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Misericordia  

 

Oktáva Veľkej Noci sa končí sviatkom 

Božieho milosrdenstva. Milosrdenstvo – 

misericordia sa skladá z dvoch slov: 

miseria (slabosť, úbohosť, pokora) a cor, 

cordis (srdce). Milosrdný je ten, kto má 

srdce, ktoré je plne závislé od Boha. Je to 

srdce, ktoré patrí hriešnikovi. Naša 

slabosť (miseria) ukázanie, predloženie jej 

Bohu, predostretie jej Bohu priťahuje 

Božie milosrdenstvo (misericordia). 

Hovorí o tom jeden príbeh: „Do neba 

prišiel človek s povesťou svätosti. 

Predstúpil pred bránu a sv. Peter mu 

hovorí: „Poznám ťa, ale musíš mi najprv 

na začiatku ukázať svoj účet. Aby si vošiel 

do raja, musíš mať tisíc bodov viery 

a lásky. Povedz, čo všetko si urobil, kým 

si bol na zemi?“ Veriaci s rozhodnosťou 

odpovedá: „Modlil som sa veľa a dobre.“ 

Sv. Peter napísal 5 bodov. „Bol som verný 

svojej manželke.“ 10 bodov. „Vychoval 

som dobre svoje deti.“ 10 bodov. „Konal 

som svedomito svoje povinnosti.“ 10 

bodov. „Učil som mnoho rokov 

náboženstvo nielen svoje, ale aj iné deti.“ 

15 bodov. Sv. Peter pokračuje: „Tisíc 

bodov viery, a láska je ešte ďaleko. 

Doteraz si nazbieral 50 bodov. Čo dobré si 

v živote ešte urobil?“ Človek s povesťou 

svätosti začal strácať dôveru a po krátkej 

úvahe povedal: „Usiloval som sa, ako som 

len najlepšie vedel, odpovedať Božej 

láske.“ Ďalších 50 bodov. Chýbalo mu  

 

 

 

ešte 900 bodov. Vtedy dobrý kresťan 

hovorí: „Zhromaždil som iba 100 bodov, 

ale to, čo držalo moju svätosť na zemi, 

bola veľká dôvera v nesmierne Božie 

milosrdenstvo. Iste na môj účet nejaké 

body priloží aj môj drahý Pán Boh, ktorý 

ma tak miluje.“ Vtedy sa sv. Peter 

pousmial a s radosťou povedal: „Konečne 

máš tisíc bodov. Vojdi do večnej radosti 

nášho Pána.“ 

„Svätý Ambróz na otázku: Prečo Boh 

stvoril človeka? – odpovedá: ´Ďakujme 

Bohu, že dokončil dielo, po ktorom si 

mohol odpočinúť. Stvoril nebesia 

a nedočítal som sa nikde, že by odpočíval. 

Stvoril slnko, mesiac, hviezdy... 

Neodpočíval. Ale keď stvoril človeka, 

odpočinul si, lebo konečne tu bol ktosi, 

komu mohol odpustiť hriechy´.  

Kto sa považuje za spravodlivého, kto 

patrí do klubu slušných ľudí, ľahko 

uznáva spravodlivého Boha. Ale 

kresťanská viera spočíva v prijímaní 

Boha, ktorý je Láska. Sme ochotní prijať 

„stratégiu milosrdenstva“? Je to stratégia, 

ktorá nerešpektuje tradičné pravidlá.“ (A. 

Pronzato) 

Práve pre toto musel zomrieť Ježiš, aby 

splatil naše dlhy. No keďže dlhy narobili 

ľudia, musel ich Otec splatiť sám. Dal 

svojho Syna. V tomto spočíva tajomstvo 

milosrdenstva, že nás bude niečo stáť.  
Br. Rudolf ocd



LITURGICKÝ PREHĽAD  

29. apríl – 5. máj 2019 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

ut 18:00 † Jozef Tažík (pohrebná)   po 18:00 † František, Ladislav, Beáta, Martin 

st 08:00 † Barbora   ut  6:30 Na úmysel  

pi 18:00 † Ján a František   st 18:00 † Mária, Jozef, Mária, Michal 

so 08:00 Za ružencové spoločenstvo   št 6:30 Na úmysel  

ne 10:30 ZBP pre rodinu    pi 18:00 Za ružencové spoločenstvo 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel  

št 18:00 † Juraj a Alžbeta    18:00 Za Michala 

ne 9:00 ZBP Lukáš, Katarína, Peter   ne  7:00 † Bartolomej a Anna 

        

Liturgický kalendár: 

Pondelok – Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, patrónka Európy 

Streda – Sv. Jozef, robotník 

Štvrtok – sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi 

Piatok – sv. Filip a Jakub, apoštoli 

nedeľa – 3. veľkonočná nedeľa 

 
 
 
 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Monika Šolcová   Martinka Telepjanová  

  Dušan Šolc   Michal Telepjan  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Mária   Alžbeta Poláčková  

4.5. Bubánová   Erika Helcmanovská  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

6. – 12. máj 2019 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 08:00 † Martin Kostovčík   po 18:00 † Juraj, Barbora, Juraj a Anna 

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

ne 10:30 ZBP pre rodiny   st 18:00 † Jozef 

     št 6:30  Na úmysel 

     pi 18:00 † Pavol, Lukrécia, Filoména 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Eva     18:00 Za duchovné povolania 

ne 09:00 ZBP Margita (70r) s rodinou   ne 7:00 ZBP pre Annu 

         

Liturgický kalendár: 

Týždeň modlitieb za duchovné povolania 

nedeľa – 4. veľkonočná nedeľa (zbierka na kostol) 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Miroslav Dobrík   Karinka Sabolová  

  Eva Dobríková   Bianka Kenderová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Mária   Petra Pirošková  

11.5. Bubánová   Petra Pirošková  



OZNAMY  

 

• Zbierka 

Prehľad aprílovej zbierky na kostol: 

Lorinčík: 334,70 € 

Pereš:  485,00 € 

Nech Vám Boh odplatí Vašu štedrosť. 

 

Na potreby farnosti obetovali: 

CL 100 €     JH 100 €     Zbor 100 € 

 

• Návšteva chorých 

V piatok, 3.5.2019 navštívim chorých.  

 

• Sviatosť zmierenia 

Vo štvrtok, 2.5.2019 bude o 17:00 hod. 

v Lorinčíku eucharistická poklona a zároveň 

budete môcť prijať sviatosť zmierenia.  

Na Pereši máte možnosť prijať sviatosť 

zmierenia pol hodiny pred každou sv. omšou 

cez týždeň. Na prvý piatok bude po sv. omši 

eucharistická poklona. 

 

• Modlitba za duchovné povolania 

V nedeľu, 5.5.2019 začína týždeň modlitieb 

za duchovné povolania, až do nedele 

Dobrého pastiera – 12.5.2019. Sme pozvaní 

k rozličným modlitbám a pobožnostiam za 

duchovné povolania. Ježiš povedal: „Žatva je 

veľká, ale robotníkov málo. Proste teda Pána 

žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ 

(Mt 9, 37-38) 

 

• Deň otvorených dverí v kňazskom 

seminári 

Na nedeľu Dobrého pastiera, 12.5.2019 bude 

deň otvorených dverí v kňazskom seminári 

v Košiciach, kde študuje aj náš bohoslovec 

František Bujňák. Program si nájdete na 

výveske, alebo na farskej internetovej 

stránke. Zároveň prosme za všetkých 

chlapcov, ktorí sa pripravujú prijať sviatosť 

kňazstva.   

 

 

 

 

 

 

• Oprava fasády na kostole v 

Lorinčíku 

V nedeľu, 12.5.2019 bude veľká zbierka 

v Lorinčíku na opravu fasády kostola. 

Zbierka bude od domu k domu. Chcem vám 

už teraz poďakovať za váš príspevok, ktorý 

pomôže pri oprave fasády kostola. Nech aj 

upravený kostol zobrazuje náš vzťah k viere. 

Nech sa v kostole cítime spoločne dobre 

a ako doma. Zbierka bude po sv. omši, ktorá 

je o 9.00 hod.  

 

• Farský letný tábor v Kysaku 

Cez letné prázdniny organizujeme z farnosti 

letný tábor v Škole v prírode v Kysaku, a to 

od nedele – 18.8.2019 (príchod o 15:00) až 

do piatku, 23.8.2019, kedy sa po obede 

vraciame domov. Cesta tam a späť je 

individuálna. V cene 80 € je zahrnutá strava, 

pitný režim a ubytovanie. Prihlášku si 

nájdete na stolíku v kostole, alebo na farskej 

internetovej stránke. Platí sa aj záloha vo 

výške 40 €. 

 

• Fatimské soboty v Obišovciach 

Každú prvú sobotu sa konajú Diecézne 

Fatimské soboty v Obišovciach. Z našej 

farnosti organizujeme cestu autobusom na 

júnové stretnutie, teda v sobotu 1.6.2019. 

Odchod autobusu je o 08:00 z Pereša (Pereš 

park) a o 8:10 z Lorinčíka (otočka autobusu). 

Cestovné sa rozpočíta a vyzbiera v autobuse. 

Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola. 

Predpokladaný príchod je okolo 13:00 hod.  

 

• Kontakt 

Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej 

Trojice, Košice - Pereš 

Gelnická 55 

040 11 Košice-Pereš 

Martin Novotný, farár     

mobil: 0915 320 819 

email: farnosteres@gmail.com  

www.farnostperes.sk 

mailto:farnosteres@
http://www.farnostperes.sk/

