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Nedeľa Krista Kráľa 

 

Pri štúdiu cudzích jazykov učitelia 

zvyknú študentom prízvukovať: „Ak 

chcete ovládať cudzí jazyk, tak okrem 

slovíčok a gramatiky sa musíte naučiť 

aj rozmýšľať ako tí, ktorí týmto 

jazykom hovoria.  

Je to cenná rada nielen pre štúdium 

jazyka. Ak sa dokážeme vžiť do 

zmýšľania druhého človeka, potom 

dokážeme správne pochopiť zámer 

ukrytý v jeho slovách i skutkoch.  

Ak chceme meditovať nad nedeľou 

Krista Kráľa, môžeme si čítať udalosti 

z biblie, kedy Ježiš pred Pilátom 

hovorí: „Moje kráľovstvo nie je z tohto 

sveta“ (Jn 18, 36).  

Udalosti, ktoré sa následne začali 

odvíjať, to iba potvrdzujú. Kráľ kráľov 

stojí vydaný napospas členom veľrady, 

ktorej moc bola natoľko obmedzená, že 

Ho ani nemali právo sami odsúdiť. 

Pilát, ktorý podľahol nátlaku a odsúdil 

Ho, bol iba jedným zo správcov 

rímskych provincií. Ponižujúce 

mučenie i ukrižovanie, výsmech 

okolostojacich, ba dokonca i od 

jedného z ukrižovaných zločincov – to 

všetko len ťažko možno spojiť s 

predstavou, ktorá sa nám vybaví, keď 

sa povie „kráľ“.  

Ježiš Kristus hovorí: „Moje 

kráľovstvo nie je z tohto sveta“ (Jn 18, 

36). Týmto nám nechce povedať iba to, 

že Jeho kráľovstvo nie je umiestnené na 

tomto svete, ale aj to, že Jeho 

kráľovstvo sa riadi inými zákonmi, než 

je našou pozemskou skúsenosťou.  

Jeden z prvých ľudí, ktorý toto 

pochopil, bol kajúci lotor na kríži. V 

mukách ukrižovania a vnímajúc 

blízkosť svojej smrti, obracia sa k 

Ježišovi so slovami: „Ježišu, spomeň si 

na mňa, keď prídeš do svojho 

kráľovstva“ (Lk 23, 42).  

Ak nesprávne pochopíme zjavené 

tajomstvo o Kristovom kráľovstve, 

potom aj keď sa úprimne a horlivo 

budeme snažiť o jeho rozšírenie, 

budeme robiť chyby, a tak sa naše 

konanie stane prekážkou nášmu 

zámeru.  

Nemôžeme ísť inou cestou, než išiel 

náš Kráľ. Nemôžeme tu na zemi 

očakávať triumf víťazstva ani pohľad 

na porazených protivníkov. Ale 

tichosťou a pokorou môžeme prijímať 

kríž, na ktorý nás svet neraz pribíja. 

Takto na prvý pohľad porazení 

môžeme mnohým otvoriť cestu do 

Božieho kráľovstva.  
 

(Zdroj: Internet)



LITURGICKÝ PREHĽAD  

19. - 25. november 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st  Sv. omša nebude   po 18:00 Poďakovanie za Jána (40.r) 

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

ne 10:30 ZBP pre Katarínu   st 18:00 † Mikuláš 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 ZBP pre rodiny účastné kurzov 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

št  Sv. omša nebude    18:00 ZBP pre rodinu (43r) 

ne 09:00 ZBP pre Luciu s rodinou   ne 7:00 ZBP pre Andreja 

        

Liturgický kalendár: 

Streda – Obetovanie Panny Márie, spomienka 

Štvrtok – sv. Cecília, panna a mučenica 

Sobota - Sv. Ondrej Dung-Lak a spoločníci, mučeníci 

nedeľa – Nedeľa Krista Kráľa 

 

 

  

 

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Dávid Šolc   Kristínka Hulíková  

  Hedviga Dubošová   Janka Hulíková  

         

Upratovanie: 

Od  Beáta Kelbelová   Veľké upratovanie  

24.11. Mária Strýčková   kostola o 09:00 hod.  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

26. november – 2. december 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

ut 18:00 † Katarína a Ladislav Šimkoví   po 18:00 † Margita 

st 18:00 † Adrián Varadi    ut 6:30 Na úmysel 

pi 18:00 † Ondrej a Imrich   st 18:00 † František a ZBP pre rodinu 

so 
07:30 

08:00 

Fatimská sobota 

Ružencové spoločenstvo 
  št 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP pre Ondreja   pi 18:00 † rodičia a súrodenci  

LORINČÍK:    so 6:30  Na úmysel 

št 18:00 † Vincent Kender     18:00 † Imrich Bernát 

ne 09:00 ZBP pre Milana s rodinou   ne 7:00 ZBP rod. Kraviarska a Pethová  

 

Liturgický kalendár: 

Piatok – Sv. Ondrej, apoštol a hlavný patrón arcidiecézy 

nedeľa – 1. adventná nedeľa (prineste si adventné vence) 

zbierka na charitu 

 

  

 

 
 
 

  

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Monika Šolcová   Erika Kandráčová  

  Dušan Šolc   Kristián Tomčo  

         

Upratovanie: 

Od  Alžbeta Kuráková   Anna Horváthová  

1.12. Mária Pačutová   Martina Pajtášová  



OZNAMY  

 

• Info o zbierkach 

Dnes je Dobročinná zbierka sv. Alžbety. 

 

Prehľad novembrovej zbierky na kostol: 

Lorinčík  221,00 € 

Pereš  462,87 € 

Vďaka za vašu štedrosť.  

 

2. decembra bude zbierka na charitu.  

 

• Info o veľkom upratovaní 

Chcem vás pozvať a poprosiť o pomoc pri 

veľkom upratovaní kostola, ktoré bude 

nasledovne: 

Pereš:  sobota, 24.11.2018 o 9:00 h. 

Lorinčík sobota, 15.12.2018 o 14:00 h. 

 

Veľká vďaka už vopred. Skúste si to 

poznačiť do svojho kalendára :) 

 

• Dobrá novina 2018 

Toho roku chceme zapojiť deti do projektu 

eRka – Dobrá novina. Ide už o 24. ročník na 

Slovensku. 

Tento projekt by sme mohli stručne nazvať 

Deti pomáhajú deťom. Deti a mladí počas 

vianočných sviatkov navštívia rodiny, aby 

im zavinšovali a zároveň tým, čo 

vykoledujú, podporia chudobné deti. Toho 

roku budú koledovať pre Centrum 

Providence Home (v preklade Dom 

prozreteľnosti), v ugandskom mestečku 

Nkokonjeru. Od svojho vzniku v roku 1928 

ho spravujú Malé sestry sv. Františka z 

Assisi. Dnes tu svoj druhý domov nachádza 

48 detí s rôznym druhom postihnutia.  Viac 

info na www.dobranovina.sk 

Prosíme deti a mladých, aby sa nahlásili 

v sakristii kostola. Prvá skúška v Lorinčíku 

bude už budúcu nedeľu, 25.11.2018 po sv. 

omši. Na Pereši sa deti stretnú o týždeň 

neskôr, v nedeľu, 2.12.2018 o 18:00 na fare. 

Milé deti a mladí, srdečne vás pozývame 

zapojiť sa do tohto projektu.  
 

 

• Adventný čas 

O dva týždne nám začne adventný čas. Ako 

zvyčajne na prvú adventnú nedeľu 

požehnáme adventné vence. Chcem vás 

poprosiť, aby ste tie svoje adventné vence 

priniesli v nedeľu, 2.12.2018 na sv. omšu do 

kostola. Spoločne ich požehnáme a začneme 

radostné obdobie – očakávanie Kristovho 

narodenia.  

 

• Svedectvo sýrskeho biskupa 

V nedeľu, 25.11.2018 bude o 15:00 hod. 

v Dóme sv. Alžbety sv. omša so sýrskym 

arcibiskupom Antoinem Chahdom a 

arcibiskupom Cyrilom Vasiľom.   

O 16.30 hod. bude v Aule kňazského 

seminára (Hlavná 79) nasledovať osobné 

svedectvo arcibiskupa zo Sýrie a diskusia s 

hosťami.  

 

•  Info pre deti a mladých - Dobrá 

Divadelná hra: V Betánii 

Divadelná supina Nádenník vás pozýva na 

divadelné predstavenie: V Betánii, ktoré 

predstavia 1. a 2. decembra 2018 

v priestoroch školy SOŠ automobilová, 

Moldavská 2. Vstupenky si môžete zakúpiť 

na ticketportáli. Viac info nájdete na 

www.nadennik.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 

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

