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Boh s nami 

„To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo 

Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna 

počne a porodí syna a dajú mu meno 

Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s 

nami.“ (Mt 1, 22)  

Aké je tragické, že kresťania často 

myslia na Ježiša Krista v minulom čase – 

Kristus, ktorý prišiel – alebo v budúcom 

čase – Kristus, ktorý príde. Ako zriedkavo 

myslíme v prítomnom 

čase – Boh je s nami. A 

pritom túto pravdu tak 

veľmi potrebujeme v 

dňoch vnútorných 

zápasov, 

malomyseľnosti a 

pochybnosti.  
„S nami Boh“ – nie 

niekde vo vzdialenom 

nebi, nie niekde na 

vzdialenej planéte, ale tu 

medzi nami. Zdieľa s 

nami naše súženia, 

pomáha nám niesť ťažké bremená, 

uzdravujúco sa dotýka našich rán, 

očisťuje nás od našich hriechov, vedie nás 

k životu, ktorý má hodnotu tu na zemi, ale 

aj vo večnosti. Problém je však na našej 

strane.  

Pápež Pius XII. mal vo svojej pracovni 

telefón, ktorý mal jednu zvláštnosť – bol 

iba jednosmerný. Pápež mohol 

komunikovať s celým svetom, ale  

 

pápežovi nemohol nikto priamo 

zatelefonovať. Raz si povzdychol: „Nikto 

netelefonuje pápežovi.“  

Boh sa nám zdá priveľmi vzdialený na 

to, aby sme ho mohli nájsť, aby sme mu 

mohli „zatelefonovať“, aby sme s ním 

mohli komunikovať.  

Neuvedomujeme si, čo sa stalo na prvé 

Vianoce. Boh k nám zostúpil a „zriadila“ 

sa obojstranná linka medzi Bohom a 

človekom. A tak skrze 

Krista môžeme 

„telefonovať“ priamo 

Bohu, môžeme ho nájsť, 

komunikovať s ním, 

dosiahnuť ho.  

Reklama na mobilné 

telefóny má slogan: 

„Aby ľudia spolu 

hovorili.“ Reklama na 

Vianoce môže znieť: 

„Aby ľudia hovorili s 

Bohom.“  

    „S nami Boh“ – radostná správa 

Vianoc. Nie sme sami! Táto správa nech 

naplní naše srdcia radosťou a istotou, že i 

v tých najväčších utrpeniach a 

problémoch, vo chvíli malomyseľnosti a 

pochybnosti, nie sme sami. Boh je s nami. 

 

Prajem vám pokojné a požehnané 

prežitie vianočných sviatkov.  

                         Martin Novotný, farár 

 



LITURGICKÝ PREHĽAD 

17. - 23. december 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Milan   po 18:00 † Emília a manžel 

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

ne 10:30 ZBP Helena    st 18:00 † z rod. Ondekovej a Grešakovej 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 † Miroslav 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Vincent a Agnesa    18:00 † Jozef 

ne 09:00 ZBP pre Jozefa s rodinou   ne 7:00 † Janka, Jozef, Emil, Mária 

        

 

Liturgický kalendár: 

nedeľa – 4. adventná nedeľa  

 

Predvianočné spovedanie: Sobota, 22.12.2018 

Lorinčík 14:00 – 14:30   Pereš: 15:00 – 16:30  

  

 

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Jozef Hovanec   Anna Horváthová  

  Gabriela Hovancová   Miro Daňo  

         

Upratovanie: 

Od  Múdra Silvia   Eva Kocanová  

22.12. Kenderová Ľubomíra   Katarína Jasenčáková  

 



LITURGICKÝ PREHĽAD 

24. – 30. december 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

po 22:00 Polnočná sv. omša   po 
6:30 

24:00 

ZBP Božena a Angela 

Polnočná 

ut 10:30 Za farnosť   ut 7:00 ZBP pre Pavla a Silviu 

st 10:30 ZBP Štefan   st 7:00 rod. Maníková a Majerníková  

pi 18:00 ZBP rod. Kočišová   št 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP pre rodiny z farnosti   pi 18:00 ZBP pre Daniela a Patrika  

LORINČÍK:   so 6:30  Na úmysel 

ut 09:00 ZBP pre Dorotu (75 r.)     18:00 † Štefan 

st 09:00 † Imrich a Mária   ne 7:00 ZBP pre Pavla s rodinou  

ne 09:00 ZBP pre rodiny      

 

Liturgický kalendár: 

Utorok - Narodenie Pána, prikázaný sviatok 

Streda – Sv. Štefan, prvý mučeník, sviatok 

Štvrtok – Sv. Ján, apoštol a evanjelista 

Piatok – Sv. neviniatok, mučeníkov 

nedeľa –Nedeľa Svätej Rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa 

  

 

LORINČÍK   PEREŠ  

 

LEKTORI 

Polnočná:             Podľa rozpisu Karmelu          Anastázia Škultétyová, Lucia Miháliková                                                                                                       

25.12.              Ján Bujňák, Mária Bujňáková              Ema Urigová, Rišo Mackulín         

26.12.                        Cecília Dučayová                                    Judita Hrnčiarová  

Nedeľa       Emília Krešňáková, Marcela Mitrová      Karin Šlosárová, Erika Kandráčová 

Upratovanie: 

Od Lengeňová Eva   Viera Šlosárová  

29.12. Šolcová Monika   Janka Hulíková  



OZNAMY  

 

• Info o zbierkach 

Decembrová zbierka na kostol 

Pereš:  405,50 € 

  

Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. 

 

• Veľké spovedanie pred sviatkami 

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 

 

• Polnočná sv. omša 

Pereš  22:00 

Kláštor 24:00 

 

• Jasličková pobožnosť detí 

V utorok, 25.12.2018 na sviatok Narodenia 

Pána bude pri sv. omši na Pereši Jasličková 

pobožnosť.  

 

• Dobrá novina - Lorinčík 

V stredu, 26.12.2018 budú deti koledovať 

Dobrú novinu po Lorinčíku.   

 

• Detský zbor – 29.12.2018  

V sobotu, 29.12.2018 bude o 10:00 na fare 

skúška zboru. Deti budú spievať v nedeľu, 

30.12.2018 o 10:30.  

V rámci zboru bude obed a spoločné hry do 

14:00 hod. Tešíme sa na vás 😊 

 

• Príprava na Národný pochod 

22. septembra 2019 sa v Bratislave 

uskutoční tretí Národný pochod za život. 

Vianocami symbolicky začne 9-mesačná 

príprava. Pri východe z kostola zdarma 

ponúkame vianočné pohľadnice s textom 

„Kráčajme s odvahou za život.“ Je to dar, 

ktorý teraz môžete prijať a ak budete chcieť, 

môžete pohľadnicou obdarovať niekoho 

iného.  

 

 

 

Radosť veľkú zvestujeme:  

Narodil sa sveta Pán. 

Neďaleko Betlehema  

v chladných jasliach leží sám. 

Poďte s nami pokloniť sa  

Ježiškovi malému, 

za to, že k nám z neba prišiel,  

svoje srdcia dáme mu. 

Počujte, jak na nebesiach  

anjelici spievajú, 

sláva Bohu na výsostiach,  

pokoj ľuďom želajú. 
 

• Pre lepšiu náladu  

Janko sa na Vianoce pýta otca: 

– Oco vieš, ktorý vlak najviac mešká? No 

predsa ten, čo si mi sľúbil minulé Vianoce. 

 

 

Sudca: „Môžete mi vysvetliť, prečo ste sa 

počas noci vlámal päťkrát do rovnakého 

obchodného domu?“ 

„To je jednoduché – chcel som dať 

manželke pod stromček šaty.“ 

„To chápem, a čo tie ostatné vlámania?“ 

„To ma ich potom štyrikrát poslala 

vymeniť, pretože sa jej nikdy nepáčila 

látka!“ 

 

 

• Kontakt 

Rímskokatolícka farnosť  

Najsvätejšej Trojice Košice – Pereš 

Martin Novotný, farár 

Gelnická 55 

040 11 Košice-Pereš 

mobil: 0915 320 819 

 

farnostperes@gmail.com 

www.farnostperes.sk  

 

SK22 5200 0000 0000 1563 0822 (Pereš) 

SK59 0900 0000 0004 4226 8792 (Lorinčík)  
 

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

