
 
                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

Keby... 

Keby Kristova obeta bola prinesená len za 

jedného človeka, každý by túžil spievať 

pieseň vďaky a chvály za to, že tým 

vykúpeným je práve on.  

Keby sa len v jednom kostole slúžila svätá 

omša, nespočetné zástupy pútnikov by sa 

hrnuli k jeho bránam, aby sa mohli 

posilniť chlebom života. 

Keby len jeden muž mohol byť vysvätený 

za kňaza v službe evanjelia, veľa mladých 

mužov by túžilo po tomto privilégiu. 

Keby Božie odpustenie a požehnanie bolo 

prístupné len jednému, každý by túžil 

skloniť hlavu, otvoriť srdce a roztiahnuť 

dlane, aby ho mohol prijať práve on.  

Keby existoval len jeden exemplár biblie 

na svete, mnohí by túžili byť tými, ktorí sa 

z nej môžu sýtiť Slovom života.  

Keby bolo možné stretnúť Ježiša tajomne 

prítomného v núdznych bratoch a sestrách 

len jeden deň v roku, mnohí by si brali 

dovolenku, aby sa mohli o týchto ľudí 

postarať.  

Keby vstup do nebeského kráľovstva bol 

len na základe podobnosti Kristovi, isto by 

svetom kráčalo viac tých, ktorí túžia 

vedome odzrkadľovať aspoň čosi 

z Božích vlastností.          (prebraté z internetu) 

 

Počas týchto dní som si prečítal slová 

Pavla VI., ktorý hovorí: „Ak je ťažké byť 

kresťanom, je ľahké byť kresťanom. 

A keď je ľahké byť kresťanom, je ťažké 

byť kresťanom.“ 

Trochu som sa pousmial nad tými slovami 

a premýšľam, že v dnešnej dobe je ľahké 

byť kresťanom. Chceš byť kresťanom? 

Nič a nikto ti v tom nebude brániť. Chceš 

sa viac dozvedieť o kresťanstve, či 

o modlitbe, o Ježišovi? Máme dnes 

mnoho možností a prístup k informáciám 

od prečítania si knihy, cez možnosti 

internetu až k osobným rozhovorom.  

Platí tu aj druhá časť vety. Keď je ľahké 

byť kresťanom, je ťažké byť kresťanom. 

Keď je to až tak ľahké, akoby sa nám to 

vzďaľovalo. Koľkí len s ťažkosťou 

nachádzajú cestu ku Kristovi, k sebe, 

k svedomiu a pravde.  

Nechcem špekulovať, skôr sa pýtam sám 

seba, prečo mám tak málo času pre 

skvalitnenie svojej viery v živého Boha? 

Začína čas dovoleniek, letných prázdnin 

a tak nám chcem zapriať, aby sme tento 

čas prežili v radosti a vďačnosti Pánu 

Bohu za dar, ktorý nám dáva. Buďte 

požehnaní.  

Martin Novotný, farár 

 

13 26.6.2016 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

27. jún – 3. júl 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:30 † Jozefína a Štefan   po 6:30 Na úmysel 

pi 18:00 † Norbert     18:00 † z rodiny 

ne 10:30 ZBP pre rodinu   ut 6:30 Na úmysel 

     st 6:30 † Pavel a Štefan 

     št 6:30 Na úmysel 

LORINČÍK:   pi 18:00 Za ružencové spoločenstvo 

st 17:30 ZBP pre rod. Vargovú   so 6:30 Na úmysel 

ne 9:00 † Alžbeta a Pavol     18:00 † Veronika a Ondrej 

        

 

Liturgický kalendár: 

Utorok – Sv. Irenej, biskup a mučeník 

Streda – Sv. Peter a Pavol, apoštoli (prikázaný sviatok) 

Sobota – Návšteva Panny Márie, sviatok 

nedeľa – 14. nedeľa cez rok 

 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Miroslav Dobrík   Ema Faithová   

  Eva Dobríková   Miroslav Daňo  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Mária Babajová   Anastázia Macáková  

2.7. Želmíra Hořáková   Zita Chovancová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

4. – 10. júl 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

ut 10:30 † Jozef   po 6:30 Na úmysel 

pi  Sv. omša nebude     18:00 
1.ZBP Veronika a Jozef (50 r) 

2.ZBP Stanislav a Gabriela(35 r) 

ne 10:30 ZBP Judita a Alena s rodinami   ut  Sv. omša v kostole 

     st 18:00 †Michal, Veronika, Ľudmila, Adam 

LORINČÍK   št 18:00 Štefan 

ut 9:00 Na úmysel   pi 18:00 † Juraj, Barbora, Anna 

so 15:30 Sobášna sv. omša   so  18:00 Na úmysel novény 

ne 9:00 ZBP pre Ľuba a Gabiku   ne 18:00 Na úmysel novény 

         

Liturgický kalendár: 

Utorok – Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov 

Streda – Sv. Mária Goretti, panna a mučenica 

nedeľa – 15. nedeľa cez rok (zbierka na kostol) 

 
 
 
 

      

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Ján Bujňák   Lucia Miháliková  

  Mária Bujňáková   Karin Šlosárová  

        
 

, 

Upratovanie: 

Od  

 

Mária Pačutová   Gabriela Kovalčíková  

9.7. Jarmila Andreánska   Judita Hrnčiarová  
 

  



OZNAMY  
 

 Prehľad zbierky na kostol 
Pereš  410,20 Eur 

Lorinčík 226,00 Eur 

 

V nedeľu, 10.7.2016 bude zbierka na kostol.  

 

Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.  

 

 

 Príprava letného tábora 

Pozývam mladých od 14 rokov a samozrejme 

aj starších, ktorí by radi pomohli pri príprave 

letného tábora na stretnutie, ktoré bude už 

tento utorok na fare – 28.6.2016 o 19:00 hod. 

Teším sa na vaše nápady o pomocnú ruku.  

 

 

 Prihláška na letný tábor 
V kostoloch vzadu si nájdete prihlášku na 

prímestský letný tábor 2016, ktorý je pre celú 

farnosť. Prihlášky si môžete stiahnuť aj 

v elektronickej podobe z farskej stránky. 

Odovzdať ich môžete v sakristii kostola, 

vhodením do poštovej schránky (pri vstupe 

do kostola na Pereši alebo osobne na fare) 

 

Letný tábor je od 22. – 26.8.2016 pre deti, 

ktoré už navštevujú základnú či strednú 

školu. Časť programu bude na fare a niektoré 

dni (podľa počasia) sa rozhliadneme po 

našom nádhernom okolí.  

Nebude chýbať ani rodinný výlet na 

kúpalisko do Maďarska. Deti a mladí do 18 

rokov nemôžu ísť sami, ale minimálne 

s rodičom, alebo osobou, ktorá za nich 

preberie plnú zodpovednosť. Dátum sa ešte 

upresní podľa počasia.  

 

 

 Návšteva a sviatosti pre chorých 
V mesiaci júl nebudem chodiť ku chorým. 

Ak potrebujete kňaza, prosím vás 

o telefonický kontakt.  

 

 

 

 

 Prikázaný sviatok 

V stredu, 29.6.2016 máme prikázaný sviatok 

sv. Petra a Pavla.  

 

 Sviatok sv. Cyrila a Metoda 

5. júla 2016 na sviatok sv. Cyrila a Metoda 

máme štátny sviatok. Sv. omše budú ako 

v nedeľu. Nie je to prikázaný sviatok.  

 

 

 Odpustová slávnosť v Lorinčíku 
Tento rok pripadne odpustová slávnosť 

v kostole sv. Vavrinca v Lorinčíku na            

14. augusta 2016. Slávnosť bude o 9:30 hod. 

Po slávnosti bude ešte požehnanie sochy sv. 

Vavrinca pri obecnom úrade. 

 

 

 Wellness s duchovným slovkom pre 

rodiny 
Druhý septembrový víkend (9. – 11. 

september 2016) pozývam rodičov s deťmi 

do krásneho prostredia v Bardejovských 

Kúpeľoch.  

Je pre nás rezervovaný nový ubytovací 

komplex – Augustineum.  

Počas víkendu nás privíta nádherná okolitá 

príroda, blízky wellness, či kaplnka, ktorá je 

súčasťou objektu. Aj takým spôsobom 

chceme v rámci farnosti spoločne stráviť čas 

a bližšie sa spoznať.  

Cena za ubytovanie a plnú penziu na dospelú 

osobu je 44 Eur. Hláste sa prosím emailom - 

farnostperes@gmail.com 

Viac info na www.augustineum.sk 

 

 

 Kontakt 

Rímskokatolícka cirkev, 

farnosť Najsvätejšej Trojice 

Gelnická 55 

040 11 Košice-Pereš 

Martin Novotný, farár 

tel. (055) 38 13 096       

mobil: 0915 320 819 

email: farnostperes@gmail.com  

www.farnostperes.sk 

http://www.augustineum.sk/
mailto:peres@gmail.com
http://www.farnostperes.sk/

