
Farní zpravodaj - Vánoce 2013 
Luka nad Jihlavou a Vysoké Studnice 

____________________________________________________________ 
 

VÁNOČNÍ 
 

  V jeskyni jesle, šťastný klid 
  V pozadí času stojí kříž 
  Zvědavě kol se tísní lid 

  Teď o něm nevíš, něžně spíš 
  Matka Ti zpívá píseň chval 
  Kdesi už žije, kdo Tě zraní 
  Králové klečí opodál 
  Čeká Tě trpké dozrávání 
  Máš svoje touhy, svoje sny 
  Zástupům vadí, že jsi jiný 
  Laskavý, mírný, dojemný 
  Zahradou táhnou černé stíny 
  Světlo Tvých očí léčí rány 
   Pozvolna mizí tvoje mladost 
  Plode života požehnaný 
  Ať nevymizí dětská radost! 
 

Jiří Hlaváč 

 

 

 

 

 



Farní „kavárna“  
Milí farníci, jsou to víc jak čtyři měsíce, co jsem nastoupil jako farář 

do našich farností. Pomalu se začínám rozkoukávat, seznamuji se 
s životem farností i s vámi. Poznávám, že spoustu záležitostí dokážete 
zařídit sami či nabízíte pomocnou ruku, aby se to které „dílo“ podařilo. 
Chtěl bych vám za to poděkovat. Věřím, že tomu tak bude i nadále, a že 
společnými silami, a především s Boží pomocí, budeme život farností dál 
rozvíjet.  

Z předchozího místa si přináším např. zkušenost tzv. farní kavárny, 
která bývala otevřená po nedělní dopolední bohoslužbě, kdy si mohli lidé 
přijít na faru vypít kafe, čaj, něco málo zakousnout a hlavně setkat se 
s druhými.  

Něco podobného, třebaže jinou formou, bych vám chtěl nabídnout 
i zde v Lukách. 1x za měsíc v neděli odpoledne v čase od 14,30 do  
17 hodin (poprvé 19.1.) vás zvu na faru na kafe (presso, cappuccino, latte 
macchiato, apod.) či na čaj.  

Je to možnost v rámci odpoledne mít na sebe čas, vypít kafe, 
setkat se s farníky, které normálně nepotkávám, protože chodí pravidelně 
na bohoslužbu v jiný čas, atd. Jde o to rozvíjet farní život i po té lidské 
stránce, protože jak říká sv. Tomáš Akvinský „nadpřirozené předpokládá 
přirozené“.  

Věřím, že si cestu na faru na nedělní kafe najdete, a že pro nás 
nakonec prostory fary budou nedostačující a budeme se muset přesunout 
na kaplanku . 

Budu se těšit na setkávání s vámi při bohoslužbách, na faře a 
samozřejmě i na dalších pánovaných akcích uvedených ve farním 
kalendáři. 

o. Miloš 

 
Tříkrálová sbírka 

Stejně jako roky předchozí se uskuteční i na začátku ledna 
Tříkrálová sbírka. V Lukách tuto sbírku organizují skauti, kteří prosí  
o pomoc z řad dětí i doprovodů (nad 15 let). Sraz bude v sobotu  
4.1. v 8.30 hod. ve skleníku u Vaňků.  

 



Živý betlém 
Skauti zvou  na živý betlém v neděli 22.12. v 16 hod. v kostele  

sv. Bartoloměje v Lukách. Při této příležitosti si budete moci domů odnést 
i betlémské světlo.  

 

 

Pásmo české vánoční hudby a koled 
Srdečně Vás zveme ke společnému zpívání na pásmo české vánoční 

hudby a koled, které se uskuteční v kostele sv. Bartoloměje v Lukách 
29.12.2013 v 16 hodin. Přijďte si společně zazpívat.  

 
 

Ples sdružení Petrov  
Již tradičně bychom vás rádi pozvali na osmý ples sdružení Petrov, 

který se bude konat v loucké sokolovně 25. ledna 2014 od 19.30 hod. 
K poslechu a tanci bude hrát naše oblíbená a též tradiční skupina AMIX  
z Havlíčkova Brodu.  

Těšit se můžete na předtančení, tombolu a občerstvení. Pokud by 
někdo z vás chtěl pomoci s přípravou plesu, může se k nám připojit. Jestli 
máte možnost získat nějaký dar do tomboly např. v zaměstnání, budeme 
rádi – potvrzení vystavíme.  

Vstupenky se začnou prodávat mezi vánočními svátky, jako vždy  
u Lukáše a Veroniky Kolouchových (tel. 737 581 519). 

Za plesový tým Eva Mátlová 
 

Kola pro Afriku  
Rozhodli jsme se podpořit akci „Kola pro Afriku“. Jedná se  

o projekt, jak pomoci dětem v Africe při cestování za vzděláním. Pokud 
máte doma přebytečné kolo a nemusí být jen funkční, tak je můžete 
během prosince, ledna a února přivážet na faru. Kola, která nevyhovují 
parametrům, ale jsou pojízdná, se upravují ve spolupráci s bike shopy, ta 
která opravit nelze se sešrotují a výtěžek je použit na přepravu kol do 
Gambie. Takže pokud byste chtěli přebytečné kolo darovat, tak se můžete 
spojit s otcem Milošem (603 353 417) či s Lídou Krčálovou (731 402 678). 
Kola budeme shromažďovat na faře a postupně odvážet na sběrné místo.  

 

 



Zpovídání před Vánocemi 
 

Luka   V. Studnice  

Úterý 17.12. 
17.00 – 17.50 (o. Miloš) 

především pro děti 
 

 

Pátek 20.12. 16.30 – 17.50 (o. Miloš) Středa 18.12. 
15,30 – 16,55 

(o. Miloš) 

Sobota 21.12. 
8.00 – 11.00 

(o. Miloš + o. Jindřich) 
Sobota 21.12. 

9.30 – 11.00 
(o. Bohdan) 

 

V kaplích ½ hodiny přede mší svatou. 

Bohoslužby o Vánocích  
 

 Luka nad 
Jihlavou 

Vysoké 
Studnice 

Velký 
Beranov 

Puklice Kozlov Bítovčice 

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

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

29.12. 7.45; 11.00 11.00 --- 9.30 --- --- 

30.12. --- --- --- --- --- --- 

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

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

2.1. --- --- --- --- --- --- 

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

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

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

Farní kalendář  
 

Poutě Zámecká kaple 1.6. Ostatní Živý betlém 22.12. 

 Bítovčice 15.6.  Vánoční zpívání 29.12. 

Vysoké Studnice 15.6. Tříkrálová sbírka 4.1. 

Petrovice 29.6. Farní ples 25.1. 

Kozlov 29.6. 1. svaté přijímání 4.5. 

Velký Beranov 27.7. Farní den 8.6. 

Puklice 17.8.   

Luka nad Jihlavou 24.8.   
 


