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Svetový deň chorých 

 

Pri písaní tohto úvodníka 

premýšľam o tom, čo nás čaká najbližšie 

dva týždne. V žiadnom prípade nepíšem 

nejaký horoskop, či nejakú predpoveď, 

skôr sa jednoducho pozerám do 

cirkevného kalendára a vidím sviatok 

Obetovania Pána (2. február) 

a Spomienku na Pannu Páriu Lurdsku (11. 

február). Tento deň je aj svetovým dňom 

chorých.  

Na sviatok Obetovania Pána čítame 

evanjelium z Lukášovho evanjelia (Lk2, 

22-40). Pri vstupe do chrámu vzal Ježiša 

do náručia aj staručký Simeon, ktorému 

Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým 

neuvidí Pánovho Mesiáša. Simeon velebil 

Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, 

svojho služobníka podľa svojho slova, 

lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si 

pripravil pred tvárou všetkých národov; 

svetlo na osvietenie pohanov a slávu 

Izraela, tvojho ľudu.“ Zmienka je aj 

o staručkej Anne, ktorá vo dne v noci 

slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve 

v tú chvíľu prišla aj ona do chrámu, 

velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, 

čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. 

Máme pred sebou dvoch starých 

ľudí, u ktorých evanjelista vyzdvihuje ich 

vieru a oddanosť Bohu. Simeon vo 

svojich slovách s ľahkosťou hovorí 

o konci svojho pozemského života. Určite 

sú nám blízky svojím postojom. 

 

 

Počas svojho kňazského života som 

bol mnohokrát pri posteli starých, chorých 

a zomierajúcich ľudí. Zvlášť v začiatkoch 

mojej pastorácie to boli pre mňa náročné 

chvíle. Niektoré chvíle mi zostali ako 

veľmi živé spomienky. Rád si spomínam 

na chvíle, kedy som vnímal silnú vieru 

u zomierajúcich. Viac ako smútok som 

tam cítil pokoj a očakávanie na stretnutie 

s Bohom. Silné momenty... 

Oveľa viacej návštev som strávil pri 

chorých. Vedel by som to rozdeliť podľa 

veku chorých, podľa ťažkosti choroby, 

podľa atmosféry, ktorá vládla v rodine, či 

pri lôžku chorého. Rád si spomínam na 

chvíle, keď som u chorých videl radosť zo 

sviatosti zmierenia, radosť z prijatia 

Eucharistie. Vidieť pevnú vieru, či radosť 

na perách chorého ma stále posilnilo 

a zároveň som si uvedomil, koľkokrát sú 

práve chorí oveľa silnejší na duchu, ako 

ja, čo mám dostatok fyzického zdravia.  

Pri príležitosti svetového dňa 

chorých by som rád pozdravil vás, ktorí 

ste odkázaní na pomoc vašich najbližších, 

či na pomoc zdravotného personálu. 

Prajem vám, aby ste v spojení so živým 

Bohom stále nachádzali zmysel aj vo 

vašich náročnejších chvíľach. Vďaka aj 

vám, ktorí sa s láskou staráte o chorých vo 

svojich rodinách. Nech vás za to dobrý 

Boh požehnáva.  
(Martin Novotný, farár)



LITURGICKÝ PREHĽAD  

29. január – 4. február 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 ZBP pre Rudolfa   po 18:00 ZBP pre rodinu 

pi 18:00 † rod. Horváthová, Kmecová   ut 6:30 Na úmysel 

so  
07:30 

08:00 

Fatimská sobota 

Za ružencové spoločenstvo 
  st 18:00 ZBP pre Emíliu s rodinou 

ne  10:30 ZBP pre Zuzanu s rodinou   št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Za ružencové spoločenstvo 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Martin    18:00 ZBP rod. Kravianska, Pethova 

ne 09:00 Za farnosť   ne  7:00 † Imrich Bernát 

        

Liturgický kalendár: 

Streda – sv. Ján Bosco, kňaz 

Piatok – Obetovanie Pána, sviatok 

Sobota – sv. Blažej, biskup a mučeník 

nedeľa – 3. nedeľa cez rok 

 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Emília Krešňáková   Kristína Hulíková  

  Marcela Mitrová   Janka Hulíková  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Eva Lengeňová    Mária Kušnírová  

3.2. Monika Šolcová    Mária Körošová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

5. – 11. február 2018  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Jozef a Mária   po 18:00 † Jozef, Mária, Michal a Mária 

pi 18:00 † Anna    ut 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP Bohuš a Gabriel s rod.   st 18:00 † František, Ladislav, Beáta, Martin 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 ZBP pre Karolínku a Veroniku 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Andrej    18:00 † Marián 

ne 9:00 Za farnosť   ne 7:00 ZBP pre rodiny účastné kurzov 

 

Liturgický kalendár: 

Pondelok – sv. Agáta, panna a mučenica 

Utorok – sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov 

Sobota – sv. Školastika, panna 

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

 

 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Marcel Rinkovský   Karin Šlosárová  

  Eva Rinkovská   Lucia Miháliková  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Eva Dobríková    Adriana Mitríková   

10.2. Marcela Mitrová    Irena Filipová   



OZNAMY 

  

 Zbierka 
Dnes je zbierka na pre Arcidiecézne Centrum 

Mladých (ACM) a Univerzitné Pastoračné 

Centrum (UPC). 

 

Prehľad januárovej zbierky: 

Lorinčík 210, 50 € 

Pereš  428, 50 € 

Nech vám dobrý Boh odplatí vašu štedrosť.  

 

 Biskupské jubileum 

V utorok, 30.1.2018 bude o 10:00 hod. 

v Dóme sv. Alžbety ďakovná sv. omša pri 

príležitosti 25. výročia biskupskej služby 

nášho o. arcibiskupa Bernarda Bobera. Sme 

srdečne pozvaní na túto slávnosť.  

 

 Návšteva chorých 

Vo štvrtok a piatok, 1. - 2. februára 2018 

navštívim chorých, ktorým zároveň udelím 

sviatosť pomazania chorých.   

 

 Sviatosť zmierenia 

Sviatosť zmierenia môžete prijať: 

Lorinčík 1.2.2018 od 17:00 – 18:00 hod. 

  s adoráciou v kostole. 

Pereš  Pol hodiny pred každou sv. 

omšou cez týždeň. 

Každú stredu je po sv. omši na 20 minút 

vyložená Eucharistia k adorácií.    

 

 Obetovanie Pána (sviece) 2. február 
V piatok na sviatok Obetovania Pána je pri 

omši obrad požehnania sviec. Prineste si, 

prosím, so sebou sviece do kostola. Tieto 

sviece nazývame aj hromničky. Názov je 

odvodený od sviatku Obetovania Pána, ktorý 

ľudovo nazývame Hromnice. Túto sviecu 

môžeme zapaľovať pri modlitbe počas roka, 

zvlášť sa v minulosti zapaľovali počas 

silných búrok a zlého počasia.  

 

 Svätoblažejské požehnanie 
V sobotu, 3. februára môžete po sv. omši 

prijať na príhovor sv. Blažeja požehnanie 

hrdla.  

 Fašiangy pre seniorov 
V nedeľu, 4. februára 2018 začne o 14:00 

hod. fašiangové posedenie pre seniorov na 

fare. Ste srdečne pozvaní.  

 

 Sviatosť pomazania chorých 

Vo štvrtok a piatok (8. a 9. februára 2018) 

môžete pri sv. omšiach prijať sviatosť 

pomazania chorých.  

Sviatosť pomazania chorých môžeme prijať 

viackrát v živote. Je pre všetkých ťažšie 

chorých, nezáležiac na veku, prípadne 

starších ľudí s podlomeným zdravým.  

Pred prijatím tejto sviatosti je dobre byť 

v stave posväcujúcej milosti (bez ťažkého 

hriechu) aby ste mohli prijať pri sv. omši aj 

Eucharistiu.  

V nedeľu, 11. februára 2018 je dvadsiaty 

šiesty Svetový deň chorých. Prosme 

v modlitbách za všetkých chorých v našich 

rodinách a farnosti. 

 

 Farská letná púť (Taliansko) 
V dňoch 2. - 9. júla 2018 sa chystáme 

z farnosti po stopách Pátra Pia. Cena je 

385,00 €. Viac info na letáku v zadnej časti 

kostola, alebo na farskej internetovej stránke. 

Zatiaľ ešte sú voľné miesta  

 

 Svätá omša s úmyslom za uzdravenie 

Spoločenstvo Sv. Michala Archanjela Vás 

pozýva na svätú omšu s úmyslom za 

uzdravenie a oslobodenie, ktorá bude slávená 

v Seminárnom kostole 31.januára 2018 o 

16:30. Svätú omšu bude celebrovať o.Imrich 

Degro, košický exorcista. 

 

 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 

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

