
                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

 

Nebo 

V evanjeliu podľa Lukáša sa dočítame 

o tom, že Mária po zvestovaní odchádza 

k svojej príbuznej Alžbete, aby sa s ňou 

podelila o veľkú radosť, ale aby jej 

zároveň pomohla pri prípravách 

spojených s narodením Jána Krstiteľa. 

Celý život Márie bol naplnený šťastím, aj 

keď sa nevyhla krížu a utrpeniu svojho 

Syna. Aj napriek tomu svoj život prežila 

v šťastí. Pripomenula to aj Alžbeta, ktorá 

ju nazvala blahoslavenou, t. j. šťastnou. 

V čom spočívalo Máriino šťastie? Jej 

vzatie do neba? V tom, že plnila Božiu 

vôľu. Mnohí sa pýtame, čo je to Božia 

vôľa. Čo Boh od nás chce? Je to otázka, 

ktorej sa nemôžeme vyhýbať.  

Sv. Cyprián, biskup a mučeník, napísal, 

že: „Božia vôľa je to, čo robil a učil 

Kristus. Poníženosť v správaní, pevnosť 

vo viere, skromnosť v slovách, 

spravodlivosť v činoch, milosrdenstvo v 

skutkoch, mravný poriadok; neschopnosť 

spôsobiť krivdu a schopnosť spôsobenú 

krivdu znášať, udržovať pokoj s bratmi, 

milovať Pána celým srdcom, milovať ho 

za to, že je Otec, báť sa ho preto, že je Boh, 

nedávať ničomu prednosť pred Kristom, 

lebo ani On nič neuprednostňuje pred 

nami, neoddeliteľne prilipnúť k nemu v 

láske, statočne a s dôverou stáť pri jeho 

kríži, keď sa bojuje o jeho meno a česť, 

osvedčiť vytrvalosť v slove, ktorým ho  

 

 

vyznávame, osvedčiť pri výsluchu 

dôveru, s akou podstupujeme boj, v smrti 

trpezlivosť, ktorou získame víťazný 

veniec. To znamená – chcieť byť 

Kristovým spoludedičom, to znamená – 

konať podľa Božieho prikázania, to 

znamená – plniť Otcovu vôľu“.  

Ako sa dá plniť Božia vôľa? Pomocou 

prežívania prítomnej chvíle. „Žijem oveľa 

viac podľa Božej vôle, keď vykonávam 

drobné, banálne veci, prácu, ktorú mi Boh 

dáva akurát teraz. Čím viac uvedomelo 

žijem a sústreďujem sa na prítomný 

okamih, tým väčšmi sa zhodujem s tým, 

čo Boh chce, aká je jeho vôľa. V tom 

najmenšom stretávam to, čo je zo 

všetkého najväčšie.“ Brat Christian de 

Chergé, trapista a mučeník z Alžírska 

napísal vo svojom denníku: „Viem, že 

mojou jedinou úlohou je darovať tento 

krátky deň tomu, kto ma volá každý deň. 

Ale ako mu mám povedať áno po všetky 

dni, ak mu nedarujem tento dnešný krátky 

deň...  

Boh má tisíc rokov na to, aby utvoril jeden 

deň; ja mám jeden deň, aby som urobil 

niečo, čo potrvá večne – ten dnešný!“ 

Myslím, že aj tieto slová vyjadrujú 

tajomstvo Nanebovzatia Panny Márie 

a tak isto aj snahu o miesto v Nebi, ktoré 

má Boh pripravené aj pre nás.                          

Br. Rudolf ocd 

16 7.8.2016 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

8. – 14. august 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 8:00 † z rodiny   po 6:30 Na úmysel 

pi 18:00 † rod. Košľábová     18:00 † Michal, Veronika, Ľudmila, Adam 

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

     st 6:30 † rodičia Golianoví, ZBP pre rodinu 

     št 6:30 Na úmysel 

LORINČÍK:   pi 18:00 † Pavol a Juliana 

st 18:00 † Valéria   so 6:30 Na úmysel 

ne 9:30 Odpustová sv. omša     18:00 ZBP rodina Pethövá 

        

 

Liturgický kalendár: 

Utorok – sv. Terézia Benedikta z Kríža, patrónka Európy 

Streda – sv. Vavrinec, diakon a mučeník 

Piatok – sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka 

nedeľa – 20. nedeľa cez rok (zbierka na kostol) 

 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Ľubomír Gedra   Ema Faithová  

  Eva Janitorová   Miroslav Daňo  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Beáta Macáková   Terézia Stajková  

13.8. Anna Potočňáková   Veronika Stajková  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

15. - 21. august 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

po 18:30 † z rodiny   po 6:30 Na úmysel 

st 08:00 ZBP Marek a Eva      (sv. omša v kostole) 

pi 18:00 † z rodiny   ut 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP pre rodinu   st 18:00 Na úmysel 

LORINČÍK   št 6:30 Na úmysel 

po 17:30 † Jozef a Helena    pi 18:00 † Antónia Koníková a rodičia 

št 18:00 † Pavol rác   so  6:30 Na úmysel 

ne 9:00 
1. †Milan Ondek 

2. †Dušan 
   18:00 † Ondrej a Margita Datkoví 

         

Liturgický kalendár: 

Pondelok – Nanebovzatie Panny Márie, prikázaný sviatok 

Utorok – sv. Štefan Uhorský 

Sobota – sv. Bernard, opát a učiteľ Cirkvi 

nedeľa – 21. nedeľa cez rok  

 
 

      

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Monika Šolcová   Erika Kandráčová  

  Dušan Šolc   Judita Hrnčiarová  

        
 

, 

Upratovanie: 

Od  

 

Beáta Kelbelová   Beáta Lučanová  

20.8. Mária Strýčková   Marika Trembecká  
 



OZNAMY  
 

 Zbierka  
Prehľad zbierky na diela sv. Otca  

 

Lorinčík 61, 50 Eur 

Pereš  94, 03 Eur 

 

V nedeľu, 14.8.2016 je augustová zbierka na 

kostol. Pán Boh zaplať za vaše milodary.  

 

 

 Odpustová slávnosť v Lorinčíku – 

zmena sv. omší 
V stredu 10.8.2016 je spomienka na sv. 

Vavrinca, diakona a mučeníka, ktorému je 

zasvätený kostol v Lorinčíku. Sv. omša bude 

v Lorinčíku o 18:00 hod.  

 

V nedeľu, 14.8.2016 je o 9:30 odpustová sv. 

omša v Lorinčíku. Po sv. omši pôjdeme 

v sprievode k obecnému úradu, kde bude 

posvätená socha sv. Vavrinca.  

 

 

 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.  

 

 

 

 Prikázaný sviatok – 15.8.2016 

V pondelok, 15.8.2016 máme prikázaný 

sviatok Nanebovzatia Panny Márie.  

 

 

 Príbeh od Bruna Ferrera 

V lese vypukol strašný požiar. Plamene 

nenásytne pohlcovali krovie a stromy. 

Všetky zvieratá sa pred ohňom zúfalo 

rozutekali ako rozvodnená hučiaca rieka. 

Len jeden kolibrík s kvapkou vody v 

zobáčiku sa pustil letieť opačným smerom. 

" Čo to robíš? " opýtal sa ho lev. 

" Idem uhasiť požiar! " odvetil malý vtáčik. 

" Jednou kvapkou vody? " 

" Urobím, čo môžem! " povedal kolibrík. 

Celý svet bol stvorený, aby nám slúžil a my 

sme sa narodili, aby sme slúžili celému 

svetu. Robme trebárs aj tú najnepatrnejšiu 

vec, ale robme ju najlepšie na svete. 

 

 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/

