
 

                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

 

Dievčatko prišlo do obchodu na 

nákup. Presne vedelo, čo má kúpiť, a 

dávalo si pozor, aby na niečo 

nezabudlo. Obchodníkovi sa to 

zapáčilo a chcel ho za to odmeniť. Vzal 

z regála škatuľu s cukríkmi, otvoril ju a 

ponúkol dievčatko: „Vezmi si, 

maličká!“ Dieťa si vzalo cukrík. „No 

len si vezmi, koľko sa ti vmestí do 

ruky.“ Dievčatko naňho otvorilo svoje 

veľké oči. „Naber mi ich ty“, povedalo. 

„Prečo?“, opýtal sa obchodník. „Lebo 

ty máš väčšiu ruku.“  

Keď sa modlíme, nemerajme 

svoje prosby malosťou našej viery. 

Nezabúdajme, že Božia ruka je väčšia. 

Sympatický príbeh a veľmi pravdivý. 

Prečo? Lebo Boh chce, aby sme boli 

takými aj my.  

Byť pred Bohom ako dieťa pred 

svojím otcom. Dieťa, ktoré sa nebojí 

otca, lebo vie, že ho otec má rád. 

Detskej dôvere voči Bohu sa musíme 

neustále učiť. 

V tomto roku milosrdenstva sa 

môžeme častejšie zastaviť nad 

jednoduchou modlitbou: Ježišu, 

dôverujem Ti.   

 

 

Sv. Augustín píše: Tvoja modlitba 

je rozhovor s Bohom; keď čítaš Písmo, 

Boh hovorí k tebe, keď sa modlíš, ty 

hovoríš k Bohu.  

Počas tohto stretnutia s Bohom 

človek vyjadruje svoje pocity a 

predkladá mu svoje potreby. Vzdáva 

úctu Bohu, ďakuje mu za udelené dary, 

prosí o odpustenie, ale aj o to, čo 

považuje za potrebné a užitočné pre 

svoj duchovný a fyzický život.  

Keď učeníci prosili Ježiša, aby ich 

naučil modliť sa, naučil ich modlitbu 

´Otče náš´. Naučil ich a ukázal im, ako 

sa majú prihovárať k svojmu 

nebeskému Otcovi. Ukázal im, že ich 

modlitba musí byť v prvom rade 

modlitbou dieťaťa. Reinhold Niebuhr 

sa modlil:  

Bože, daj mi pokojnú myseľ, aby 

som prijal veci, ktoré zmeniť 

nemôžem. 

Daj mi silu, aby som zmenil veci, 

ktoré zmeniť môžem. 

A daj mi múdrosť, aby 

som rozlíšil jedno od druhého. 

Martin Novotný, farár 

 

15 24.7.2016 

https://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pokoj
https://sk.wikiquote.org/wiki/Myse%C4%BE
https://sk.wikiquote.org/wiki/Vec
https://sk.wikiquote.org/wiki/Sila
https://sk.wikiquote.org/wiki/M%C3%BAdros%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Rozli%C5%A1ovanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Jeden
https://sk.wikiquote.org/wiki/Dva


LITURGICKÝ PREHĽAD  

25. – 31. júl 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

ut 8:00 † Anna a Vincent   po 6:30 Na úmysel 

so 8:00 † Vincent     18:00 ZBP rod. Bodnárová 

ne 10:30 Za farnosť   ut 6:30 Na úmysel 

     st 18:00 ZBP pre rodičov Tomáša a Adriany 

     št 6:30 Na úmysel 

LORINČÍK:   pi 18:00 † Jozef, Mária, Alžbeta, Imrich, Oľga 

št 18:00 ZBP Ján a Renáta   so 6:30 Na úmysel 

ne 9:00 † Štefan a Ján     18:00 † rodičia a manžel a ZBP pre dcéru 

        

 

Liturgický kalendár: 

Pondelok – sv. Jakub, apoštol         Utorok – sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie 

Streda – sv. Gorazd a spoločníci       Piatok – sv. Marta 

nedeľa – 18. nedeľa cez rok 

 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Marcela Mitrová   Viera Šlosárová  

  Emília Krešňáková   Anna Hormáthová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Judita Rusnáková   Adriana Mitríková  

30.7. Mária Szabóová   Irena Filipová  

 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

1. - 7. august 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 08:00 † Ján   po 6:30 Na úmysel 

pi 18:00 † Antónia a Ondrej     18:00 † rodičia Halgášoví a nevesta Anna 

so 
07:30 

08:00 

Fatimská sobota 

Za ruženové spoločenstvo 
  ut 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 Peter, Tomáš, Samuel s rodičmi   st 18:00 ZBP pre rodičov Tomáša a Adriany 

LORINČÍK   št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Za ružencové spoločenstvo 

št 18:00 ZBP Ján   so   sv. omša nebude 

ne 9:00 ZBP Eva, Vlado, Siska     sv. omša nebude 

         

Liturgický kalendár: 

Pondelok – sv. Alfonz z Liguori      Štvrtok – sv. Ján Mária Vianney 

Sobota – Premenenie Pána, sviatok 

nedeľa – 19. nedeľa cez rok  

 
 
 
 

      

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Marcel Rinkovský   Karin Šlosárová  

  Eva Rinkovská   Lucia Miháliková  

        
 

, 

Upratovanie: 

Od  

 

Cecília Dučaiová   Viera Šlosárová  

6.8. Mária Zubárová   Janka Hulíková  
 



OZNAMY  
 

 Zbierka  
Dnes je zbierka na diela sv. Otca  

 

Prehľad júlovej zbierky na kostol: 

Lorinčík 117, 40 Eur 

Pereš  343, 00 Eur 

 

Pán Boh zaplať za vaše milodary.  

 

 

 Prvopiatkový týždeň 

Lorinčík: vo štvrtok, 4.8.2016 od 17:00 hod.  

adorácia a možnosť prijať sviatosť 

zmierenia.   

 

Pereš:  adorácia v piatok po sv. omši do 

19:00 hod. Sviatosť zmierenia môžete prijať 

min. pol hodinu pred každou sv. omšou 

(okrem nedele).  

 

 

 Spovedanie chorých 
Vo štvrtok a piatok 4. – 5.8.2016 navštívim 

chorých vo farnosti.  

 

 

 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.  

  

 

 

 Stanovačka na fare 

Deti a mladých pozývam na stanovačku na 

farskom dvore. Predpokladaný termín je 

z pondelka 1.8.2016 na utorok. Definitívne to 

vyhlásim budúcu nedeľu. Nezabudnite na 

stan, karimatku, spacák a niečo na večernú 

opekačku. Začíname večer o 18:00 hod. 

Končíme raňajkami o ? (ťažko povedať :) 

 

 

 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.  

 

 

 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 

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

