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• Info o verejných bohoslužieb 

Od soboty, 24.10.2020 platí zákaz 

zhromažďovania sa a teda aj akýchkoľvek 

verejných bohoslužieb. Zároveň platí dišpenz 

od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. 

Sv. omše budú odslúžené súkromne podľa 

rozpisu úmyslov, ako je uvedené 

v liturgickom prehľade.  

Ak si radšej prajete úmysel sv. omše 

presunúť na čas, kedy budete môcť byť 

osobne účastný na sv. omši, dajte mi vedieť 

na dole uvedenej farskej mailovej adrese.  

 

• Návšteva chorých 

Na prvý piatok v mesiaci november 

nenavštívim automaticky chorých. Ak je 

zdravotný stav chorých vážny, rád prídem 

vyslúžiť sviatosti na základe individuálneho 

dohovoru.  

 

• Modlitba za duše v očistci 

Prvý novembrový týždeň zvlášť prosíme za 

tých, ktorí nás predišli do večnosti a modlíme 

sa aj za duše v očistci. Chcem vás pozvať 

k tejto modlitbe vo vašom domácom 

prostredí, nakoľko v rámci karantény nie je 

nám dovolené navštevovať cintoríny. 

 

• Plošné testovanie 

Nasledujúce dva víkendy máme možnosť dať 

sa plošne otestovať na prítomnosť vírusu 

covid 19. Chcem vás k tomu vyzvať, aby sme 

v rámci svojich možnosti prijali toto riešenie 

ako radu od našich odborníkov. Vďaka aj 

tým, ktorí prispejú k tejto akcii ako 

dobrovoľníci.  

 

 

 

• Prosba o finančnú pomoc 

Chcem sa poďakovať tým, ktorí finančne 

prispeli pre našu farnosť, či už osobne, alebo 

cez platbu na účet. V druhej polovici októbra 

ste prispeli nasledovne: 

Pereš:  520 € 

Lorinčík:  180 € 

 

Chcem vás poprosiť o finančnú podporu 

v rámci vašich možnosti a to platbou priamo 

na účet. Zvlášť ide o zaplatenie hypotéky  

a bežných platieb za energie. Číslo účtu  -  

IBAN – je uvedené nižšie v kolónke kontakt. 

Veľká vďaka. Nech vás Boh požehnáva. 

 

• Spoločná modlitba 

Chcem vás pozvať k spoločnej modlitbe vo 

vašich rodinách. Vytvorte svoje rodinné 

spoločenstvo, zapáľte prípadne sviecu. 

Prečítajme si stať zo sv. Písma, alebo sa 

pomodlite časť ruženca, prípadne celý 

ruženec, predneste svoje osobné modlitby.. 

Je veľmi fajn, ak deti vidia modliť sa svojich 

rodičov. Rozprávajte doma  o viere, o svojej 

skúsenosti s Bohom. Žehnám vám k tomu 

a modlím sa za vás.  

Martin Novotný, farár 

 

• Kontakt 

Rímskokatolícka farnosť  

Najsvätejšej Trojice, Košice – Pereš 

Martin Novotný, farár 

Gelnická 55,  040 11 Košice – Pereš 

mobil: 0915 320 819,     IBAN: 

SK95 0900 0000 0051 7045 9909 (Pereš) 

SK59 0900 0000 0004 4226 8792 (Lorinčík)  

email: peres@abuke.sk  

www.farnostperes.sk

mailto:peres@
http://www.farnostperes.sk/
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27.10. Utorok 18:00 Pe + Rudolf, Sára 

     

29.10. Štvrtok 18:00 Lo + Jozef 

     

30.10. Piatok 18:00 Pe + Milada 

     

1.11.       Nedeľa 07:30 Pe Za farnosť 

- 09:00 Lo ZBP pre Martina 

31. cez rok 10:30 Pe ZBP pre Máriu (80) 

     

2.11. Pondelok 18:00 Lo/Pe + z farnosti za uplynulý rok 

     

5.11. Štvrtok 18:00 Lo + z rodiny 

     

6.11. Piatok 18:00 Pe ZBP Miroslava a pre Mareka s rodinou  

     

7.11. Sobota 08:00 Pe ZBP pre ružencové spoločenstvo 

     

8.11.     Nedeľa 
- 

32. cez rok 

07:30 Pe Za farnosť 

09:00 Lo ZBP pre Veroniku 

10:30 Pe ZBP pre Petra a Stelu 

     

10.11. Utorok 18:00 Pe + Dušan 

     

12.11. Štvrtok 18:00 Lo + Eva 

     

13.11. Piatok 18:00 Pe ZBP pre rodinu 

     

15.11.     Nedeľa 
- 

33. cez rok 

07:30 Pe Za farnosť 

09:00 Lo ZBP pre rodinu Tančákovú 

10:30 Pe ZBP pre rodinu 
 

 
Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý,  

Zachráň ma a budem zachránený,  

Lebo ty si moja chvála. 

( Jeremiáš 17, 14) 

 


