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Ruženec 

 

„Som Ružencová Panna Mária“, 

povedala Mária deťom vo Fatime v roku 

1917. Modlitba ruženca je ústnou 

modlitbou. Táto modlitba je rozdelená na 

tri časti a zachytená v Lukášovom 

evanjeliu detstva. Prvá opisuje 

zvestovanie Márii Gabrielom, keď ju . 

oslovuje „Milosti plná“, potom je to 

návšteva u Alžbety, kde ju Alžbeta 

oslovuje ako „požehnaná medzi ženami“, 

a nakoniec tretia časť, kde Máriu 

vzývame ako Božiu Matku a našu Matku. 

V našej modlitbe nevieme často vyjadriť 

svoje pocity slovami. Cirkev nám ich 

ponúka, nemusíme pritom hľadať nejaké 

nové slová. Nemusíme sa obávať, že sa 

vieme modliť iba takto, že opakujeme iba 

tie isté slová. Sú inšpirované Duchom 

Svätým a Duch sa za nás prihovára 

vtedy, keď nevieme ako sa máme modliť. 

V tejto modlitbe rozjímame 

o jednotlivých častiach – tajomstvách 

života Ježiša a Márie. Donedávna 

tajomstiev bolo 15, teraz ich je 20. Mnohí 

sa pýtali, načo ešte pridávať k tým 

tajomstvám nové! Preto, aby sme mali 

ucelený obraz o Ježišovom živote. Práve 

preto je ruženec aj rozjímavou 

modlitbou, aby sme sa priblížili 

k Ježišovi.  

Ruženec je príhovornou modlitbou, keď 

pomocou nej odovzdávame iných ľudí 

Bohu. Stáva sa nám často, že nás iní  

 

 

prosia o modlitbu. Myslíme v tých 

modlitbách na rôzne tragédie, rodinných, 

spoločenské, svetové. Cítime, že mali by 

sme s tým niečo urobiť. Pomodlíme sa za 

to, niekedy kratšie, inokedy dlhšie. 

Zanechá nám to v duši akýsi nepokoj, 

lebo sme mohli urobiť ešte viac. Práve 

ruženec je takou formou dlhšej modlitby, 

keď pomocou nej odovzdávame iných 

ľudí Bohu. Chceme tým dať najavo, že 

nám problémy ľudí, spoločnosti, sveta, 

nie sú ľahostajné.  

Ruženec je modlitbou chudobných 

a maličkých. Je to modlitba keď sa 

nemáme chuť modliť z dôvodu únavy, 

opustenosti, temnoty, suchopárnosti. Keď 

dávame Bohu našu biedu. 

A nakoniec je to rodinná modlitba. Sv. 

Ján Pavol II. o nej napísal: „Potrebujeme 

sa vrátiť k rodinnej modlitbe a k modlitbe 

za rodiny, pokračovať v tejto forme 

modlitby ruženca. Rodina, ktorá sa spolu 

modlí, zostáva jednotná; napodobňuje 

ovzdušie nazaretskej domácnosti, ktorej 

stredobodom je Ježiš: prežíva s ním 

radosti a smútky, svoje potreby a plány 

zverujú do jeho rúk, čerpá z neho nádej a 

silu pokračovať.“ 

Prajem každému jednému z nás, aby sme 

objavili túto formu modlitby.  

 

Br. Rudolf ocd 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

25. september – 1. október 2017 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

ut 18:00 + Štefan Ferenc (pohrebná)   po 18:00 ZBP pre rod. Perlovú 

st 18:00 ZBP pre Michalov   ut 6:30 Na úmysel 

pi  18:00 ZBP pre Helenu   st 18:00 Za uzdravenie Šimonka Takáča 

ne  10:30 ZBP Gabriel a Judita s rod.   št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 † Ján Pop 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Ján a Margita    18:00 † Adam, Ľudmila, Michal a Veronika 

ne 09:00 ZBP pre Máriu a Pavla   ne  7:00 † Ladislav a Mária Múdri 

        

Liturgický kalendár: 

Utorok – sv. Kozma a Damián, mučeníci 

Streda – sv. Vincent de Paul, kňaz 

Štvrtok – sv. Václav, mučeník 

Piatok – sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli 

Nedeľa – 26. nedeľa cez rok  

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Eva Dzurová   Ema Faithová  

  Veronika Fuchsová   Miroslav Daňo  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Múdra Silvia   Gabriela Kovalčíková  

30.9. Kenderová Ľubomíra   Judita Hrnčiarová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

2. – 8. október 2017  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Jozef   po 18:00 Na úmysel 

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

so 
07:30 

08:00 

Modlitba ruženca 

ZBP ružencové spoločenstvo 
  st 18:00 † Juraj, Mária, Regina 

ne 10:30 ZBP rodina Stratilová   št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Za ružencové spoločenstvo 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Štefan Dučai    18:00 Na úmysel Marty 

ne 09:00 ZBP pre Máriu    ne 7:00 † Veronika (1. výr.) 

         

 

Liturgický kalendár: 

Pondelok – anjeli strážcovia 

Streda – sv. František Assiský 

Sobota – Panna Mária ružencová 

nedeľa – 27. nedeľa cez rok (zbierka na kostol) 

 

 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Jozef Hovanec   Erika Kandráčová  

  Gabriela Hovancová   Anastázia Škultétyová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Lengeňová Eva   Eva kocanová  

7.10. Šolcová Monika   Katarína Jasenčáková  



OZNAMY  
 

 Zbierky 
Prehľad septembrovej zbierky na kostol:  

Lorinčík: 166, 00 € 

Pereš:  401, 20 € 

 

Prehľad zbierky na Rádio Lumen: 

Lorinčík:  101, 70 € 

Pereš:  111, 80 € 

 

Nech vám Boh odplatí vašu štedrosť.  

 

 Návšteva chorých na prvý piatok 
Vo štvrtok a piatok (5. - 6. októbra) 

navštívim chorých v Lorinčíku.  

 

 Spoveď v prvopiatkovom týždni 
Lorinčík:  5. októbra (štvrtok) bude 

o 17:00 adorácia  a zároveň môžete prijať 

sviatosť zmierenia. 

Pereš:  sviatosť zmierenia môžete 

prijať pol hodiny pred každou sv. omšou cez 

týždeň. 

 

 Modlitba sv. ruženca 

Pozývam vás k spoločnej modlitbe sv. 

ruženca, zvlášť v mesiaci október.  

  

 

 Stretnutie rodičov prvoprijí-

majúcich detí 
V piatok, 29.9.2017 bude o 18:45 hod. na 

fare stretnutie rodičov prvoprijímajúcich 

detí.  

 

 Stretnutie birmovancov  
V sobotu, 30.9.2017 bude o 10:30 hod. na 

fare stretnutie birmovancov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biskupský úrad 

Blíži sa čas celodiecéznej odpustovej 

slávnosti k milostivému obrazu v diecéznom 

sanktuáriu Ružencovej Panny Márie 

v Obišovciach v sobotu 30.09. a v nedeľu 

1.10. 2017. 

Púť do mariánskej svätyne v roku 100. 

výročia zjavení vo Fatime vyvrcholí 1. 

októbra 2017 slávnostnou svätou omšou 

o 10.30 hod., pri ktorej zasvätím našu 

arcidiecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny 

Márie.  

Pozývam vás k tomuto spoločnému sláveniu 

Eucharistie, ktoré nech nás zomkne 

k jednote a stane sa prostriedkom na 

získanie potrebných milostí pre nás i našu 

miestnu Cirkev. 

Mons. Bernard Bober, arcibiskup 

 

 Sv. omša s úmyslom za oslobodenie 
Spoločenstvo Sv. Michala Archanjela Vás 

pozýva na svätú omšu s úmyslom za 

uzdravenie a oslobodenie, ktorá bude 

slávená v Seminárnom kostole 4.októbra o 

16:30. hod. Svätú omšu bude celebrovať 

o.Imrich Degro, diecézny exorcista.  

 

 

 

 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/

