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Posolstvo k svetovému dňu chorých 
 

Drahí bratia a sestry, 

„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ 

(porov. Mt 10, 8).  

To sú slová, ktoré Ježiš povedal, keď posielal 

apoštolov hlásať evanjelium, aby šírili jeho 

kráľovstvo prostredníctvom skutkov 

nezištnej lásky.  

Pri príležitosti 27. svetového dňa chorých, 

ktorého centrálne slávenie sa bude konať 11. 

februára 2019 v Kalkate v Indii, Cirkev – ako 

matka všetkých svojich detí, predovšetkým 

však tých chorých – pripomína, že 

najdôveryhodnejšou cestou evanjelizácie sú 

skutky nezištnej lásky, aké konal milosrdný 

Samaritán.  

Starostlivosť o chorých si vyžaduje 

profesionalitu a jemnocit, nezištné, 

bezprostredné a jednoduché gestá, ako je 

pohladenie, prostredníctvom ktorých dávame 

druhému pocítiť, že je nám „drahý“. Život je 

Božím darom, ako nás upozorňuje svätý 

Pavol: „Čo máš, čo si nedostal?“ (1 Kor 4, 7). 

Práve preto, že je darom, nemožno život 

považovať len za majetok či súkromné 

vlastníctvo, najmä s ohľadom na výdobytky 

medicíny a biotechnológií, ktoré by mohli 

človeka zvádzať, aby podľahol pokušeniu 

manipulovať so „stromom života“ (porov. 

Gn 3, 24).  

Pri príležitosti slávenia Svetového dňa 

chorých v Indii by som chcel – naplnený 

radosťou a obdivom – spomenúť osobnosť 

sv. Matky Terezy z Kalkaty, vzor milosrdnej 

lásky, zviditeľňujúcej Božiu lásku k 

chudobným a chorým.  

 

 

Pri príležitosti jej svätorečenia som 

spomenul: „Matka Tereza bola celou svojou 

bytosťou veľkodušnou rozdávateľkou 

Božieho milosrdenstva, dajúc sa všetkým k 

dispozícii prostredníctvom prijatia a obrany 

ľudského života – toho nenarodeného, ako aj 

toho opusteného a vyradeného. [...] Skláňala 

sa k vychudnutým ľuďom, ponechaným na 

smrť na kraji ciest, pretože videla ich 

dôstojnosť danú im od Boha. Pozdvihla svoj 

hlas pred mocnými tohto sveta, aby spoznali 

svoju vinu za tieto zločiny – zločiny! – 

chudoby, ktorú sami vytvorili. Milosrdenstvo 

bolo pre ňu ,soľou‘, ktorá dávala chuť 

každému jej činu, a ,svetlom‘, ktoré 

prežiarilo temnoty tých, ktorí už viac nemali 

ani slzy pre plač nad svojou chudobou a 

utrpením. Jej misia na periférii miest a na 

existenciálnych perifériách ostáva po dnešné 

dni výrečným svedectvom o blízkosti Boha k 

tým najchudobnejším spomedzi 

chudobných“ (Homília 4. septembra 2016).  

Svätá Matka Tereza nám pomáha pochopiť, 

že jediným kritériom nášho konania musí byť 

nezištná láska ku všetkým, bez ohľadu na 

jazyk, národnosť či náboženstvo. Jej príklad 

nás naďalej vedie k tomu, aby sme otvárali 

perspektívy radosti a nádeje pre ľudstvo a 

predovšetkým pre trpiacich, ktorí potrebujú 

pochopenie a nežnú lásku. Ľudská nezištnosť 

je kvasom konania dobrovoľníkov, ktorí sú 

takí dôležití pre sociálno-zdravotnícky sektor 

a ktorí veľmi presvedčivo žijú spiritualitu 

dobrého Samaritána.  

Pápež František



LITURGICKÝ PREHĽAD  

11. – 17. február 2019 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

ut  08:00 † z rodiny   po 18:00 Za Agnesu  

pi 18:00 † Marta a Pavel   ut 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP  Rod. Šoteková   st 18:00 ZBP pre Leonarda s rod. 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Za ružencové spoločenstvo 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel  

št 18:00 † Matej a Alžbeta    18:00 † z rodiny 

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

        

Liturgický kalendár: 

Pondelok – Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, spomienka 

Nedeľa – 6. nedeľa cez rok  

 

 

 

 

  

 

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Marcela Mitrová   Lucia Miháliková  

  Emília Krešňáková   Karin Šlosárová  

         

Upratovanie: 

Od  Mária   Jozefína Kavuľová  

16.2. Bubanová   Jana Sabolová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

18.– 24. február 2019 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 ZBP Rudolf   po 18:00 † Ondrej a Regina Múdri 

št 14:00 ZBP pre seniorov    ut 6:30 Na úmysel 

pi 18:00 † z rodiny   st 18:00 † Jozef 

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

     pi 18:00 Za Melániu 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Jozef a Agnesa    18:00 ZBP pre manželov (20)  

ne 09:00 ZBP pre Patrika a Luciu s rod.   ne 7:00 ZBP pre Michala 

 

Liturgický kalendár: 

Piatok – Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok 

Sobota – Sv. Polykarp, biskup a mučeník 

Nedeľa – 7. nedeľa cez rok  

 

 

 

 
 
 

  

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Marcel Rinkovský   Ema Urigová  

  Eva Rinkovská   Stazka Škultétyová  

         

Upratovanie: 

Od  Mária   Dana Glovňová  

23.2. Bubánová   Marta Horváthová  



OZNAMY  

 

• Info o zbierkach a daroch 

Dnes je februárová zbierka na kostol. 

 

Na kostol na Pereši obetovali: 

MF 50 € 

EA 100 € 

Vďaka za finančnú pomoc. 

 

• Sviatosť pomazania chorých vo 

farnosti 

Vo štvrtok a v piatok (14.-15.2.2019) 

môžete pri sv. omši prijať sviatosť 

pomazania chorých.  

Túto sviatosť môže prijať každý, kto má 

podlomené zdravie, alebo pribúdajúcim 

vekom cíti, že slabne.  

Chcem vás poprosiť, aby ste túto sviatosť 

prijímali v milosti posväcujúcej, teda aby ste 

pri sv. omši prijali aj eucharistiu. Kto 

potrebuje sviatosť zmierenia, spovedať 

budem pol hodiny pred sv. omšou.  

Chcem vás povzbudiť k prijatiu tejto 

sviatosti.  

 

• Sviatosť zmierenia vo farnosti 

K sviatosti zmierenia môžete pristúpiť: 

Lorinčík št 14.2.2019 od 17:30 hod. 

 

Pereš  pi 15.2.2019 od 17:30 hod.  

  

• 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.  

 

 

• Fašiangové stretnutie seniorov 

Vo štvrtok, 21.2.2019 pozývam seniorov 

z farnosti na fašiangové posedenie na fare. 

Začneme sv. omšou o 14:00 na Pereši.  

Domáce dobroty sú vítané. O pitný režim je 

postarané 😊 

  

• Myšlienky Matky Terezy  

 

o Matka Tereza rozprávala: 

Keď naše sestry prišli do Ruska, vláda nám 

ponúkla jedno poschodie v istej nemocnici. 

Začali sme tam od tých najponíženejších 

robôt a po týždni sme tam mali prvú svätú 

omšu a kňaz nám potom nechal sviatosť v 

skromnom svätostánku. 

Krátko na to prišiel za mnou riaditeľ 

nemocnice a spýtal sa: „Čo sa to deje v mojej 

nemocnici?“ 

„Neviem,“ odpovedala som mu. 

„Sestry sú milšie k pacientom, pacienti 

nekričia, a vôbec, vládne tu akási iná 

atmosféra,“ vysvetľoval doktor. 

A tak som mu povedala: „Pán Ježiš prišiel 

bývať do tejto nemocnice. To On spôsobil 

túto neobyčajnú zmenu, jednoducho svojou 

prítomnosťou.“ 

 

o Ľudia sa stávajú svätými len za cenu 

veľkých obetí, dlhých zápasov, 

neúprosných prenasledovaní a veľkoduš-

ných zriekaní. 

 

o Radosť je sieť, do ktorej môžeme chytať 

duše.  

 

• 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/

