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Misijná nedeľa 

 

aj tohto roku nás Svetový deň misií 

zhromažďuje okolo osoby Ježiša, ktorý je 

„prvým, najväčším hlásateľom evanjelia“ 

a ktorý nás neustále vysiela hlásať 

evanjelium lásky Boha Otca v sile Ducha 

Svätého. Tento deň nás pozýva, aby sme 

sa znovu zamysleli nad skutočnosťou, že 

misie sú v srdci kresťanskej viery. Cirkev 

je vskutku zo svojej povahy misionárska; 

ak by takou nebola, potom by to nebola 

viac Kristova Cirkev, ale len jedno 

združenie medzi mnohými, ktoré by 

čoskoro splnilo svoj účel a zaniklo.  

Mali by sme si položiť pár otázok, 

ktoré sa týkajú samotnej našej identity ako 

kresťanov a našej zodpovednosti ako 

veriacich vo svete, pre mnohé klamy 

zmietanom v chaose, zranenom veľkou 

frustráciou a trýznenom mnohými 

bratovražednými vojnami, ktoré 

nespravodlivo postihujú najmä 

nevinných.  

Čo je základom misií? Čo je srdcom 

misií? Ktoré sú pre misie životne 

nevyhnutné postoje?  

Misie Cirkvi sa obracajú na 

všetkých ľudí dobrej vôle a sú založené na 

premieňajúcej sile evanjelia. Evanjelium 

je dobrou novinou, ktorá nesie so sebou 

nákazlivú radosť, pretože obsahuje a 

ponúka nový život: život vzkrieseného 

Krista, ktorý sa s nami delí o svojho 

oživujúceho Ducha, a tak sa pre nás stáva  

 

 

Cestou, Pravdou a Životom. On je Cesta, 

ktorá nás vyzýva, aby sme ho nasledovali 

s dôverou a odvahou. Keď budeme 

nasledovať Ježiša ako Cestu, zakúsime 

Pravdu a prijmeme Život, ktorý je plným 

spoločenstvom s Bohom Otcom v sile 

Ducha Svätého. Takýto život nás 

oslobodzuje od akejkoľvek formy 

egoizmu a je zdrojom tvorivosti v láske.  

Svet nevyhnutne potrebuje 

evanjelium Ježiša Krista. On 

prostredníctvom svojej Cirkvi naďalej 

plní poslanie milosrdného Samaritána, 

ktorý lieči krvácajúce rany ľudstva. Koná 

tiež ako Dobrý pastier, ktorý hľadá tých, 

čo sa na krivolakých cestách bez cieľa 

stratili.  

Inšpirujme sa pri misiách Máriou, 

Matkou evanjelizácie. Ona, vedená 

Duchom, prijala v hĺbke svojej pokornej 

viery Slovo života. Nech nám Panna 

Mária pomôže povedať „áno“ na 

naliehavú požiadavku, aby Ježišova dobrá 

zvesť zaznievala aj v našej dobe. Nech 

nám od Zmŕtvychvstalého vyprosí nové 

nadšenie, aby sme všetkým prinášali 

evanjelium života, ktorý víťazí nad 

smrťou. Na jej orodovanie nech nás naplní 

svätá odvaha, s ktorou budeme hľadať 

nové cesty, aby mohli všetci dosiahnuť 

dar spásy.  

 

(Z príhovoru pápeža Františka) 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

9. – 15. október 2017 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

ut 18:00 + Anna, Ondrej, Ondrej   po 18:00 † Imrich a Mária 

pi 18:00 ZBP pre rodiny   ut 6:30 Na úmysel 

ne  10:30 ZBP pre rodinu    st 18:00 † Juraj, Mária a Regina 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Za rodinu 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Andrej    18:00 ZBP rod. Vargovčíková 

ne 09:00 ZBP pre Štefana s rodinou   ne  7:00 Na úmysel 

        

Liturgický kalendár: 

Streda – sv. Ján XXIII, pápež 

Nedeľa – 28. nedeľa cez rok  

 

 

 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Ján Bujňák   Karin Šlosárová  

  Mária Bujňáková   Lucia Miháliková  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Dobríková Eva   Mária Kušnírová  

14.10. Mitrová Marcela   Mária Körošová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

16. - 22. október 2017  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Tomáš   po 18:00 † Imrich a Mária 

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

ne 10:30 ZBP rodina Schreiberová   st 18:00 † František 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 ZBP pre Stana 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † z rodiny    18:00 † Jozef Čerych 

ne 09:00 ZBP pre krstné a birmovné deti   ne 7:00 † Marta a František, Etela a Ján 

         

 

Liturgický kalendár: 

Utorok – sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník 

Streda – Sv. Lukáš, evanjelista 

nedeľa – 29. nedeľa cez rok (zbierka na misie) 

 

 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Emília Krešňáková   Viera Šlosárová  

  Marcela Mitrová   Anna Horváthová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Vargová Adriána   Adriana Mitríková  

21.10. Kováčová Viera   Irena Filipová  



OZNAMY  
 

 Zbierky 
Dnes je októbrová zbierka na kostol.  

 

V nedeľu, 22.10.2017 je zbierka na misie.  

 

Nech vám Boh odplatí vašu štedrosť.  

 

 Úcta k starším 

Pozývame vás na stretnutie seniorov na fare 

z príležitosti úcty k starším v mesiaci 

október. Stretnutie bude v nedeľu, 

15.10.2017 o 15:00 hod. na fare.  

 

 Ružencová pobožnosť 

Pozývame vás k spoločnej modlitbe sv. 

ruženca.  

Lorinčík:  ut a so po rannej sv. omši, 

ostatné dni pred sv. omšou. 

Pereš:  st, pi, ne pred sv. omšou 

ostatné dni o 18:00 hod.  

 

 

 Info apoštolátu ochrany života 
Aj lekárnik má dušu  7.10.2017 
duchovno-formačné stretnutie lekárnikov, 
laborantov a študentov farmácie v priestoroch 
Teologickej fakulty v  Košiciach. V programe: 
Spiritualita lekárnika, Bioetický pohľad na 
antikoncepciu, Uplatnenie výhrady vo 
svedomí. Poplatok 10 €. Registrácia: 
edilekaren@gmail.com. Viac na 
www.zazivot.sk 

II. Ráchelina vinica  20. - 22.10.2017  
terapeuticko-duchovný víkendový program 
pre zranených potratom (rodičia potrateného 
dieťaťa, starí rodičia, súrodenci, lekári a ostatní 
asistujúci pri potratoch...)  sa bude konať v 
Prešovskom kraji. Registrácia: 
rachel@rodinabb.sk, 0911 911 794.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. Víkendová oáza pre bezdetných 
manželov  27. – 29.10.2017 
sa bude konať v penzióne Augustineum 
v Bardejovských Kúpeľoch. V programe: Fázy 
smútenia, Zvládanie stresu, Možnosti liečby, 
Biblické posolstvo pre bezdetných,... 
Registrácia: vikend.manzelia@gmail.com. Viac 
na www.zazivot.sk 

IV. Jesenný formačný deň pro-life 
aktivistov  4.11.2017 

ktorí chcú rozšíriť svoje poznatky a posilniť 
pro-life motiváciu. Miesto: fara 
v Hermanovciach. Hosť: MUDr. Peter Lukčo, 
gynekológ.  
Registrácia: zazivotkosice@gmail.com. Viac na 
www.zazivot.sk.  

V. Sviečka za nenarodené deti  
počas októbra sa uskutoční 15. ročník projektu 
Sviečka za nenarodené deti. Zakúpením sviečky 
podporíte pro-life aktivity na Slovensku 
zamerané na ochranu života. Tento rok je 
možné na kampaň prispieť aj cez darcovskú 
SMS s textom DMS SVIECKA (DMS medzera 
SVIECKA) na číslo 877. Cena jednej SMS: 2 €. 
Viac na www.forumzivota.sk 

VI. Ponuka prednášok 
 témy sa týkajú úcty k životu, vybraných 
bioetických tém, predpubertálnej výchovy, 
resp. vzdialenej prípravy na manželstvo. 
Možno ich využiť vo farskej katechéze 
dospelých alebo dospievajúcich, ako aj v 
školskej katechéze. Viac na 
www.zazivot.sk/prednášky.  
 

 

 Kontakt 

Rímskokatolícka farnosť  

Najsvätejšej Trojice, Košice - Pereš 

Gelnická 55 

040 11 Košice-Pereš 

Martin Novotný, farár 

mobil: 0915 320 819 

email: farnostperes@gmail.com  

www.farnostperes.sk 

http://www.zazivot.sk/
mailto:farnostperes@gmail.com
http://www.farnostperes.sk/

