
 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                  8                19   27.12.2020 
 

                                                                                                                  

 

• Prehľad financií a zbierky 

Za uplynulé dva týždne ste priamo na účty 

farnosti poslali: 

Lorinčík  150,00 € 

Pereš   140,00 € 

 

Prehľad decembrovej zbierky na kostol: 

Lorinčík  165,70 € 

Pereš   386,05 € 

 

Chcem sa vám poďakovať za vašu štedrosť. 

Viacerí ste prispeli aj hotovosťou na potreby 

kostola v sakristii.  

10.1.2021 v nedeľu pri sv. omšiach bude 

finančný prehľad na Pereši a v Lorinčíku.  

 

• Zapisovanie sa na sv. omše  

Počas nedieľ a vianočných sviatkov naďalej 

platí, že sa treba zapísať na sv. omšu. Vo 

vstupe  kostola na Pereši sú hárky a kostol je 

otvorený do 20:00 a v Lorinčíku je na 

dverách zošit, do ktorého sa môžete zapísať.   

 

• Požehnanie trojkráľovej vody 

Vzhľadom k pandémii sme dostali inštrukciu 

od o. arcibiskupa, aby ste si na sviatok 

Zjavenia Pána 6.1.2020 doniesli so sebou do 

kostola vodu na posvätenie vo vlastnej fľaši, 

do ktorej doma nasypte trocha soli.  

Po skončení sv. omše dostane každá rodina 

pri východe z kostola samolepku na dvere 

a modlitbu požehnania domu.  

Tí, ktorí chcete posvätenie domu kňazom, 

prihláste sa v čase, keď sa situácia ohľadne 

pandémie radikálne zlepší. 

 

 

 

• Rozpis lektorov 

Vzhľadom k pandémii vás prosím, aby ste 

zvážili účasť na sv. omšiach a preto na 

nasledujúce obdobie do 10.1.2021 nebudeme 

dávať rozpis lektorov, ale vyberieme z tých, 

ktorí prídu na sv. omšu.   

 

• Vysielanie sv. omší naživo 

Vo štvrtok, 24.12.2020 sme spustili 

vysielanie sv. omší naživo z kostola 

Najsvätejšej Trojice na Pereši. Nakoľko sme 

to celé pripravovali v šibeničnom termíne, po 

technickej stránke máme čo vylepšovať. 

Viacerí ste sa k tomuto vyjadrili s vďakou za 

túto možnosť a preto chceme v nasledujúcich 

dňoch pracovať na vylepšení kvality 

vysielania naživo.  

Zatiaľ nás nájdete na internetovej stránke 

farnosti (www.farnostperes.sk), alebo na 

aplikácii WhatsApp. Ak potrebujete pomôcť 

nastaviť vysielanie naživo, napíšte na farský 

mail, alebo zavolajte v priebehu týždňa na 

mobil (0915320819) 

  

• Kontakt 

Rímskokatolícka farnosť  

Najsvätejšej Trojice, Košice – Pereš 

Martin Novotný, farár 

Gelnická 55,  040 11 Košice 

 0915 320 819   

IBAN: 

SK95 0900 0000 0051 7045 9909 (Pereš) 

SK59 0900 0000 0004 4226 8792 (Lorinčík)  

e-mail: peres@abuke.sk  

web: www.farnostperes.sk 

 

 

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


Liturgický prehľad   

28. december – 10. január 2021 

 
29.12. Utorok 18:00 Pe + Marta 

     

31.12. Štvrtok Záver roka – ďakovná sv. omša s eucharistickým požehnaním 

  15:30 Lo + Jozef 

  16:30 Pe ZBP pre rodinu 

     

1.1. Piatok Nový rok – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky 

  07:30 Pe Za farnosť 

  09:00 Lo + Veronika 

  10:30 Pe ZBP pre Margitu 

     

  3.1.        07:30 Pe Za farnosť 

2. nedeľa po 09:00 Lo ZBP pre Štefana 

Narodení Pána 10:30 Pe ZBP pre rodinu Michalenkovú 

     

6.1. Streda Zjavenie Pána (Traja králi) – prikázaný sviatok 

  07:30 Pe Za farnosť  

  09:00 Lo + Ján Macák 

  10:30 Pe ZBP pre rodinu Špulerovú (rezbár Betlehema) 

     

8.1. Piatok 18:00 Pe + Janka 

     

9.1. Sobota 07:30 Pe Fatimská sobota (modlitba ruženca) 

  08:00 Pe Za členov ružencového spoločenstva 

     

  10.1.      

 

Krst Pána 

07:30 Pe Za farnosť 

09:00 Lo ZBP pre Teréziu 

10:30 Pe ZBP pre Jozefa 
 

 
Upratovanie kostola               2.1.                  9.1. 

na Pereši:              Eva Kocanová                            Beáta Lučanová  

                 Katarína Jasenčáková                     Mária Trembecká 
 

 

Prajem vám požehnaný rok 2021.   


