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Misijná nedeľa 

 

O týždeň – 23.10.2016 bude Katolícka 

cirkev po celom svete sláviť 90. 

výročie Svetového dňa misií (SDM), 

ktorý vymyslelo a do života Cirkvi 

postupne zaviedlo Pápežské misijné 

dielo na šírenie viery.  

V roku 1926 pápež Pius XI. zaviedol, 

že slávenie SDM sa bude konať 

v každej farnosti po celom svete, ako 

vynikajúci nástroj pre šírenie 

evanjelia.  

Tento rok slávime SDM 

v mimoriadnom Svätom roku 

milosrdenstva a preto sa bude niesť 

v duchu slov: „Misie sú dielom 

milosrdenstva“. Inšpirovali nás slová 

Svätého Otca Františka, ktorý vo 

svojom Posolstve k tomuto dňu 

povedal: Svätý rok milosrdenstva nás 

vyzýva, aby sme hľadeli na misie ad 

gentes ako na veľké, nesmierne dielo 

milosrdenstva – tak duchovného, ako 

aj materiálneho.  

Svätý Otec ďalej zdôrazňuje, že 

najvyšším a najdokonalejším vyjadre-

ním Otcovho milosrdenstva voči 

ľudstvu je príchod svojho Syna na ho 

príkladmi  i podobenstvami, ale predo-

všetkým ho v sebe samom stelesňuje 

a predstavuje vo svojej osobe.  

 

 

SDM – zvaný aj Misijná nedeľa je pre 

celú Cirkev významným dňom, ktorý 

vytvára zo všetkých farností sveta 

jednu veľkú rodinu, ktorá sa modlí za 

misie, slávi Eucharistiu a kde si 

členovia tejto rodiny navzájom 

prejavujú nielen duchovné, ale aj 

materiálne milosrdenstvo v prospech 

chudobných v misijných farnostiach 

a diecézach.   
(Viktor Jakubov,  

národný riaditeľ Pápežských misijných diel) 

 

 

Pane Ježišu, zošli svoje požehnanie na 

všetkých misionárov: kňazov, bratov, 

sestry i laikov, ktorí všetko opustili, 

aby vydávali svedectvo Tvojmu slovu 

a Tvojej láske. Buď im ochranným 

štítom a silnou oporou, ochranou pred 

studeným víchrom a úpalom poludnia, 

ochráň ich pre potknutím sa a pred 

pádom. Veď ich, dvíhaj ich na duchu. 

Osvecuj ich v protivenstvách 

a nebezpečenstvách svojím slovom 

a príkladom. Nech ich sprevádza 

svojou múdrosťou, potechou, odvahou 

a láskou Duch Svätý.  

Daj, aby spolu s rastúcim počtom 

veriacich rástla aj oslava Tvojho 

milosrdenstva, odpustenia a lásky. 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

17. – 23. október 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 ZBP pre rod. Filčákovú    po 6:30 Na úmysel 

pi 18:00 † Mikuláš, Anna, Ondrej     18:00 † Ján 

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

     st 18:00 ZBP pre Magdalénu 

     št 6:30 Na úmysel 

LORINČÍK:   pi 18:00 Na úmysel Soni 

št 18:00 ZBP Miroslava(60 r.) s rod.   so 6:30 Na úmysel 

ne 9:00 ZBP Terézia(65r.) a Ján(65r.)     18:00 † Ján 

        

 

Liturgický kalendár: 

Pondelok – sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník 

Utorok – sv. Lukáš, evanjelista 

Sobota – sv. Ján Pavol II. Pápež 

nedeľa – 30. nedeľa cez rok (zbierka na misie) 

 
 
 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Miroslav Dobrík   Tobias Sabol  

  Eva Dobríková   Janka Sabolová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Hovancová Gabriela   Anastázia Macáková  

22.10. Sekanová Lucia   Zita Chovancová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

24. – 30. október 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 ZBP Juraj a Ján s rodinami   po 6:30 Na úmysel 

pi 18:00 † Pavol Rác     18:00 † Katarína 

ne 9:00 ZBP pre birmovancov   ut 6:30 Na úmysel 

     st 18:00 
Poďakovanie za 50 rokov 

manželstva  

     št 6:30 Na úmysel 

LORINČÍK:   pi 18:00 ZBP pre rod. Ingeliovú 

št 18:00 † Peter Dobranský   so  6:30 Na úmysel 

ne 7:30 
† Juraj a Regina s dcérou 

Evou 
   18:00 Za duše v očistci 

         

 

Liturgický kalendár: 

Piatok – sv. Šimon a Júda, apoštoli 

nedeľa – 31. nedeľa cez rok (slávnosť birmovania vo farnosti)  

 

 

  

 

    

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Veronika Bujňáková   Ema Urigová  

  Eva Dzurová   Benjamín Piroško  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Rinkovská Eva   Gabriela Kovalčíková  

29.10. Zelinková Eva   Judita Hrnčiarová  

 



OZNAMY  
 

 Zbierky 
Na misijnú nedeľu, 23.10.2016 bude zbierka 

na misie.   

 

Prehľad októbrovej zbierky na kostol: 

Lorinčík:  195,40 Eur 

Pereš:   391,00 Eur 

Nech Vám Boh odplatí Vašu štedrosť. 

 

  

 Zmena sv. omší v nedeľu 

30.10.2016 
Pereš: V nedeľu 30.10.2016 bude na Pereši 

o 9:00 hod. sv. omša s udelením sviatosti 

birmovania.  

Lorinčík: V Lorinčíku bude sv. omša 

výnimočne o 7:30 hod.  

 

 

 Posun času 

Zo soboty na nedeľu (30.10.2016) spíme 

o hodinu dlhšie  

 

 

 Pre birmovancov 

V sobotu, 22.10.2016 bude v kostole na 

Pereši o 9:00 hod. nácvik na birmovku. 

V sobotu, 29.10.2016 budeme od 9:00 hod.  

vysluhovať pre birmovancov a ich rodiny 

sviatosť zmierenia (spoveď). Budeme 

viacerí kňazi. K sviatosti zmierenia 

pozývam celé rodiny birmovancov. 

Birmovanci nech prídu presne na 9:00 hod. 

Spovedať budeme do 10:00 hod.  

 

 

 Kalendáre 2017 
Vzadu na stolíku v kostoloch si môžete 

kúpiť nástenné a stolové kalendáre. Sú 

s motívom Božieho Milosrdenstva.  

 

 

 Novéna k sv. Alžbete 
Vzadu na stolíku v kostoloch si môžete 

kúpiť novénu k sv. Alžbete. Je to novéna za 

chudobných. Brožúrka stojí 1 Euro. 

 

 

 Stretnutie s deťmi 
V sobotu, 22.10.2016 bude stretnutie 

s deťmi na fare o 10:30 hod. Pripravíme si 

spoločne sv. omšu o misiách na nedeľu.  

 

 

 Sviečka za nenarodené deti 

Počas októbra sa uskutoční vo farnostiach 

14. ročník celoslovenského projektu Sviečka 

za nenarodené deti. Zakúpením sviečky 

podporíte pro-life aktivity na Slovensku 

zamerané na ochranu života.  

Tento rok je možné na kampaň prispieť aj 

cez darcovskú SMS s textom: DMS medzera 

SVIECKA) na číslo 877. Cena jednej SMS 

sú 2 €.  

Viac info na www.sviecka.forumzivota.sk 

 

 

 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.  

 

 

 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 

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

