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Advent 

Počas adventu sa často opakuje antifóna 

vo sv. omši: „Roste, nebesá, zhora, z 

oblakov nech prší pravda. Otvor sa, zem, 

nech urodí sa spása a spolu s ňou nech 

pučí spravodlivosť: Ja, Pán, som ju 

stvoril."(Iz 45,8) 

Advent je obdobím očakávania. Už 

a ešte nie! Toto slovo prebrali prví 

kresťania z pohanského prostredia. Išlo 

o terminum technicus, „ktorý sa používal 

na označenie príchodu funkcionára, 

návštevu kráľa alebo cisára do nejakej 

provincie. Tento termín však mohol 

označovať aj príchod božstva, ktoré 

vychádza zo svojej skrytosti, aby sa tak 

prejavilo vo svojej moci, alebo ktoré sa 

slávi v danom kulte.  

Slovom adventus sa vo svojej podstate 

chcelo povedať: Boh je tu, nestiahol sa zo 

sveta, neponechal nás samých. A síce ho 

nemôžeme  vidieť ani sa ho dotýkať, on je 

tu a prichádza, aby nás navštívil 

mnohorakými spôsobmi...  

Význam adventu zahŕňa v sebe aj 

význam slova visitatio – návšteva. 

V tomto prípade ide o návštevu Boha, 

ktorý vstupuje do môjho života a chce sa 

mi prihovoriť. Všetci zakúšame, že máme 

akosi málo času na seba a Pána. Sme 

pohltení rôznymi činnosťami. Advent je 

čas, aby sme sa vedeli zastaviť; na krátko 

do ticha, aby sme porozumeli tomu, čo sa 

okolo nás deje.“(Benedikt XVI.)  

„Cirkev chce, aby v nás rástol hlad po 

Bohu, po jeho príchode. Ak niet adventu, 

tak niet náležitého prežitia Božieho 

narodenia. Ak neprežívame advent 

a nečakáme na Ježiša, tak sa nečudujme, 

že to Božie narodenie sa akosi prešmyklo 

a nezanechalo v našej duši žiadnu stopu. 

Podobne sa to deje aj vtedy keď 

očakávame príchod Pána v Eucharistii. 

Ježiš stále zostupuje na oltár a rodí sa 

a tomuto rodeniu sa na oltári tiež 

predchádza advent – eucharistický 

advent.“ (T. Dajczer) 

Evanjelium podľa Lukáša sa začína 

takto: „Už mnohí sa pokúsili zaradom 

vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, 

ako nám ich odovzdali tí, čo ich od 

začiatku sami videli a boli služobníkmi 

slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, 

vznešený Teofil, po dôkladnom 

preskúmaní všetkého od počiatku verne 

rad-radom opíšem, aby si poznal 

spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa 

zasvätili.“  

Lukáš píše zaujímavé slová. Kto boli tí 

mnohí, čo sa pokúsili vyrozprávať 

udalosti, čo ich odovzdali? Boli to tí, čo 

ich od začiatku sami videli a boli 

služobníkmi slova. Sú to udalosti a osoby, 

ktoré sú veľmi úzko spojené s Ježišovým 

narodením a jeho životom. Pozorne 

sledujme ich životy a možno zistíme, že 

sme im aj v niečom podobní.  

 

br. Rudolf ocd 



LITURGICKÝ PREHĽAD 

3. - 9. december 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Janka   po 18:00 † Marián 

pi 18:00 † z rod. Tokarčíkovej   ut 6:30 Na úmysel 

so 09:00 † Mikuláš Sabo   st 18:00 † Libuše 

ne 10:30 ZBP o. Marián Kuffa   št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Za ružencové spoločenstvo 

LORINČÍK:   so 7:00 ZBP pre spol. Emauzy 

št 06:00 † Andrej a Mária    18:00 Na úmysel 

so 08:00 ZBP pre Ľuba a Gabiku   ne 7:00 ZBP pre rodiny kurzov 

ne 09:00 ZBP pre Patrika, Petru a Sašku      

 

Liturgický kalendár: 

Pondelok – sv. František Xaverský, kňaz 

Štvrtok – sv. Mikuláš, biskup 

Piatok – sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi 

Sobota – Nepoškvrnené Počatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok 

nedeľa – 2. adventná nedeľa (zbierka na kostol) 

  

 

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Miroslav Dobrík   Bianka Kenderová  

  Eva Dobríková    Mária Kenderová  

         

Upratovanie: 

Od  Janitorová Eva   Anastázia Macáková  

7.12. Kenderová Mária,ml.   Zita Chovancová  



LITURGICKÝ PREHĽAD 

10. – 16. december 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 06:00 † rod. Horváthová   po 18:00 † Štefan, Mária, Ondrej, Veronika 

pi 18:00 † Mária   ut 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 Alena a Judita s rodinami   st 18:00 Za duchovné povolania 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 † Vincent  

LORINČÍK:   so 6:30  Na úmysel 

št 18:00 † Imrich Bernát (1. výr.)     18:00 † rodičia Halgašoví a Anna 

ne 09:00 ZBP pre rodinu   ne 7:00 † rod. Golianoví  

 

Liturgický kalendár: 

Štvrtok – sv. Lucia, panna a mučenica 

Piatok – sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi 

nedeľa – 3. adventná nedeľa 

 

 

 

 
 
 

  

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Štefan Kender   Karin Sabolová  

  Eva Dzúrová   Janka Sabolová  

         

Upratovanie: 

Od Spoločné   Gabriela Kovalčíková  

15.12. veľké upratovanie   Judita Hrnčiarová  



OZNAMY  

 

• Info o zbierkach 

V nedeľu, 9.12.2018 bude decembrová 

zbierka na kostol.  

Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. 

 

• Advent - rorátne sv. omše o 06:00h 

Chcem vás pozvať na rorátne sv. omše, ktoré 

budú sú v našej farnosti o 06:00 hod.  

 

Lorinčík tento štvrtok          06.12.2018 

Pereš  budúcu stredu      12.12.2018 

 

Na rorátnu sv. omšu si môžete doniesť 

sviecu.  

   

• Jasličková pobožnosť a dobrá 

novina. 

Po nedeľnej sv. omši v Lorinčíku je nácvik 

detí na dobrú novinu.  

 

Na Pereši je dnes (v nedeľu) o 18:00 hod. 

nácvik detí na jasličkovú pobožnosť. 

 

• Vianočná spoveď 

V sobotu, 22.12.2018 máte možnosť prijať 

sviatosť zmierenia za účasti viacerých 

kňazov a to nasledovne: 

Lorinčík 22.12.2018 o 14:00-14:30 

Pereš  22.12.2018 o 15:00-16:30 

 

Sviatosť zmierenia môžete prijať aj 

nasledovne: 

Lorinčík 13.12.2018 od 17:30h 

Pereš  každý deň v týždni pol hodinu 

pred sv. omšou.  

 

•  Štefanská zábava pre rodiny 

Pozývame vás na Štefanskú zábavu pre 

rodiny, 26.12.2018 od 16:00 hod. v sále 

kultúrneho domu v Lorinčíku.  

Vstupné je 10 € pre dospelého a 5 € pre dieťa 

nad 9 rokov. Platí sa pri prihlásení a to 

v sakristii kostola v Lorinčíku a na Pereši. 

V cene je dobrá zábava, prípitok a káva, pre 

deti horúca čokoláda. Jedlo a pitie si môžete 

priniesť podľa svojej chuti. 

• Prikázaný sviatok – 8.12.2018  

V sobotu, 8.12.2018 máme prikázaný 

sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny 

Márie. Sv. omše sú ráno (pozri  lit. prehľad). 

 

• Upratovanie kostola v Lorinčíku 

V sobotu, 15.12.2018 bude o 14:00 hod. 

veľké upratovanie kostola v Lorinčíku. 

Chcem vás poprosiť o vašu pomoc. 

Najlepšie, keď si to už teraz zapíšete do 

svojho kalendára. Ďakujem :) 

  

• Stretnutie prvoprijímajúcich detí 

Najbližšiu sobotu, 8.12.2018 bude stretnutie 

prvoprijímajúcich detí o 10:00 hod. na fare 

na Pereši. (Ráno sú sv. omše o 8.00 a o 9:00 

– prikázaný sviatok.) 

 

• Nácvik detského zboru 

Pozývam deti a mladých na nácvik detského 

zboru, ktorý bude v sobotu, 8.12.2018 

o 10:45 na fare na Pereši.  

 

 

 
 

 

• 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 

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

