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Sviatosť pomazania chorých 

 

„Posvätným pomazaním chorých a 

modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča 

chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, 

aby im uľavil a ich spasil, ba ich 

povzbudzuje, aby sa dobrovoľne spojili s 

Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak 

prispeli k dobru Božieho ľudu.“  

 

Choroba a utrpenie vždy patrili k 

najvážnejším problémom, ktoré 

podrobujú ľudský život skúške. V 

chorobe človek skusuje svoju 

bezmocnosť, svoje obmedzenia a svoju 

konečnosť. Každá choroba nám dáva 

možnosť vytušiť smrť. 

 

Choroba môže viesť k úzkosti, k 

uzatvoreniu sa do seba, niekedy dokonca 

k zúfalstvu a k vzbure proti Bohu. Ale 

môže tiež urobiť človeka zrelším, môže 

mu pomôcť rozlíšiť, čo v jeho živote nie 

je podstatné, aby sa zameral na to, čo je 

podstatné. Choroba veľmi často 

podnecuje hľadanie Boha a návrat k 

nemu.  

 

Pomazanie chorých „nie je sviatosťou iba 

tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach 

života. Preto vhodný čas na jej prijatie je 

isto už vtedy, keď veriaci začína byť pre 

chorobu alebo starobu v nebezpečenstve 

smrti.“  

 

 

Ak chorý, ktorý prijal pomazanie, opäť 

nadobudne zdravie, môže v prípade ďalšej 

ťažkej choroby znova prijať túto sviatosť. 

Počas tej istej choroby možno túto 

sviatosť zopakovať, ak sa choroba zhorší. 

Je vhodné prijať pomazanie chorých pred 

ťažkou operáciou. To isté platí o starých 

ľuďoch, keď sa ich slabosť stupňuje.  

 

Slovo a sviatosť tvoria nedeliteľný celok. 

Slávenie otvára liturgia slova, ktorú 

predchádza úkon pokánia. Kristove slová 

a svedectvo apoštolov podnecujú vieru 

chorého a spoločenstva, aby vyprosovali 

od Pána silu jeho Ducha.  
 

Slávenie tejto sviatosti obsahuje najmä 

tieto prvky: „starší Cirkvi“ (Jak 

5,14) mlčky vkladajú ruky na chorých; vo 

viere Cirkvi sa modlia nad chorými; je to 

epikléza vlastná tejto sviatosti; potom 

udeľujú pomazanie olejom, ktorý posvätil 

biskup alebo, v prípade potreby, kňaz.  

 

Milosťou tejto sviatosti chorý prijíma silu 

a dar užšie sa spojiť s Kristovým 

utrpením. Je istým spôsobom posvätený, 

aby prinášal ovocie pripodobnením sa 

Spasiteľovmu vykupiteľskému utrpeniu. 

 
(Z katechizmu katolíckej Cirkvi) 

http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Jak%205,%2014
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Jak%205,%2014


LITURGICKÝ PREHĽAD  

6. – 12. február 2017 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

pi 18:00 + Ján a František   po 18:00 † Imrich, Anna, Štefan, Jozef 

so 08:00 + Anton   ut 6:30 Na úmysel 

ne  10:30 ZBP Peter, Tomáš, Samuel s rodičmi   st 18:00 † Juraj, Barbora, Anna, Mária 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 ZBP rod. Rinkovská 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Alžbeta, Imrich, Mária    18:00 ZBP Lenka s rodinou 

ne 09:00 ZBP pre dcérku   ne  7:00 ZBP pre deti a ich rodiny 

        

 

Liturgický kalendár: 

Pondelok – sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov 

Piatok – sv. Školastika, panna 

Sobota – Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej 

nedeľa – 6. nedeľa cez rok (zbierka na kostol) 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Miroslav Dobrík   Kristína Hulíková  

  Eva Dobríková   Janka Hulíková  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Adriána Vargová   Anastázia Macáková  

11.2. Viera Kováčová   Zita Chovancová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

13. – 19. februára 2017  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 Na úmysel   po 18:00 ZBP rod. Spodniaková 

št 14:00 ZBP pre rodinu    ut 6:30 Na úmysel 

pi 18:00 † Marta a Pavel   st 18:00 ZBP rod. Malčeková 

ne 10:30 ZBP pre pracovný kolektív   št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 ZBP Marcel a Júlia s rod.  

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Eva    18:00 ZBP pre deti 

ne 9:00 ZBP pre Marcelu(70r.) s rod.    ne 7:00 ZBP Milan a Martina s rod. 

         

 

Liturgický kalendár: 

Piatok – Siedmych zakladateľov Rehole služobníkov Panny Márie 

Sobota – Panny Márie v sobotu  

nedeľa – 7. nedeľa cez rok  

 

 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Eva Dzurová   Ema Urigová  

  Veronika Bujňáková   Anastázia Škultétyová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Iveta Dzurová   Gabriela Kovalčíková  

18.2. Terézia Macáková   Judita Hrnčiarová  



OZNAMY  
 

 Zbierky 
Prehľad zbierky na pomoc ľuďom 

v Taliansku, ktorých zastihlo zemetrasenie.  

Lorinčík: 218, 58 € 

Pereš:  252, 00 € 

Nech vám Boh odplatí vašu štedrosť.  

 

Najbližšia zbierka na kostol bude v nedeľu, 

12. februára 2017.  

 

 Sviatosť pomazania chorých 

Na sviatok Panny Márie Lurdskej zároveň 

máme svetový deň chorých. Z tejto 

príležitosti udelím sviatosť pomazania 

chorých v našej farnosti. K sviatosti 

pomazania chorých môžu prísť tí, ktorí majú 

podlomené zdravie svojím vekom, alebo 

ťažšou chorobou. Sviatosť pomazania 

chorých sa neudeľuje iba zomierajúcim 

a môžeme ho prijať viackrát v živote. Túto 

sviatosť môžete prijať pri sv. omši a to 

nasledovne: 

 

Lorinčík 9.2.2017 štvrtok 

Pereš  11.2.2017 sobota 
 

 Stretnutie seniorov na fare  

Pozývam seniorov z celej farnosti na 

fašiangové poobedie, ktoré bude vo štvrtok, 

16.2.2017. Začneme sv. omšou o 14:00 hod. 

a potom bude posedenie na fare.  

(Nielen pri káve ) 

 

 Karneval pre deti a mladých 
Pozývam deti a mladých na karneval 

v sobotu, 18. februára 2017 o 14:00 hod. na 

fare. Prineste si aj svoje masky – najkrajšie 

a najtvorivejšie odmeníme  Najmenší 

môžu zobrať aj svojich rodičov. 

 

 Vtip 

Otec a učiteľ: 

- Čo hovoril tvoj otec na vysvedčenie?  

- Strašne sa hneval, pán učiteľ, radšej sa mu 

snažte vyhnúť! 

 

 

 Duchovná obnova v Bardejove 
V dňoch 31.3.-2.4.2017 (piatok-nedeľa) 

bude duchovná obnova v Bardejovských 

Kúpeľoch. Počas duchovnej obnovy sa 

zachováva ticho – silentium.  

Je to ponuka ako pre ľudí z farnosti, tak aj pre 

ostatných z diecézy.  

Ak máte záujem, môžete sa prihlásiť na tel. 

č.: 0948 681 682. Doprava individuálna, 

prípadne viem štyroch zobrať autom. 

Exercitátor: Martin Novotný 

 

 

 Na zamyslenie 
Iste poznáte prastarú rozprávku, že istý otec 

sa dostal na dožitie k synovi. Ale ten ho 

nemal rád. Nenávidel ho. Najradšej by ho už 

videl na márach. Až keď raz jedol starý otec 

polievku z taniera, voľajako sa mu zatriasla 

ruka a tanier mu spadol na zem a rozbil sa. 

Na to sa syn rozpajedil a vystrúhal pre otca 

drevenú misu, z ktorej starý otec potom 

jedával svoj prídel. Vnúčikovi bolo asi ľúto 

starého otca. Asi sa mu nepozdávalo, ako sa 

otec správa k dedkovi. A raz vydlabával z 

kusa dreva akýsi válov. Otec to videl a pýtal 

sa ho: „Čo to robíš?“ Chlapec odvetil s 

neskrývanou samozrejmosťou: 

„Vydlabávam válov, z ktorého ti, otecko, 

budem dávať jesť, až ty budeš starý.“ 

Takto úboho vyzerá život v rodine, kde nieto 

lásky. 

 

 

 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/

