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Na cestu  
 

Na cestu kalendárnym rokom vám 

ponúkam túto Všeobecnú modlitbu, ktorá 

je pripisovaná pápežovi Klementovi XI.:  

 

Verím Pane, ale nech verím pevnejšie, 

dúfam Pane, ale nech dúfam istejšie, 

ľutujem Pane, ale nech ľutujem ešte 

väčšmi. 

Klaniam sa Ti ako prvému počiatku, 

túžim po Tebe ako po poslednom cieli, 

chválim Ťa ako večného dobrodincu, 

vzývam Ťa ako svojho milostivého 

ochrancu. 

Veď ma svojou múdrosťou, ovládaj ma 

svojou spravodlivosťou, utešuj svojou 

láskavosťou, chráň ma svojou mocou. 

Obetujem Ti svoje myšlienky, aby sa 

vzťahovali len na Teba, svoje reči, aby 

zneli len o Tebe, svoje skutky, aby boli 

podľa Tvojej vôle, všetko čo mám znášať, 

aby to bolo na Tvoju česť. 

Chcem čo Ty chceš, chcem pretože Ty 

chceš, chcem ako Ty chceš, chcem 

dokedy Ty chceš. 

Prosím Pane, osvieť môj rozum, očisť 

moje telo, posväť moju dušu. Nech 

oplakávam predošlé hriechy, nech 

odháňam budúce pokušenia, nech 

naprávam svoje hriešne sklony, nech sa 

cvičím vo vhodných čnostiach. 

Daj mi dobrý Bože, lásku k Tebe, 

nenávisť k hriechu a opovrhnutie voči 

svetu. 

Nech sa usilujem predstavených 

poslúchať, podriadeným pomáhať, 

priateľov chrániť, nepriateľom odpúšťať. 

Nech telesné žiadosti premáham 

prísnosťou, skúposť štedrosťou, hnev 

vľúdnosťou, vlažnosť zbožnosťou. 

Daj mi múdrosť v rozhodovaní, 

vytrvalosť v nebezpečenstve, trpezlivosť 

v protivenstve, pokoru šťastí. Daj Pane, 

aby som bol v modlitbe pozorný a horlivý, 

v jedle mierny, v práci usilovný, v 

predsavzatí stály a pevný. 

Nech sa usilujem byť vnútorne nevinný, v 

zovňajšku skromný, nech je moje 

stretávanie s ľuďmi príkladné, môj život 

podľa Tvojich prikázaní. 

Nech sa usilujem o skrotenie 

prirodzenosti, nech sa starám o 

zachovanie milosti, nech zachovávam 

zákony a nech si tak zaslúžim spasenie. 

Nech sa naučím od Teba, aké nepatrné je 

všetko pozemské, aké vznešené je všetko 

nebeské, aké krátke je všetko časné, aké 

trváce všetko večné. 

Daj, aby som sa na smrť pripravil, aby 

som sa bál súdu, aby som prišiel do raja. 

Skrze Krista nášho Pána. Amen 

 

 

(zdroj: Internet)



LITURGICKÝ PREHĽAD 

31. december – 6. január 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

po 16:15 ZBP pre Rudolfa   po 6:30 R. Maníková, Majerníková 

ut 10:30 ZBP pre Annu   ut 7:00 ZBP pre Janu 

pi 18:00 ZBP pre Margitu   st 18:00 ZBP pre Michala 

ne 10:30 ZBP pre Maroša   št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 ZBP pre Janku 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

po 15:00 Rod. Gedrová a Janitorová    18:00 † Emil a Klára 

ut 09:00 ZBP pre Martinu   ne 7:00 † Miroslav 

št 18:00 † Vincent a Margita      

ne 09:00 ZBP pre Štefana      

 

Liturgický kalendár: 

Utorok – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, prikázaný sviatok 

Streda – sv. Bazil Veľký a Gregor Nazianský, biskupi a uč. Cirkvi 

Štvrtok – Najsvätejšieho mena Ježiš 

nedeľa – Zjavenie Pána (Troch kráľov) 

  

 

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Dávid Šolc   Viera Šlosárová  

  Hedviga Dubošová   Miroslav Trembecki  

         

Upratovanie: 

Od  Eva Dobríková    Terézia Stajková  

5.1. Marcela Mitrová    Veronika Stajková  



LITURGICKÝ PREHĽAD 

7. – 13. január 2019 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 ZBP pre Danielu   po 18:00 † Imrich 

pi 18:00 † Dušan   ut 6:30 Na úmysel 

so 
07:30 

08:00 

Fatimská sobota 

Ružencové spoločenstvo 
  st 18:00 

† z rod. Hudáčkovej a 

Mačákovej  

ne 10:30 ZBP pre Eriku   št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 ZBP pre Mateja 

LORINČÍK:   so 6:30  Na úmysel 

št 18:00 †Božena a Miroslav    18:00 ZBP Vierka, Klaudia... 

ne 09:00 ZBP pre rodinu   ne 7:00 ZBP pre rodinu 

 

 

Liturgický kalendár: 

 

nedeľa – Krst Krista Pána 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Dušan Šolc   Kristínka Hulíková  

  Monika Šolcová   Janka Hulíková  

         

Upratovanie: 

Od Spoločné   Beáta Lučanová  

12.1. veľké upratovanie   Mária Trembecká  



OZNAMY  

 

• Info o farnosti 

V utorok, 1.1.2019 bude pri sv. omši 

prehľad pastoračného života vo farnosti 

a zároveň bude prečítaný výkaz 

o hospodárení farnosti za rok 2018. 

Chcem vám aj týmto spôsobom poďakovať 

za vaše modlitby za farnosť a za vašu 

finančnú štedrosť.  

 

• Posvätenie domov 

Tí z vás, ktorí chcete mať posvätený dom 

v nedeľu, 6.1.2019 na sviatok Troch Kráľov, 

zapíšte sa prosím v sakristii kostola. Chodiť 

budeme od 13:00 hod. 

Posvätiť dom môžem prísť aj v priebehu 

roka po dohodnutí termínu s vami. 

 

• Relikvie Košických mučeníkov 

Vo štvrtok a v piatok (3.-4.1.2019) budú 

v našej farnosti relikvie sv. Košických 

mučeníkov.  

Relikvie si môžete uctiť: 

Lorinčík - štvrtok  od 17:00 – 19:00 hod.  

Pereš      - piatok od 17:00 – 19:00 hod. 

 

Od 17:00 hod. máte možnosť prijať aj 

sviatosť zmierenia (prvopiatkový týždeň). 

 

O 18:00 hod. bude sv. omša. 

 

Relikvie sv. Košických mučeníkov putujú 

po celej Košickej Arcidiecéze pri príležitosti 

400 výročia ich mučeníckej smrti (1619). 

Slávnosť zakončí o. Arcibiskup Mons. 

Bernard Bober v Dóme sv. Alžbety 

v septembri 2019.  

 

Chcem vás pozvať k spoločnej modlitbe. 

Využime túto chvíľu modlitby k prosbe 

o oživenie našej viery. Sv. Košickí mučeníci 

pre vieru položili až vlastný život. Nech sú 

príkladom pre nás v tejto dobe, keď 

toľkokrát sme schopní robiť akékoľvek 

kompromisy v našom kresťanskom živote.  

 

Svätí Košickí mučeníci, orodujte za nás! 

 

• Návšteva chorých 

V piatok, 4. januára navštívim chorých 

vo farnosti.  

 

• Prikázaný sviatok – 1.1.2019 

V utorok, 1.1.2019 máme slávnosť 

Bohorodičky Panny Márie. Je zároveň 

prikázaným sviatkom. Sv. omšu môžete mať 

aj v pondelok 31.12.2018 poobede, ktorá 

bude s platnosťou už zo slávnosti 

Bohorodičky Panny Márie.  

 

• Svätenie Trojkráľovej vody 

V nedeľu, 6.1.2019 posvätíme pri sv. omši 

vodu. Prineste si nejaké fľaše, či nádoby, do 

ktorých si ju môžete načerpať.  

 

• Info o farnosti – WhatsApp 

Ak chcete prijímať info správy, respektíve 

pripomenutia, ktoré sa týkajú aktivít vo 

farnosti, môžete si nainštalovať aplikáciu 

Whatsapp a svoje telefónne číslo s prosbou 

o posielanie informácii zašlite na mob. č: 

0911 654 510 (Michal Kender) 

 

• Vtip 

- Kto je dobrý, dostane sa do neba, - hovorí 

farár žiakom na hodine náboženstva. 

- A čo sa stane so zlými? 

- Dostanú sa pred môjho otca, - pyšne 

zahlási malý Miško. 

- A to už ako? - čuduje sa farár. 

- Lebo môj otec je sudca. 

 

• 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/

