
                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

 

...Keď sa nám v živote stane, že hľadíme 

dolu namiesto toho, aby sme hľadeli hore, 

môže nám pomôcť táto veľká pravda: Boh 

je verný v láske k nám, dokonca je v nej 

zanovitý.  

Pomôže nám myslieť na to, že nás miluje 

viac, než my milujeme seba samých, že 

nám verí viac, než my veríme sebe 

samým, že nám „vždy drží palce“ ako 

fanúšik, ktorý sa nikdy nedá odradiť. 

Vždy nás očakáva s nádejou, dokonca aj 

keď sa uzatvárame do svojich zármutkov, 

neustále sa ponosujúc na zakúsené krivdy 

a na minulosť.  

Mať záľubu v smútku nie je dôstojné našej 

duchovnej postavy! Je to naopak vírus: 

táto záľuba v smútku je vírus, ktorý 

napadá a blokuje všetko, zatvára každé 

dvere, bráni rozvinutiu života, novému 

začiatku. Boh je však zanovito plný 

nádeje: vždy verí, že môžeme znovu vstať 

a nevzdáva sa, keď nás vidí vyhasnutých 

a bez radosti.  

Je smutné vidieť mladého človeka bez 

radosti, pretože sme vždy jeho 

milovanými deťmi. Pripomínajme si to na 

začiatku každého dňa. Bude osožné, ak to 

povieme každé ráno v modlitbe: „Pane, 

ďakujem ti, lebo ma miluješ; som si istý, 

že ma miluješ; daj, aby som si zamiloval 

môj život!“.  

 

Nie moje nedostatky, ktoré treba napraviť, 

ale život, ktorý je veľkým darom: je to čas 

milovať a byť milovanými.  

Môžeme si predstaviť, čo sa dialo 

v Zachejovom srdci pred tým, než sa 

vyštveral na ten planý figovník; bol to 

pekný zápas: na jednej strane krásna, silná 

zvedavosť, totiž poznať Ježiša; na druhej 

riziko hrozného trapasu. Prekonal však 

hanbu, lebo príťažlivosť Ježiša bola 

silnejšia.  

Zakúsili ste už zrejme, čo sa stane, keď sa 

dáka osoba stane tak príťažlivou, že sa do 

nej zaľúbite: potom sa môže prihodiť, že 

robíte dobrovoľne veci, ktoré by ste ináč 

nikdy nerobili. Niečo podobné sa udialo 

v srdci Zacheja, keď pocítil, že Ježiš bol 

jediný, čo ho mohol vytiahnuť z 

pohyblivých pieskov hriechu a 

nespokojnosti.  

Milí mladí, nehanbite sa priniesť mu 

všetko, zvlášť slabosti, námahy a hriechy 

v spovedi: On vás dokáže prekvapiť 

svojím odpustením a svojím pokojom. 

Nemajte strach povedať mu „áno“ celým 

srdcom, odpovedať mu veľkodušne, 

nasledovať ho! Nenechajte si uspať dušu, 

lež upriamujte sa na cieľ krásnej lásky, 

ktorá vyžaduje aj zriekanie a silné „nie“ 

dopingu úspechu za každú cenu a droge 

myslenia iba na seba a na svoje pohodlie.                                                                      

(Z homílie pápeža Františka v Krakowe) 

17 21.8.2016 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

22. – 28. august 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 8:00 † Peter   po 6:30 Na úmysel 

so 16:00 Sobášny obrad  
Róbert Leško a Stanislava Víteková 

    18:00 † Vojtech, Emma, Jolana 

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

     st 18:00 † Igor, Mária, Ján, Anton 

     št 6:30 Na úmysel 

LORINČÍK:   pi 18:00 † Michal 

št 8:00 † Anna a Ján   so 6:30 Na úmysel 

ne 9:00 
† Ján Tóth 

† Margita a Imrich 
    18:00 † Rozália, Andrej, Andrej 

        

 

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: 

  Miroslav Dobrík   Viera Šlosárová  

  Eva Dobríková   Anna Horváthová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Veronika Bujňáková   Rodina  

27.8. Magdaléna Kobulnická   Štecová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

29. august – 4. september 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 8:00 † Helena a Bartolomej   po 6:30 Na úmysel 

pi 18:00 † Štefan     18:00 ZBP pre Luciána 

so 
7:30 

8:00 

Fatimská sobota 

Za členov ružencov. spoloč. 
  ut 6:30 † Filoména 

ne 10:30 ZBP pre Magdu a Pabla s deťmi   st 18:00 † Mária 

   št 6:30 Na úmysel 

LORINČÍK   pi 18:00 Za ružencové spoločenstvo 

št 18:00 † Agnesa a Vincent   so  6:30 Na úmysel 

ne 9:00 ZBP pre Evu (60 r.)    18:00 ZBP pre Máriu 

         

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: 

  Eva Dzurová   Kristína Hulíková  

  Veronika Bujňáková   Janka Hulíková  

        
 

, 

Upratovanie: 

Od  

 

Eva Janitorová   Alžbeta Poláčková  

3.9. Mária Kenderová, ml.   Erika Helcmanovská  
 



OZNAMY  
 

 Zbierka  
Prehľad augustovej zbierky na kostol  

 

Lorinčík 382,00 Eur 

Pereš  345,50 Eur 

 

Pán Boh zaplať za vaše milodary.  

 

 

 Prímestský tábor pre deti na fare 

V tomto týždni bude tábor pre deti a mladých 

na fare. Chcem vás poprosiť o modlitby za 

všetky deti a mladých našej farnosti.  

 

 

 Prvopiatkový týždeň 
Vo štvrtok, 1.septembra 2016 budem od 

17:00 hod. spovedať v Lorinčíku. Počas 

spovedania bude možnosť adorácie. 

 

Na Pereši spovedám pol hodiny pred každou 

sv. omšou. Adorácia spojená s modlitbou za 

farnosť bude v piatok, 2. septembra 2016 po 

sv. omši.  

 

 

 Návšteva chorých 
Vo štvrtok a piatok – 1. – 2. septembra 2016 

navštívim chorých.  

 

 

 Modlitba za farnosť  
Každý piatok po sv. omši bude adorácia do 

19:00 hod. Zvlášť vás pozývam k modlitbe 

o požehnanie pre celú farnosť.  

 

 

 Stretnutie birmovancov  

Oznamujem birmovancom, že po letných 

prázdninách sa opäť stretneme na ďalšie 

prípravné stretnutie a to v sobotu, 

3.septembra 2016 o 10:30 na fare.   

 

 

 

 

 

 

 

 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/

