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Sviatosť birmovania 

Birmovanie je sviatosť, pri ktorej 

dostávame plnosť darov Ducha Svätého. 

Poznáme 7 darov Ducha Svätého, ktorý 

dostal každý pobirmovaný kresťan, ako 

doplnenie krstných milostí: múdrosti, 

rozumu (rozlišovania), rady, sily, 

poznania, nábožnosti, bázne pred Bohom. 

Tak ako sme dostali aj iné dary, 

napríklad talenty na hudbu, jazyky atď..., 

aj duchovné dary môžeme rozvíjať. 

Ako mám rozvíjať duchovné dary? 

Napríklad čítaním kresťanskej literatúry, 

ale hlavne Božieho slova, pravidelnou 

osobnou modlitbou, účasťou na 

spoločenstve veriacich - v malých 

spoločenstvách, účasťou na liturgii, 

sviatostným životom.  

Všetko čo robíme, má slúžiť na Božiu 

oslavu. Prijatím darov Ducha Svätého sa 

nanovo rozhodujeme a posilňujeme, aby 

sme svojím životom svedčili o Božej 

láske a žili svoj život v jednotení s Bohom 

za každých okolností.  

Žiaľ veľmi málo ľudí si uvedomuje, aké 

bohatstvo nám zveril Boh, a preto sa 

mnoho kresťanov nedokáže vysporiadať 

s problémami. Chýba im osobný vzťah s 

Bohom, chýba im múdrosť - alebo inak 

povedaný zdravý sedliacky "kresťanský" 

rozum pre riešenie situácii. 

 

 

 

Dar poznania, môžeme ho nazvať aj 

darom rozlišovania nám má pomáhať pri 

správnom rozhodovaní sa medzi dobrom 

a zlom. 

Dar rady - ako by bolo na svete lepšie 

keby naše rady blížnym boli plné múdrosti 

a pravdy, a keby sme sa aj my vedeli 

správne rozhodovať.  

Prosme o dar viery, ktorá by mohla inak 

aj hory prenášať, dar sily pre konanie 

veľkých vecí, ktoré pre nás pripravil 

nebeský Otec.  

Cenným darom je dar nábožnosti. Má 

nám pomôcť k vytrvalej a vrúcnej 

modlitbe. Cez tento dar si chceme 

nachádzať dostatok času pre dennú 

modlitbu, čas na osobný rozhovor 

s Bohom. Koľko ľudí by nebolo tak 

znechutených zo životných ťažkostí a 

okolností, keby rozvíjali dar poznania a 

videli by svoj život z Božej perspektívy 

úplne inak?  

Dar bázne pred Bohom je tiež veľmi 

potrebný dar. Nejde o nejakú formu 

strachu, ale o pravdivý postoj v pravde 

a pokore pred Bohom. Našu úvahu 

môžeme zakončiť modlitbou 139 žalmu: 

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; 

ty vieš, či sedím a či stojím. 

Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:        

S prosbou o modlitbu za birmovancov           

Martin Novotný, farár 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

22. – 28. október 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 ZBP Anna   po 18:00 ZBP Stanislav a Agnesa 

št 14:00 ZBP pre dôchodcov   ut 6:30 Na úmysel 

pi  18:00 + Ladislav   st 18:00 ZBP Anny - Márie 

so 08:30 ZBP pre birmovancov   št 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP Tomáš, Peter, Samuel   pi 18:00 Ľudmila, Soňu, Daniel, Mima 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel  

št 18:00 † rodičia a súrodenci    18:00 † Vincent a Jozef  

ne 09:00 ZBP pre rod. Kerlíkovú   ne 7:00 ZBP pre Tibora (80 r.) 

        

Liturgický kalendár: 

Pondelok – Sv. Ján Pavol II., pápež 

nedeľa – 30. nedeľa cez rok 

 

 

 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Jozef Hovanec   Karin Sabolová  

  Gabriela Hovancová   Janka Sabolová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

 Marta Bernátová    Birmovanci  

27.10. Marta Juhásová      



LITURGICKÝ PREHĽAD  

29. október – 4. november 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

ut 18:00 † Irena Ďuricová (pohrebná)   po 18:00 Dalibor, Viera, Klaudia, Richard 

št 10:30 Za farnosť    ut 6:30 Na úmysel 

pi 18:30 † z farnosti v tomto roku   st 18:00 † Gabriel 

so 
07:30 

08:00 

Fatimská sobota 

Za ružencové spoločenstvo 
  št 7:00 † Pavel, Alžbeta, Ján, Terézia 

ne 10:30 ZBP r.Sedláková, Takáčová   pi 18:00 † Imrich Bernát 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 09:00 ZBP pre otca Martina     18:00 ZBP pre spoloč. Emauzy 

pi 17:30 † z farnosti v tomto roku   ne 7:00 ZBP pre rod. Kraviarskú 

ne 09:00 ZBP pre rod. Štefana Macáka      

 

Liturgický kalendár: 

Štvrtok – Všetkých svätých, slávnosť, prikázaný sviatok 

Piatok – Spomienka na všetkých verných zosnulých 

Nedeľa – 31. nedeľa cez rok 

 
 
 
 
 
 

  

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Ján Bujňák   Karin Šlosárová  

  Mária Bujňáková   Lucia Miháliková  

         

Upratovanie: 

Od  Mária Palková    Ľubica Šuťáková  

3.11. Andrea Pročková    Dagmara Závadská  



OZNAMY  

 

• Info o zbierkach 

Dnes je zbierka na misie. 

 

Prehľad septembrovej zbierky: 

Lorinčík 4 090,00 € (na obnovu fasády) 

Pereš     432,00 € 

Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. 

 

• Birmovka vo farnosti 

V sobotu, 27.10.2018 bude o 8:30 hod. 

slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať 

Mons. Marek Forgáč, pomocný košický 

biskup. Pri sv. omši udelí sviatosť 

birmovania našim mladým.    

 

• Prikázaný sviatok všetkých svätých 

Vo štvrtok, 1. novembra 2017 máme 

prikázaný sviatok všetkých svätých. 

V Lorinčíku bude po sv. omši modlitba na 

cintoríne. 

 

• Odpustky pre duše v očistci 

Veriaci, ktorý na slávnosť Všetkých svätých 

navštívi kostol, alebo kaplnku a vyzná vieru 

(modlitba Verím v Boha), môže získať úplné 

odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam 

v očistci. 

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada 

splniť tri podmienky: sv. spoveď (môže byť 

krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie 

a modlitba na úmysel sv. Otca (Otče náš, 

Zdravas a Sláva). A ďalej ako vo 

všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek 

pripútanosť k hriechu. 

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín 

a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, 

môže získať odpustky, ktoré možno 

privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 

1. – 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie 

podmienky napísané vyššie. Jedna sv. 

spoveď stačí však na všetky odpustky.  

 

• Návšteva chorých 

V stredu, 31.10. navštívim chorých na Pereši 

a v piatok, 2.11. navštívim chorých 

v Lorinčíku.  

• Sviatosť zmierenia 

Lorinčík: Vo štvrtok, 25.10.2018 bude o 

17:00 hod. v Lorinčíku eucharistická poklona 

a zároveň budete môcť prijať sviatosť 

zmierenia.  

 

Pereš: V utorok, 30.10.2018 môžete prijať 

sviatosť zmierenia od 17:15. Budem 

spovedať aj po sv. omši.  

 

• Stretnutie seniorov - 25.10.2018 

Mesiac október je mesiacom úcty k starším 

a preto chcem pozvať vás, dôchodcov z 

farnosti na spoločnú sv. omšu, vo štvrtok, 

25.10.2018 o 14:00 na Pereši a po nej na 

spoločné posedenie na faru.  

 

• Sviečka za nenarodené deti 

Hlavnou myšlienkou kampane Sviečka za 

nenarodené deti je spojiť spomienku na 

našich drahých zosnulých s pripomenutím si 

osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo 

zomreli pri spontánnom alebo umelom 

potrate. 

Tento rok je možné na kampaň prispieť cez 

darcovskú SMS s textom DMS SVIECKA 

(DMS medzera SVIECKA) na číslo 877. 

Cena jednej SMS: 2 €.  

Viac informácií nájdete na stránke 

www.sviecka.forumzivota.sk 

 

• 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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