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Lurdy a sv. Bernadeta 
 

V mesiaci február máme spomienku na 

Pannu Máriu Lurdskú. Keď sa roku 1859 

v Massabielle ukázala Panna Mária prvý raz 

sv. Bernadette Soubiroussovej, nikto netušil, 

že táto dievčina sa stane jej apoštolkou. Prečo 

sa stala svätou?  

Ponúkam vám závet, ktorý napísala 

Bernadeta. Obdivuhodné a tak veľmi 

pravdivé.  

„Vďaka ti, Ježišu, za chudobu mamičky a 

otecka, za starý mlyn, za hrubé dosky nášho 

domu, za prašivé ovce, ktoré som pásavala.  

Vďaka ti, Bože, že som hladovala a nebola 

takmer nikdy nasýtená; vďaka ti za starosť o 

deti a za pasenie oviec.  

Vďaka ti, Bože, za prokurátora i komisára, za 

žandárov, za tvrdé slová pána farára 

Peyramala... Za dni, keď si prišla, Svätá 

Panna, aj za tie, keď si neprišla, budem 

schopná ďakovať až v raji. Za prijaté zauchá, 

za posmešky, za urážky, za tých, ktorí ma 

pokladali za blázna, za podvodníčku, za 

zlodejku, vďaka ti, Mária - Matka. Za to, že 

som nikdy neovládala pravopis, za pamäť, 

ktorú som nikdy nemala, za moju 

nevedomosť a hlúposť, vďaka.  

Ďakujem, lebo keby bolo na zemi iné dievča, 

nevedomejšie a hlúpejšie ako ja, bola by si si 

iste vybrala ju...  

Za moju matku, ktorá zomrela tak ďaleko, za 

bolesť, ktorú mi spôsobil otec, keď prišiel a 

namiesto toho, aby otvoril náruč pre svoju 

malú Bernadetu, mi povedal „sestra Mária 

Bernarda“, vďaka ti, Ježišu.  

 

 

Vďaka, že si mi dal srdce také jemné a citlivé 

a preplnil si ho horkosťou. Vďaka za matku 

prestavenú Jozefínu, ktorá pred otcom 

biskupom vyhlásila, že sa nehodím na nič. 

Vďaka ti, môj Bože, za sarkastické 

poznámky matky magisterky, za jej tvrdý 

hlas, jej iróniu a nespravodlivosť; za všetok 

tvrdý chlieb pokorovania ďakujem ti zo 

srdca, môj Bože. Ďakujem ti, že som bola tá, 

ktorej matka Terézia mohla často opakovať: 

„Nerobte zo seba sväticu!“ Vďaka ti, že som 

mohla byť tá, ktorá bola vystavená toľkým 

skúškam, že moje sestry hovorili o mne: 

„Aké šťastie, že nie sme Bernadetou“.  

Vďaka ti, že som bola Bernadetou, ktorej 

hrozili väznením preto, že som ťa videla, 

presvätá Panna; že sa na mňa ľudia dívali ako 

na zvláštne zviera, na Bernadetu, takú úbohú, 

že keď ma videli, hovorili si: „Á, to je tá?“ 

Nič viac, ako toto úbožiatko.  

Vďaka ti, Bože, za toto moje úbohé telo, 

ktoré si mi dal, za všetky choroby, za moje 

hnisajúce rany, za horúčku, za všetky bolesti 

kruté i bezcitné.  

Vďaka ti, Bože, za túto moju dušu, ktorú si 

mi dal, za púšť a vnútornú prázdnotu, za tvoje 

noci i záblesky svetla, za tvoje tichá i za tvoje 

hromy; za všetko, i za to, že si ďaleko i 

blízko, vďaka, ó, môj Bože, vďaka.“ 

Občas si myslíme: „Svätosť pre mňa  pri 

všetkých mojich problémoch nie je možná“. 

Ale Boh nám chce dať to, čo je nemožné, 

a čím viac sa cítime chudobní, tým viac 

máme prosiť Boha o to, čo je nemožné. 

(br. Rudolf ocd)



LITURGICKÝ PREHĽAD  

28. január - 3. február 2019 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st  18:00 † Andrej   po 18:00 ZBP pre rod. Balogovú  

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

pi 
07:30 

08:00 

Fatimská sobota 

Za ružencové spoločenstvo 
  st 18:00 †Alžbeta, Imrich, Marek, Mária 

ne 10:30 ZBP Ondrej   št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 ZBP pre Janu 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel  

št 18:00 † z rodiny    18:00 † Imrich a Milada 

ne 09:00 ZBP pre Moniku   ne 7:00 † manželia Balážoví a Anna 

        

Liturgický kalendár: 

Pondelok – Sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi 

Štvrtok – Sv. Ján Bosco, kňaz 

Sobota – Obetovanie Pána, sviatok 

Nedeľa – 4. nedeľa cez rok  

 

 

  

 

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Jozef Hovanec   Anna Horváthová  

  Gabriela Hovancová   Miro Daňo  

         

Upratovanie: 

Od  Mária   Petra Pirošková  

2.2. Bubanová   Petra Pirošková  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

4.– 10. február 2019 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 ZBP Veronika a Ladislav   po 18:00 Za rodinu Vladimíra 

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

ne 10:30 ZBP rod. Šteinová   st 18:00 Za Dušana 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 † Miroslav a Helena 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Martin    18:00 † Vincent 

ne 09:00 ZBP pre Gabrielu s rodinou   ne 7:00 † Juraj a Agnesa Lackovci 

 

Liturgický kalendár: 

Utorok – Sv. Agáta, panna a mučenica 

Streda – Sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci 

Nedeľa – 5. nedeľa cez rok (zbierka na kostol) 

 

 

 

 
 
 

  

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Ján Bujňák   Karinka Sabolová  

  Mária Bujňáková   Janka Sabolová  

         

Upratovanie: 

Od  Mária   Ľubica Šuťáková  

9.2. Bubánová   Dagmara Závadská  



OZNAMY  

 

• Info o zbierkach 

Prehľad januárovej zbierky na kostol: 

Lorinčík  228,00 € 

Pereš  500,90 € 

 

Na kostol na Pereši obetovali: 

Pracovný kolektív 90,00 € 

 

Vďaka za finančnú podporu. 

Najbližšia februárová zbierka na kostol bude 

v nedeľu, 10.2.2019.  

 

• Návšteva chorých 

V piatok, 1.2.2019 navštívim chorých 

a zároveň im vyslúžim sviatosť pomazania 

chorých.  

 

• Sviatosť zmierenia vo farnosti 

K sviatosti zmierenia môžete pristúpiť: 

Lorinčík št 31.1.2019 od 17:00 hod. 

+ Eucharistická adorácia. 

Pereš  pol hodiny pred každou  

sv. omšou 

 

• Požehnanie hrdla na sv. Blažeja 

V nedeľu po sv. omši môžete prijať 

Svätoblažejské požehnanie (požehnanie 

hrdla - 3.2.2019) 

 

• Modlitba ruženca a výmena 

tajomstiev na Pereši 

Členov ružencového spoločenstva na Pereši 

chcem pozvať k spoločnej modlitbe ruženca 

v kostole Najsv. Trojice a to stále na prvú 

nedeľu v mesiaci o 14:30 hod. Najblišia 

spoločná modlitba ruženca bude 3.2.2019. 

Po modlitbe si zároveň vymeníte tajomstvá. 

 

• Fatimská sobota vo farnosti 

Každú prvú sobotu v mesiaci je v kostole 

Najsv. Trojice spoločná modlitba ruženca 

(fatimská sobota) o 7:30 hod. a po nej je sv. 

omša obetovaná za členov Ružencového 

spoločenstva. Členov ružencového 

spoločenstva chcem zvlášť pozvať na túto 

sv. omšu.  

• Výročie sobáša 

Manželia, ktorí máte toho roku manželské 

jubileum (25, 50, 60 či 65 rokov manželstva) 

ste o. Arcibiskupom srdečne pozvaní na 

slávnosť do katedrály sv. Alžbety 

v Košiciach.  

25 rokov manželstva si s vami o. Arcibiskup 

pripomenie 26. mája o 15:00 hod. 

v katedrále. Nahlásiť sa môžete najneskôr do 

1. apríla u svojho farára.  

50, 60 a 65 rokov manželstva si s vami o. 

Arcibiskup pripomenie 13. októbra o 15:00 

hod. v katedrále. Nahlásiť sa môžete 

najneskôr do 1. októbra u svojho farára.  

 

• Povolanie ku kňazstvu 

Kto z vás cíti povolanie ku kňazstvu, môže 

sa prihlásiť do Kňazského seminára 

v Košiciach. Prihlášky treba poslať do 31. 

marca 2019.  

 

• Vtip 

V autobuse hovorí revízor: 

Váš lístok! 

 Môj lístok? 

Váš lístok! 

 Môj lístok? 

Človeče, vy ste hluchý? 

 A vy ste čo, doktor? 

 

Aký šport pestujú dôchodcovia? 

Orientačný beh z lekárne do lekárne. 

 

Jedno pivo a hotdog s horčicou, prosím. 

A máte už 18? Tak s kečupom. 

 

• 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/

