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Milosrdenstvo 

Slávime nedeľu Božieho 

milosrdenstva. Apoštolka tejto Božej 

vlastnosti - sv. Faustína Kovalská napísala 

túto modlitbu:  

Pane, celá sa chcem premeniť na tvoje 

milosrdenstvo a byť živým obrazom teba, 

Pane. Nech k mojim blížnym prúdi cez 

moje srdce a dušu tvoje nepochopiteľné 

milosrdenstvo.  

Pomôž mi, Pane, aby moje oči boli 

milosrdné, aby som nikoho 

neupodozrievala a nesúdila podľa 

vonkajšieho zdania, ale hľadala to, čo je v 

dušiach mojich blížnych pekné, a 

ponáhľala sa im na pomoc.  

Pomôž mi, aby môj sluch bol 

milosrdný, aby som bola vnímavá na 

potreby svojich blížnych, aby moje uši 

neboli ľahostajné voči ich bolestiam a 

stonaniu.  

Pomôž mi, Pane, aby môj jazyk bol 

milosrdný, aby som nikdy nehovorila zle o 

svojich blížnych, ale pre každého mala 

slovo útechy a odpustenia.  

Pomôž mi, Pane, aby moje ruky boli 

milosrdné a plné dobrých skutkov, aby 

som svojim blížnym robila len dobre a 

sama si vyberala ťažšie, namáhavejšie 

práce.  

Pomôž mi, aby moje nohy boli 

milosrdné, aby som sa napriek vlastnej 

únave a vyčerpanosti vždy ponáhľala 

svojim blížnym na pomoc. Mojím pravým 

odpočinkom je služba blížnym.  

 

Pomôž mi, Pane, aby moje srdce bolo 

milosrdné, aby som vedela spolucítiť s 

utrpením svojich blížnych. Svoje srdce 

nechcem pred nikým zatvárať, ani pred 

tými, ktorí zneužívajú moju dobrotu. O 

vlastných utrpeniach chcem mlčať. Túžim 

ponoriť sa do tvojho najsvätejšieho Srdca. 

Kiežby som sa stala miestom odpočinku 

pre tvoje milosrdenstvo, môj Pane! 

Izraelský národ, na čele ktorého zo 

začiatku stál Mojžiš a neskôr Jozue, bol 

ľudom zmluvy. Boh s ním uzavrel zmluvu 

počas putovania po púšti. Národ však túto 

zmluvu častejšie porušoval. Keď si však 

uvedomil svoju neveru, vtedy sa 

dovolával milosrdenstva. 

Príbeh Izraelitov je príbehom každého 

jedného z nás; príbehom nevery, súdu, 

spravodlivosti, odpustenia a milosrden-

stva. Boh povedal: Odpúšťam. Dal svojho 

Syna. V tomto spočíva tajomstvo 

milosrdenstva. Bude nás niečo stáť. Ten 

kto koná milosrdne, vždy bude strácať. 

Veriť v takúto obetu Otca, ktorý 

daroval jediného Syna, znamená veriť, že 

vo svete existuje láska a je mocnejšia než 

akékoľvek zlo do ktorého je zapletený 

človek, celé ľudské pokolenie aj svet. 

Veriť v takúto lásku znamená veriť 

v milosrdenstvo. 

 

                                        br. Rudolf ocd 
 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

9. – 15. apríl 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

po 18:00 + Justína (pohrebná)   po 18:00 Za rodinu Jarmily 

st  Sv. omša nebude   ut 6:30 Na úmysel 

pi 18:00 ZBP pre Annu   st 18:00 Za rodinu Jany 

ne  10:30 Za pracovný kolektív   št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 + Miška 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel  

št  Sv. omša nebude    18:00 + Mária 

ne 9:00 ZBP pre rodiny   ne 7:00 + Vladimír Orság s rodičmi 

        

Liturgický kalendár: 

 

Pondelok – Zvestovanie Pána, slávnosť 

Streda – Sv. Stanislav, biskup a mučeník, spomienka 

nedeľa – 3. veľkonočná nedeľa  

 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Dávid Šolc   Lucia Miháliková  

  Mária Bubánová   Erika Kandráčová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

 Macáková Beáta   Petra Pirošková  

14.4. Potočňáková Anna   Petra Pirošková  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

16. – 22. apríl 2018  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Milan (výročná)   po 18:00 ZBP spoločnosť Emauzy 

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

ne 10:30 Za kňazov   st 18:00 + manžel Ján Hanuska 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Za Natáliu a rod. Konrádyovú 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Martin, Juraj, Alžbeta    18:00 ZBP Janky, Róberta, Veroniky, Petra  

ne 9:00 ZBP pre Jána (90 r.)   ne 7:00 + Jozef 

 

Liturgický kalendár: 

 

nedeľa – 4. veľkonočná nedeľa (zbierka na seminár)  

 

 

 

 

 
 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Monika Šolcová   Judita Hrnčiarová  

  Dušan Šolc   Anna Zlacká  

         

Upratovanie: 

Od  Rusnáková Judita   Anna Horváthová   

21.4. Szabóová Mária   Martina Pajtášová   



OZNAMY  

 

 Info o zbierkach 
Dnes je aprílová zbierka na kostol.  

 

V nedeľu 22.4.2018 (Nedeľa Dobrého 

pastiera) je zbierka na seminár.  

 

 Info pre mladých 

Mladí, ktorí skončili základnú školu a majú 

záujem pomôcť ako animátori počas farského 

letného tábora 2018 (20.-23.8.2018) 

pozývam na prvé prípravné stretnutie, ktoré 

bude v piatok, 20.4.2018 po sv. omši na fare.  

 

 Brigáda pri kostole v Lorinčíku 

Toho roku sa chceme pustiť do opravy fasády 

na kostole sv. Vavrinca v Lorinčíku. 

Odvodnenie kostola by sme chceli zvládnuť 

zväčša svojpomocne. Pozývam vás na veľkú 

brigádu, ktorá bude v utorok, 8.5.2018 (za 

nedaždivého počasia). Brigáda začne ráno 

o 8:00 hod. Prineste si fúriky, lopaty 

a krompáče. Na brigádu pozývam aj ženy, či 

mladých. Budeme upratovať aj priestor pod 

strechou na kostole.  

 

 Príbeh – ty sa v tom nevyznáš 

Nech už bol dôvod akýkoľvek, manželke vždy 

opakoval: "Ty sa v tom nevyznáš!" Skutočne 

vyštudovala len päť tried základnej školy, 

nezaujímala sa o politiku, nečítla noviny. 

Starala sa len o deti, dom, pranie, kuchyňu, 

a drobné práce okolo domu.  

Keď sa v rodine začala nejaká debata, manžel 

z princípu odmietal akýkoľvek rozumný dialóg 

a plný predsudkov uzavrel: "Ty sa v tom 

nevyznáš!" 

Keď sa manželka snažila zapojiť ho do 

riešenia nejakej vážnej záležitosti, aby 

posúdil vhodnosť nejakej kúpy,  alebo výber 

miesta dovolenky, alebo štúdijné výsledky 

detí, alebo rodinný rozpočet... mal pre ňu vždy 

tú istú odpoveď - jednoznačnú, suchú, 

definitívnu: "Ty sa v tom nevyznáš!" 

Keď raz večer televízia vysielala zápas 

národného tímu, zrazu vypadol elektrický 

prúd.  

Manžel začal hundrať a so zvyčajnou 

domýšľavou istotou sa pobral do tmavej 

pivnice, aby skontroloval a vymenil poistky.  

"Zapáľ si sviečku", radila mu manželka. Ako 

obyčajne je odvrkol: "Ty sa v tom nevyznáš! 

Zvládnem to aj poslepiačky!" V ten večer však 

niečo zjavne nezafungovalo, pretože chudák 

muž sa pošmykol na schode, zareval ako divý 

tur, strepal sa na dno pivnice a skončil celý 

zakrvavený a dolámaný. 

Bolo to s ním vážne, ale lekárom v nemocnici 

sa po dlhých dňoch intenzívnej starostlivosti 

podarilo zachrániť tomu úbožiakovi život. 

Keď sa napokon neborák po štyroch dňoch 

znovu prebrall, uvidel pri svojej posteli 

manželku. So zaslzenými očami sa k nemu 

ustarostene skláňala plná lásky. Úbohá žena 

ho neopustila ani na chvíľu - vo dne , v noci, 

vždy nablízku, pozorná a pohrúžená do 

modlitby. 

Po dvoch týždňoch v nemocnici sa mužovi 

konečne podarilo zašepkať prvé slová. V 

očiach sa mu zablysli dve velikánske slzy a 

zahanbene zašepkal: "Som ja ale somár. Nikdy 

by som neveril, že ma tak ľúbiš!" 

A ona so svojím zvyčajným úsmevom, 

láskavým a žiarivým, mu polohlasne zašepkala 

do ucha: "Ty sa v tom nevyznáš!".  

  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 
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