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K prameňu...
Dnešná nedeľa je nedeľou Samaritánky. 

Ježiš prichádza k studni Jakuba a prosí si 

od tejto ženy napiť. Sv. Augustín sa 

zamýšľal nad touto udalosťou a prišiel 

k záveru, že to Boh túži po našom smäde. 

Aby sme my boli smädní po ňom; išli 

k prameňu: ku Kristovi.  

Viete, že uplynuli už štyri roky od kedy 

sa ujal svojho úradu rímskeho biskupa 

pápež František? Bolo to na slávnosť sv. 

Jozefa. Možno by bolo dobré vrátiť sa 

aspoň v krátkosti k jeho slovám, ktoré 

vtedy zazneli počas homílie na námestí 

sv. Petra; k prameňu.  

„V evanjeliu sme počuli, že „Jozef 

urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a 

prijal svoju manželku“ (Mt 1,24). V 

týchto slovách je celé poslanie, ktoré Boh 

zveril Jozefovi. Byť ochranca. Koho? 

Márie a Ježiša. Je to ochrana, ktorá sa 

potom rozšíri na Cirkev... Akým 

spôsobom ich Jozef chráni? Diskrétne, 

pokorne, ticho. No je však neustále 

prítomný a úplne verný, hoci všetkému 

nerozumie. Ako Jozef prežíva svoje 

povolanie ochrancu Márie, Ježiša a 

Cirkvi? V ustavičnej pozornosti voči 

Bohu, otvorený voči jeho znameniam, 

pripravený uskutočniť jeho a nie len 

svoje plány. Jozef je „ochrancom“, 

pretože dokáže načúvať Bohu, necháva 

sa viesť jeho vôľou, a práve preto je 

pozornejší voči ľuďom, ktorí mu boli 

zverení. Vie reálne čítať udalosti, je 

pozorný voči svojmu okoliu a dokáže 

urobiť najmúdrejšie rozhodnutia. 

Chráňme Krista vo svojom živote, aby 

sme ochraňovali iných, aby sme ochránili 

stvorenie! Znamená to rešpektovať aj 

každé Božie stvorenie a prostredie, v 

ktorom žijeme. Znamená to ochraňovať 

ľudí, starať sa o všetkých, o každého 

človeka s láskou, osobitne o deti, starých, 

o tých, ktorí sú slabší a ktorí sú v našom 

srdci na okraji záujmu.  

Znamená to starať sa jeden o druhého v 

rodine. Manželia sa ochraňujú navzájom, 

neskôr ako rodičia sa starajú o deti a po 

čase sa aj deti stanú ochrancami rodičov.  

Znamená to prežívať úprimné priateľstvá, 

ktoré sú vzájomným ochraňovaním v 

dôvere, v rešpekte a v dobrote. Buďte 

ochrancami Božích darov!  

V evanjeliách sa Jozef javí ako silný, 

odvážny, pracovitý muž, ale z jeho srdca 

vychádza veľká neha, ktorá nie je 

čnosťou slabých, ale práve naopak, je 

znamením pevného ducha a schopnosti 

byť pozorným, byť súcitným, byť 

skutočne otvoreným voči inému a voči 

láske. Nemôžeme sa báť dobroty a 

nežnosti! “ 

Nebojme sa čerpať s radosťou z 

prameňov spásy! 

 

br. Rudolf ocd 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

20. – 26. marec 2017 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 + Martin   po 18:00 Za priateľov a dobrodincov kláštora 

pi 
17:30 

18:00 
Krížová cesta 

ZBP pre Otta 
  ut 6:30 Na úmysel 

so  08:00 Za ružencové spoločenstvo   st 18:00 ZBP pre Alenku 

ne  
10:30 
14:30 

ZBP pre Jána a Juraja s rod. 
Krížová cesta 

  št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 † Štefan a Mária 

LORINČÍK:   so  6:30 ZBP pre celú rodinu 

št 18:00 † Katarína    18:00 Za duchovné povolania 

ne 
09:00 

14:00 

ZBP pre Jozefa, Gabrielu a rod. 

Krížová cesta 
  ne  7:00 † manžel, rodičia a súrodenci 

        

 

Liturgický kalendár: 

Pondelok – sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť 

Sobota – Zvestovanie Pána, slávnosť 

nedeľa – 4. pôstna nedeľa 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Mária Bubánová   Kristína Hulíková  

  Dávid Šolc   Janka Hulíková  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Bernátová Marta   Terézia Stajková  

25.3. Juhásová Marta   Veronika Stajková  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

27. marec – 2. apríl 2017  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 ZBP pre Františka   po 18:00 † Vincenta, Imrich Vargovčík 

pi 
17:30 

8:00 

Krížová cesta 

+ Tomáš 
   ut 6:30 Na úmysel  

ne  
10:30 

14:30 

ZBP pre Tomáša a Michala 

Krížová cesta 
  st 18:00 † Regina, Tomáš a rodičia 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 †Michal, Mária, Ján, Marta a Ján 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 †Ján a Zuzana    18:00 † Štefan Horváth st. a ml. 

ne 
9:00 

14:00 

ZBP pre rodinu 

Krížová cesta 
  ne 7:00 ZBP pre rod. Horváthovú 

         

 

Liturgický kalendár: 

 

nedeľa – 5. pôstna nedeľa 

 

 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Monika Šolcová   Ema Urigová   

  Dušan Šolc   Erika Kandráčová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Palková Mária   Beáta Lučanová  

1.4. Pročková Andrea   Marika Trembecká  



OZNAMY  
 

 Marcová zbierka na kostoly 
Tento víkend je zbierka na kostoly od domu 

k domu. Chcem poďakovať všetkým 

dobrovoľníkom, ktorí pomohli pri zbierke.  

 

Ak chcete prispieť na opravy kostolov, 

môžete tak urobiť kedykoľvek v sakristii 

kostola, alebo prevodom na účet.  

 

Nech vám Boh odplatí vašu štedrosť.  

 

 

 Pobožnosť krížovej cesty 

Počas pôstneho obdobia budú pobožnosti 

krížovej cesty každý piatok a nedeľu: 

Lorinčík:  piatok o 17:15 hod. kláštor 

  nedeľa o 14:00 hod. 

Pereš: piatok o 17:30 hod. 

  nedeľa o 14:30 hod. 

Nájdime si čas na pobožnosť krížovej cesty. 

Zaiste je pre nás všetkých povzbudením, ako 

Ježiš prijíma bolesť a kríž vo svojom živote.  

 

 

 Slávnosť sv. Jozefa - Karmel 

V tomto roku sa slávnosť sv. Jozefa presúva 

na pondelok, 20.3.2017.  

Pozývame vás na ukončenie deviatnika k sv. 

Jozefovi a na slávnostnú sv.  omšu, ktorú 

bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, 

pomocný košický biskup.  

Sv. omša bude 20.3.2017 o 18:00 hod. 

v kláštornej kaplnke.  

 

 

 Zvyk zahaľovania krížov 

Na piatu pôstnu nedeľu je u nás zvyk 

zahaľovať kríž. Kríže zostanú zahalené až 

do konca slávenia Utrpenia a smrti Pána na 

Veľký piatok.  

 

 

 Púť do Medjugoria 
V čase od 19. – 26.7.2017 plánujeme púť do 

Medjugoria s pobytom pri mori. Viac info si 

nájdete na internetovej stránke farnosti.  

 

 Zmena času sv. omše 
V piatok, 31.3.2017 bude sv. omša na Pereši 

ráno o 08:00 hod. Krížová cesta bude večer 

o 17:30 hod. 

 

 Zvestovanie Pána - slávnosť 
V sobotu, 25.3.2017 je slávnosť Zvestovania 

Pána. Sv. omša bude ráno aj na Pereši. 

 

 

 Pôst za farnosť 
Pozývam vás prežiť piatky v pôstnom 

období v pôstnom duchu – pôst o chlebe 

a vode. Okrem svojich úmyslov vás prosím 

o pôst za farnosť – o potrebné milosti pre 

všetkých ľudí vo farnosti.  

 

 

 Na zamyslenie 

Pozývam Hľadieť z končiaru môže len ten, 

kto podstúpi namáhavý výstup. Ten kto 

nepozdvihne zrak z prízemných 

malicherností, nemôže sa zahľadieť na 

majestátnu hviezdnu oblohu. Kto nikdy 

nebol na koncerte, nevie si predstaviť, že by 

hudba mohla človeka priviesť takmer do 

extázy. Kto sa neprinúti k štúdiu, nemôže 

ani len tušiť, ako sa mu rozšíri obzor, koľko 

úžitku a dosiaľ nespoznaných pôžitkov mu 

poskytne. Kým človek nestrávi dlhé hodiny 

pri Pánových nohách, nezažije to, čo je viac 

hodné, ako všetky televízne programy sveta. 

Čo vie o láske ten, kto sa nikdy za druhého 

neobetoval? (Victoria Montana) 

 

 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/

