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Vianoce 
 

Pastierom sa v Evanjeliu ohlasuje “sláva 

Bohu na výsostiach a na zemi pokoj 

ľuďom dobrej vôle.“ Pápež Benedikt 

použil pri svojom príhovore preklad tohto 

textu s týmito slovami: „Sláva Bohu na 

výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, 

ktorých on miluje”.  

Už viac neplatí „dobrá vôľa“? Položme 

otázku správnejšie: Ktorí sú to ľudia, 

ktorých Boh miluje, a prečo ich miluje? 

Miluje azda iba niektorých a iných 

ponecháva samých na seba? Čo sú 

pastieri za ľudia?  

V Ježišových časoch to boli osoby 

podceňované; pokladali ich za 

nedôveryhodných a pri súdoch ich 

neprijímali ako svedkov. Ale kto boli v 

skutočnosti?  

Iste nie veľkí svätci, ak tým myslíme 

osoby hrdinsky čnostné. Boli to ľudia 

jednoduchí. Evanjelium zdôrazňuje jednu 

ich charakteristiku, ktorá bude mať – 

podľa Ježišových slov – dôležitú úlohu: 

boli to osoby bdejúce. Predovšetkým v 

zmysle vonkajšom: v noci bdeli blízko 

svojich oviec.  

Platí to aj v hlbšom význame: boli 

otvorení Božiemu slovu. Nežili do seba 

uzavretým životom; mali otvorené srdce.  

Ich bdelosť vyjadrovala pohotovú ochotu 

– ochotu počúvať, ochotu vydať sa na 

cestu; vyjadrovala očakávanie svetla, 

ukazujúceho smer ďalšej cesty.  

 

To je práve ono, čo Boha zaujíma. Miluje 

všetkých, lebo všetci sú jeho tvormi. Ale 

niektoré osoby sa duchovne uzavreli; 

jeho láska u nich nenachádza nijaký 

prístup. Sú presvedčení, že Boha 

nepotrebujú; nechcú ho. Sú aj iní, možno 

morálne rovnako úbohí a hriešni, čo ich 

ale aspoň trápi. Oni Boha očakávajú. 

Vedia prahnúť po jeho láskavosti, aj keď 

o nej nemajú presnú predstavu. Do ich 

otvorenej, čakajúcej duše môže Boží lúč 

preniknúť, a s ním i jeho pokoj.  

Boh hľadá ľudí, ochotných niesť a 

odovzdávať jeho pokoj. Prosme ho, aby 

naše srdce našiel otvorené. Snažme sa 

jeho pokoj aktívne roznášať – najmä v 

našej dobe. 

Keď slávime Eucharistiu, nachádzame sa 

v Betleheme, v „dome chleba”. Kristus sa 

nám daruje a daruje nám svoj pokoj. 

Dáva nám ho, aby sme nosili svetlo 

pokoja v našom vnútri a odovzdávali ho 

aj druhým; aby sme sa stali strojcami 

pokoja a tak prispeli k pokoju vo svete. 

Pane, naplň svoje prisľúbenia! Daj, nech 

tam, kde panuje nesvornosť, zrodí sa 

pokoj! Daj, nech sa zrodí láska tam, kde 

vládne nenávisť! Daj, nech zažiari svetlo 

tam, kde panujú temnoty! Učiň nás 

nositeľmi tvojho pokoja! 
 

(z homílie Benedikta XVI.) 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

18. – 24. december 2017 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Bartolomej, Emília, Ján   po 18:00 ZBP pre Janku, Evku a Christy 

pi 18:00 † Milan, Viktor, Alžbeta, Jozef   ut 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP pre rodinu   st 18:00 ZBP pre Vilmu s rodinou 

 22:00 Polnočná   št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 † z rodiny 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Štefan Dučai    18:00 † rodičia Golianoví 

ne 9:00 ZBP pre Jozefa s rodinou   ne  
7:00 

24:00 

Na úmysel Marty 

Za dobrodincov a priateľov  

        

 

Liturgický kalendár: 

 

nedeľa – 4. adventná nedeľa 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

Lektori na nedeľu: 

  Marcel Rinkovský   Kristína Hulíková  

  Eva Rinkovská   Janka Hulíková  

         

                                                         Polnočná    Erika Kandráčová, Janka Sabolová 

                                                              25.12.      Anna Horváthová, Miro Daňo 

                                                              26.12.      Anna Zlacká 

 

Upratovanie: 

Od  

 

Dučaiová Cecília   Ľubica Šuťáková  

23.12. Zubárová Mária   Dagmara Závadská  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

25. – 31. december 2017 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

po 10:30 ZBP pre rodiny z farnosti   po 7:00 Poďakovanie za dar dieťaťa 

ut 10:30 ZBP Štefan    ut 7:00 † rodičia Halgašoví  

pi 18:00 ZBP Anna   st 18:00 † Helena, Margita a Jozef 

ne 10:30 ZBP pre rodiny z farnosti   št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 † Ondrej, Anna a Pavlína 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

po 09:00 ZBP pre rod. Gedrovú     18:00 ZBP pre dcéru a jej rodinu 

ut 09:00 ZBP pre Štefana   ne 
7:00 

24:00 

Poďakovanie za 70 r.  

Na úmysel 

ne 09:00 ZBP pre rodinu       

 

Liturgický kalendár: 

Pondelok - Narodenie Pána (Vianoce) 

Utorok – sv. Štefan, prvý mučeník 

Streda – sv. Ján, apoštol a evanjelista      

Štvrtok – Sväté neviniatka, mučeníci 

Nedeľa – Svätá rodina – Ježiš, Mária, Jozef 

 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Monika Šolcová   Lucia Miháliková   

  Dušan Šolc   Karin Šlosárová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Macáková Beáta   Jozefína Kavuľová  

30.12. Potočňáková Anna   Janka Sabolová  



 

OZNAMY  

 

 Prehľad zbierok 
Zbierka na charitu: 

Lorinčík:   81,20 € 

Pereš:  128,66 € 

 

Decembrová zbierka na kostol: 

Lorinčík: 224,70 € 

Pereš:  430,70 € 

 

Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. 

V nedeľu, 31.12.2017 bude pri omši 

prečítaný finančný prehľad roka 2017.  

 

 Jasličková pobožnosť 

V pondelok, 25.12.2017 bude počas sv. 

omše jasličková pobožnosť, ktorú nám 

zahrajú deti z farnosti. Nácvik na túto 

pobožnosť bude: 

Nedeľa, 17.12. o 18:30 v kostole na Pereši 

Sobota, 23.12. o 16:00 v kostole v Lorinčíku 

 

 Zdobenie stromčeka na Pereši 
V piatok, 22.12.2017 bude po večernej sv. 

omši na Pereši zdobenie vianočného 

stromčeka. Chcem poprosiť zvlášť všetkých 

mladých, aby prišli pomôcť.  

 

 Petícia za karmelitánsky kláštor 

Košice KVP 
 

Petícia je adresovaná primátorovi mesta 

Košíc. Ide o výstavbu viacpodlažných 

obytných domov, ktoré sú mimo kúpnej 

zmluvy č. 971/2006. Touto výstavbou by sa 

zásadným spôsobom narušila intimita sestier 

karmelitánok, ktorá je potrebná k plneniu 

ich poslania – tichým modlitbám za dobro 

sveta v skrytom spôsobe života.  

Milí veriaci, chcem vás poprosiť 

o podpísanie tejto petície, ktorá je položená 

vzadu v kostole.  

 

 

 

 

 

 Polnočná sv. omša 
Pereš:  22:00  hod.  

Kláštor:  24:00 hod. 

 

 Požehnanie domov 2018 
Ak si chcete dať požehnať váš dom, 

prihláste sa prosím v sakristii kostola. 

Požehnanie bude nasledovne: 

Lorinčík:  6.1.2018 od 12:00 hod.  

Pereš:  7.1.2018 od 12:00 hod.  

 

 Posolstvo Vianoc 

 

Ó, tichá noc, len hviezdy jasne žiaria, 

tá svätá noc, v nej sa Boh sklonil k nám. 

 

Priniesol lásku na svet plný hriechu, 

On Boh sa pre nás dieťaťom stal. 

 

Tak pre nás ľudí žiari nádej nová, 

Jej svit do srdca mier a pokoj dá. 

 

Ó, v túto noc, keď Pán prichádza k nám, 

pred láskou jeho sa skloň na kolená. 

 

Všetkým nám želáme 

požehnané vianočné sviatky,  

veľa pokoja, radosti a lásky 

a nadovšetko pravej pokory,  

aby sme sa pred Božou láskou  

vedeli stále skloniť na kolená.  

V modlitbách vaši kňazi  

 

 Kontakt 

Rímskokatolícka cirkev, 

farnosť Najsvätejšej Trojice 

Gelnická 55 

040 11 Košice-Pereš 

Martin Novotný, farár 

tel. (055) 38 13 096       

mobil: 0915 320 819 

email: peres@rimkat.sk  

www.peres.rimkat.sk 

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

