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Ďalší (školský) rok vo viere 

V polovici 18. storočia francúzsky 

politik Guizot vydal takéto prehlásenie: 

„Každá novopostavená škola zatvorí 

jednu väznicu.“ 

Na konci 19. storočia istý známy 

kriminalista toto prehlásenie doplnil 

takto: „Odvtedy otvorili tisíce nových 

škôl, ale nezatvorili ani jednu väznicu. 

Naopak, bolo potrebné postaviť nové a 

počet väzňov sa stále zvyšuje a stúpa.“ 

Ktosi doplnil tieto myšlienky 

nasledovne: Vzdelanie urobí veľa 

dobrého, ale predsa nemôže byť 

zámenou za vieru. 

Začal sa nový školský rok. Rodičia 

máte za sebou pomaly vyplatené 

potrebné množstvo šekov a nakúpili ste 

rozličné pomôcky do školy pre vaše 

deti. Nahlásili ste ich do krúžkov, aby 

sa rozvíjali a aby ste z nich mohli mať 

radosť, že im dáte to, čo deti prirodzene 

potrebujú.  

Keď som si prečítal prvé myšlienky 

tejto úvahy, napadli mi slová, ktoré som 

si čítal už skôr. Rodičia sa tešia, ak sa 

z dieťaťa stane lekár, učiteľ, odborník 

v remesle či kuchár a mohli by sme 

pokračovať. Určite sa tešia, ak im 

niekto povie, že ich dieťa, dnes už lekár  

 

je milí  k ľuďom, že ich dieťa si ako 

právnik vie nájsť čas a pohodu, aby 

povysvetľoval zákony, že ich dieťa - už 

remeselník spravil prácu bez nadávok 

a precízne...  

V treťom ročníku sa deti zvyčajne 

prihlásia na prípravu a slávnosť Prvého 

sv. prijímania. V rámci tejto prípravy si 

povieme to podstatné o sv. omši, o dare 

Eucharistie, ale porozprávame aj o tom, 

akých nás chce mať náš dobrý Boh.  

Naša kresťanská viera je nám 

veľkým darom do života. Ak je náš 

náboženský život autentický, vtedy nás 

viera pretvára aj v dobrých ľudí, ktorí 

sa vedia zastaviť, pomodliť 

a poďakovať Bohu za tie veľké dary 

a dobrodenia, ktorými nás Boh 

obdarúva.  

Pozývam vás k modlitbe za rodiny, 

za rodičov a deti, aby mali pre seba 

dostatok času a aby si ich kresťanská 

viera našla primerané miesto v ich 

životoch. Nech s novými poznatkami, 

ktoré deti naberajú, rastie aj ich vzťah 

k Bohu, Panne Márii a svätým.  

Všetkým nám vyprosujem 

požehnaný rok v Božej škole lásky. 

S pozdravom     Martin Novotný, farár 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

24. – 30. september 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 ZBP pre rodinu   po 18:00 ZBP pre Žanetu a Přemysla 

pi  18:00 + Ladislav   ut 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP Marta (80 rokov)   st 18:00 ZBP pre manželov (10) 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 † Tomáš a Alžbeta 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 + Alžbeta a Ján    18:00 † Ján 

ne 09:00 ZBP pre Teréziu (60 r.)   ne 7:00 † Nataška 

        

Liturgický kalendár: 

Štvrtok – Sv. Vincent de Paul, kňaz 

Sobota – sv. Michal, Gabriel, Rafael, archanjeli 

nedeľa – 26. nedeľa cez rok 

 

 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Dávid Šolc   Erika Kandráčová  

  Mária Bubánová   Judita Hrnčiarová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

 Dzurová Iveta   Beáta Lučanová  

29.9. Macáková Terézia   Marika Trembecká  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

1. – 7. október 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Zuzana Kmeťová   po 18:00 † Imrich Bernát 

pi 18:00 † z rodiny    ut 6:30 Na úmysel 

so 
07:30 

08:00 

Modlitba ruženca za farnosť 

Ružencové spoločenstvo 
  st 18:00 ZBP pre spol. Emauzy 

ne 10:30 ZBP Miroslav   št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Za ružencové spoločenstvo 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Mária a Janka     18:00 ZBP pre rod. Kraviarsku 

ne 09:00 ZBP pre Evu, Vlada a Sisku   ne 7:00 ZBP pre rodiny 

 

Liturgický kalendár: 

Pondelok – Sv. Terézia z Lisieux, panna a uč. Cirkvi 

Utorok – sv. Anjelov strážnych 

Štvrtok – sv. František Assiský 

Piatok – sv. Faustína Kowalská, panna a rehoľníčka 

nedeľa – 27. nedeľa cez rok  

 

 
 
 

  

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Monika Šolcová   Kristína Hulíková  

  Dušan Šolc   Janka Hulíková  

         

Upratovanie: 

Od  Hovancová Gabriela   Rodina  

6.10. Sekanová Lucia   Štecová  



OZNAMY  

 

 Info o zbierkach 
Prehľad septembrovej zbierky na kostol: 

 

Lorinčík 195,61 € 

Pereš  396,00 € 

 

Prehľad zbierky na Rádio Lumen: 

 

Lorinčík 45,00 € 

Pereš  97,50 € 

 

Pán Boh zaplať za vaše milodary.  

 

 Sviatosť zmierenia pre chorých 

Vo štvrtok, 4.10.2018 navštívim chorých na 

Pereši a v piatok, 5.10.2018 navštívim 

chorých v Lorinčíku.  

 

 Sviatosť zmierenia vo farnosti 

Sviatosť zmierenia môžete prijať 

nasledovne:  

Lorinčík: štvrtok, 4.10.2018 od 17:00 hod. 

Počas toho bude aj adorácia. 

Pereš: v týždni pol hodiny pred každou sv. 

omšou.  

  

 Adorácia – modlitba za farnosť 

Každú stredu bude po sv. omši na Pereši 

adorácia spojená s modlitbou za farnosť.   

 

 Modlitba ruženca v októbri 

Pozývam vás k spoločnej modlitbe sv. 

ruženca zvlášť v mesiaci október, ktorý je 

zasvätený Ružencovej Panne Márii.  

 

 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 

Príbehy: 

MOST 

Jeden dedinčan so svojím synčekom šiel do 

blízkej dediny na výročný trh. Cesta viedla 

cez zvetraný a rozkývaný kamenný mostík 

ponad rozvodnenú rieku.  Dieťa sa naľakalo. 

"Otec, mysliíš, že most to vydrží?" 

"Budem ťa, synku, držať za ruku," odpovedal 

otec. 

Dieťa vložilo svoju rúčku do otcovej ruky. 

Opatrne prešlo mostom po boku svojho otca 

a prišli tam, kam chceli. 

Podvečer sa vracali. Cestou sa malý spýtal: 

"A čo rieka? Ako prejdeme tým rozheganým 

mostom? Bojím sa." 

Silný muž vzal malého do náručia a povedal 

mu: "Ostaň tu v mojom náručí a budeš v 

bezpečí." 

Kým dedinčan kráčal so svojím vzácnym 

nákladom, dieťa hlaboko zaspalo. 

Ráno sa zobudilo a našlo sa zdravé v bezpečí 

svojej postieľky. Slnečné lúče sa predierali 

oknom. Ani nevedelo, že ho niekto  preniesol 

z druhého brehu cez most ponad dravú rieku. 

 

LEKCIA 

Mama vyprážala sladké šišky deťom - 

päťročnému Tobiášovi a trojročnému 

Matúšovi. 

Chlapci sa začali dohadovať, kto dostane 

prvú šišku. 

Mama využila príležitosť, aby im dala lekciu 

z morálky: "Keby tu sedel Pán Ježiš, povedal 

by: "Prvú šišku si vezme môj brat, ja môžem 

počkať." 

Po chvíli ticha sa Tobiáš obrátil k svojmu 

bratovi a povedal: "Matúš, ty budeš Ježiš." 

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

