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Post factum
Henryk Sienkiewicz napísal povesť Quo
vadis? Na konci knihy je opísaná udalosť,
keď Peter odchádza z Ríma a na Via
Appia stretne Ježiša. Pýta sa ho: „Quo
vadis, Domine? Kam ideš Pane?“ Ježiš
odpovedá: „Idem sa do Ríma, aby som sa
dal druhý raz ukrižovať“. Vtedy Peter
pochopil a vrátil sa aj on. Možno aj nám
by sa dnes zišlo odpovedať na otázku:
Quo vadis, kam ideš, Slovensko?
Často sa môžeme cítiť ako Židia, ktorí aj
napriek tomu, že odišli z Egypta, stále
mali v sebe túžbu vrátiť sa naspäť. Cestou,
ktorou kráčal vyvolený ľud, sa mu
neponúkalo nič, čo by sa dalo porovnať
s dobrou zemou Egypta, kde nechýbala
potrava a ako – taká bezpečnosť. Vidíme,
že šomrú už od prvej chvíle putovania:
niet tu vody, niet tu bezpečnosti a ani
mäsa... Ľud žiali za navyknutým životom
a hoci ten život v Egypte bol ťažký,
predsa mu dával prednosť pred niečím
lepším, ako mu ponúkal Boh. Ďaleko od
Boha však na nich padá jedno nešťastie za
druhým. Nevernosť v SZ bola práve
výčitkou, že svojou nevernosťou opúšťali
Boha. V knihe Jeremiáša sa píše: „Ak si
národ zmenil bohov - nuž to ani nie sú
bohovia! Môj národ však zamenil svoju
slávu za čosi bezvládne. Zdeste sa nad
tým, nebesá, zhrozte sa veľmi, preveľmi,
hovorí Pán. Veď dvoch ziel sa dopustil
môj ľud: mňa opustili, prameň živých vôd,

aby si vykopali popraskané cisterny, ktoré
vodu udržať nemôžu.“ (Jer 2,13)
Hneď na začiatku putovania po púšti sa
Židia zastavili pri mieste zvanom Márá.
Potom, ako prešli cez Červené More boli
na púšti tri dni. Nenašli vodu. Boli
smädní. Videli pred sebou veľkú mláku na púšti. Lenže tá voda nebola pitná; bola
horká. A ľud reptal proti Mojžišovi: „Čo
budeme piť?“ On volal k Pánovi a Pán mu
ukázal drevo, a keď ho hodil do vody,
vody zosladli. A Boh povedal: „Ak budeš
počúvať hlas Pána, svojho Boha, a budeš
robiť to, čo je v jeho očiach správne,
a poslúchneš jeho rozkazy... potom ťa
nezastihnem takými biedami, lebo ja Pán
som tvoj lekár.“ (porov. Ex 15, 23-25)To
drevo, o ktorom je reč pri putovaní po
púšti je pre nás predzvesťou kríža.
Skúsenosť 40 – ročného putovania,
zbavovania
sa
závislosti
a zabezpečovacích systémov ich prinútila,
aby sa spoliehali iba na Boha, lebo Boh sa
pre nich, putujúcich po púšti, chcel stať
všetkým.
Kríž je protirečením života a smrti
a zároveň poukazuje na to, že smrť je
podmienkou vyššieho života. Musia
všetci králi zeme sedieť na zlatých
trónoch? Čo keby sa izraelský kráľ
rozhodol vládnuť z kríža nie mocou nad
telami, ale láskou nad ich srdcami? Toto
urobil Ježiš.
(br. Rudolf ocd)

LITURGICKÝ PREHĽAD
1. – 7. apríl 2019
PEREŠ:

KLÁŠTOR :

st 18:00 † Jarmila Šoltesová

po 18:00 ZBP pre Jozefa s rodinou

pi

17:30 Krížová cesta

18:00 † Peter (1. výročie)
07:30 Fatimská sobota
so
08:00 Za ružencové spoločenstvo
10:30 ZBP Viktória a Jozef
ne
14:30 Krížová cesta

ut 06:30 Na úmysel
st 18:00 † Margita a Helena
št 06:30 Na úmysel
pi 18:00 Za ružencové spoločenstvo

LORINČÍK:

so 06:30 Na úmysel

št 18:00 † Ondrej a Mária
09:00 ZBP pre Jozefa s rodinou
ne
14:00 Krížová cesta

18:00 † Vincent
ne 07:00 † Štefan a Helena

Liturgický kalendár:
Nedeľa – 5. pôstna nedeľa

LORINČÍK

PEREŠ

Lektori na nedeľu:
Štefan Kender
Anna Horváthová
Eva Dzurová

Miro Daňo
Upratovanie:

Od

Mária

Viera Šlosárová

6.4.

Bubánová

Janka Hulíková

LITURGICKÝ PREHĽAD
8. – 14. apríl 2019
PEREŠ:

KLÁŠTOR :

st 18:00 † r. Štofančíková, Hatalová

po 18:00 Za pracovný kolektív

pi
ne

17:30 Krížová cesta

ut 06:30 Na úmysel

18:00 † Martin (pohrebná)
10:30 Za kolektív

st 18:00 Za duchovné povolania

14:30 Krížová cesta

št 06:30 Na úmysel
pi 18:00 ZBP pre rod. Mariana a Janky

LORINČÍK:

so 06:30 Na úmysel

št 18:00 † Vincent Kender (1. výr.)
09:00 ZBP pre rodinu a † z rodiny
ne
14:00 Krížová cesta

18:00 Za požehnanie pre Michala
ne 07:00 † Jaroslav

Liturgický kalendár:
Pondelok – Zvestovanie Pána, slávnosť
Nedeľa – Kvetná nedeľa (zbierka na kostol)

LORINČÍK

PEREŠ

Lektori na nedeľu:
Jozef Hovanec
Janka Sabolová
Gabriela Hovancová

Karinka Sabolová

Upratovanie:
Od
13.4.

Mária

Terézia Stajková

Bubánová

Veronika Stajková

OZNAMY
• Info o zbierkach
Prehľad marcovej zbierky na kostol:
Pereš
443,35 €
Lorinčík
215,00 €
Prehľad zbierky na charitu
Pereš
125,70 €
Lorinčík
80, 50 €
Na Kvetnú nedeľu, 14.4.2019 bude aprílová
zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za vaše
dary.
• Pobožnosť krížovej cesty
V tomto pôstnom čase vás chcem pozvať na
pobožnosti krížovej cesty v našej farnosti.
Touto pobožnosťou sprevádzame Ježiša na
jeho krížovej ceste a zároveň sa chceme učiť
prijať vlastný kríž.
Lorinčík

nedeľa o 14:00 hod.

Pereš

piatok o 17:30 hod.
nedeľa o 14:30 hod.

• Upratovanie kostola na Pereši
V sobotu, 30.3.2019 bolo upratovanie
kostola na Pereši. Chcem sa poďakovať
všetkým, ktorí prišli pomôcť. Som rád, že ste
prišli toľkí a poriadne ste upratali ako
interiér, ako aj exteriér. Vďaka tak rímskoako aj gréckokatolíkom.
• Upratovanie kostola v Lorinčíku
V sobotu, 6.4.2019 bude od 9:00 hod.
upratovanie interiéru a exteriéru kostola sv.
Vavrinca v Lorinčíku. Môžete si so sebou
priniesť hrable, prípadne fúrik. Pri vstupe
bude pripravený veľkokapacitný kontajner
na veci z hrobov.
• Krížová cesta
Plánujeme hranú krížovú cestu, ktorú si pre
vás pripravujú prvoprijimajúce deti. Viac
info sa dozviete v týždni na internete,
prípradne budúcu nedeľu pri oznamoch. Deti
majú nácvik v sobotu, 6.4.2019 na fare.

• Divadelné predstavenie v Košiciach
V sobotu a v nedeľu (13.-14.4.2019) bude
o 17:00 hod. v Divadle Grand (Jumbo
centrum) muzikálová rozprávka Legenda
o zakliatom meste v podaní Divadlo Ad1.
Predstavenie je plné hudby, tanca, humoru.
Je rovnako príťažlivé pre veľkého i malého
diváka. Lístky na sobotňajšie predstavenie si
môžete objednať do 3.4.2019 telefonicky
u farára (0915 320 819).
• Kvetný víkend v Poľsku
Do stredy, 3.4.2019 sa môžete prihlásiť na
Kvetný víkend v Poľsku (Spotkanie Mlodych
Archidiecezji Przemyskiej.) Cena ostáva
nezmenená - 10 eur. Poliaci nám ponúkajú
rôzne prednášky na tému, diskusiu v
skupinkách, workshopy, modlitba pri kríži na
hranici štátov, palmový sprievod a iné
aktivity.
Viac informácií a prihlasovanie:
premladez.sk
• Ekumenický sprievod
V mene Ekumenického spoločenstva cirkví a
náboženských spoločností na území mesta
Košice, Vás srdečne pozývame na
25.Ekumenický veľkopiatkový sprievod,
ktorý sa uskutoční dňa 19.4.2019 o 13.00
hod.,so začiatkom pred Evanjelickým
chrámom a.v.,na Mlynskej č. 23 v
Košiciach,a bude pokračovať ulicami centra
mesta. Tohtoročná téma je : Opustený Ježiš.
• 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

