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Povolanie 

Na túto nedeľu Dobrého Pastiera vám 

ponúkam pár myšlienok od pápeža 

Františka, ktoré napísal k Svetovému dňu 

modlitieb za povolania. Sú aktuálne pre 

každého jedného z nás. „Tri aspekty – 

počúvanie, rozlišovanie a prežívanie – 

rámcujú začiatok Ježišovho poslania: po 

dňoch modlitby a duchovného boja na 

púšti navštívil synagógu v Nazarete a 

započúval sa tu do Božieho slova, v 

ktorom spoznal poslanie, ktoré mu Otec 

zveril, a ohlásil, že ho prišiel uskutočniť 

„dnes“.  

Počúvať. Boh prichádza potichu a 

diskrétne, bez nátlaku na našu slobodu. 

Tak sa môže stať, že jeho hlas prehlušia 

mnohé starosti a problémy, ktoré plne 

zamestnávajú našu myseľ a naše srdce. 

Treba sa preto nastaviť na hlbšie 

počúvanie jeho Slova a načúvať mu vo 

vlastnom živote, t. j. venovať pozornosť aj 

malým veciam nášho každodenného 

života, naučiť sa vidieť udalosti očami 

viery a byť otvorenými na prekvapenia 

Ducha Svätého. Nedokážeme odhaliť 

osobitné a osobné povolanie, ktoré Boh 

pre nás vymyslel, ak ostaneme uzavretí v 

sebe samých, v našich zvyklostiach a v 

nezáujme toho, kto márni svoj život v 

úzkom svete vlastného ja, a tak mu uniká 

príležitosť snívať o veľkých veciach a stať 

sa protagonistom jedinečného a 

nezameniteľného príbehu, ktorý chce s 

nami písať Boh.  

 

Rozlišovať. Keď Ježiš v nazaretskej 

synagóge čítal úryvok z proroka Izaiáša, 

rozpoznal v ňom obsah svojho poslania a 

predstavil ho tým, ktorí čakali Mesiáša. 

Rovnako každý z nás môže objaviť svoje 

povolanie iba prostredníctvom 

duchovného rozlišovania, teda „procesu, v 

ktorom človek dospieva – v dialógu s 

Pánom a v počúvaní hlasu Ducha Svätého 

– k základným rozhodnutiam, počnúc 

voľbou životného stavu“. Aj dnes 

naliehavo potrebujeme takéto 

rozlišovanie a proroctvo; aby sme odolali 

pokušeniam ideológie a fatalizmu a aby 

sme vo vzťahu s Pánom objavili miesta, 

nástroje a situácie, prostredníctvom 

ktorých nás volá. Každý kresťan by mal 

vedieť rozvíjať schopnosť „čítať vnútri“ 

života a spoznať, kam a na čo ho Pán 

povoláva, aby pokračoval v jeho poslaní.  

Žiť. Kresťanské poslanie je určené pre 

dnešok! A každý z nás je povolaný – či už 

k laickému životu v manželstve, ku 

kňazskému v služobnom kňazstve alebo 

na osobitné zasvätenie – nato, aby sa stal 

Pánovým svedkom tu a teraz. Nesmieme 

čakať, kým budeme dokonalí, aby sme mu 

veľkodušne odpovedali naším „hľa, tu 

som“, ani sa nesmieme ľakať našich 

hraníc a našich hriechov, ale máme s 

otvoreným srdcom poslúchnuť Pánov 

hlas.“ 

(zdroj: www.kbs.sk) 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

23. – 29. apríl 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 19:00 + z rodiny Mašlonkovej   po 18:00 ZBP Jána, Vierku a Jozef 

pi 19:00 ZBP Tomáš, Peter, Samuel   ut 6:30 Na úmysel 

ne  10:30 ZBP Anna s rodinou   st 18:00 + Miško a ZBP pre Dávida  

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Za pracovný kolektív 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel  

št 19:00 + Ondrej a Jolana    18:00 Za rod. Štefana Kundráka 

ne 09:00 ZBP pre Dorotu (70 r.)   ne 7:00 + Emil 

        

Liturgický kalendár: 

 

Pondelok – sv. Vojtech, biskup a mučeník 

Streda – sv. Marek, evanjelista 

nedeľa – 5. veľkonočná nedeľa  

 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Miroslav Dobrík   Janka Sabolová  

  Eva Dobríková   Erika Kandráčová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

 Beáta Kelbelová    Anastázia Macáková  

28.4. Mária Strýčková    Zita Chovancová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

30. apríl – 6. máj 2018  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

ut 08:00 † Ladislav   po 18:00 + Anastázia a František 

st 19:00 † Ján a rodičia    ut 6:30 Na úmysel 

pi 19:00 † Milan, Imrich, Monika   st 18:00 + Imrich Bernát 

so 
07:30 

08:00 

Fatimská sobota 

Za ružencové spoločenstvo 
  št 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP Judita a Gabriel s rod.   pi 18:00 Za ružencové spoločenstvo 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 19:00 † Jozef a Mária Cienka    18:00 
ZBP pre rod. Kravianskú, Pethovú 

a za Šimonka 

ne 09:00 ZBP pre rodinu   ne 7:00 Za duchovné povolania 

 

Liturgický kalendár: 

 

Utorok – sv. Jozef, robotník 

Streda – sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi 

Štvrtok – sv. Filip a Jakub, apoštoli 

nedeľa – 6. veľkonočná nedeľa (zbierka na masmédia) 

 
 
 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Štefan Kender   Janka Hulíková  

  Eva Dzurová   Kristínka Hulíková  

         

Upratovanie: 

Od  Kuráková Alžbeta   Gabriela Kovalčíková  

6.5. Pačutová Mária   Judita Hrnčiarová   



OZNAMY  

 

 Info o zbierkach 
Dnes je zbierka na seminár. Pán Boh zaplať 

za váš milodar.  

 

 Nedeľa Dobrého Pastiera 

V dnešnú nedeľu Dobrého Pastiera vás 

chcem pozvať k modlitbe za všetkých 

kňazov, a za tých, ktorí sa na kňazstvo 

pripravujú. Zvlášť prosme za nášho 

bohoslovca Františka Bujňáka.  

 

 Stretnutie prvoprijímajúcich 

V sobotu, 28.4.2018 bude o 10:00 hod. 

stretnutie a príprava pre deti, ktoré sa 

chystajú na slávnosť Prvého sv. prijímania.  

 

 Stretnutie birmovancov 

V sobotu, 28.4.2018 bude o 11:00 hod. 

stretnutie birmovancov na fare.  

 

 

 Sviatosť zmierenia pre chorých 

Vo štvrtok a piatok (3.-4. mája 2018) 

navštívim chorých podľa rozpisu.  

 

 Sviatosť zmierenia  

Lorinčík:  štvrtok, 3.5.2018 od 18:00 

Pereš:  pol hodiny pred sv. omšou  

 

Každú stredu po sv. omši bude na Pereši 

krátka adorácia a modlitba za farnosť.  

 

 Brigáda 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.  

 

 

 

 Zmena času sv. omší cez týždeň 

Chcem vás poprosiť, aby ste si v liturgických 

oznamoch dobre pozreli časy sv. omší. 

Večerná sv. omša sa presúva z 18:00 na 

19:00 hod. (kostol Pereš a Lorinčík) 

 

 Slávnosti vo farnosti v tomto roku 

13.5.2018 Slávnosť 1.sv. prijímania 

21.5.2018 Výročie posviacky kostola 

Najsvätejšej Trojice, Pereš 

27.5.2018 Odpustová slávnosť na Pereši 

12.8.2018 Odpustová slávnosť v Lorinčíku 

20-23.8.18 Letný tábor pre deti a mladých 

31.8.2018 Farský deň 

16.12.2018 Výročie posviacky kostola sv. 

Vavrinca, Lorinčík 

 

 Máj – mesiac úcty k Panne Márii 

Mesiac máj je mesiacom úcty k Panne Márii. 

Nájdime si čas na spoločnú modlitbu pred sv. 

omšou, ale pridajme aj modlitbu k Panne 

Márii v našich rodinách – rodičia s deťmi. 

Môže to byť desiatok ruženca, alebo 3x 

Zdravas a Pod tvoju ochranu.. Vyprosujme si 

orodovanie a ochranu našej nebeskej Matky, 

Panny Márie.   

 

 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 

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

