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Zakončenie roka Milosrdenstva 

Pády patria k podstate človeka. Jeden padne 

tu, druhý tam, jeden tak, druhý inak. Všetci 

sme náchylní k pádu. Vyplýva to z našej 

nestálosti a z našej ľudskej slabosti. Keby 

sme nepadali, boli by sme bohmi. Lebo len 

Boh stojí pevne. Ostáva vždy verný sebe 

samému, vo všetkom konaní je dobrý, 

spravodlivý a svätý. Človek však nie je 

Bohom. Keby po páde opäť nevstal, bol by 

štvornožcom.  

Čo je teda človek? „Je padajúci a znovu 

vstávajúci tvor“, povedal Blaise Pascal. 

K tomu dodáva: „Poznanie Boha bez 

poznania vlastnej biedy vedie k pýche. 

Poznanie vlastnej biedy bez poznania Boha 

vedie k zúfalstvu. Poznanie Ježiša Krista 

tvorí stred, lebo v ňom nachádzame aj Boha 

aj svoju biedu“. 

Aj Ježiš padol pod ťarchou kríža. Podľa toho 

poznáme, že patrí k nám. V týchto 

súvislostiach sa často odlišujeme od svätých. 

Nie preto, žeby svätí nikdy neboli padli, ale 

tým, že svätí vždy vstali. Robili tak preto, 

lebo verili, že Božia láska je väčšia, ako 

akýkoľvek pád človeka.  

Sv. Ján píše: „Podľa toho budeme poznať, že 

sme z pravdy a uspokojíme si pred ním svoje 

svedomie. Lebo ak nám naše svedomie niečo 

vyčíta, Boh je väčší ako naše svedomie a 

pozná všetko“ (1 Jn 3, 19-20). 

 

 

Stojí za to všimnúť si slová, ktoré vo svojich 

zápiskoch z väzenia „Widerstand und 

Ergebung“ (Odpor a rezignácia) napísal 

Dietrich Bonhoeffer. Hoci sám bol v ťažkom 

položení, vedel rozdávať druhým útechu a 

povzbudenie: „Verím, že ani naše chyby a 

omyly nie sú zbytočné a že si Boh s nimi 

rovnako ľahko poradí, ako s našimi 

domnelými dobrými skutkami.“ 

To musel veriť aj Peter napriek tomu, že 

trikrát zaprel Pána. Inak by nebol dokázal po 

opakovanom páde prepuknúť v plač (porov. 

Mt 26, 75). Musel uveriť, že Boh je vo svojej 

láske väčší ako človek vo svojom padaní. 

Túto nedeľu budú zatvorené brány 

Milosrdenstva v diecézach po celom svete 

a o týždeň na to, na nedeľu Krista Kráľa bude 

uzatvorená aj brána Milosrdenstva v Ríme. 

Končí rok Milosrdenstva, ale nekončí 

Milosrdenstvo Božie. Ono pokračuje a v jeho 

sile sme aj naďalej uzdravovaný z našich 

hriechov a v našich slabostiach.  

Sv. Otec František píše: Ako vrúcne si želám, 

aby nadchádzajúce roky boli poznačené 

milosrdenstvom, aby sme išli v ústrety 

každému človeku, prinášajúc mu Božiu 

dobrotu a nehu. Nech sa všetkým, veriacim i 

tým vzdialeným, dostane tohto balzamu 

milosrdenstva ako znamenia Božieho 

kráľovstva, ktoré je už prítomné uprostred 

nás.  

(prednáška A. Fabiána na kňazské rekolekcie) 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

14. – 20. november 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Jozef a rodičia   po 18:00 Na úmysel 

pi 18:30 ZBP pre Máriu   ut 6:30 Na úmysel 

ne 18:00 ZBP pre rod. Boďovú   st 18:00 ZBP pre Oľgu (65r.) 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Na úmysel 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

ut 18:00 † Vincent a Dorota    18:00 ZBP pre rodinu 

ne 09:00 † Ján, Alžbeta, Štefan, Terézia   ne  7:00 ZBP pre rod. Škopovú 

        

 

Liturgický kalendár: 

Štvrtok – sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka 

nedeľa – Krista Kráľa 

 

 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Marcela Mitrová   Ema Faithová  

  Emília Krešňáková   Miroslav Daňo  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Marta Bernátová   Adriana Mitríková  

19.11. Marta Juhásová   Irena Filipová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

21. – 27. november 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Ondrej a Helena   po 18:00 Na úmysel 

pi 18:00 † Milan    ut 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP Peter, Tomáš, Samuel s rodičmi   st 18:00 ZBP pre Jána (40r.) 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 † Katarína 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Filoména Pirošková    18:00 Za účastníkov púte z Poľova na Staré Hory 

ne 9:00 † Pavol, Alžbeta, Ján a Terézia   ne 7:00 † rodičia Martiny a Antona 

         

 

Liturgický kalendár: 

Pondelok – Obetovanie Panny Márie 

Utorok – Sv. Cecílie, panny a mučenice 

Štvrtok – Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov 

Piatok – Sv. Kataríny Alexandrujskej 

nedeľa – 1. adventná nedeľa (zbierka na charitu) 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Marcel Rinkovský   Viera Šlosárová   

  Eva Rinkovská   Anna Horváthová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Mária Palková   Viera Šlosárová  

26.11. Andrea Pročková   Janka Hulíková  



OZNAMY  
 

 Zbierky 
Dnes je zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za 

vaše milodary.  

 

Na 1. adventnú nedeľu (27.11.2016) bude 

zbierka na charitu.    

 

 

 Stretnutie prvoprijímajúcich detí 

V sobotu, 20.11.2016 bude o 10:30 hod. na 

fare stretnutie prvoprijímajúcich detí.  

 

 

 Oprava strechy kostola v Lorinčíku 

V budúcom roku by sme radi opravili strechu 

na kostole sv. Vavrinca v Lorinčíku. 

Vymenili by sme dožívajúcu azbestovovú 

krytinu.  

Chcem vás poprosiť o vašu finančnú pomoc.  

Celková suma pri výmene krytiny je 

odhadovaná na 15.000 Eur.  

Okrem zbierky po domoch v Lorinčíku, ktorá 

bude dnes v nedeľu od 10:30 hod. môžete 

svoje milodary odovzdávať aj v sakristii 

kostola sv. Vavrinca v Lorinčíku.  

 

 

 Vyhlásenie Svätyne 
13.11.2016 bude uzatvorenie brány 

Milosrdenstva na sídlisku KVP. Slávnostná 

sv. omša bude o 15:30 hod., pri ktorej o. 

Arcibiskup povýši kostol Božieho 

Milosrdenstva na Svätyňu.  

 

 

 Ondrejské rekolekcie 

V sobotu, 26.11.2016 bude v katedrále sv. 

Alžbety sv. omša o 10:00 hod., pri ktorej 

oslávime sviatok sv. Ondreja, apoštola 

a patróna našej arcidiecézy.  Zároveň to budú 

rekolekcie – stretnutie arcibiskupa s kňazmi 

z celej arcidiecézy.  

 

 

 

 

 

 

 Petícia „Nevŕtajte“  
V túto nedeľu máme možnosť podporiť 

petíciu proti geologickým prieskumom ropy 

a zemného plynu na severovýchode 

Slovenska, ako aj ich násilnej ťažbe.  

Predmetný prieskum robia zahraničné 

spoločnosti veľmi agresívnym spôsobom, 

nerešpektujúc občianske práva, súkromné 

vlastníctvo, ani zákony o ochrane prírody. 

K tejto petícii vydal o. Arcibiskup súhlasné 

stanovisko. Petičné hárky nájdete v kostole 

vzadu na stolíku. 

 

 

KARMEL 

 

 Piatkové večery na Karmeli 

Od novembra Vás pozývame na piatkové 

večery v kláštore. Každý piatok bude sv. 

omša o 18:00 hod. Ďalší program: 

 

1. piatok mesiaca – sv. omša s deťmi (po nej 

hry pre deti) 

2. piatok mesiaca – biblické stretnutie 

s Božím Slovom po sv. omši 

3. piatok mesiaca – hodinová adorácia pred 

sv. omšou (od 16:45 – 17:45) 

4. piatok mesiaca – stretnutie pre manželov 

po sv. omši (rodičia môžu deti priviesť so 

sebou – tie budú mať po sv. omši svoj 

program s mladými animátormi) 

 

 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/

