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„Zistila som, že v modernom živote je 

priveľa hluku - a preto sa mnohí ľudia 

boja ticha, Boh k nám hovorí iba v 

tichu, preto je to veľký problém pre 

tých, ktorí ho hľadajú. Mnoho 

mladých ľudí napríklad nevie 

premýšľať a koná iba inštinktívne. 

V dnešnom čase sú mestá plné chaosu 

a fyzického násilia, hnevu, 

znechutenosti a kriku. Sú pravým 

opakom pokojného vidieckeho života 

či zurčania vodopádu. Prázdnotu, 

ktorú ľudia pociťujú, chcú zaplniť 

jedlom, rádiom, televíziou a 

ustavičnými vonkajšími aktivitami. No 

túto prázdnotu možno zaplniť iba 

niečím duchovným - Bohom. Ak 

poskytneme čas Bohu, aby vstúpil do 

tohto priestoru, ľahšie nasýtime svoj 

hlad - jednoducho tým, že zotrváme 

spolu s Bohom v modlitbe. Tak 

budeme silnejší vo svojom vzťahu k 

Bohu aj vo svojom duchovnom živote. 

Je však ťažké byť nábožným v 

spoločnosti, ktorá nám ponúka toľko 

rozptýlenia.“ 

„Ako misionárka lásky nemám veľa 

príležitostí byť sama. Keď si človek 

zvolí život v chudobe, obyčajné to 

znamená nedostatok súkromia – 

nemáme vlastné izby, kde by sme sa 

mohli osamote modliť a meditovať.  

Sv. Katarína Sienská vo svojej zbierke 

spisov píše o tom, že si musíme nájsť 

vo svojom vnútri „celu“, kam sa 

chodíme modliť a byť s Bohom.  

Keď som chodievala na týždenné 

návštevy do miestnej väznice, bola 

som svedkom toho, ako tam ľudia 

priam lačnejú a žíznia po tomto mieste 

ticha. Obyčajné sme sa spolu 

modlievali, a bolo to také krásne, 

vidieť tých tvrdých chlapov - mnohí z 

nich boli vrahovia a prežili ťažký, 

tvrdý život -, keď sa so sklonenými 

hlavami modlili úprimne ako deti.  

Sestra Dolores radí: 

„Keby sa každý na svete na päť alebo 

na desať minút denne zastavil a 

premýšľal, všetkým by nám to 

pomohlo k tomu, aby sme sa viac 

zaoberali Božími vecami. Lebo 

potrebujeme premýšľať, potrebujeme 

každodenne prosiť Boha o jeho 

požehnanie a potrebujeme vnášať 

Boha do svojho života, aby sme ho 

mohli dávať druhým. Keď máme vo 

svojom živote Boha, dáva to zmysel 

nášmu životu, robí ho hodnotným a 

plodným. Neprítomnosť Boha je 

obyčajne sprievodným znakom 

všetkých vecí, ktoré sú v našom svete 

nedokonalé.“    

(Sestry misionárky lásky) 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

6. – 12. november  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

ut 18:00 + Mikuláš, Ondrej, Anna   po 6:30 † Mária, Imrich, Margita, Jozef  

st 09:00 + Milan a Martin   ut 6:30 Na úmysel 

pi  sv. omša nebude   st 18:00 † Veronika 

ne  10:30 ZBP pre rodinu Kandalíkovú   št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 † Pavol, Alžbeta, Terézia 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Andrej    18:00 Na úmysel Marty 

ne 09:00 ZBP pre krstné a birmovné deti   ne  7:00 † Pavol a Mária Mitroví 

        

Liturgický kalendár: 

Štvrtok – Výročie posviacky Lateránskej baziliky 

Piatok – Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi 

Sobota – sv. Martin, biskup 

Nedeľa – 32. nedeľa cez rok (zbierka na kostol) 

 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Monika Šolcová   Kristína Hulíková  

  Dušan Šolc   Janka Hulíková  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Rinkovská Eva   Terézia Stajková  

11.11. Zelinková Eva   Veronika Stajková  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

13. – 19. november 2017  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st  Sv. omša nebude   po 18:00 Za rodinu 

pi 18:00 †Jolana, Jozef, Michal, Anna    ut 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP Peter, Samuel, Tomáš   st 18:00 Za Alenky s rodinami 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 ZBP pre Andreu 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Štefan (30. výr.)    18:00 ZBP pre Filipa a Samuela 

ne 9:00 ZBP pre Luciu s rodinou   ne 7:00 † Jozef a Agnesa 

         

 

Liturgický kalendár: 

Utorok – sv. Teodotus, mučeník 

Streda – sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi 

Piatok – sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka 

Sobota – výročie posvätenia bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov 

nedeľa – 33. nedeľa cez rok 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Miroslav Dobrík   Anna Horváthová  

  Eva Dobríková   Anna Zlacká  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Babajová Mária   Beáta Lučanová  

18.11. Hořáková Želmíra   Marika Trembecká  



OZNAMY  
 

 Zbierky 
Prehľad zbierky na misie: 

Lorinčík 168,00 € 

Pereš  122,55 €  

 

Najbližšia novembrová zbierka na kostol: 

Nedeľa, 12.november 2017. 

 

Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. 

 

 

 Stretnutie kňazov – rekolekcie 
Raz v mesiaci máme kňazi po jednotlivých 

dekanátoch našej arcidiecézy stretnutie 

kňazov – rekolekie. Najbližšie rekolekcie 

budú v našej farnosti.  

V stredu, 8.novembra 2017 bude o 9:00 sv. 

omša v kostole na Pereši, na ktorú vás 

srdečne pozývam – vás, ktorí ste doma. 

Zavíta medzi nás aj o. arcibiskup Bernard 

Bober.  

Po sv. omši pokračuje stretnutie kňazov 

s otcom arcibiskupom na fare.  

 

 

 Sakrálne dni umenia 

Každoročne sa v Košiciach usporadúva 

festival Sakrálneho umenia pod záštitou 

mesta Košice.  

V tomto roku trvajú od 12.–26. 11.2017. 

Viac info si nájdete na farskej stránke, alebo 

na letáku pri východe z kostola.  

V rámci tohto festivali vystúpi aj náš Farský 

zbor a to v sobotu, 18.11.2017 o 17:00 

v kostole sv. Michala v Poľove. Srdečne vás 

pozývame.  

 

 Slávnosť sv. Ondreja v Dóme 

V sobotu, 25.11.2017 bude o 10:00 hod. 

slávnostná sv. omša pri príležitosti osláv sv. 

Ondreja, patróna Košickej arcidiecézy. 

Zároveň sa konajú celodiecézne rekolekcie 

(stretnutie o. arcibiskupa s kňazmi 

arcidiecézy). Na sv. omšu ste všetci srdečne 

pozvaní.   

 

 

 Príbeh 
Sv. Augustín vo svojej knihe Vyznania 

hovorí o dvoch cisárskych sluhoch, ktorí v 

ruchu života na cisárskom dvore úplne 

zabudli na svoju dušu. Raz pri poľovačke 

zablúdili. Došli k domčeku istého 

pustovníka. Na stole spozorovali životopis 

sv. Antona. Jeden z nich zo zvedavosti 

zobral túto knižku a začal v nej listovať. 

Čítanie ho tak zaujalo, že až po chvíli sa 

obrátil na svojho priateľa so slovami: 

„Povedz, prečo sa tak trápime v službách 

cisára a venujeme mu celý svoj čas a 

námahu? Či môžeme počítať s niečím viac, 

než aby nás cisár urobil svojimi priateľmi? 

A hoci by sa aj tak stalo, ale kto nám môže 

zaručiť trvalosť jeho priateľstva a milosti? A 

potom, aký z toho máme úžitok, keď sa na 

to pozrieme z hľadiska večného života? O 

čo viac je cennejšia služba Bohu! A ako 

ľahko je dostať sa k tomu, aby nás prijal za 

svojich priateľov, do svojej lásky, ktorá sa 

nemení, a čo je hlavné, že sľubuje večnú 

odmenu?“ 

Onedlho sa zriekli služby u cisára a odišli do 

samoty, kde zachránili svoje duše pre večný 

život. 

 

 

 

 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 
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