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Fatima 

 

V sobotu som si uvedomil, že Cirkev je 

bohatšia o dvoch nových svätých. A to 

nie hocijakých svätých; svätých 

súrodencov Františka a Hyacintu 

Martových, ktorí pred 100 rokmi videli 

vo Fatime Pannu Máriu na vlastné oči. 

Lucia Dos Santos, ich sesternica ešte 

čaká na ukončenie procesu 

blahorečenia, ale dúfame, že to bude už 

čoskoro.  

Keď som sa zamýšľal nad týmito 

fatimskými udalosťami tak sa mi to 

pospájalo v istom zmysle s Vianocami. 

Prečo? Keď sa Ježiš narodil, prví, kto 

sa túto zvesť dozvedeli boli pastieri 

v okolí Betlehema. Keď sa v roku 1917 

zjavila Mária vo Fatime, zjavila sa 

pastierikom. Pastieri v časoch Ježiša 

boli kočovníci, ktorí stáli na okraji 

spoločnosti a hranici civilizovaného 

sveta. Vo Fatime to boli jednoduché 

a nevzdelané deti. Prečo si Boh vyberá 

práve takýchto? Preto, že Boh je už raz 

taký; ale aj preto, že nám posiela práve 

takýchto svedkov, aby nás učili pravej 

slobode, aby sme dali veci na druhé 

miesto a nasmerovali sa na Boha, aby 

on mohol vstúpiť do nášho života. 

Svätý Pavol to vedel aj z vlastnej 

skúsenosti, keď písal Korinťanom: „Čo 

je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako  

 

 

ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie 

ako ľudia. Čo je svetu bláznivé, to si 

vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a 

čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby 

zahanbil silných; čo je svetu 

neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil 

Boh.“ (1 Kor 1, 27-28)  

„Napriek všetkým našim slabostiam, 

zraneniam, problémom a biedam, 

treba, aby sme túžili po svätosti, lebo 

svätosť je darom darovaným bedárom. 

Občas si myslíme: ´svätosť pre mňa pri 

všetkých mojich problémoch nie je 

možná´. Ale Boh nám chce dať to, čo je 

nemožné, a čím viac sa cítime 

chudobní, tým viac máme prosiť Boha 

o to, čo je nemožné. Blahoslavený 

Karol de Foucauld zvykol hovorievať, 

že ho vždy musíme prosiť o nemožné, 

lebo On je Boh. Svet nezachránia 

projekty zamerané na obnovu 

prírodných zdrojov ani stretnutia 

o klimatických zmenách či 

hospodárske programy na podporu 

chudobných, škrtanie v rozpočtoch, 

(Daignealt) ale svet zachránia práve 

takí, akými boli pastierikovia z Fatimy.  

Boh je raz taký; jeho znamením 

a kľúčom do kráľovstva je pokora.  

 

br. Rudolf ocd 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

15.– 21. máj 2017 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 ZBP Martin s rodinou   po 18:00 † Jozef, Marek, Pavol a Mária 

pi 18:00 † Eugen, Roman   ut 06:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP Judita a Gabriel s rod.   st 18:00 † Jozef, Mária, Michal a Mária 

     št 06:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Na úmysel  

LORINČÍK:   so 06:30 Na úmysel 

št 18:00 † Štefan    18:00 † Štefan  

ne 09:00 ZBP pre Petra (60r.)   ne  07:00 ZBP Miloslav, Helena a deti 

        

 

Liturgický kalendár: 

Utorok – sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník 

Nedeľa – 6. veľkonočná nedeľa 

 

 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Dávid Šolc   Karin Šlosárová  

  Mária Bubánová   Lucia Miháliková  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Kuráková Alžbeta   Anna Horváthová  

20.5. Rácová Kvetoslava   Martina Pajtášová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

22. – 28. máj 2017  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

št 18:30 ZBP Daniel s rodinou   po 18:00 
ZBP pre snúbencov Tomáša a 

Vierku 

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

ne 10:30 Peter, Tomáš, Samuel s rod.   st 18:00 
† František, Beáta, Ladislav a 

Martin 

     št 6:30 † Alžbeta(10 výr.) a † Pavol 

     pi 18:00 ZBP pre Mariana s rodinou 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 17:30 † Katarína (1.výr.)    18:00 ZBP pre Štefana a Ľubicu 

ne 9:00 ZBP pre rodinu   ne 7:00 Za rodinu 

         

 

Liturgický kalendár: 

Štvrtok – Nanebovstúpenie Pána, Slávnosť, prikázaný sviatok 

Piatok – sv. Filip Néry, kňaz 

nedeľa – 7. veľkonočná nedeľa (zbierka na katolícke masmédiá) 

 

 
 

 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Monika Šolcová   Tobias Sabol  

  Dušan Šolc   Janka Sabolová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Múdra Silvia   Mária Bľandová  

27.5. Kenderová Ľubomíra   Marta Horváthová  



OZNAMY  

 

 Zbierka 
Dnes je májová zbierka na kostol.  

 

V nedeľu, 28.5.2017 bude zbierka na 

katolícke médiá.  

 

Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

 

 Prikázaný sviatok – 25.5.2017 

Vo štvrtok, 25.5.2017 máme slávnosť 

Nanebovstúpenie Pána. Je zároveň 

prikázaným sviatkom. 

 

 

 II. Kongres milosrdenstva 

V dňoch 9. – 11. júna 2017 bude v Košiciach 

Druhý kongres apoštolov Božieho 

milosrdenstva na Slovensku pod záštitou 

košického arcibiskupa, Mons. Bernarda 

Bobera s témou: Krása a bohatstvo 

kresťanského milosrdenstva. Pozvanie prijali 

aj významné osobnosti kresťanského života. 

Prihlásiť sa môžete do 15. mája 2017. Viac 

info: www.milosrdenstvo.sk 

 

 

 Púť do Medjugoria 
V čase od 19. – 26.7.2017 organizujeme 

z farnosti púť do Medjugoria s trojdňovým 

pobytom pri mori. Cena púte: 250 eur. 

V cene je cesta autobusom, raňajky a obedy. 

Viac info si nájdete na internetovej stránke 

farnosti. Stále sú ešte voľné miesta. Môžete 

pozvať aj vašich známych z iných farností.  

 

 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 

 

 Kňazská vysviacka a primície 
V sobotu, 10.júna 2017 o 10:00 hod. budú 

pre našu košickú arcidiecézu vysvätení štyria 

diakoni na kňazov. Medzi nimi bude aj náš 

rodák, Pavol Bujňák z Lorinčíka. Svoju prvú 

(primičnú) sv. omšu bude slúžiť v nedeľu, 

11.júna 2017 o 10:30 v Lorinčíku.  

 

 

  Príbeh 

Po hroznej búrke sa úbohý stroskotanec 

dostal na breh malého pustého ostrovčeka. 

Pevne sa držal chatrného zvyšku člna, na 

ktorom sa plavil. Ostrovček bol o málo viac 

ako nevľúdny nehostinný útes. 

Úbožiak sa začal modliť. Prosil Boha, aby ho 

zachránil. Každý deň vyzeral, či sa na obzore 

neobjaví nejaká pomoc. Ale pomoc 

neprichádzala. 

Po niekoľkých dňoch sa tu zabýval. Horko-

ťažko sa mu podarilo vyrobiť nejaký nástroj, 

aby mohol aspoň niečo uloviť a obrobiť 

kúsok zeme. Založiť si oheň a postaviť chatrč 

proti vetru a búrkami ho stálo veľa námahy. 

A tak uplynulo niekoľko mesiacov. Stále sa 

modlil, ale nijaká loď sa na obzore 

neukazovala. 

Jedného dňa sa od ohňa chytili trstinové 

steny stroskotancovej chalupy a všetko 

zhorelo. Hustý dym stúpal do výšky a z 

niekoľkomesačného úsilia ostalo iba trochu 

popola. 

Stroskotanec, ktorému sa nepodarilo 

zachrániť skoro nič, sa s plačom zrútil na 

zem. "Prečo, Pane? Prečo ma postihlo aj 

toto?" 

O niekoľko hodín zakotvila pri ostrovčeku 

veľká loď. Prišli poňho na záchrannom člne. 

"Ako ste zistili, že som tu?" pýtal sa 

stroskotanec, ktorý tomu nemohol uveriť. 

"Zbadali sme stúpajúci dym ako znamenie." 

 

Tvoje dnešné ťažkosti sú dymovým 

znamením budúcej milosti. Boh ťa príde 

zachrániť.  

 

mailto:peres@rimkat.sk
http://www.peres.rimkat.sk/

