
 
                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 

 

 
 
                                                                                                                         V             26  25.12.2016 
 

 
Vianoce 

 

Načrel som do nášho Katechizmu 

a našiel som tam pár hutných definícií 

o Ježišovi a pôvode jeho mena.  

Meno Ježiš v hebrejčine znamená: 

„Boh spasí“. Anjel Gabriel pri 

zvestovaní hovorí, že jeho vlastné 

meno bude Ježiš. Toto meno vyjadruje 

aj jeho totožnosť, aj jeho poslanie.“ 

Jeho meno znamená, že samo Božie 

meno je prítomné v osobe Božieho 

Syna, ktorý sa stal človekom, aby 

všetkých definitívne vykúpil z 

hriechov. Ježiš nežil svoj život pre 

seba, ale pre nás“. Toľko 

z Katechizmu. 

„Ježiš sa narodil v biednej maštali 

v chudobnej rodine. Prvými svedkami 

tejto udalosti sú jednoduchí pastieri“ 

„V najšpinavšom mieste na svete – 

v maštali sa narodila Čistota. On, 

ktorého neskôr umučili ľudia 

správajúci sa ako zvieratá, sa narodil 

medzi zvieratami. Pred storočiami sa 

Židia klaňali zlatému teľaťu a Gréci si 

uctievali osla. Ľudia sa pred nimi 

skláňali ako pred bohmi. Teraz je tam 

prítomný vôl aj osol a skláňajú hlavu 

pred svojím Bohom, aby vykonali 

poctivú nápravu. V hostinci nebolo 

miesta, v maštali sa však našlo.  

 

 

Hostinec je miesto, kde sa zbieha 

verejná mienka a nálady, kde sa 

stretávajú svetácki mudrlanti, kde 

medzi sebou súťažia populárni 

a úspešní. Svet mohol očakávať, že sa 

Boží Syn narodí – ak sa vôbec mal 

narodiť v hostinci. Maštaľ by bola tým 

posledným miestom na svete, kde by 

ho niekto hľadal. Boh je vždy tam, kde 

ho človek najmenej očakáva.“ (Fulton 

Sheen) Veru; Boh je vždy tam, kde by 

sme ho najmenej čakali. 

„Počas poslednej krvavej vojny sa 

bagdadské letisko a priľahlé územie 

zmenili na hŕbu trosiek. Zo spleti 

tvorenej kusmi cementu a plechu sa 

ozýval plač. Tí, ktorí prežili, začali 

hľadať, kto to plače. Uprostred 

rumoviska, ktoré zostalo z hangáru, 

stála akási malá búda. Dnu niekto 

vzlykal. Otvorili dvere. Vnútri 

chátrajúcej búdy bol Boh. To on 

plakal. Ľudia zostali bezradne stáť. K 

Bohu sa odvážilo podísť len jedno 

dieťa. Chytilo ho za ruku a povedalo 

mu: ´Neplač. Ja som na tvojej strane.´“  

Kto má vstupenku do Božieho 

kráľovstva? Iba dieťa, alebo je pre 

každého? Požehnané Vianoce Vám 

všetkým...                 (br. Rudolf ocd) 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

26.december. – 1. január 2017 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

po 10:30 †rod. Horváthová, Kmecová   po 7:00 † Valéria a Ján 

ut 8:00 † Anna a Jozef   ut 6:30 Na úmysel 

pi 18:30 ZBP pre rodiny z farnosti   st 18:00 † Pavol, Mária, Pavol, Filoména, Ján 

so 16:15 ZBP pre Miroslava   št 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP pre Martina   pi 6:30 † Marcel a Tomáš 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

po 9:00 † Štefan a Barbora     Sv. omša večer nebude! 

pi 17:30 † Ondrej, Jolana a Agnesa   ne  7:00 † Mária, Andrej, Jozef 

so 15:00 † Eva a Cyril      

ne 9:00 ZBP pre Jána s rodinou      

 

Liturgický kalendár: 

Pondelok – sv. Štefan        Utorok – sv. Ján, evanjelista       

Streda – sv. Neviniatok, mučeníkov     Piatok – Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa,  

Nedeľa – Panny Márie Bohorodičky, slávnosť 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

Lektori na nedeľu: 
 

 

26.12.  Mária Kuráková   Judita Hrnčiarová 
 

 

30.12.  Mária Dučajová   Faithová, Daňo  

31.12.  Gedrová, Šolc D.   Horváthová, Šlosárová  

1.1.  Hovanec, Hovancová   Hulíková, Hulíková 
 

 

Upratovanie: 

Od  

 

Bujňáková Veronika   Rodina  

30.12. Kobulnická Magdaléna   Pirošková  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

2. – 8. január 2017 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † rod. Demkovej   po 18:00 † Amália a Vlastimil 

pi 10:30 ZBP Eva, Helena, Andrea    ut 6:30 Na úmysel 

so 
7:30 

8:00 

Fatimská sobota 

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

ne 10:30 ZBP pre Margitu (85 r.)   št 6:30 Na úmysel 

     pi 7:00 Za ružencové spoločenstvo 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

pi 9:00 †Pavol Rác    18:00 ZBP pre rod. Mathe 

ne 9:00 ZBP pre Alfonziu a Mariána   ne 7:00 ZBP pre Irenu a jej rodinu 

         

 

Liturgický kalendár: 

Utorok – Najsvätejšie meno Ježiš 

Piatok – Zjavenie Pána – Traja králi, prikázaný sviatok 

nedeľa – Krst Pána (2. nedeľa po narodení) 

 

 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

6.1.  Kuráková, Rinkovská   Urigová, Škultétyová   

8.1.  Bujňák, Bujňáková   Sabol, Sabolová   

         

Upratovanie: 

Od  

 

Janitorová Eva   Katarína Holopová  

7.1. Kenderová Mária,ml.   Magda Smolinská  

 



OZNAMY  
 

„Sláva Bohu na výsostiach 

a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ 

 

Nech dobrý Boh, ktorý k nám prichádza 

v podobe malého dieťaťa naplní vaše srdcia 

radosťou a pokojom a nech vás zahrnie 

svojou láskou. Nech nás Boh aj v ďalšom 

roku naplní svojím požehnaním.. To vám zo 

srdca vyprosujú farár Martin a karmelitáni.  

 

 Požehnanie domov 

Kto si z vás chce dať posvätiť dom počas  

vianočných sviatkov, môže sa nahlásiť 

v sakristii kostola. Posviacka domov bude: 

 

Lorinčík 6.1.2016 od 12:00 hod.  

Pereš  8.1.2016 od 12:00 hod. 

 

 Sviatok sv. Rodiny 
Sviatok sv. Rodiny sa toho roku presúva 

z nedele na piatok, 30.12.2016. Čas 

bohoslužieb si nájdete v liturgickom 

prehľade.  

 

 Príchod Nového roka 

V posledný deň roka bude po sv. omšiach 

pobožnosť s poďakovaním za uplynulý rok. 

Zároveň bude na Pereši otvorený kostol 

k modlitbe aj v nočných hodinách. Po 

modlitbe o polnoci ste pozvaní na spoločné 

agapé ku kostolu.  

 

 Sv. prijímanie pre chorých 
Počas vianočných sviatkov zanesieme sv. 

prijímanie chorým. Stačí to nahlásiť na 

mobilnom čísle farnosti. Ku chorým na prvý 

piatok pôjdem až vo februári.  

 

 Boromeo 
Vzadu v kostole si môžete kúpiť za 1€ 

časopis Boromeo, ktorý vydávajú naši 

košickí bohoslovci.  

 

 

 

 

 

 Poďakovanie 
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí 

pomohli v kostole pri upratovaní pred 

vianočnými sviatkami a pri výzdobe kostola. 

Veľká vďaka, nech vám to dobrý Boh 

odplatí.  

 

 Pastoračný a finančný prehľad 

Pri nedeľnej sv. omši na Krst Pána 

(8.1.2017) bude pastoračný a finančný 

prehľad v našej farnosti.  

 

 Lyžovačka na Jahodnej 

V utorok, 27.12.2016 organizujeme 

lyžovačku na Jahodnú. Stretneme sa o 10:00 

hod. pred farou. Doprava je osobnými 

autami. Kto z vás má chuť sa pridať, dajte to 

prosím vedieť emailom, alebo telefonicky 

na fare. Ľahšie sa to organizuje. 

Predpokladaný príchod je o 15:00 hod.  

 

 Korčuľovanie 
V piatok, 30.12.2016 organizujeme spoločné 

korčuľovanie v športovom areáli na 

Alejovej v Košiciach. Doprava je osobnými 

autami. Prosím vás, aby ste sa vopred 

nahlásili a mohli sme zobrať aj tých, ktorí 

nemajú možnosť zobrať auto.  

 

 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/

