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Mária, naša matka 

 

Jedného dňa Don Bosco kázal o 

Panne Márii. Zrazu prestal hovoriť a 

pýtal sa prítomných: „Kto by mi vedel 

poradiť, kto je Panna Mária ?“V kostole 

nastalo ticho a nikto sa neodvážil 

odpovedať. Keď svätec naliehal, ktosi 

odpovedal: „Mária je Matka Božia.“ 

Don Bosco sa mu poďakoval a 

pochválil ho za peknú odpoveď. Ale 

doložil: „A kým je ešte Mária?“ Ktosi 

povedal – Mária je Kráľovná neba i 

zeme; iný – Mária je útočište 

hriešnikov; ozývali sa ďalší.. Don 

Bosco stále – a čo ešte ? Keď už nikto 

neodpovedal, sám povedal: „Mária nie 

je len Matka Božia, ale aj Matka naša.“ 

Vieme si živo predstaviť život dobrej 

kresťanskej rodiny. Otec, hlava rodiny, 

muž na svojom mieste, riadi chod 

rodiny, stará sa o hmotný i duchovný 

pokrm rodiny. Deti k otcovi majú 

dôveru a v ňom oporu, ale k matke 

prichádzajú so svojimi starosťami a 

bolesťami a aj k otcovi prichádzajú 

často cez matku. Matka obviaže boľavý 

prst, osuší slzu, napomenie, pochváli, 

pokarhá, ale hlavne s láskou objíme a 

pritúli. 

Istá zbožná legenda rozpráva, že Pán 

Ježiš sa raz prechádzal po nebi. Zbadá  

 

 

v kúte neba nápadne mnoho ľudí, ktorí 

by ináč v nebi nemali byť. Zavolá si sv. 

Petra a pýta sa ho: „Ako to, že si ich 

pustil cez nebeskú bránu?“ Sv. Peter 

vraví: „Majstre, to ja nie, ja som dobre 

pred nimi zamkol nebeskú bránu. To 

tvoja Matka ich pustila dnu oknom.“ 

Taká je naša Matka.! Chráni a 

pomáha. Chce čím viac svojich detí 

zachrániť pre nebo.  

Matka prijíma naše prosby, ale aj 

upozorňuje: „Urobte všetko, čo vám 

povie !“ Všetko, čo vám povie môj Syn. 

Ja mu predkladám vaše prosby, 

upozorňujem na vaše potreby, ale vy 

musíte urobiť to, čo vám povie a ísť 

cestou za ním i keď s krížom - ale so 

svojím krížom. 

To je odkaz našej Matky: Plňte vôľu 

Božiu! Každý na tom mieste, kde je 

postavený. Inteligent, robotník, roľník, 

dôchodca, muž, žena, otec, matka, 

dieťa, školák.  

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá 

Božia rodička, neodvracaj zrak od 

našich prosieb, pomôž nám v núdzi 

a z každého nebezpečenstva nás 

vysloboď, ty Panna slávna  a 

požehnaná. Amen.  
 

(Martin Novotný, farár)  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

7. – 13. máj 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 08:00 Na úmysel   po 18:00 Sv. omša nebude  

št 19:00 + Margita a Michal   ut 6:30 Sv. omša nebude 

pi  19:00 + Mariana a Andrej   st 18:00 † Juraj a Barbora, Juraj a Anna 

ne 07:30 Za farnosť   št 6:30 Na úmysel 

 10:30 Za prvoprijímajúce deti   pi 18:00 † Jozef 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel  

št 18:00 † Eva    18:00 † Marián 

ne 09:00 ZBP pre Viliama a Martu (60 r.)   ne 7:00 ZBP pre spoločen. Emauzy 

        

Liturgický kalendár: 

 

Štvrtok – Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok 

Piatok – bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice 

nedeľa – 7. veľkonočná nedeľa  

 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Jozef Hovanec   Viktória Ondušová  

  Gabriela Hovancová   Richard Janura  

         

Upratovanie: 

Od  

 

 Janitorová Eva   Rodičia prvoprijí-  

12.5. Kenderová Mária,ml.   majúcich detí  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

14. – 20. máj 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 19:00 † Justína   po 18:00 † Ružena 

pi 19:00 † z rodiny Štofankovej    ut 6:30 Na úmysel 

so 19:00 Vigília Ducha Svätého   st 18:00 † Ružena 

ne 10:30 ZBP pre rodinu   št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 † Vincent Vargovčík 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 19:00 † Agnesa, Marta, Ján    18:00 † Agnesa 

ne 09:00 ZBP pre rod. Petra Macáka   ne 7:00 † Anna 

 

Liturgický kalendár: 

 

Pondelok – Matej, apoštol 

Streda – sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník 

nedeľa – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého 

 

 
 
 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Ján Bujňák   Ema Urigová  

  Mária Bujňáková   Richard Mackulín  

         

Upratovanie: 

Od  Múdra Silvia   Mária Kušnírová  

19.5. Kenderová Ľubomíra   Mária Körošová   



OZNAMY  

 

 Info o zbierkach 
Zbierka na seminár: 

Pereš  130 Eur  

Lorinčík 120 Eur 

Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

 

Najbližšia májová zbierka na kostol bude na 

nedeľu Najsvätejšej Trojice, 27.5.2018.  

 

 Slávnosť 1. svätého prijímania 

V nedeľu, 13.5.2018 bude v našej farnosti 

slávnosť 1. svätého prijímania. Na Pereši 

bude aj ráno sv. omša o 7:30 hod., aby sme 

uvoľnili miesto na sedenie zvlášť pre rodiny 

prvoprijímajúcich detí. Spolu ich je 21. 

Prosím vás aj o modlitby za deti s rodinami.  

 

 Vigília Ducha Svätého 

Pozývam vás na Vigíliu Ducha Svätého, 

ktorá bude v sobotu o 19:00 hod. v kostole na 

Pereši. Pri sv. omši bude spievať zbor 

prevažne Taizé piesne, ktoré nám majú 

napomôcť k prosbám o dary Ducha Svätého.  

 

 Brigáda v Lorinčíku 

V utorok, 8.5.2018 začne od 8:00 hod. 

brigáda pri kostole v Lorinčíku. Chceme 

pripraviť hydroizoláciu. Prosíme vás, aby ste 

si doniesli potrebné náradie – fúrik, lopaty, 

čakan.. Budeme nanášať aj omietku na 

základy, kto má k tomu náradie, nech si 

prinesie. Ženy zároveň môžu pomôcť pri 

upratovaní priestoru pod strechou, kde sú 

uložené staré veci z kostola. Už vopred 

ďakujem za každú pomocnú ruku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.  Môžeme sa aj rodinách modliť 

nasledujúcu modlitbu: 

 

Preblahoslavená Panna Mária, 

Božia Rodička! 

Hoci sme hriešni, predsa pred očami 

všemohúceho Boha a celého neba padáme k 

tvojim nohám a volíme si ťa dnes za svoju 

ochrankyňu a matku, za svoju orodovníčku u 

tvojho Syna, Ježiša.  

Zasväcujeme ti seba, svoje telo a dušu so 

všetkým, čo máme a čím sme. Darujeme ti 

svoje srdcia a prajeme si, aby sme na teba 

nezabúdali, ale stále milovali teba i tvojho 

Syna, Ježiša Krista.  

Božia Rodička, obetujeme ti všetky modlitby 

a pobožnosti tohto mesiaca a prosíme ťa, 

vypros nám u Boha tú milosť, ktorú najviac 

potrebujeme.  

Ukáž, že si našou Matkou a že neopúšťaš 

tých, ktorí sa k tebe s dôverou utiekajú. Veď 

nás po ceste prikázaní tvojho Syna a vypros 

nám od Neho hlavne tú milosť, aby sme mu 

zostali verní a aby sme chváliac teba na zemi, 

raz s tebou a so všetkými anjelmi a svätými 

chválili Ježiša v nebi na veky vekov. Amen.  

 

 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/

