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Príklady priťahujú 

 

Onedlho budeme sláviť slávnosť 

Všetkých svätých. Ponúkam Vám, 

bratia a sestry jeden z mnohých 

príkladov obyčajnej svätosti. Že sa to 

nedá dosiahnuť? Pozrite sa, že je to 

možné! 

Mladý Carlo Acutis sa narodil 3 mája 

1991 v Londýne. Ešte v tom istom 

roku sa rodina vrátila do talianska 

a žila v Miláne. Carlo zomrel vo veku 

15 rokov na leukémiu a zanechal nám 

príklad ako sa dá vo svojom živote 

milovať a zároveň dal veľké svedectvo 

o tom, akým spôsobom sa dá 

prehlbovať kresťanský život, žitý 

priam hrdinsky.  

Silu čerpal zo Sviatosti Oltárnej 

a veľkej pobožnosti k Panne Márii. 

Modlil sa ruženec každý deň a bol 

každý deň na sv. omši. Veľmi často 

adoroval Ježiša v Eucharistii.  

Bol vynikajúcim informatikom, 

ktorého obdivovali iní – vyštudovaní 

informatici. Tvoril internetové stránky, 

rôzne prezentácie a krátke filmy. Bol 

to spôsob jeho apoštolátu 

a dobrovoľníctva. Dokonca pomáhal 

pri realizácii stránky www.vatican.va.  

Bol skutočne jedným veľkým 

tajomstvom medzi mladými milánskej  

 

 

diecézy, v ktorej, skôr ako zomrel, 

obetoval svoje utrpenie za Sv. Otca 

a Cirkev. V roku 2012 bol vyhlásený 

beatifikačný proces.  

Carlo nám zveril niektoré svoje 

tajomstvá pre to, aby sme aj my 

dosiahli cieľ – svätosť.  

1. Je potrebné to chcieť z celého srdca 

a ak po tom ešte netúžiš, musíš o to 

poprosiť Pána s naliehavosťou.  

2. Využívaj každú možnosť, aby si 

mohol byť každý deň na sv. omši 

a prijal Eucharistiu.  

3. Pamätaj aby si sa modlil denne 

ruženec.  

4. Čítaj každý deň jeden úryvok zo Sv. 

Písma.  

5. Ak sa ti podarí byť na pár chvíľ 

pred Sviatosťou oltárnou na adorácii, 

kde je Boh pravdivo prítomný, budeš 

vidieť ako zázračne sa zväčšuje tvoja 

úroveň svätosti.  

6. Ak sa ti podarí, vyznávaj sa každý 

týždeň sa aj zo všedných hriechov.  

7. Konaj často dobré skutky a prinášaj 

ich ako kvietky Pánovi a Panne Márii. 

8. Pros neustále o pomoc svojho anjela 

strážcu, ktorý sa môže stať tvojím 

najlepším priateľom.  

Tak čo, ideme na to?        (Rudolf ocd) 

http://www.vatican.va/


LITURGICKÝ PREHĽAD  

23.   -  29. október 2017 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 + Mikuláš, Ondrej, a Anna   po 18:00 † Ján a Valéria 

pi 18:00 + Peter    ut 6:30 Na úmysel 

ne  10:30 ZBP pre rodinu Valiskovú   st 18:00 † z rodiny 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 † z rodiny 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Cinguľových a Ižolových    18:00 ZBP rod. Štefana Kundráka 

ne 09:00 ZBP pre Máriu   ne  7:00 Za duchovné povolania 

        

Liturgický kalendár: 

Sobota – sv. Šimon a Júda, apoštoli 

Nedeľa – 30. nedeľa cez rok  

 

 

 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Marcel Rinkovský   Kristína Hulíková  

  Eva Rinkovská   Janka Hulíková  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Dzurová Iveta   Eva Kocanová  

28.10. Macáková Terézia   Katarína Jasenčáková  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

30. október – 5. november 2017  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 10:30 ZBP pre rodinu   po 18:00 † Margita a Vlado 

št 18:30 † z farnosti     ut 6:30 Na úmysel 

pi 18:00 † rod.  Kočišová, Košľabová   st 7:00 Na úmysel 

so 
7:30 

8:00 

Ruženec 

Za ružencové spoločenstvo 
  št 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP Ruženka s rodinou   pi 18:00 Za ružencové spoločenstvo 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

st 9:00 ZBP pre o. Martina (40r.)    18:00 ZBP pre Editu Múdru-Granielo 

št 17:30 † z farnosti   ne 7:00 Za duchovné povolania 

ne 9:00 ZBP pre rodinu       

 

Liturgický kalendár: 

Streda – Všetkých svätých, slávnosť (prikázaný sviatok) 

Štvrtok – Spomienka na všetkých verných zosnulých 

Sobota – sv. Karola Boromejského, kňaza 

nedeľa – 31. nedeľa cez rok 

 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Mária Bubánová   Erika Kandráčová  

  Dávid Šolc   Janka Sabolová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Hovancová Gabriela   Viera Šlosárová  

4.11. Sekanová Lucia   Janka Huliková  



OZNAMY  
 

 Zbierky 
Dnes je zbierka na misie. Pán Boh zaplať za 

vašu štedrosť. 

 

 Prikázaný sviatok všetkých svätých 
V stredu, 1. novembra 2017 máme 

prikázaný sviatok všetkých svätých.  

 

 Odpustky pre duše v očistci 
Veriaci, ktorý na slávnosť Všetkých svätých 

navštívi kostol, alebo kaplnku a vyzná vieru 

(modlitba Verím v Boha), môže získať 

úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba 

dušiam v očistci. 

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada 

splniť tri podmienky: sv. spoveď (môže byť 

krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie 

a modlitba na úmysel sv. Otca (Otče náš, 

Zdravas a Sláva). A ďalej ako vo 

všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek 

pripútanosť k hriechu. 

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín 

a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, 

môže získať odpustky, ktoré možno 

privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne 

od 1. – 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie 

podmienky napísané vyššie. Jedna sv. 

spoveď stačí však na všetky odpustky.  

 

 Návšteva chorých 

Vo štvrtok a piatok 2. - 3. novembra 2017 

navštívim chorých.  

 

 Sviatosť zmierenia 

Lorinčík: Vo štvrtok 26. októbra bude o 

17:00 hod. v Lorinčíku eucharistická 

poklona a zároveň budete môcť prijať 

sviatosť zmierenia. Sviatosť zmierenia 

môžete prijať aj 2. novembra od 17:00 hod.  

 

Pereš: Sviatosť zmierenia môžete prijať 

v piatok, 27. októbra od 17:00 hod. a pol 

hodiny pred každou večernou omšou, okrem 

2. novembra.  

 

 

 

 

 Sviečka za nenarodené deti 
Hlavnou myšlienkou kampane Sviečka za 

nenarodené deti je spojiť spomienku na 

našich drahých zosnulých s pripomenutím si 

osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo 

zomreli pri spontánnom alebo umelom 

potrate. 

Túto spomienku môžeme vyjadriť 

symbolicky večer 2. novembra zapálením 

sviečky  a modlitbou s prosbou o Božie 

milosrdenstvo pre nenarodené deti 

a všetkých ľudí zranených potratom.  

Tento rok je možné na kampaň prispieť cez 

darcovskú SMS s textom DMS SVIECKA 

(DMS medzera SVIECKA) na číslo 877. 

Cena jednej SMS: 2 €.  

Viac informácií nájdete na stránke 

www.sviecka.forumzivota.sk 

 

 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 

 

       
 

Odpočinutie večné 

 

 daj zomrelým, ó Pane 

 

a svetlo večné nech im svieti,  

 

nech odpočívajú v pokoji.  

 

http://www.sviecka.forumzivota.sk/
mailto:farnostperes@gmail.com
http://www.farnostperes.sk/

