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Kňaz dneška 

Blíži sa čas diakonských a kňazských 

vysviacok, konajú sa birmovky. Liturgické 

spomienky a slávnosti ako: Božie Telo, 

Božské srdce, Nepoškvrnené Srdce Panny 

Márie nám k tomu môžu pomôcť hlbšie si 

uvedomiť silu týchto posvätných znakov. 

 Vkladanie rúk, pomazanie rúk kňaza, 

vzývanie Ducha Svätého nad birmovancami, 

pomazanie ich čela krizmou na prijatie znaku 

Ducha Svätého, to všetko nám hovorí 

o majestáte Boha a jeho moci a lásky, s akou 

sa nad nami skláňa.  

Pokora Boha, ktorý sa dáva človeku aby 

sme my mohli mať účasť na jeho živote. 

Neskutočne odvážne rozhodnutie nášho 

Boha. Svätý Pavol o tom píše v liste 

Filipanom: „On, hoci má božskú 

prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti 

s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si 

prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; 

a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za 

človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na 

smrť, až na smrť na kríži.“ 

 Uvedomenie si vlastnej úbohosti, 

závislosti od Boha v nás spôsobuje potrebu 

čností, hlavne čnosti pokory. „Často si 

namýšľame, že sme nesmierne dôležití, že sa 

má všetko točiť okolo nás. Naša dôležitosť je 

naozaj nepatrná vzhľadom na čas i na 

priestor; veď na tomto svete bývame 

skutočne len dočasne.“  

Nestáva sa nám, že máme svoj vlastný 

svet? Vytvárame si ho z našich predstáv. To 

je náš svet, kde bývame, koho poznáme, kam 

chodíme. Je to veľké nebezpečenstvo byť vo  

 

vlastnom svete sám sebe pánom. „Sme 

bezvýznamní ako more piesku na púšti, ako 

v mravenisku sveta. Iba jedno nás chráni pred 

zabudnutím: „Stvoril si nás len o niečo 

menších od anjelov, slávou a cťou si ho 

ovenčil“, ako sa píše v jednom zo žalmov. 

Karl Rahner opísal kňaza zajtrajška, na 

akého čaká svet aj Cirkev, takto: „Taký kňaz 

bude mať prebodnuté srdce, zranené 

bláznovstvom lásky, zranené vedomím 

nemožnosti dosiahnuť úspech, zranené 

pocitom, že on sám je hodný ľútosti, 

spochybňovaný – a súčasne tento nový kňaz 

zajtrajška bude človekom presvedčeným, že 

práve z takého zraneného srdca vychádza sila 

jeho misie, poslania“.  

Ten kňaz so srdcom dieťaťa bude kňazom 

milosrdenstva. V očiach sveta sa bude zdať 

krehký a zraniteľný, ale bude odzbrojujúci, 

keďže sám bude bezbranný.  

Keď je príliš silný, ak vyvoláva dojem, že 

je ako vojak v plnej zbroji, vtedy tak trochu 

bude stáť na piedestále svojej výšky a 

veľkodušnosti. Postaví sa pred svojich bratov 

a sestier nie ako predstaviteľ Ježiša, s tichým 

a pokorným srdcom, ale ako účinný 

organizátor či učiteľ, ktorý skryl svoje 

vlastné srdce, aby dosiahol väčší úspech v 

cirkevnej kariére, aby sa stal expertom v 

oblasti poradenstva alebo tiež bezúhonným 

úradníkom.“  

Modlite sa za nás, kňazov, aby sme boli 

podľa vzoru Ježiša Krista.  

Br. Rudolf ocd 

 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

4. – 10. jún 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 08:00 † z rodiny   po 18:00 † Marián 

pi  19:00 ZBP pre rodinu   ut 6:30 Na úmysel 

ne 09:30 ZBP Peter, Samuel, Tomáš   st 18:00 ZBP pre spoloč. Emauzy 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 ZBP pre účast. rod. kurzov 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel  

št 19:00 † Anna, Imrich, Jozef    18:00 Za duchovné povolania 

ne 08:30 ZBP Anton a Margita (80r.)   ne 7:00 † Imrich a Anna 

        

Liturgický kalendár: 

 

Utorok – sv. Bonifác, biskup a mučeník 

Piatok – Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť 

Sobota – Nepoškvrnené Srdce Panny Márie 

nedeľa – 10. nedeľa cez rok 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Mária Bubánová   Bianka Kenderová  

  Dávid Šolc   Bajka Kenderová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Vargová Adriána   Viera Šlosárová  

9.6. Kováčová Viera   Janka Hulíková  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

11. – 17. jún 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 08:00 † z rodiny   po 18:00 † Michal a Margita 

pi 19:00 ZBP Rudolf s rodinou    ut 6:30 Na úmysel 

so 16:00 Sobáš    st 18:00 † Anna 

 17:00 Sobáš   št 6:30 Na úmysel 

ne 09:30 ZBP pre Agnesu   pi 18:00 † Jozef Čerych 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 19:00 † z rod. Volnerovej    18:00 † Alžbeta a Ján 

so 15:00 Sobáš   ne 7:00 † Vincent Vargovčík 

ne 08:30 Hradbová sv. omša      

 

Liturgický kalendár: 

 

Pondelok – sv. Barnabáš, apoštol 

Streda – sv. Anton Paduánsky, kňaz a uč. Cirkvi 

nedeľa – 11. nedeľa cez rok (zbierka na kostol) 

 
 
 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Monika Šolcová   Veronika Tomčová  

  Dušan Šolc   Karin Šlosárová  

         

Upratovanie: 

Od  Dzurová Iveta   Terézia Stajková  

16.6. Macáková Terézia   Veronika Stajková  



OZNAMY  

 

 Zmena času nedeľných omší 
Od budúcej nedele budú z dôvodu vysokej 

letnej teploty zmenené časy sv. omši a to až 

do konca augusta nasledovne: 

Lorinčík  08:30 hod. sv. omša 

Pereš  08:00 hod. gr.kat. liturgia 

09:30 hod. sv. omša  

 

Počas júla a augusta bude zmena aj sv. omší 

cez týždeň a to nasledovne: 

Lorinčík štvrtok o 8:00 hod.  

  štvrtok o 19:00 (prvý piatok) 

Pereš  streda a piatok o 8:00 hod. 

  piatok o 19:00 (prvý piatok) 

 

 

 Prehľad májovej zbierky na kostol: 

Info o májovej zbierke na kostol: 

Lorinčík 261,20 Eur 

Pereš  427,01 Eur 

 

Zbierka na kostol v júni bude 17.6.2018. 

Srdečná vďaka za vašu finančnú pomoc. 

 

 

 Letný tábor pre deti a mladých 

Aj toho roku bude prímestský letný farský 

tábor v dňoch 20. – 23. august 2018. 

Začíname o 8:30 (môžete prísť aj skôr) 

a končíme o 16:30 hod. V piatok, 24.8.2018 

sa chystáme do Nyiregyházy na kúpalisko. 

Deti len v doprovode rodičov, či im blízkej  

dospelej osoby, ktorá preberá zodpovednosť 

za dieťa.  

Prihlášky na letný tábor máte vzadu 

v kostole, alebo si ich stiahnite na 

internetovej stránke farnosti. Poplatok za 

tábor je 20 Eur na osobu.  

 

 

 Víkend pre birmovancov 
Počas nasledujúceho víkendu (9.-10.6.2018) 

sa uskutoční víkendovka pre birmovancov 

vo Vysokých Tatrách.  

 

 

 Sobáše vo farnosti 
Lorinčík, 16.6.2018 o 15:00 hod.  

Viliam Samec a Jozefína Reforová 

 

Pereš, 16.6.2018 o 16:00 hod. 

Peter Staroň a Gabriela Gaľová 

 

Pereš, 16.6.2018 o 17:00 hod. 

Ján Konkoly a Denisa Adamčíková 

 

 

 Diakonské a kňazské vysviacky 
Diakonské a kňazské vysviacky budú 

v Dóme sv. Alžbety a to nasledovne: 

 

Diakonská vysviacka 15.6. o 10:00 hod. 

Kňazská vysviacka 16.6. o 10:00 hod.  

 

 

 Dobrovoľníci pri blahorečení 

Z Arcibiskupského úradu sme dostali info 

o hľadaní dobrovoľníkov pri slávnosti 

Blahorečenia Anky Kolesárovej, ktorá sa 

bude konať 1. septembra 2018 na štadióne TJ 

Lokomotíva v Košiciach. 

Dobrovoľníkom môže byť aj dospelý muž 

a žena, nie len teenager. Organizačné 

stretnutie bude v piatok pred slávnosťou. 

Viac info u farára. Chcem povzbudiť aj 

z našej farnosti vás, mladí a dospelí, aby ste 

radi pomohli ako dobrovoľníci.  

 

 

 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/

