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 Farský deň – štvrtok, 31.8.2017 

Vo štvrtok, 31. augusta 2017  bude farský 

deň, ktorý sa začne sv. omšou o 16:00 

hod. v kostole Najsvätejšej Trojice na 

Pereši. Pri sv. omši bude spievať aj 

domáci zbor.  

Po sv. omši (keď nebude celé poobedie 

pršať) bude program pre deti, mladých, 

rodiny a aj skôr narodených. Deti sa 

môžu tešiť na nafukovací hrad, mladí na 

športové aktivity a dospelí môžu stráviť 

spoločné chvíle pri družnej debate pri 

fare, kde bude pripravené posedenie, ako 

aj večerný program, ktorý začne o 19:00 

hod.  

Môžete si so sebou priniesť niečo na stôl 

(koláč, či nejaké pochutiny). Nápoje 

a jedlo pre vás pripravíme (za 

symbolický príspevok).  

Programom nás budú sprevádzať zvlášť 

naše domáce talenty. Ak máte chuť 

prispieť nejakou aktivitou do programu, 

dajte nám o sebe vedieť. Určite nebude 

chýbať veľa muziky a dobrej nálady. 

Toto pozvanie patrí tak pre domácich, 

ako hostí a zároveň nech sa tu cíti dobre 

každý, kto sem príde.  

Verím, že farnosť je dobrou príležitosťou 

ako načerpania osobného vzťahu 

s Bohom, tak aj pre vzájomné vytváranie 

spoločenstva.  

Ste srdečne vítaní.  

 

 

 Prímestský letný tábor 

Pondelok až štvrtok (21.-24.8.2017) bude 

už tretí farský letný tábor. Na tento tábor 

sa môžete prihlásiť pomocou prihlášky, 

ktorú si nájdete v sakrestii, alebo na 

farskej internetovej stránke. 

Začíname ráno o 8:30 hod. Deti môžu 

prísť aj skôr a zabavia sa sami 

v priestoroch fary. Deň končíme okolo 

16:30 hod.  

Program si môžete stále pozrieť na 

farskej internetovej stránke. Budeme ho 

priebežne aktualizovať podľa počasia. 

Rodičom, ktorí nám vedia pomôcť 

autom, budeme veľmi vďační.  

Poplatok za tábor je 20 Eur. Tak už len si 

zapriať príjemne strávený čas.  

 

 Autobusom do Nyiregyhazy 

V piatok, 25.8.2017 (piatok) plánujeme 

výlet pre rodiny na kúpalisko do 

Nyiregyhazy. Odchod je ráno o 7:00 hod. 

Predpokladaný príchod o 20:00 hod.  

Deti a mladí do 18 rokov potrebujú 

dospelú osobu, ktorá za nich preberá 

zodpovednosť. Za cestu sa platí 

v autobuse, vstupné si hradí každý sám.  

Prihlásiť sa môžete do stredy, 23.8.2017 

na farskom emaily, prípadne sms-kou na 

tel.č.: 0915 320 819.  

 

V sobotu, 26.8.2017 od 8:00 hod.  

brigáda na fare. Prineste si lopaty, 

budeme urovnávať terén. Vďaka. 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

21. – 27. august 2017 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 08:00 † Ján   po 18:00 Na úmysel 

so 7:30 † Vladislav   ut 06:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP Andrea a Vasil   st 18:00 † Ján Pop 

     št 06:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Na úmysel 

LORINČÍK:   so 06:30 Na úmysel 

št 18:00 † Andrej    18:00 Za Sebastiána 

ne 09:00 ZBP pre Jozefa   ne  07:00 † Zlatica a Alojz 

        

 

Liturgický kalendár: 

Pondelok – sv. Pius, pápež 

Utorok – Panny Márie Kráľovnej 

Štvrtok – sv. Bartolomej, apoštol 

Nedeľa – 21. nedeľa cez rok  

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Marcela Mitrová   Judita Hrnčiarová  

  
Emília Krešnáková   Anna Zlacká  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Macáková Beáta   Ľubica Šuťáková  

26.8 Potočňáková Anna   Dagmara Závadská  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

28. august – 3. september 2017  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

ut 08:00 † Helena a Bartolomej   po 18:00 ZBP pre Jána s rodinou 

št 16:00 † Ladislav (výr.)    ut 06:30 Na úmysel 

ne 10:30 Za farnosť   st 18:00 † Vincent Vargovčík a rodičia 

     št 06:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Za ružencové spoločenstvo 

LORINČÍK:    so 06:30 Na úmysel 

št 08:00 † Mária    18:00 † Bystrík 

ne 09:00 ZBP pre Máriu s rodinou   ne 7:00 Na úmysel darcu 

         

 

Liturgický kalendár: 

Pondelok – sv. Augustín, biskup a uč. Cirkvi 

Utorok – Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa 

Nedeľa – 22. nedeľa cez rok 

 

Štvrtok a piatok (31.8. – 1.9.2017)  - spovedanie chorých a v kostole ako zvyčajne. 

 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Marcel Rinkovský   Lucia Miháliková   

  
Eva Rinkovská   Karin Šlosárová   

         

Upratovanie: 

Od  

 

Kelbelová Beáta   Jozefína Kavuľová  

2.9. Strýčková Mária   Jana Sabolová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

4. – 10. september 2017  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Norbert   po 18:00 † Ján a Veronika Ficeriovci 

pi 18:00 † z rod. Kováčikovej    ut 06:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP pre rodinu   st 18:00 † Mária, Ján, Anna a Pavol 

     št 06:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Za rodinu 

LORINČÍK:    so 06:30 Na úmysel 

št 18:00 † Mária    18:00 † Veronika 

ne 9:00 ZBP pre Richarda   ne 7:00 ZBP pre novokňaza Pavla 

         

 

Liturgický kalendár: 

Utorok – sv. Terézia z Kalkaty, panna a rehoľnica 

Štvrtok – sv. Košickí mučeníci 

Piatok – Narodenie Panny Márie 

Nedeľa – 23. nedeľa cez rok (zbierka na kostol) 

 
 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Dávid Šolc   Janka Sabolová  

  
Mária Bubánová   Viera Šlosárová  

         

Upratovanie: 

Od  Bujňáková Veronika   Anna Horváthová  

9.9. Kobulnická Magdaléna   Martina Pajtášová  



 


