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Sviatok Povýšenia sv. Kríža 

 

V tomto týždni máme sviatok Povýšenia 

sv. Kríža. Začiatky tohto sviatku siahajú 

do štvrtého storočia. V roku 326 sv. 

Helena našla v Jeruzaleme kríž, na ktorom 

zomrel Ježiš Kristus. Jej syn, cisár 

Konštantín Veľký, dal na tom mieste 

v roku 335 postaviť veľkolepý chrám. 

 

Kríž je najsilnejší symbol nášho 

kresťanstva. Pri pohľade na kríž 

objavujeme tajomstvo nášho vykúpenia 

Ježišom Kristom. Zároveň si pri pohľade 

na kríž často pripomenieme aj naše 

ťažkosti a bolesti, s ktorými bojujeme na 

našej životnej ceste.  

 

Za posledné roky vnímame v celej Európe 

fenomén odstraňovania krížov 

z verejných priestorov. Mnohým 

„moderným“ ľuďom kríž prekáža. Je to 

jeden z útokov na naše kresťanstvo, na 

našu vieru.  

 

Ako mladý človek si spomínam na jeden 

príbeh, ktorý som vtedy čítal. Do 

nemocnice prichádza matka. Je pred 

pôrodom. Veľmi sa nazlostí, že na stene 

visí kríž. Zdravotná sestra ju utišuje, že ten 

kríž je tu už tak dlho a nikdy nikomu 

neprekážal, práve naopak, bol zdrojom 

posily pre mnohé matky. Táto žena sa 

nenechala odbiť a v hneve vyriekla: 

„Prajem si, aby moje dieťa nikdy v živote 

 

 

nevidelo symbol kríža!“ Po pôrode 

prichádza zdravotná sestra za matkou 

a hovorí jej: „Vaša žiadosť, milá pani, sa 

vyplnila. Vaše dieťa nikdy neuvidí znak 

kríža. Vaše dieťa sa narodilo slepé.“  

 

Chcem nás všetkých pozvať v tomto 

týždni zvlášť k úcte ku sv. Krížu. Pri 

pohľade na kríž neprehliadnime lásku 

Ježiša. On za nás berie kríž a zároveň nám 

pomáha s tým naším osobným krížom.  

 

Budúcu nedeľu, 17. septembra 2017 

posvätím pri sv. omši  vaše devocionálie. 

Prineste si do kostola náboženské 

predmety – kríž, ruženec, obrazy, ktoré ste 

nemali posvätené. Prípadne si môžete 

v tomto týždni kúpiť nejaký malý 

medailón, ktorý môžete mať stále pri sebe. 

Nech nám tieto predmety pomáhajú pri 

pravidelnej modlitbe a chránia náš život 

viery.  

 

Máme pred sebou sviatok Povýšenia sv. 

Kríža. Zdvihnime svoje kríže vyššie 

a spojme ich s krížom Ježiša Krista. 

Spojme sa vo vzájomnej modlitbe, aby 

sme z lásky k Ježišovi prijali svoj kríž.  

V čase, keď sa toľko odstraňujú kríže 

z verejných priestorov pozdvihnime svoje 

kríže a úctou k nim posilnime svoju vieru. 

 

Martin Novotný, farár 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

11. – 17. september 2017 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 + Juraj, Mária, František, Anna   po 18:00 † Vincent a Dorota 

pi 09:00 + z rod. Kočišovej   ut 6:30 Na úmysel 

so  15:00 
Oliver a Monika 

Sobáš so sv. omšou 
  st 18:00 ZBP pre rodinu Bujňákovú 

ne  10:30 ZBP rod. Michalenková   št 6:30 Na úmysel 

     pi 7:00 Na úmysel 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Andrej    18:00 † Jozef Čerych 

pi 15:30 
Kamil a Veronika 

Sobáš so sv. omšou 
  ne  7:00 ZBP pre rodinu 

ne 09:00 ZBP pre Margitu (85 r.)      

Liturgický kalendár: 

Utorok – Najsvätejšieho mena Panny Márie 

Streda – Sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi 

Štvrtok – Povýšenie svätého kríža, sviatok 

Piatok – Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 

Nedeľa – 24. nedeľa cez rok (zbierka na Rádio Lumen) 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Monika Šolcová   Kristína Hulíková  

  Dušan Šolc   Janka Hulíková  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Eva Janitorová    Mária Bľandová  

16.9. Mária Kenderová, ml.   Marta Horváthová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

18. – 24. september 2017  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Viktor Slávik   po 18:00 Za uzdravenie Šimonka Takáča 

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

ne 10:30 ZBP Bohuš s rodinou   st 6:30 ZBP pre Helenu 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 ZBP pre Jaroslava, Juliánu s rod. 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

st 18:00 † Ján, Alžbeta, Katarína    18:00 † Miroslav Huljak a Júlia Bačová 

ne 09:00 ZBP Pavol a Mária (50 r.)    ne 7:00 † z rodiny 

         

 

Liturgický kalendár: 

Štvrtok – Sv. Matúš, evanjelista 

Sobota – Sv. Pio z Pietrelciny, kňazPopolcová streda 

nedeľa – 25. nedeľa cez rok  

 

 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Miroslav Dobrík   Anna Horváthová  

  Eva Dobríková   Anna Zlacká  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Alžbeta Kuráková    Anastázia Macáková  

23.9. Kvetoslava Rácová    Zita Chovancová  



OZNAMY  
 

 Zbierky 
Dnes je septembrová zbierka na kostol.  

 

Budúcu nedeľu, 17.9.2017 je zbierka na 

Rádio Lumen.  

 

Prehľad augustovej zbierky na kostol:  

Lorinčík: 442, 10 € 

Pereš:  382, 50 € 

 

Nech vám Boh odplatí vašu štedrosť.  

 

 

 Oprava strechy v Lorinčíku 
V mesiaci september prebieha výmena 

strešnej krytiny na kostole sv. Vavrinca 

v Lorinčíku. Chcem vyjadriť vďaku firme 

RONAR, ktorá nám bezplatne zabezpečila 

likvidáciu starej azbestovej krytiny.  

Titán-zinkovú krytinu nad svätyňou  a loďou 

kostola realizuje firma UNISA.  

 

 Príprava k 1. sv. prijímaniu vo 

farnosti 
Rodičia, ktorí chcú prihlásiť dieťa na 

prípravu k slávnosti 1. sv. prijímania vo 

farnosti Pereš, môžu tak urobiť do 

20.septembra 2017. Dieťa môžete prihlásiť 

v sakristii kostola, alebo na nižšie uvedený 

email farnosti. Prvé stretnutie rodičov bude 

22.septembra (piatok) o 18:45 na fare na 

Pereši.  

 

 Príprava k sviatosti birmovania 
Mladí nad 14 rokov, ktorí chcú prijať sviatosť 

birmovania sa môžu prihlásiť na prípravu do 

konca septembra 2017 v sakristii kostola, 

alebo na emailovej adrese farnosti. Prvé 

stretnutie bude v sobotu, 30. septembra 

o 10:30 na fare na Pereši.  

 

 Posvätenie náboženských 

predmetov 
V nedeľu, 17.9.2017 posvätím pri sv. omši 

náboženské predmety. Prineste ich do kostola 

a položte ku oltáru.  

 

 

 Príbeh (Bruno Ferrero) 

KAMEŇ V KAPSE 

Istý žobrák raz predstúpil pred 

boháča, aby ho poprosil o kúsok 

chleba. Boháč nielen, že mu nič 

nedal, ale keď  žobrák 

neodchádzal, rozhneval sa, 

zodvihol kameň a hodil ho doňho. 

Žobrák ten kameň vzal  a vložil si 

ho do kapsy so slovami: "Vezmem 

si ten kameň pre prípad, že príde 

hodina, keď ho budem môcť hodiť 

do boháča."  

Celý život nosil so sebou tú 

ťarchu, ten kameň v kapse i v 

srdci. Napokon nadišiel čas hodiť 

ho. Boháč sa dopustil zločinu, 

prišiel o celý svoj majetok a 

skončil vo väzení. Práve v ten deň 

sa žobrák ocitol na ceste  popri 

ňom. Uvidel boháča s putami na 

rukách. Podišiel  k nemu, vybral z 

kapsy kameň a napriahol ruku, že 

ho hodí. Chýbala mu  však odvaha, 

a tak nechal kameň vykĺznuť na 

zem. Povedal si: "Úbožiak!  Bol 

bohatý a spupný, ale teraz mi ho 

je ľúto. Prečo som so sebou toľký 

čas nosil ten kameň? Bola to 

hlúposť!"  

 

 

 Kontakt 

Rímskokatolícka cirkev, 

farnosť Najsvätejšej Trojice 

Gelnická 55 

040 11 Košice-Pereš 

Martin Novotný, farár 

mobil: 0915 320 819 

email: peres@rimkat.sk  

www.peres.rimkat.sk 

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

