
 
                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

 

Škapuliar 

Keď sa konajú nejaké slávnosti vo 

farnosti, v dedine, nemal by chýbať erb.  

História nášho rádu siaha do 13. storočia a vo 

vtedajšej dobe bolo charakteristické, že sa 

rozvíjali rytierske rády. Feudálny charakter 

spoločnosti bol spojený so vznikom erbov. 

Keďže ľudia v tom období nevedeli písať, 

erby získavali veľkú popularitu. Boli v istom 

zmysle pomôckou, vďaka ktorej vtedajší svet 

medzi sebou komunikoval. Rehoľné rády, 

ktoré v tom období vznikali, mali svoj erb 

a do tohto erbu vkladali všetko to, čím sa 

charakterizoval ich spôsob života – aká bola 

ich spiritualita, kto bol ich zakladateľ. 

Karmelitáni boli pôvodom križiaci. 

A križiaci mali čierny kríž na bielom pozadí. 

Bránili ideály kresťanstva – kríž – a biela 

farba označovala čistotu a nevinnosť.  

Karmelitáni, ktorí na začiatku svojej 

existencie si nevytvorili svoj erb, ktorý by ich 

charakterizoval, boli nútení po príchode do 

Európy vyjadriť pomocou erbu svoje 

poslanie. Keďže boli pustovníci a ich život sa 

opieral o modlitbu, vzorom modlitby bola 

Mária, vytvorili si svoj vlastný erb, kde 

v centre sa nachádza Mária, pod jej nohami 

je hora Karmel, v ľavej ruke drží Ježiša 

a pravou rukou dáva požehnanie. Nad jej 

hlavou je koruna z 12 hviezd. Panna Mária je 

predstavená ako tá, ktorú Ježiš zobral do 

Neba, kde ju aj korunoval za kráľovnú. Ježiš, 

ktorého drží Mária v rukách má v pravej ruke 

jablko ako symbol kráľovskej moci a v ľavej 

ruke drží meč ako symbol slova. 

 

 

Nad erbom sa nachádza nápis: Bratia 

Preblahoslavenej Panny Márie z hory 

Karmel. Mária v centre erbu mala veľký 

význam v živote karmelitánov. Hoci 

pustovníci nechodili do boja s nepriateľmi 

Cirkvi, mali pred sebou iných nepriateľov. 

Ten boj sa odohrával na úrovni ducha 

a srdca. Tak ako vojaci potrebujú dobré štíty 

a zbrane, takisto aj pustovníci z hory Karmel 

potrebujú štít, aby sa mohli zaň skryť.  

Keď karmelitáni vložili do stredu štítu 

obraz Márie, robili to s úmyslom, aby sa 

odovzdali dôvere pod ochranu Márie. Cez 

škapuliar sa stávame bratmi a sestrami 

Márie. Múdrosť, ktorú nám chce Mária 

vštepiť do srdca, je postoj cvičenia sa 

v stálosti. Hoci má diabol možnosť škodiť, 

vie, že ak sa duša odovzdala Márii, bude to 

mať s ňou oveľa ťažšie. Neupadneme do 

hriechu, ak ho nevyhľadávame, ak 

orientujeme myseľ na Boha, odovzdávame sa 

mu, dôverujeme Márii a všetko jej 

zverujeme. Zostávajme v jej prítomnosti 

a nezabúdajme aj na to, že máme svojho 

Anjela strážcu.  

Mária, buď nám pomocou v našich 

ťažkých chvíľach, vypros nám silu, aby sme 

dokázali úplne a bezhranične dôverovať 

tvojmu Synovi. Nech tvoj škapuliar, dar 

tvojej ochrany a dobroty, nás čoraz viac 

vyzýva k lepšiemu životu.  

Br. Rudolf ocd 

 

14 10.7.2016 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

11. – 17. júl 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

     po   

       18:00 Na úmysel novény 

ne 10:30 ZBP pre Adrianu a Mariku   ut 18:00 Na úmysel novény 

     st 18:00 Na úmysel novény 

     št 18:00 † Marta a Ján 

LORINČÍK:   pi 18:00 Na úmysel novény 

     so   

ne 9:00 
1. ZBP Mária a Štefan 

2. † Mária a Jozef 
    18:00 Za dobrodincov a priateľov kláštora 

        

 

Liturgický kalendár: 

Pondelok – sv. Benedikt, opát a patrón Európy 

Piatok – sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi 

Sobota – Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej 

nedeľa – 16. nedeľa cez rok 

 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Jozef Hovanec   Erika Kandráčová   

  Gabriela Hovancová   Judita hrnčiarová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Marta bernátová   Eva Kocanová  

16.7. Marta Juhásová   Katarína Jasenčáková  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

18. - 24. júl 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

     po 6:30 Na úmysel 

       18:00 ZBP Dáša a Ján 

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

     st 18:00 † Vincent a Agnesa 

LORINČÍK   št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 ZBP Eva a Martin 

     so  6:30 Na úmysel  

ne 9:00 † Pavol Rác   ne 18:00 † Magdaléna a Anna 

         

Liturgický kalendár: 

Piatok – sv. Mária Magdaléna 

Sobota – sv. Brigita, rehoľníčka a patrónka Európy 

nedeľa – 17. nedeľa cez rok (zbierka na diela sv. Otca) 

 
 
 
 

      

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Veronika Bujňáková   Kristína Hulíková  

  Eva Dzurová   Janka Hulíková  

        
 

, 

Upratovanie: 

Od  

 

Mária Palková   Mária Kušnírová  

23.7. Andrea Pročková   Mária Körošová  
 

  



OZNAMY  
 

 Výlet na kúpalisko do Maďarska 
V piatok, 29.7.2016 organizujeme výlet na 

kúpalisko do Nyiregyhazy (Maďarsko).  

Odchod autobusu: 

Z Pereša  6:30 

Z Lorinčíka  6:40  

Predpokladaný návrat je o 20:00 hod.  

 

Cena za dopravu:  

dospelí 10 Eur  

deti a mladí do 18 rokov 6 Eur 

deti do 6 rokov zdarma.  

  

Pre lepšiu organizáciu vás poprosím, aby ste 

sa prihlásili do utorka, 26.7.2016 v sakristii 

kostola, alebo cez farský email.  

 

Každý, kto ešte nemá 18 rokov, potrebuje ísť 

s dospelou osobou, ktorá za neho preberá 

plnú zodpovednosť.  

  

 

 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 ďalší rodinný výlet na 

kúpalisko do Maďarska (v prípade dobrého 

počasia). 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.  

 

 

 

 

 

 Zbierka na diela sv. Otca 
V nedeľu, 24. júla 2016 bude zbierka na 

dobročinné diela sv. Otca.  

 

Dnes je zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za 

vaše milodary.  

 

 Odpustová slávnosť v kláštore 

Bratia bosí karmelitáni pozývajú na novénu 

a odpustovú slávnosť Panny Márie 

Karmelskej v kláštornej kaplnke v Lorinčíku 

od 7. – 15. júla 2016 vždy o 18:00 hod. 

Odpustovú sv. omšu v deň slávnosti 16. júla 

2016 bude celebrovať riaditeľ Rádia Lumen 

o. Juraj Spuchľák. 

Viac informácií nájdete na plagáte na 

výveske.  

 

 Wellness s duchovným slovkom pre 

rodiny 
Druhý septembrový víkend (9. – 11. 

september 2016) pozývam rodičov s deťmi 

do krásneho prostredia v Bardejovských 

Kúpeľoch.  

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 víkendové 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/

