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Krst 

Prvé číslo farského listu vychádza 

v tomto roku na nedeľu Krstu Krista 

Pána. Vieme, že krst je prvá sviatosť, 

bez ktorej nemôžeme prijať žiadne iné 

sviatosti.  

Ježiš začína svoj verejný život po 

tom, ako sa dal pokrstiť svätému Jánovi 

Krstiteľovi v Jordáne, a  po svojom 

zmŕtvychvstaní zveruje apoštolom toto 

poslanie: „Choďte teda, učte všetky 

národy a krstite ich v mene Otca i Syna 

i Ducha Svätého a naučte ich 

zachovávať všetko, čo som vá 

prikázal.“ (Mt 28, 19-20). 

V rannej cirkvi bol krst obradom, 

ktorý ako v pokrstených, tak aj 

v ostatných zúčastnených zanechal 

hlboký dojem. Krstu v tých časoch 

predchádzala niekoľkoročná príprava. 

Počas nej boli kandidáti na krst 

zasväcovaní do tajomstva 

kresťanského života. Predstavoval pre 

nich alternatívu k nezmyselnému 

a bezbožnému zhonu, ktorým sa 

vyznačovala neskoršia antika. Vycítili, 

že až krstom začali skutočne žiť. 

Anselm Grün  vo svojej knihe o krste 

hovorí o pokrstených ako o slobodných 

ľuďoch. Už viac nie sú odsúdení na 

plnenie očakávania iných, ale ich život 

definuje Boh.  

 

Krst im sprostredkoval skúsenosť, že 

Boh je blízko a bezvýhradne ich miluje. 

Zároveň si uvedomili, že v cirkvi našli 

nových bratov a sestry, teda 

spoločenstvo, do ktorého boli prijatí 

bez akýchkoľvek predsudkov, ktoré ich 

však nabádalo k zmysluplnému 

a naplnenému životu.  

Vo svojej pastoračnej práci v úlohe 

farára si uvedomujem, že krst sa dnes 

stáva aj akousi peknou rodinnou 

slávnosťou, možno tradíciou a chýba 

mi u viacerých práve podstata sviatosti. 

Premýšľam, ako ukázať rodičom 

spojitosť krstu ich dieťaťa s ich 

autentickým životom kresťana 

v hlbokom spojení s tajomstvom 

Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania. Na 

druhej strane som povzbudený tými 

rodičmi, ktorí chcú dieťa pokrstiť, aby 

mu mohli odovzdávať vieru, ktorú si 

vážia a sami prežívajú.  

Krstom sa stávame Božími deťmi a 

v spoločenstve cirkvi nazývame Boha 

svojím Otcom. Čím sme bližšie pri 

Bohu, tým máme bližšie aj k sebe 

navzájom. Za tento veľký dar sviatosti 

krstu môžeme poďakovať aj v týchto 

dňoch. Požehnaný čas vám prajem. 

 

                        Martin Novotný, farár  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

14. - 20. január 2019 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

ut 18:00 † Alžbeta Tomiová (pohr.)   po 18:00 † Michal 

st  17:00 † Dušan   ut 6:30 Na úmysel 

pi 18:00 † z rodiny Petrovej   st 18:00 ZBP Marián 

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

     pi 18:00 Na úmysel 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel  

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

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

        

Liturgický kalendár: 

Štvrtok – Sv. Anton, opát 

Nedeľa – 2. nedeľa cez rok 

 

 

 

 

  

 

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Miroslav Dobrík   Bianka Kenderová  

  Eva Dobríková   Mária Kenderová  

         

Upratovanie: 

Od  Mária   Rodina  

19.1. Bubanová   Štecová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

21.– 27. január 2019 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st     po 18:00 † Jozef 

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

ne 10:30 ZBP Anna, Anna   st 18:00 † Anna Golianová 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 ZBP pre Imricha s rodinou 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št      18:00 ZBP František, Martina 

ne 09:00 Za farnosť   ne 7:00 Na úmysel 

 

Liturgický kalendár: 

Pondelok – Sv. Agnesa, panna a mučenica 

Štvrtok – Sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi 

Piatok – Obrátenie  sv. Pavla, apoštol 

Sobota – Sv. Timotej a Títus, biskupi 

Nedeľa – 3. nedeľa cez rok  

 

 
 
 

  

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Eva Dzurová   Lucia Miháliková  

  Štefan Kender   Anastázia Škultétyová  

         

Upratovanie: 

Od  Mária   Alžbeta Poláčková  

26.1. Bubánová   Erika Helcmanovská  



OZNAMY  

 

• Info o zbierkach 

Dnes je januárová zbierka na kostol. 

 

Na kostol a chod farnosti obetovali: 

JP 50 €       ĽŠ 110 €  

Zvyšok zo Štefanskej zábavy 105 € 

Vďaka za finančnú pomoc. 

 

• Koniec vianočného obdobia 

Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána 

(13.1.2019) sa končí vianočné obdobie 

a začína obdobie cez rok, cyklus C. 

 

•  Stretnutie prvoprijímajúcich detí 

V sobotu, 19.1.2019 je o 10:00 hod. 

stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare. 

Zároveň poprosím rodičov detí, aby prišli na 

stretnutie o 11:30 na faru. 

 

• Skúška detského zboru 

V sobotu, 19.1.2019 bude o 10:45 hod. 

skúška detského zboru na fare. Deti budú 

spievať v nedeľu, 20.1.2019 o 10:30 hod. pri 

sv. omši na Pereši.  

 

• Pastoračný prehľad farnosti 2018 

Krsty   22 

Pobirmovaných 20 

Prijímanie detí 21 

Sobáše  9 

Pohreby  14 

Vo farnosti máme 3 mimoriadnych 

rozdávateľov sv. Prijímania. 

 

• Finančný stav na bankových účtoch 

       1.1.2018   31.12.2018 

 

Pereš bank. účet 1 168,00 € 200,83 €   

  

Pereš pokladňa 515,44 € 20,54 € 

 

Pereš úver. účet 34 232,00 € 28 976,00 €  

 

Lorinčík bank. ú. 5 368,22 € 12 363,05 € 

 

Lorinčík pokladňa 641,56 € 440,99 € 

• Info o zveľadení majetku 

Lorinčík: V roku 2018 sme odvodnili 

a zaizolovali základy kostola a tým 

pripravili kostol k sanácii omietky v tomto 

roku 2019.  

 

Pereš: V roku 2018 sme na fare dokončili 

podkrovie, teda priestor pre deti a mladých, 

kde sa radi stretávajú a hrajú.  

 

• Poďakovanie 

Chcem sa poďakovať všetkým vám, ktorí 

pomáhate vo farnosti, či na Pereši, alebo 

v Lorinčíku, aby sa naša farnosť mohla 

pretvárať na živé spoločenstvo.  

Ďakujem zvlášť 

za vaše modlitby,  

za finančné prostriedky,  

za vašu pomocnú ruku pri brigádach,  

za vašu službu 

za organizovanie rozličných podujatí. 

Veľká vďaka. Nech vás a vaše rodinky 

požehnáva náš Nebeský Otec. 

   

• Vtipy 

Aký je rozdiel medzi americkým 

a slovenským dôchodcom?  

Žiadny, obaja si za svoj dôchodok môžu 

kúpiť výlet do Tatier.  

 

Dnes som sa nevyspal.  

A príčina? 

Príčina sa tiež nevyspala. 

 

 

• 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/

