
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

   VI             13  17.06.2018 
 

 
Žiť v Pánovej prítomnosti 

 

Máme pred sebou letné prázdniny 

a v ušiach mi rezonujú slová ešte zo 

seminárnych čias, že prázdniny 

v duchovnom živote neexistujú. Tak vám 

ponúkam pár myšlienok na čas strávený 

s Bohom aj počas krásnych letných dní. 

Vychádzam z evanjelia, kedy si Ježiš 

pozýva troch učeníkov a vystupujú na 

vrch, kde sa pred nimi premení. Môžeme 

si všimnúť tri malé kroky, ktoré nám 

pomôžu potvrdiť naše rozhodnutie 

pre Pána a obnoviť náš život: vystúpiť 

hore, nechať sa premeniť, byť svetlom 

pre svet. 

V prvom rade vystúpme s Kristom 

hore, pretože ak zostaneme stále 

zameraní len na veci, ktoré treba urobiť, 

riskujeme, že sa staneme väzňami 

prítomnosti. Necháme sa vtiahnuť do 

každodenných povinností a zostaneme 

príliš sústredenými na seba, čo rozmnoží 

našu únavu a frustráciu, ktoré sa nám 

môžu stať osudnými. My sa potrebujeme 

denne ponárať do Božej lásky, zvlášť 

prostredníctvom modlitby. Výstup hore 

nám pripomína, že náš život je neustálym 

výstupom k svetlu, ktoré pochádza zhora, 

cestou na vrch Tábor, kde je prítomný 

Boh, otvárajúci nám nové a prekvapivé 

horizonty.  

 

 

 

 

Po druhé sa nechajme premeniť: náš 

život nie je program, v ktorom je všetko 

treba uskutočniť len podľa vopred 

stanovenej schémy; naopak, je to živá 

skúsenosť každodenného vzťahu 

s Pánom, ktorá nás robí pre našich 

najbližších znakom jeho lásky. Preto 

nemôžeme prežívať svoju službu 

s radosťou, ak neprežívame okamihy 

osobnej modlitby zoči-voči Pánovi. 

Počas takejto skúsenosti sme ožiarení 

Pánovou tvárou a premenení jeho 

prítomnosťou. Aj rodinný život spočíva v 

tom, že sa „necháme premeniť“ Božou 

milosťou, aby sa naše srdce stalo 

milosrdným, prijímajúcim a súcitným, 

ako je Kristovo Srdce.  

Chceme sa aj povzbudiť v tom, že 

máme byť svetlom pre svet, pretože 

skúsenosť stretnutia s Pánom nás posiela 

na cestu služby naším najbližším. Pánovo 

Slovo odmieta ostať uzavreté v súkromí 

osobnej zbožnosti a v hraniciach chrámu. 

Rodinný a spoločenský život si vyžaduje 

odvahu a nadšenie vychádzať zo seba 

samých a ohlasovať to, čo sme počuli, 

videli. (porov. 1 Jn 1, 1 – 3). 

S prianím požehnaného oddychu 

v Pánovej prítomnosti 

 

Martin Novotný, farár



LITURGICKÝ PREHĽAD  

18. - 24. jún 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 19:00 † Anton   po 18:00 † Jozef, Pavol, Agáta, Iveta 

pi  19:00 † Jozef   ut 6:30 Na úmysel 

ne 09:30 ZBP Ján a Terézia   st 18:00 † rodičia 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 ZBP pre Patrika a Veroniku 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel  

št  Sv. omša v kláštore    18:00 ZBP pre rod. Horváthovú 

ne 08:30 ZBP Gabriel a Mária s rod.   ne 7:00 † Ján, Mária, František 

        

Liturgický kalendár: 

 

Štvrtok – sv. Alojz Gonzága, rehoľník 

nedeľa – Narodenie sv. Jána Krstiteľa 

 

 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Miroslav Dobrík   Anna Horváthová  

  Eva Dobríková   Anna Zlacká  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Hovancová Gabriela   Rodina  

23.6. Sekanová Lucia   Štecová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

25. jún – 1. júl 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 19:00 † Ladislav   po 18:00 Za zdravie pre Jozefa 

pi 19:00 † Anna, Michal, Ondrej    ut 6:30 Na úmysel 

ne 09:30 ZBP pre rodinu   st 18:00 † Marián 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 6:30 ZBP pre rodinu 

LORINČÍK:     18:00 Na úmysel 

št 19:00 † Ondrej, Jolana, Agnesa    so 6:30 Na úmysel 

ne 08:30 ZBP pre rodinu    18:00 ZBP pre rod. Piskurovú 

     ne 7:00 ZBP pre rodiny 

 

Liturgický kalendár: 

 

Štvrtok – sv. Irenej, biskup a mučeník 

Piatok – sv. Peter a Pavol, prikázaný sviatok 

nedeľa – 13. nedeľa cez rok (zbierka na dobročinné diela sv. Otca) 

 
 
 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Eva Dzurová   Erika Kandráčová  

  Štefan Kender   Lucia Miháliková  

         

Upratovanie: 

Od  Eva Rinkovská    Marika Trembecká  

30.6. Eva Zelinková    Beáta Lučanová  



OZNAMY  

 

 Prehľad zbierok 
Túto nedeľu je júnová zbierka na kostol.  

V nedeľu 1.7.2018 je zbierka na dobročinné 

diela Sv. Otca.  

 

Vďaka za vašu finančnú pomoc. Nech vás 

Boh požehnáva. 

 

 Prikázaný sviatok – 29.6.2018 

V piatok 29.6.2018 máme prikázaný sviatok 

sv. Petra a Pavla. Môžete sa zúčastniť na 

vigílii (večernej sv. omši v Lorinčíku), alebo 

v deň samotnej slávnosti podľa liturgického 

rozpisu.  

 

 Sviatosť zmierenia 
Nakoľko som v júli v prvopiatkovom týždni 

na púti z farnosti k Pátrovi Piovi, sviatosť 

zmierenia môžete prijať o týždeň skôr a to 

nasledovne: 

Lorinčík: štvrtok 28.6. od 18:00 hod.            

zároveň bude Eucharistická poklona 

Pereš:  streda pol hodiny pred sv. 

omšou a v piatok po sv. omši. 

Zároveň aj pred každou sv. omšou 

v týždni. 

 

 Sviatosť zmierenia pre chorých 
Chorých navštívim vo štvrtok a piatok (28.-

29. jún 2018) ako zvyčajne.  

 

 Požehnanie áut a bicyklov 
V nedeľu 24. júna 2018 po sv. omšiach 

posvätím autá a bicykle. Pomaly sa nám 

začína letná sezóna a preto vás pozývam 

k modlitbe a prosbe o Božiu pomoc 

a ochranu na cestách.  

Lorinčík: parkujte od kostola smerom ku 

kláštoru po ľavej strane 

Pereš: Parkujte pred kostolom  

 

 Zmena času sv. omší v nedeľu 
Lorinčík: 8:30 hod. 

Pereš:  9:30 hod.  

Počas letných prázdnin budú sv. omše cez 

týždeň o 8:00 hod.  

 Letný tábor pre deti a mladých 
Aj tohto 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.  

 

 Stretnutie animátorov 

Mladí, ktorí chcú počas letného farského 

tábora pomôcť ako animátori sú pozvaní na 

prípravné stretnutie s Františkom Bujňákom 

a to v sobotu 23. júna o 18:00 na fare.  

 

 Brigáda pri kostole v Lorinčíku 

Pozývame chlapov a mladých na druhú 

etapu brigády pri kostole v Lorinčíku. 

Brigáda bude v sobotu, 23. júna 2018 od 

8:00 hod. Prineste si lopaty a fúriky. 

Urobíme hrubú omietku na základy. Keby 

pršalo, tak zmeníme termín brigády.  

 

 Dobrovoľníci pri blahorečení 

V sobotu 1. septembra 2018 bude slávnosť 

blahorečenia Anky Kolesárovej na štadióne 

TJ Lokomotíva v Košiciach. Kto by rád 

pomohol ako dobrovoľník, hláste sa na fare. 

Organizačné stretnutie bude v piatok pred 

slávnosťou.  

 

 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/

