Josef: vstát a realizovat Boží plán, i když není 
v souladu s plánem naším.  

Nechme se tyto Vánoce překvapit 
Takže Vánoce budou Vánocemi, pokud jako Josef dáme 

prostor tichu, jestli jako Maria řekneme Bohu ´tady jsem´, jestli jako 
Ježíš budeme blízcí těm, kteří jsou sami, jestli jako pastýři vyjdeme ze 
svých přístřešků, abychom byli s Ježíšem. Budou to Vánoce, pokud 
najdeme světlo v chudé betlémské jeskyni. 

A nebudou to Vánoce, pokud budeme hledat jen třpyt světa, 
jestli se zahltíme dárky, obědy a večeřemi, ale nepomůžeme alespoň 
jednomu chudému, který se podobá Bohu, protože Bůh přišel chudý 
o Vánocích.  

Krásné Vánoce, plné Ježíšova překvapení! Tato překvapení se 
mohou zdát nepohodlnými, ale to je Boží záměr. Pokud těmto výzvám 
řekneme ano, bude to pro nás samotné velkým překvapením. Každý 
z nás má v srdci ukrytou schopnost být překvapen. Nechme se tyto 
Vánoce Ježíšem překvapit... Svěřme se Marii a Josefovi, aby nás 
naučili přijmout tento velký dar: Emmanuela, Boha s námi. 

Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce 

Živý betlém 

Živý betlém s rozdáváním světla z Betléma v podání 
skautského střediska Luka se uskuteční v neděli 22.12. ve 14.30 hodin 
v kostele v Lukách. 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.  

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 
4. ledna 2020. 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 25. ledna 2020 na ples 
farnosti Luka a Sdružení Petrov. Prodej vstupenek bude zahájen  
26. prosince 2019. Vstupenky budou prodávat Lukáš a Veronika 
Kolouchovi (tel: 737 581 519, cena vstupenky 120,-Kč).  

Ples se bude konat tradičně v loucké sokolovně od 19.30 h. 
Stejně jako loni doprovodí ples skupina 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.   

plesový tým  

Farní kalendář 2020 

Poutě Zámecká kaple 24.5. Ostatní Tříkrálová sbírka 4.1. 

 Vysoké Studnice 7.6.  Farní ples 25.1. 

Bítovčice 14.6. Duchovní obnova 28.-29.2. 

Kozlov 28.6. 1. svaté přijímání 26.4. 

Petrovice 28.6. Farní den 31.5. 

Velký Beranov 26.7. Misijní neděle 18.10. 

Puklice 16.8.   

Luka nad Jihlavou 23.8.   
 



Zpovídání před Vánocemi 

Luka   V. Studnice  

Úterý 17.12. 
17.00 – 17.50 (o. Miloš) 

především pro děti 
Středa 18.12. 

16.00 – 16.55 
a po mši sv. 17.45 – 
18.15 h. (o. Miloš) 

Pátek 20.12. 16.00 – 17.50 (o. Miloš)   

Sobota 21.12. 
8.00 – 11.00 

(o. Miloš + o. Jindřich) Sobota 21.12. 
11.00 – 12.00 
(o. Bohdan) 

V kaplích ½ hodiny přede mší svatou. 

 

Bohoslužby o Vánocích 2019 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

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 

21.12. --- --- 18.00 --- 17.00 --- 

22.12. 7.45; 11.00 11.00 --- 9.30 --- --- 

24.12. 21.30 20.00 --- --- 17.00 --- 

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

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

27.12. 18.00 --- --- --- --- 17.00 

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

29.12. 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. 7.30 --- --- --- --- --- 

3.1. 18.00 --- --- --- --- 17.00 

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

5.1. 7.45; 11.00 11.00 --- 9.30 --- --- 

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