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Pri pohľade na mozaiku 

Najsvätejšej Trojice v kostole na 

Pereši občas myslím na to, z akých 

kamienkov sa skladá môj život a aký 

obraz vytvára. Tými kamienkami sú 

jednotlivé udalosti a stretnutia, ktoré 

dávajú môjmu životu farbu a postupne 

zapadajú do jednej mozaiky s názvom 

život. Všetci máme túto mozaiku. 

Našu mozaiku života dotvárajú aj 

jednotlivé slávnosti počas cirkevného 

roka. Už o týždeň zakončíme obdobie 

veľkej noci slávnosťou Ducha 

Svätého. Predtým ako Ježiš vystúpil 

do neba, povzbudzuje apoštolov 

k vytrvalej prosbe o Ducha Svätého. 

Na sviatok Turíc sa z apoštolov 

stávajú hlásatelia evanjelia v plnej sile 

a radosti. 

O dva týždne máme pred sebou 

tajomstvo Najsvätejšej Trojice. 

Jednotu Otca a Syna v Duchu Svätom. 

Toto tajomstvo si pripomíname 

najčastejšie prežehnaním a modlitbou 

Sláva Otcu.. Zároveň je tomuto 

tajomstvu zasvätený kostol na Pereši. 

Nech nás to povzbudzuje, aby sme tiež 

vytvárali jednotu v modlitbe, farnosti 

a vo svojich rodinách.  

Počas tohto druhého júnového 

víkendu budú aj diakonské a kňazské 

vysviacky. 

 

V Lorinčíku bude primičná sv. 

omša nášho rodáka Pavla Bujňáka. Je 

to slávnosť celého farského 

spoločenstva. Poďakujme Bohu za 

jeho dar povolania a zároveň mu 

vyprosujme Božie požehnanie na jeho 

životnej ceste.  

Ďalším kúskom farskej mozaiky je 

prítomnosť putovnej sochy Fatimskej 

Panny Márie. V tomto roku si 

pripomíname sté výročie od zjavenia 

Panny Márie trom malým deťom vo 

Fatime. Veľkosť tohto zjavenia 

a následných udalostí podporil aj 

terajší sv. Otec František svojou 

prítomnosťou a modlitbami vo Fatime. 

Obracajme sa vo svojich 

modlitbách často k našej nebeskej 

matke, ktorá nás privádza ku svojmu 

synovi, ako to robila celý svoj 

pozemský život. Nech ochraňuje naše 

rodiny a našu farnosť. 

Prajem nám, aby nám nasledujúce 

dni a týždne boli inšpiráciou 

a povzbudením, keď si budeme 

vyberať ďalšie kamienky do našej 

osobnej mozaiky. Nech sa v nej 

odzrkadľuje darca nášho života – 

Trojjediný Boh.  

 

Martin Novotný, farár



LITURGICKÝ PREHĽAD  

29. máj– 4. jún 2017 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Imrich a Etela   po 18:00 ZBP pre Slavomíra a rodinu 

pi 18:00 † Veronika   ut 06:30 Na úmysel 

so 20:00 
Turíčna vigília 

(Za ružencové spoločenstvo) 
  st 18:00 ZBP pre Ondreja, Moniku a deti 

ne 10:30 ZBP rodina Šoltésová   št 06:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Za ružencové spoločenstvo  

LORINČÍK:   so 06:30 Na úmysel 

št 18:00 †Ján a Margita    18:00 Za ZBP  

ne 09:00 ZBP pre rodinu   ne  07:00 Na úmysel Marty 

        

 

Liturgický kalendár: 

Štvrtok – Sv. Justín, mučeník 

Sobota – Sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci 

Nedeľa – Zoslanie Ducha Svätého (Turíce) 

 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Miroslav Dobrík   Ema Faithová  

  Eva Dobríková   Miroslav Daňo  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Lengeňová Eva   Anastázia Macáková  

3.6. Šolcová Monika   Zita Chovancová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

5. – 11. jún 2017  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

po 18:00 ZBP Rudolf s rodinou   po 18:00 Za rodinu 

st 18:00 † František    ut 6:30 Na úmysel 

pi 18:00 † Kristína   st 18:00 Za o. Rudolfa (15.výr.) 

ne 10:30 Za farnosť (Odpustová sv. omša)   št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 † Emília 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Pavol Rác (1.výr.)    18:00 ZBP Jany, Iva  a Ivana  

ne 10:30 Primičná sv. omša   ne 7:00 ZBP pre Róberta a Magdu 

         

 

Liturgický kalendár: 

Pondelok – Svätodušný pondelok 

Štvrtok – Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza 

Nedeľa Najsvätejšej Trojice – odpustová slávnosť na Pereši 

Primičná sv. omša v Lorinčíku 

 
 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Primičná sv.omša    Kristína Hulíková  

  
Primičná sv.omša    Janka Hulíkováá  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Dobríková Eva   Gabriela Kovalčíková  

10.6. Mitrová Marcela   Judita Hrnčiarová  



OZNAMY  
 

 Zbierky 
Prehľad májovej zbierky na kostol: 

Lorinčík  196 € 

Pereš   365 € 

 

Dnes je zbierka na katolícke masmédia. 

V nedeľu, 10. júna bude zbierka na kostol.   

 

Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

 

 

 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. 

Zahrňme ho do našich modlitieb.  

 

 

 Putovná socha Fatimskej Panny 

Márie (9. – 11. júna 2017) 
V mesiaci jún bude v našom dekanáte 

Košice Západ putovať farnosťami socha 

Fatimskej Panny Márie. V našej farnosti 

bude od piatku do nedele. 

Piatok 9.6.2017 Pereš 

Sobota 10.6.2017 Kláštor 

Nedeľa 11.6.2017 Lorinčík 

Pozývam vás k modlitbe ruženca ako aj ku 

osobným modlitbám a prosbám k Panne 

Márii po tieto dni.  

 

 

 Pešia púť do Levoče 

V dňoch 29.6. – 2.7.2017 sa uskutoční pešia 

púť z Poľova do Levoče. Tento rok je to 

v poradí už dvadsiata púť. Púť sa začína vo 

štvrtok 29.6.2017 sv. omšou v kostole sv. 

Michala v Poľove a končí slávnostnou sv. 

omšou na Mariánskej hore v Levoči.   

Prihlásiť sa môžete na tel.č.: 0910 455 344 

 

 

 

 

 Turíčna Vígília so spevmi Taize 
V sobotu 3.júna 2017 bude o 20:00 hod. 

v kostole Najsvätejšej Trojice na Pereši 

slávenie Turíčnej vigílie. Pri tejto sv. omši 

budú spevy Taize, ktoré bude spievať zbor 

z farnosti.  

Turíčna vigília nemá krstný ráz ako 

Veľkonočná vigília, ale ráz vytrvalej 

modlitby podľa príkladu apoštolov 

a učeníkov, ktorí jednomyseľne zotrvávali 

na modlitbách spolu s Máriou, Ježišovou 

Matkou a očakávali Ducha Svätého. Táto 

omša je s platnosťou na nedeľu.  

 

 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. Sú voľné posledné miesta.   

 

 Spovedanie chorých 
Vo štvrtok a piatok 1.-2. júna 2017 

navštívim chorých vo farnosti.   

 

 Adorácia a spovedanie vo farnosti 
Lorinčík: Vo štvrtok 1. júna bude od 17:00 

hod. adorácia a zároveň budem spovedať do 

sv. omše. 

Pereš: Sviatosť zmierenia môžete prijať 

stále pol hodiny pred sv. omšou.  

Adorácia s úmyslom modlitieb za farnosť je 

každú stredu po sv. omši.  

 

 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/

