
                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

 

Siedma bolesť Márie 

Ježiš, ktorého si s bolesťou položila do 

hrobu. 

Sme zvyknutí rozjímať o smrti Pána 

Ježiša na kríži, ale často zabúdame, že po 

umučení sa udiali ešte veľmi dôležité 

udalosti spojené s jeho smrťou 

a pochovaním. Boli to udalosti, ktoré tých, 

čo preukazovali Ježišovi poslednú službu, 

pripravovali na jeho zmŕtvychvstanie. 

Evanjelista Ján píše: „Potom Jozef z 

Arimatey, ktorý bol Ježišovým učeníkom, 

ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil 

Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. 

A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. 

Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u 

neho v noci. Priniesol asi sto libier zmesi 

myrhy s aloou. Vzali Ježišovo telo a 

zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, 

ako je u Židov zvykom pochovávať“ (Jn 

19, 38–40).  

Kristus vyzýva svojich učeníkov, aby ho 

nasledovali tak, že aj oni vezmú na seba 

svoj kríž. Keď ho nasledujú, nadobúdajú 

nový pohľad na chorobu a chorých. Ježiš 

ich pridružuje k svojmu životu chudoby a 

služby. Dáva im účasť na svojej službe 

súcitu a spolucítenia s inými.  

Mnohí ste určite čítali alebo aspoň počuli 

o jednom anglickom spisovateľovi, ktorý  

sa volá Archibald Cronin.  

 

 

 

 

 

 

Vo svojom vrcholnom diele, v románe 

Kľúče od kráľovstva opisuje život 

Francisa, ktorý ako sirota prežil veľmi 

smutné detstvo a po rôznych ťažkostiach 

života sa stal kňazom. Odišiel pracovať 

ako misionár do Číny. Po rokoch, podľa 

neho neúspešných, zdanlivo neúspešných, 

deň pred odchodom do rodnej vlasti sa 

stretol s jedným bohatým mužom, ktorý 

ho prišiel navštíviť a požiadať o krst. 

Kňaz váhal. Tento pán mu povedal: 

„Kedysi pred dávnymi rokmi, keď ste mi 

vyliečili syna, som to (túžbu po krste) 

nebral vážne. No vtedy som ešte nepoznal 

váš život..., vašu trpezlivosť, tichosť 

a smelosť. Dobrotu náboženstva najlepšie 

posúdime podľa dobroty jeho 

príslušníkov. Priateľ môj... premohli ste 

ma svojím príkladom. Rozhodol som sa. 

Robím to z priateľstva i z viery.“  

My môžeme ponúkať našu službu len 

natoľko, nakoľko sa dá, a preto, lebo on 

nám na to dáva silu. (porov. Deus caritas 

est, 35) 

Tou službou môže byť hocičo vykonané 

vo farnosti, v práci, len nech je to konané 

s láskou. Každý deň máme dosť 

príležitostí k tomu, aby sme konali dobro. 

Nech nám k tomu príhovor Panny Márie 

pomáha.  
Br. Rudolf oc

18 4.9.2016 



LITURGICKÝ PREHĽAD 

5. – 11. september 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Ladislav Gladiš (pohrebná)   po 6:30 Na úmysel 

pi 08:00 † Michal, Anna, Jozef     18:00 Poďakovanie Pánu Bohu 

ne 10:30 ZBP Bohuš a Gabriel s rod.   ut 6:30 Na úmysel 

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

     št 6:30 Na úmysel 

LORINČÍK:   pi 18:00 ZBP Jana a Slavomír s rod. 

št 18:00 † Karolína   so 6:30 Na úmysel 

ne 9:00 † Mária     18:00 ZBP pre rod. Lojkovú 

        

 

Liturgický kalendár: 

Pondelok – sv. Matka Tereza z Kalkaty, panna a rehoľníčka 

Streda – sv. Marek, Melichar a Štefan, košickí mučeníci 

Štvrtok – Narodenie Panny Márie, sviatok 

nedeľa – 24. nedeľa cez rok (zbierka na kostol) 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Jozef Hovanec   Lucia Miháliková  

  Gabriela Hovancová   Karin Šlosárová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Alžbeta Kuráková   Petra Pirošková  

10.9. Kvetoslava Rácová   Petra Pirošková  

 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

12. – 18. september 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 8:00 † Michal, Anna, Štefan   po 6:30 Na úmysel 

št 18:30 † z rodiny     18:00 ZBP pre Luciána 

ne 10:30 ZBP pre rodinu   ut 6:30 † Filoména 

     st 18:00 ZBP pre Martina 

      

LORINČÍK   pi 18:00 † Štefan, Emília, Jozef 

št 17:30 † Agnesa a Vincent   so  6:30 Na úmysel 

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

         

Liturgický kalendár: 

Pondelok – Najsvätejšieho mena Panny Márie    

Utorok – sv. Ján Zlatoústy 

Streda – Povýšenie sv. Kríža 

Štvrtok – Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska 

nedeľa – 25. nedeľa cez rok  

 

      

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Ján Bujňák   Tobiás Sabol  

  Mária Bujňáková   Janka Sabolová  

        
 

, 

Upratovanie: 

Od  

 

Silvia Múdra   Katarína Holopová  

17.9. Ľubomíra Kenderová   Magda Smolinská  
 



OZNAMY  
 

 Zbierka  
V nedeľu, 11.9.2016 bude zbierka na kostol.  

Veľká vďaka za vašu štedrosť.  

 

 

 Prihlásenie detí na prípravu k 1.sv. 

prijímaniu vo farnosti 
Milí rodičia, so začiatkom nového šk. roka 

začíname aj prípravu pre detí tretieho alebo 

štvrtého ročníka na slávnosť Prvého sv. 

prijímania.  

Vzhľadom k tomu, že na Pereši a v Lorinčíku 

nie je žiadna základná škola a vaše deti 

navštevujú školy v meste, je príprava troška 

zložitejšia, no zároveň máte možnosť 

prihlásiť dieťa na slávnosť Prvého sv. 

prijímania na škole, kde navštevuje hodiny 

náboženstva (ak škola ponúka takúto 

možnosť), alebo ich na  prípravu môžete 

prihlásiť na farskom úrade na Pereši. Môžete 

tak urobiť telefonicky – 0915 320 819, alebo 

emailom: farnostperes@gmail.com, alebo 

prídete osobne do sakristie po sv. omši. 

Výhodou prípravy detí na slávnosť Prvého 

sv. prijímania vo farnosti je, že sa bližšie 

spoznajú aj rodičia, aj deti.  

Počas uplynulých troch rokov musím 

povedať, že práve táto slávnosť pomohla 

mnohým rodičom spoznať viaceré rodiny 

z farnosti.   

Poprosím vás, aby ste svoje deti prihlásili do 

nedele, 23. septembra 2016.   

 

 

 Poďakovanie za letný tábor pre deti 
Chcem poďakovať všetkým animátorom, 

ktorí pripravovali a perfektne zvládli 

tohoročný letný tábor pre deti na fare. Vďaka 

patrí aj všetkým rodičom, ktorí prispeli 

rôznymi dobrotami. Vďaka vám všetkým, 

ktorí ste nás po tieto dni sprevádzali svojimi 

modlitbami a obetami  

 

 

 

 

 

 

 

 Stretnutie detí a mladých na fare 
V sobotu, 17.9.2016 pozývam deti a mladých 

z farnosti na stretnutie na fare o 16:00 hod. 

V prípade dobrého počasia si môžete niečo 

doniesť aj na opekanie.   

 

 

 Stretnutie birmovancov  

V sobotu, 17.9.2016 bude o 10:30 hod. 

stretnutie birmovancov na fare.   

 

 

 Časopis Cesta  

Ponúkame Vám nové číslo časopisu „Cesta“ 

- mesačníka o kvalite života. Nájdete v ňom 

zaujímavé články napr.: Mobil náš 

každodenný (o závislosti na mobile); Ako 

zvládnuť závisť a neprajnosť; sú v ňom 

rozličné svedectvá ľudí ako aj odborné 

články na všestranné témy. Časopis vydáva 

Gréckokatolícka charita, preto polovica 

z jeho ceny (1,40 €) je určená na charitatívne 

účely. Časopis nájdete na stolíku v kostole 

a vo vestibule kláštora v Lorinčíku. 

 

 

 

 Kontakt 

Rímskokatolícka cirkev, 

farnosť Najsvätejšej Trojice 

Gelnická 55 

040 11 Košice-Pereš 

Martin Novotný, farár 

mobil: 0915 320 819 

email: farnostperes@gmail.com  

www.farnostperes.sk 
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