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Príď k nám, Duchu presvätý,  

vyšli z neba bohatý  

jasot svetla pravého. 

 

Príď k nám, Otče, chudobných,  

Príď k nám, Darca darov stých,  

Svetlo srdca ľudského. 

 

Tešiteľ náš najlepší,  

ó, hosť duše najsladší,  

sladká chvíľa okriatia. 

 

V práci odpočinutie,  

v sparne chladné vanutie,  

v plači pravá útecha. 

 

Ó, jas najviac blažiaci,  

hlbiny sŕdc veriacich  

naplniť ráč milosťou.  

 

Kam ty, Bože, neprídeš,  

v človeku len prázdno zrieš,  

škodu spolu s nečnosťou... 

 

Očisť, čo je skalené,  

zavlaž, čo je znavené,  

uzdrav, čo je zranené. 

 

Ohni, čo je stŕpnuté,  

zohrej, čo je skrehnuté,  

naprav, čo je zblúdené. 

 

Daruj svojim veriacim,  

S dôverou ťa prosiacim,  

Svätú milosť sedmorú. 

 

Daj za čnosti odmenu,  

daj smrť dobrú, blaženú,  

daj nám radosť trvalú. 
                   

(Turíčna sekvencia) 

 

„Všetci jednomyseľne zotrvávali na 

modlitbách spolu so ženami, 

s Ježišovou matkou Máriou a jeho 

bratmi.“ Sk 1, 14 

Samotná udalosť Turíc je opísaná 

v nasledujúcej kapitole: „Všetkých 

naplnil Duch Svätý a začali hovoriť 

inými jazykmi, ako im Duch dával 

hovoriť. Ostatní žasli a v rozpakoch si 

vraveli: Čo to má znamenať?“ 

Keď apoštoli prijali Ducha Svätého, 

stávajú sa z nich svedkovia Ježišovej 

smrti a zmŕtvychvstania. Bez strachu 

hovoria o viere v Ježiša, ktorého Boh 

vzkriesil.  

Prosme o Ducha Svätého modlitbou, 

ktorá je hneď v úvode. Modlime sa ju 

pomaly a sústredene. Prosme o silu 

zhora, aby sme svoj život prežívali 

v ovocí Ducha Svätého – v pokoji, 

láske, radosti..  
    Martin Novotný, farár 

 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

21. – 27. máj 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

po 19:00 + Ján   po 18:00 ZBP pre Jozefa  

st 08:00 + rod. Horváthová, Kmecová   ut 6:30 Na úmysel 

pi  19:00 + Veronika   st 18:00 Za uzdravenie Jurka 

ne 10:30 Odpustová sv. omša   št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 ZBP pre účast. rod. kurzov 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel  

št 19:00 † Štefan    18:00 ZBP pre Maroša s rodinou 

ne 09:00 ZBP pre Margitu   ne 7:00 † Jozef 

        

Liturgický kalendár: 

 

Pondelok – svätodušný pondelok 

Štvrtok – Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok 

Sobota – sv. Filip Neri, kňaz 

nedeľa – Nedeľa Najsvätejšej Trojice (zbierka na kostol) 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Emília Krešnáková   Anastázia Škultétyová  

  Marcela Mitrová   Miroslav Daňo  

         

Upratovanie: 

Od  

 

 Lengeňová Eva   Adriana Mitríková  

26.5. Šolcová Monika   Irena Filipováí  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

28. máj – 3. jún 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

ut 19:00 † Gejza (výročná)   po 18:00 † Katarína 

št 19:00 Za kňazov    ut 6:30 Na úmysel 

pi 19:00 † Jozef Bernát   st 18:00 † Pavlína a Ján, Vlasta a Jozef 

so 
07:30 

08:00 

Fatimská sobota 

Za ružencové spoločenstvo 
  št 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP pre rodinu   pi 18:00 Za ružencové spoločenstvo 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Štefan Dučai (1. výr.)    18:00 † Imrich Bernát 

ne 09:00    ne 7:00 
ZBP pre rod. Kraviarsku, 

Pethovú a za Šimonka 

 

Liturgický kalendár: 

 

Štvrtok – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok 

Piatok – sv. Justín, mučeník 

nedeľa – 9. nedeľa cez rok 

 
 
 
 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Marcel Rinkovský   Viera Šlosárová  

  Eva Rinkovská   Miroslav Trembecki  

         

Upratovanie: 

Od  Dobríková Eva   Eva Kocanová  

2.6. Mitrová Marcela   Katarína Jasenčáková   



OZNAMY  

 

 Info o zbierkach 
Zbierka na masmédia: 

Pereš    83,63 Eur  

Lorinčík 103,00 Eur 

Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

 

Najbližšia májová zbierka na kostol bude na 

nedeľu Najsvätejšej Trojice, 27.5.2018.  

 

 Odpustová slávnosť na Pereši 

V nedeľu, 27.5.2018 bude o 10:30 hod. 

odpustová sv. omša v kostole Najsvätejšej 

Trojice na Pereši, ktorú bude celebrovať farár 

z Medzeva, Peter Tirpák, viacerým známi zo 

spoločného spovedania pred Vianocami 

a Veľkou nocou v našich kostoloch. Srdečne 

vás pozývam na spoločnú slávnosť.  

 

 Prvopiatkový týždeň 

Sviatosť zmierenia môžete prijať: 

Lorinčík: 31.5. (štvrtok) od 18:00 hod.  

Zároveň bude Eucharistická poklona. 

 

Pereš: 1.6. (piatok) od 18:15 hod. ako aj pred 

každou sv. omšou okrem nedele.  

 

Chorých budem spovedať podľa rozpisu vo 

štvrtok a piatok (31.5. a 1.6.2018) 

 

 Letný tábor pre deti a mladých 

Aj toho roku bude prímestský letný farský 

tábor v dňoch 20. – 23. august 2018. 

Začíname o 8:30 (môžete prísť aj skôr) 

a končíme o 16:30 hod. V piatok, 24.8.2018 

sa chystáme do Nyiregyházy na kúpalisko. 

Deti len v doprovode rodičov, či im blízkej  

dospelej osoby, ktorá preberá zodpovednosť 

za dieťa.  

Prihlášky na letný tábor máte vzadu 

v kostole, alebo si ich stiahnite na 

internetovej stránke farnosti. Poplatok za 

tábor je 20 Eur na osobu.  

 

 

 

 

 Info o púti do Talianska 
Máme ešte nejaké voľné miesta na púť do 

Talianska (2.-9.7.2018). Viac info na farskej 

stránke.  

 

 Koncert zboru z Čile 
V pondelok, 21.5.2018 sa o 19:00 hod. 

uskutoční koncert v Dóme sv. Alžbety. 

Vypočuť si môžete latinskoamerický 

chlapčenský zbor z Čile. Koncert je zdarma. 

Viac info na farskej internetovej stránke. 

 

 Miništrantská univerzita 

V dňoch 16. – 20. júla 2018 organizuje 

kňazský seminár v Košiciach miništrantskú 

univerzitu pre chlapcov vo veku 10 – 14 

rokov. Prihlasovanie je do 31.5.2018. Bližšie 

info na www.kske.sk 

 

 ACN (pomoc trpiacej cirkvi) 
Pápežská nadácia ACN SLOVENSKO - (u 

nás známa ako KIRCHE IN NOT) pripravila 

celoslovenskú distribúciu materiálov do 

farností + ďalšie aktivity v rámci kampane 

INDIA 2018 http://acn-slovensko.org/ 

www.pomoctrpiacim.sk 

 

 Prvý katolícky internát v BA 

Na Slovensku vznikol prvý katolícky 

internát pre študentov. Viac info na: 

www.svoradov.abuba.sk. 

 

 

 Kontakt 

Rímskokatolícka farnosť  

Najsvätejšej Trojice Košice – Pereš 

Gelnická 55 

040 11 Košice-Pereš 

SK22 5200 0000 0000 1563 0822 (Pereš) 

SK59 0900 0000 0004 4226 8792 (Lorinčík)  

Martin Novotný, farár 

mobil: 0915 320 819 

email: farnostperes@gmail.com  

www.farnostperes.sk 

 

http://www.kske.sk/
http://acn-slovensko.org/
http://www.pomoctrpiacim.sk/
http://www.svoradov.abuba.sk/
mailto:farnostperes@gmail.com
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