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Kňazi, chudobní srdcom 

 

Do nášho spoločenstva pribudne nový 

kňaz. Listoval som a našiel som 

doleuvedený text. Ponúkam vám 

(nám) ho ako reflexiu nad darom 

kňazstva.  

„V jednej zo svojich posledných kníh 

istá laička Catherine de Hueck, 

napísala list kňazom: V istú noc som 

mala hlbokú vnútornú víziu. Začala 

som uvažovať, že Katolícka cirkev je 

vo vážnom nebezpečenstve. Prišlo mi 

na um, že jej hlava znova zomiera a že 

znova ukrižujeme Krista. Zdalo sa mi, 

že sme začali vnímať Cirkev ako čisto 

ľudskú inštitúciu. Počas tej noci mi 

prišli na um slová: „Beda tým, ktorí 

pohoršujú Kristových maličkých!“ 

Namiesto toho, aby ich viedli k Bohu, 

kňazi ich od neho odvádzali alebo v 

nich spôsobovali zmätok, lebo ich 

viedli k sebe. 

Áno, uvidela som Goliáša, ktorého 

treba zabiť, ale to by mohol vykonať 

iba nový malý Dávid s prakom lásky, 

kamienkami jednoduchosti a pokory. 

Vtedy som zbadala, ako zhora 

schádzajú noví kňazi. Okrem praku 

lásky, kamienkov pokory a jednodu-

chosti mali so sebou uterák, džbán s 

vodou a misku na umývanie nôh.  

 

 

Títo noví, zostupujúci kňazi, nemali so 

sebou nič iné. Taká bola moja 

vnútorná vízia počas tej zvláštnej noci. 

Karl Rahner opísal kňaza zajtrajška, na 

akého čaká svet aj Cirkev, takto: 

„Bude mať prebodnuté srdce, zranené 

bláznovstvom lásky, zranené vedomím 

nemožnosti dosiahnuť úspech, zranené 

pocitom, že on sám je hodný ľútosti, 

spochybňovaný – a súčasne tento nový 

kňaz zajtrajška bude človekom 

presvedčeným, že práve z takého 

zraneného srdca vychádza sila jeho 

misie, poslania.“ 

Ten kňaz so srdcom dieťaťa bude 

kňazom milosrdenstva. V očiach sveta 

sa bude zdať krehký a zraniteľný, ale 

bude odzbrojujúci, keďže sám bude 

bezbranný. Ide o to, aby sme mali 

kňazov jednoduchých a pokorných, 

ktorý oslovujú srdcia chudobných, 

lebo sami sú deťmi chudobnými v 

duchu. 

Nech je to zároveň aj prosba z našej 

strany, aby ste si, ak budete mať čas, 

našli voľný aspoň jeden Zdravas za 

nás, kňazov.    

br. Rudolf ocd



LITURGICKÝ PREHĽAD  

3. – 9. október 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

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

pi 18:00 † Margita     18:00 † Michal. Michal a Alžbeta 

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

     st 18:00 
† Imrich, Dorota, Ladislav, 

Anna a Margita 

     št 6:30 Na úmysel 

LORINČÍK:   pi 18:00 Za ružencové spoločenstvo 

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

ne 9:00 
† Juraj a Rozália; Michal a 

Helena 
    18:00 ZBP pre Ladislava (50 r.) 

        

 

Liturgický kalendár: 

Streda – Ružencovej Panny Márie 

nedeľa – 28. nedeľa cez rok (zbierka na kostol) 

 
 
 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Eva Janitorová   Viera Šlosárová  

  Ľubomír Gedra   Anna Horváthová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Vargová Adriána   Anna Horváthová  

8.10. Kováčová Viera   Martina Pajtášová  

 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

10. – 16. október 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 
Imrich, Margita, Bartolomej, 

Anna, Margita, Štefan 
  po 6:30 Na úmysel 

pi 18:00 ZBP pre Máriu     18:00 ZBP pre Ladislava (50r.) 

ne 10:30 ZBP pre rod. Faithovú   ut 6:30 Na úmysel 

     st 18:00 
1.† Jolana 

2.† Štefan a Anna 

     št 6:30 Na úmysel 

LORINČÍK:   pi  
Sv. omša nebude (úmysel 

preložený na 12. 10) 

št 18:00 † Pavol Rác   so   Sv. omša nebude 

ne 9:00 ZBP pre syna s rodinou     Sv. omša nebude 

         

Liturgický kalendár: 

Štvrtok – Sv. Terézie od Ježiša, panna a uč. Cirkvi 

Sobota – Sv. Ignác Antiochijský,  biskup a mučeník 

nedeľa – 29. nedeľa cez rok 

 

      

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Monika Šolcová   Kristína Hulíková  

  Dušan Šolc   Janka Hulíková  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Dzurová Iveta   Mária Bľandová  

15.10. Macáková Terézia   Marta Horváthová  

 

 

 



OZNAMY  
 

 Zbierka 
Prehľad zbierky na rádio Lumen: 

Lorinčík:   68, 20 Eur 

Pereš:  109, 72 Eur 

Nech Vám Boh odplatí Vašu štedrosť. 

 

Budúcu nedeľu je zbierka na kostol.  

 

 

 Návšteva chorých 

Vo štvrtok a piatok – 6. – 7. 10.2016 

navštívim chorých.  

 

 

 Sviatosť zmierenia 

Vo štvrtok, 6.10.2016 bude o 17:00 hod. 

v Lorinčíku eucharistická poklona a zároveň 

budete môcť prijať sviatosť zmierenia.  

Na Pereši máte možnosť prijať sviatosť 

zmierenia pol hodiny pred každou sv. omšou 

cez týždeň. Eucharistická poklona bude 

každú stredu po sv. omši do 19:00 hod. 

V prvopiatkovom týždni bude poklona 

v piatok po sv. omši.  

 

 

 Modlitba sv. ruženca v októbri 
Pozývam vás k spoločnej modlitbe sv. 

ruženca počas celého októbra.  

Lorinčík: utorok a sobota po rannej sv. 

omši na Karmeli. Ostatné dni o 17:15 pred 

sv. omšou. V nedeľu o 8:15 pred sv. omšou. 

Pereš: Streda a piatok o 17:15, ostatné dni 

o 18:00 hod. V nedeľu o 9:50 hod.  

 

 

 Noc na fare pre deti a mladých 
Pozývam deti a mladých na zábavné 

stretnutie s názvom noc na fare. Začíname 

v piatok sv. omšou na Pereši o 18:00 hod. 

Po nej sa presunieme na faru, kde nás bude 

čakať chutná večera a dlhý program. 

Prineste si so sebou biele tričko, na ktoré 

budeme vyrábať naše logo. Končíme 

v sobotu o 11:00 hod. Nezabudnite spacák 

a karimatku.  

 

 Zbor pre dospelých 
Pozývame dospelých do speváckeho zboru. 

Nácvik je každú nedeľu od 18:00 - 19:00 

hod. na fare. Môžete prísť so svojimi deťmi, 

ktoré sa budú spoločne hrať vo vedľajšej 

miestnosti, prípadne sa naučia tiež nejakú 

pieseň.  

 

 

 Divadelné predstavenie 

V nedeľu 6. novembra 2016 zavíta do Košíc 

muzikálová rozprávka Príbeh z Tammiru. 

Ide o tretí projekt z dielne prešovských 

kresťanských umelcov. Muzikál je 

inšpirovaný románom kňaza Vladimíra 

Štefaniča (Kráľovná z Tammiru), za ktorý 

získal Cenu Ivana Kraska. Cena lístka je 7 

Eur. Viac o projekte i o rezervácii lístkov na 

www.pribehztammiru.sk  

 

 

KARMEL 

 

 Kňazská vysviacka br. Jána OCD 

V sobotu 15.10.2016 o 10.00 hod. v bazilike 

Navštívenia  Panny Márie v Starých Horách 

prijme kňazskú vysviacku náš spolubrat 

diakon Ján Števkov. Vďační za dar 

povolanie prosíme o modlitbu na úmysel 

nášho brata.  

 

 

 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: peres@rimkat.sk  

www.peres.rimkat.sk 

mailto:peres@rimkat.sk
http://www.peres.rimkat.sk/

