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Jeden za všetkých... 

Nedávno som dočítal knihu o sv. Jánovi 

M. Vianneym, farárovi z Arsu. Asi tri - 

štyrikrát sa v jeho živote objavuje tajomná 

postava istej mladej ženy, ktorá sa volala 

Mária Paulína Jaricotová.  

Mária Paulína Jaricotová sa narodila 22. 

júna 1799 v Lyone (+ 1862), v rodine, 

ktorá vlastnila fabriku na výrobu hodvábu. 

Na počudovanie (vzhľadom na vtedajšie 

Francúzsko) to bola veľmi zbožná rodina. 

Jej otec vstával každý deň o štvrtej 

hodine, aby stihol sv. omšu.  Keď mala 

Paulína 17 rokov, vykonala si generálnu 

sv. spoveď. Stále ju trápila myšlienka, ako 

by mohla pôsobiť medzi dievčatami, ktoré 

pracovali v továrňach (aj v otcovej 

fabrike), ako by sa mohla stať apoštolkou, 

misionárkou. Jej plán bol – ako sama píše 

– takýto: „Hľadala som pomoc u Boha. 

Ukázala sa mi jasná predstava o tom, čo 

mám v budúcnosti robiť: nájsť desať osôb, 

z ktorých každá nájde ďalších desať osôb 

atď. a k tomu každá osoba daruje jeden 

sou týždenne...“ Takýmto spôsobom chce 

Paulína Jaricot pomáhať  misiám – čo sa 

neskôr aj uskutoční; Paulína je 

považovaná za zakladateľku Pápežských 

misijných diel (PMD).  

Neskôr zakladá Spolok živého ruženca, 

ktorý bol založený na takých istých 

zásadách, ako jej predchádzajúce dielo. 

Vzniká Bratstvo Živého ruženca (1826).  

 

 

 

Tvorí ho 15 členov, pričom sa každý 

zaväzuje modliť jeden desiatok sv. 

ruženca. Táto modlitba vytvára 

spoločenstvo osôb, ktoré zodpovedne 

podporujú Cirkev a svet. Paulína píše: 

„Ak sa niekto modlí desiatok ruženca, 

v ktorom si uctí tajomstvo Vtelenia a  

prosí o čnosť pokoja pre hriešnika, modlia 

sa za neho  všetci pätnásti. Niekto iný zasa 

prosí za hriešnika, aby prejavil ľútosť nad 

hriechmi... Takto všetci členovia Živého 

ruženca, ktorí sa modlia za jedného 

človeka, majú účasť na jeho obrátení.“ 

Paulína však na konci života musí 

splácať veľké dlhy, ktoré jej spôsobili 

ľudia, ktorým dôverovala väčšmi, ako ich 

preverovala, takže musela chodiť po 

žobraní. Zostala bez majetku.  (Jána M. 

Vianneya na konci života navštívila 

tajomná žena, úplne chudobná, a radila sa, 

akým spôsobom by mohla nasledovať 

Ježiša...)  

Aj Paulína Jaricotová je svedkom viery 

a nádeje. Napĺňa slová Benedikta XVI.: 

„Kresťania majú budúcnosť, ak pozitívne 

pozerajú na prítomnosť..., a vedia, že 

(život) má zmysel, aj napriek rôznym 

ťažkostiam...“ 

 

br. Rudolf, ocd 

 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

8. – 14. október 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 ZBP pre rodinu   po 18:00 † Vincent 

pi  18:00 ZBP rodina Stankovičová   ut 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP Bogdan   st 18:00 † František a Agáta 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 † Vargovčíková a Janitorová 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel  

št 18:00 † Katarína, Ján, Alžbeta    18:00 † Marián 

ne 09:00 ZBP pre Slávku, Imricha, Jolanu   ne 7:00 † Nataška 

        

Liturgický kalendár: 

Štvrtok – Sv. Ján XXIII., pápež, ľubovoľná spomienka 

nedeľa – 28. nedeľa cez rok (zbierka na kostol) 

 

 

 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Miroslav Dobrík   Anna Horváthová  

  Eva Dobríková   Miroslav Daňo  

         

Upratovanie: 

Od  

 

 Rinkovská Eva   Alžbeta Poláčková  

13.10. Zelinková Eva   Erika Helcmanovská  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

15. – 21. október 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Kristína   po 18:00 † Štefan a Alžbeta 

pi 18:00 ZBP pre rodiny    ut 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP Judiat a Gabriel s rod.   st 18:00 ZBP pre Petra s rodinou 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 † Ladislav 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Margita a Ladislav     18:00 † Helena, Ladislav 

ne 09:00 ZBP pre Jána s rodinou   ne 7:00 ZBP Erika a Ondrej s rodinou 

 

Liturgický kalendár: 

Pondelok – sv. Terézia od Ježiša, Panna a uč. Cirkvi 

Streda – sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník 

Štvrtok – sv. Lukáš, evanjelista 

nedeľa – 29. nedeľa cez rok (Zbierka na misie) 

 

 

 
 
 

  

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Štefan Kender   Bianka Kenderová  

  Eva Dzurová   Mária Kenderová  

         

Upratovanie: 

Od  Babajová Mária   Petra Pirošková   

20.10. Hořáková Želmíra   Petra Pirošková  



OZNAMY  

 

 Info o zbierkach 
 

Pereš: 

V nedeľu, 14.10.2018 bude na Pereši po sv. 

omši zbierka na kostol.  

 

Lorinčík: 

V Lorinčíku bude v nedeľu, 14.10.2018 

zbierka po sv. omši a to od domu k domu.  

Na Vyšnom Lorinčíku nebude zbierka od 

domu k domu z dôvodu, že sa zatiaľ nikto 

nenašiel, kto by tú zbierku urobil. Ak chcete 

prispieť z Vyšného Lorinčíka, môžete tak 

urobiť v sakristii kostola, alebo prevodom na 

účet (viď kontakt).  

Táto zbierka v poradí druhá v tomto roku je 

na obnovu fasády kostola sv. Vavrinca, ktorú 

plánujeme v budúcom roku.  

Veľká vďaka za vašu finančnú pomoc. Nech 

vám to dobrý Boh odplatí.  

 

 Birmovka – 27.10.2018 

V sobotu, 27.10.2018 bude o 8:30 hod. na 

Pereši slávnostná sv. omša, pri ktorej 

pomocný biskup, Mons. Marek Forgáč udelí 

našim mladým sviatosť birmovania.  

 

Týždeň predtým, 20.10.2018 bude o 19:00 

hod. stretnutie birmovancov na fare.  

 

 Detský zbor vo farnosti 
Teším sa, že sme vo farnosti založili aj detský 

zbor. Jeho prvé vystúpenie bude budúcu 

nedeľu, 14.10.2018 pri sv. omši na Pereši. 

Deti majú predtým krátke stretnutie o 10:00 

na fare, kde sa trocha rozvičia  

 

 Koncert Piotra Rubika 

V sobotu, 27.10.2018 sa v Steel Aréne 

v Košiciach uskutoční koncert v našich 

krajoch už známeho dirigenta Piotra Rubika.  

Po dlhých štyroch rokoch sa vracia Piotr 

Rubik do Košic predstaviť svoje dielo 

„Septembrový žaltár“, v ktorom odznejú 

jeho najznámejšie a najkrajšie skladby. 

Vstupenky si zakúpite na: ticketportal.sk 

Príbeh 

DOMČEK NA VIDIEKU 

Istý muž žil v meste.  Na vidieku mal 

domček, čo zdedil po rodičoch. Rozhodol sa, 

že ho predá. Stretol sa s priateľom 

básnikom a požiadal ho, aby mu pomohol 

napísať inzerát, ktorý by uverejnil v 

novinách a na internete. 

"Chcem predať tú búdu, čo mám na vidieku. 

Veď vieš, ktorú. Napíšeš mi inzerát." 

Básnik napísal: "Predám krásnu usadlosť, 

obklopenú zeleným lesom, kde pri východe 

slnka spievajú vtáci. Cez záhradu zurkoce 

potôčik s priezračnou vodou. Domček je 

zaliatý slnečným jasom a veranda ponúka 

osviežujúci tieň. Letné večery tam 

spríjemňujú cvrčky a hviezdy." 

Po čase sa básnik stretol s priateľom a 

spytoval sa: "Tak čo, predal si ten domček?" 

"Nie," odpovedal muž. "Zmenil som názor. 

Keď som si prečítal tvoj inzerát, pochopil 

som, že vlastním poklad."  

 

 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 
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