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Púšť 

Advent je obdobím, keď kráčame po 

ceste a často nevieme kam. 

Potrebujeme niekoho, kto nás bude 

sprevádzať. Eliáš a Ján Krstiteľ.  

Obidvaja žili istý čas na púšti a 

zakúsili púšť. Eliáš pripravoval ľud na 

dážď, pretože bolo sucho. Ján 

pripravoval ľud na príchod Mesiáša. 

Eliáš pripravoval ľud na to, aby ukázal 

že Boh je, Ján Krstiteľ na to, aký je 

Boh. Eliáš si musel zvoliť púšť, ako 

miesto úniku, lebo bol 

prenasledovaný. Púšť preňho bola 

miestom, kde aj my často zisťujeme, 

že pravý Boh nie je ten, ktorého si 

tvoríme sami, ale ten, ktorý sa nám 

zjavuje. Boh, v ktorého Eliáš verí nie 

je ten „falošný Boh, ktorý víťazí silou, 

tak že láme a trhá skaly ale víťazí 

tichou láskou.“  

Ján Krstiteľ si zvolil púšť ako miesto 

pokánia ale tiež premeny. Jeho úlohou 

bolo, že vystúpil z púšte, aby poukázal 

na Božieho Baránka. Napomínal 

Herodesa pre jeho nemravný život. 

Pripomenul, že nie je možné ísť na 

kompromis, keď sa jedná o pravdu, 

o lásku k Bohu a k jeho prikázaniam.  

 

Každý z nás môže tak ako Ján alebo 

Eliáš zakúsiť a prežiť v nejakej miere 

púšť, istý druh umŕtvenia, pokánia, 

zrieknutie sa pohodlia. Pokánie  - 

obrátenie srdca je bezpochyby nutné 

a charakterizuje Advent ako taký, ale 

vonkajším pokáním treba dokázať, že 

je ono úprimné.  

V rozhovore istého talianskeho 

novinára s predstaveným kartuziánov 

zaznela otázka : ako sa dá prejsť cez 

púšť? Odpoveď znela: „Vyžaduje si to 

námahu, ale nie je to nemožné. Treba 

si uvedomiť, že na túto cestu je 

potrebné vziať si niekoľko rád: 

nevzďaľovať sa od karavány, nevláčiť 

so sebou zbytočnú záťaž, ale iba to čo 

je nevyhnutné, pozorovať 

a rozoznávať fatamorgány, vedieť sa 

orientovať pohľadom na hviezdy, 

neprestať túžiť po konečnom cieli 

a nadovšetko zachovať si úsmev...“ 

Každý z nás má, alebo mal či bude 

mať neskôr svoju skúsenosť s púšťou. 

Púšť je miestom skúsenosti Božej 

lásky. Pretože jej cieľom je formácia 

človeka, vylúčenie hocijakosti. Hurá, 

vykročme! 

Br. Rudolf ocd 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

28. november – 4. december 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 06:00 ZBP pre Máriu   po 18:00 ZBP pre rod. Vargovčíkovú 

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

so 
07:30 

08:00 

Fatimská sobota 

Za ružencové spoločenstvo 
  st 18:00 ZBP pre rod. Horváthovú 

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

     pi 18:00 Za ružencové spoločenstvo 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

št 06:00 † Anna a Jozef    18:00 Na úmysel 

ne 9:00 † Filoména Pirošková   ne  7:00 ZBP pre rod. Vanekovú 

        

 

 

Liturgický kalendár: 

streda – sv. Ondrej, apoštol, patrón Košickej Arcidiecézy 

Sobota – sv. František Xaverský, kňaz 

nedeľa – 2. adventná nedeľa 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Eva Janitorová   Kristína Hulíková  

  Ľubomír Gedra   Janka Hulíková  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Rusnáková Judita   Terézia Stajková  

3.12. Szabóová Mária   Veronika Stajková  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

5. – 11. december 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Mária, Anna, Jozef   po 18:00 † Vincent, Imrich a ich rodičia 

št 18:30 † z rodiny    ut 6:30 Na úmysel 

pi 18:00 † Mária   st 18:00 † Veronika 

ne 10:30 ZBP rod. Krajňáková   št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 † Štefan a Mária, Andrej a Veronika 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 17:30 †Ján    18:00 ZBP Štefana Kundrát s rod. 

ne 9:00 † Zuzana a Ján   ne 7:00 ZBP pre Andreu a Andrejku 

         

 

Liturgický kalendár: 

Utorok – Sv. Mikuláš, biskup 

Streda – Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi 

Štvrtok – Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaný sviatok 

nedeľa – 3. adventná nedeľa 

 
 
 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Monika Šolcová   Ema Urigová   

  Dušan Šolc   Anastázia Škultétyová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Dučaiová Cecília   Beáta Lučanová  

10.12. Zubárová Mária   Marika Trembecká  



OZNAMY  
 

 Zbierky 
Dnes je zbierka na charitu. Pán Boh zaplať 

za vaše milodary. 

 

Prehľad zbierky na opravu strechy kostola 

sv. Vavrinca v Lorinčíku:  6.310,00 Eur.  

Kto z vás chce prispieť na tento účel, môže 

tak urobiť v sakristii kostola.  

 

Prehľad zbierky na kostol v novembri: 

Pereš  372,00 Eur 

 

 Rorátne sv. omše v advente 
V adventnom období vás pozývam na 

rorátne sv. omše -  sú to sv. omše 

s formulárom o Panne Márii a v našej 

farnosti sú ráno o 6:00 hod. za svetla 

sviečok. Na túto sv. omšu si môžete priniesť 

aj svoju sviecu.  

 

Pereš  streda, 30.11.2016 o 6:00 hod. 

Lorinčík štvrtok, 1.12.2016 o 6:00 hod.  

 

 Adventné obdobie 
Adventné obdobie je pre nás časom prípravy 

na Vianoce – narodenie Ježiša Krista. 

Pozývam vás v rodine k spoločnej modlitbe 

pri adventnom venci. Nájdime si čas na 

čítanie sv. Písma, na stíšenie sa.  

 

 Prvopiatkový týždeň 

V prvopiatkovom týždni navštívim chorých 

vo štvrtok a v piatok (1.–2.december 2016) 

Môžete nahlásiť aj tých, ku ktorým 

nechodím pravidelne na prvý piatok.  

 

Sviatosť zmierenia: 

Lorinčík:  8.12.2016 od 16:30 hod. 

Pereš:  2.12.2016 od 17:00 hod.  

 

 

 Deti a mladí – napečte si perníky 

V sobotu, 10.decembra 2016 pozývam detí 

a mladých o 14:00 hod. na pečenie 

a zdobenie perníkov na fare pre vlastnú 

potrebu. Prekvapko pre rodičov  

 

 

 Prikázaný sviatok – 8.12.2016 

Vo štvrtok, 8.12.2016 máme prikázaný 

sviatok: Nepoškvrnené počatie Panny Márie. 

Sv. omša z tohto sviatku bude v stredu večer  

a vo štvrtok.  

 

 

 Adventná obnova s hosťom 

V nedeľu, 11.12.2016 o 16:30 hod. bude 

v kostole Najsvätejšej Trojice na Pereši 

adventná obnova. Hosťom je košický 

exorcista Imrich Degro.  

V závere obnovy si obnovíme krstné sľuby  

a zakončíme modlitbou a požehnaním. Pre 

hosťa si môžete pripraviť aj svoje otázky.  

 

 

 Veľké upratovanie kostola na 

Pereši pred Vianocami 

V sobotu, 10.12.2016 bude o 9:00 hod. 

veľké upratovanie kostola Najsvätejšej 

Trojice na Pereši. Vďaka za každú pomocnú 

ruku. Bez teba to bude trvať dlhšie  

 

 

 Výročie posviacky kostola  

sv. Vavrinca v Lorinčíku 

V piatok, 16.12.2016 oslávime 10. výročie 

posviacky kostola sv. Vavrinca v Lorinčíku. 

Sv. omšu celebruje Doc. Róbert Lapko. Po 

sv. omši bude agapé pred kostolom. Srdečne 

vás pozývame na túto slávnosť. 

 

 

 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/

