
 
                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 

 

 
 
                                                                                                                        VI             2    14.01.2018 
 

 
Všednosť 
„A je to tu zasa“, povieme si po tom ako 

sme zbalili a zabalili betlehemy  

a vianočné stromčeky spolu s ozdobami 

na pôjd či do skríň.  

Občas mi mysľou prebehnú takéto 

myšlienky a vrátim sa k tomu, keď sa 

skončí vianočný zhon a znova príde to, 

čomu dávame prívlastok: všedný. Možno 

kde-tu ešte zaznievajú koledy 

a v bočných lodiach kostolov sú 

prístupné betlehemy. Ale predsa je tu tá 

Všednosť. Čo s ňou? Ako ju máme 

prežiť?  

Občas si spomeniem na udalosť, ktorá sa 

spája so životom Ježiša. Prišiel medzi 

svojich do Nazareta po tom, ako vystúpil 

verejne pred Izrael a začal verejne učiť 

a kázať. Všetci, ktorí ho počuli a poznali 

si hovorili: „Vari to nie je tesár, syn 

Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu 

a Šimona? A nie sú to s nami aj jeho 

sestry? A pohoršovali sa na ňom.“ 

 Ponúkam pár inšpirujúcich myšlienok 

jedného talianskeho kňaza: „Všetci ho 

poznajú. Vedie, skade je. Žije síce 

životom bezúhonným, ale skromným. 

Vídavali ho hrať sa na námestí, chodil po 

uliciach s trámom na pleci. Praobyčajný 

tesár, nič viac. Pamätajú si, ako sa hrbil 

nad hoblicou s hoblinami vo vlasoch. 

Robil ako ostatní. Postil sa ako všetci.  

Spontánne sa rozhorčujeme nad 

Ježišovými rodákmi. Ale nemáme na to 

právo.  

 

Hľadáme Boha „vonku“ a zatiaľ on je 

prítomný v našom živote. Predstavujeme 

si ho v oblakoch. A stretávame ho na 

svojej ceste.   

Je chybou, že má priveľmi známu tvár. 

Tvár chudobného, dieťaťa, kuchárky, 

bradáča, ktorý spáva pod mostom, 

nezamestnaného, manžela, manželky, 

predstaveného, upratovačky, cudzinca, 

chorého, bedára. Poznáme tie tváre, ale 

Krista v nich spoznať nevieme. Prostý, 

každému prístupný, povedal by som, 

banálny. A on sa oblieka do šiat na 

všedný deň.“ (A. Pronzato) A predsa je 

niekým iným.  

Nech nám ten obraz a tvár  nezovšednie. 

Poznávajme ho osobne v modlitbe, pri 

čítaní jeho slova a pri lámaní chleba. 

Takto boli poznaní prví kresťania 

v Jeruzaleme.  

Možno sme si už dali nejaké novoročné 

predsavzatia. Čo tak dať si aj také, že za 

rok prečítam celé Sv. Písmo?! Myslíte, že 

sa to nedá? Najdôležitejšie je chcieť a 

naozaj začať. Hoci si ho len stiahnuť do 

svojho mobilu a prečítať si čítania, ktoré 

sa čítajú v ten deň počas svätej omše. 

Alebo sa „konečne naučiť“ modliť sa 

ruženec. Denne aspoň jeden desiatok. Po 

roku môžem pridať dva desiatky... A čo 

tak denná svätá omša?   

Urobme aspoň niečo aby nám Ježiš 

nezovšednel. 

(br. Rudolf ocd) 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

15. - 21. január 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Tomáš   po 18:00 † Mária, Iveta a Ján 

pi 18:00 † Emília a Gejza   ut 6:30 Na úmysel 

ne  10:30 ZBP pre rodinu   st 18:00 Za Nancy a Mickay 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 † Pavol, Mária, Marek a Jozef 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † z rod. Blahunovej a Rojčekovej    18:00 †rodičia Katarína a Ladislav 

ne 09:00 Za farnosť   ne  7:00 † František, rodičia a súrodenci 

        

Liturgický kalendár: 

Streda – sv. Anton, opát 

nedeľa – 3. nedeľa cez rok 

 

 

 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Jozef Hovanec   Anna Horváthová  

  Gabriela Hovancová   Miroslav Daňo  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Janitorová Eva   Anastázia Macáková  

20.1. Kenderová Mária,ml.   Zita Chovancová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

22. - 28. január 2018  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Jozef   po 18:00 † Imrich Bernát 

pi 18:00 † Ondrej    ut 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP pre rodinu   st 18:00 ZBP pre všetky rodiny 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Za zdravie pre Jurka 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Agnesa    18:00 ZBP pre jubilantku 

ne 9:00 Za farnosť   ne 7:00 † rodičia 

 

Liturgický kalendár: 

Streda – sv.František Saleský, biskup 

Štvrtok – Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok 

Piatok – Sv. Timoteja a Títa, biskupov 

nedeľa – 4. nedeľa cez rok (zbierka na kostol)  

 

 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Ján Bujňák   Erika Kandráčová  

  Mária Bujňáková   Janka Sabolová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Múdra Silvia   Gabriela Kovalčíková   

27.1. Kenderová Ľubomíra   Judita Hrnčiarová   



OZNAMY  
 

 Zbierka 
Dnes je januárová zbierka na kostol. Nech 

vám dobrý Boh odplatí vašu štedrosť.  

 

 

 Modlitba za jednotu Cirkvi 
Od 18.-25. januára je Týždeň modlitieb za 

jednotu kresťanov.  

 

 

 Víkendovka pre prvoprijímajúce 

deti s rodinami 

Od 19.-21. januára 2018 sa uskutoční 

víkendové stretnutie prvoprijímajúcich detí, 

ich súrodencov a rodičov. Pri tomto stretnutí 

sa budú deti intenzívnejšie pripravovať na 

sviatosť zmierenia a eucharistie. Zároveň 

slúži tento víkend pre bližšie spoznávanie sa 

rodín z farnosti. Prosíme vás o vaše 

modlitby na tento úmysel.  

 

 

 Stretnutie pre birmovancov 

V sobotu, 27.1.2018 bude o 11:00 hod. 

stretnutie birmovancov na fare.  

 

 

 Prihlasovanie na P18 

Arcidiecézne Centrum pre Mladých 

informuje, že vo štvrtok, 18. januára 2018 sa 

začína prihlasovanie na Národné stretnutie 

mládeže P18 v Prešov. Iba v tento jeden deň 

je prihlasovanie za zvýhodnenú cenu 18 €. 

Prihlásiť sa je možné na 

www.narodnestretnutiemladeze.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Farská letná púť (Taliansko) 
Začiatkom letných prázdnin, 2.-9. júla 

2018 organizujeme z farnosti púť po 

stopách Pátra Pia do Talianska s pobytom 

pri Jadranskom mori.  

V cene 385 Eur je zahrnutá doprava  

luxusným autobusom, 5x ubytovanie 

v Sant Giovanni Rotondo, 1x obed.   

V Sant Giovanni Rotondo, kde budeme 

ubytovaní, prežil Páter Pio svoj život. 

Spoločne strávime aj 4 plné dni pri 

Jadranskom mori.  

Podrobnejší popis si môžete pozrieť na 

farskej internetovej stránke, alebo na letáku 

vzadu v kostole. 

Prihlásiť sa môžete na nižšie uvedenom 

kontakte farnosti.  

 

 

 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 

http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/
mailto:farnostperes@gmail.com
http://www.farnostperes.sk/

