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Starostlivosť pastiera
Mať dobrého šéfa v práci je veľké
šťastie. Predstavujem si teda šéfa, ktorý
vie byť ľudský, je odborníkom na svojom
mieste, má víziu pre svoj tím a ak treba,
nevyhýba sa ani potrebným osobným
rozhovorom. Určite môžeme hovoriť
a ďalších a ďalších kvalitách dobrého
šéfa. Je potom radosťou pracovať
v dobrom tíme. Platí to aj opačne. Šéf by
mal tiež rád ľudí, ktorí radi prispejú
svojou prácou, talentom, múdrosťou,
a ľudskosťou, aby sa vytvorilo dobré
pracovné prostredie. Podobne by sme
mohli hovoriť o fungujúcej rodine, či
dobrej partii známych.
Dnes máme pred sebou Dobrého
Pastiera. Je naším vodcom. On sám hovorí
o sebe že je cesta, pravda a život. Pozýva
nás, aby sme ho nasledovali, lebo chce,
aby sme mali život v plnosti.
Ježiš veľmi dobré pozná úskalia našich
životov. Sám na seba prijal ľudskú
prirodzenosť a žil medzi nami podobný vo
všetkom, okrem hriechu. Veľmi často
rozprával o svojom Otcovi, ktorý je na
nebesiach. Prišiel, aby plnil Otcovu vôľu.
K tomu pozýva aj nás. Apoštolov naučí
modlitbu Otče náš a porozpráva im veľa
podobenstiev, aby prenikali do Božej
lásky
a nekonečného
Božieho
milosrdenstva. Vie pohladiť, povzbudiť,
ale vie aj zvýšiť hlas. Určite si spomeniete
na poriadok, ktorý urobil v chráme.
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V Ježišovi máme Dobrého Pastiera,
ktorý sa ku nám skláňa v čase skúšok či
utrpenia a bolesti. Berie si nás na svoje
plecia. Môžeme si to tiež tak prežiť.
V modlitbe ho poprosme, aby si nás
zobral na svoje plecia. Odovzdajme mu
svoje náročné chvíle a užime si pohľad
z jeho pliec. Asi sa to veľmi často
opakuje, ale aj o tom je modlitba –
v dôvere sa pritúliť na plecia Dobrého
Pastiera, podobne ako sa dieťa vie hodiť
okolo krku svojim rodičom. Skúsme si len
tak sadnúť a v pokoji sa pomodliť:
Pán je môj pastier, nič mi nechýba:
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám,
dušu mi osviežuje.
Vodí ma po správnych chodníkoch,
verný svojmu menu.
I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého,
lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica,
tie sú mi útechou.
Prestieraš mi stôl
pred očami mojich protivníkov.
Leješ mi olej na hlavu
a kalich mi napĺňaš až po okraj.
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom
mnoho a mnoho dní.

LITURGICKÝ PREHĽAD
13. – 19. máj 2019
PEREŠ:

KLÁŠTOR :

st 18:00 † Andrej, Mária, Irena

po 18:00 Za všetky potratené deti

pi 18:00 † Helena a Eugen

ut 06:30 Na úmysel

ne 10:30 Prvé sv. prijímanie – za deti

st 18:00 Za pracovný kolektív
št 06:30 Na úmysel
pi 18:00 Na úmysel

LORINČÍK:

so 06:30 Na úmysel

št 18:00 † Štefan

18:00 † Jaroslav

ne 09:00 ZBP Anton Dučaj

ne 07:00 ZBP pre Moniku s rodinou

Liturgický kalendár:
Pondelok – Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Utorok – sv. Matej, apoštol
Štvrtok – Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník
Nedeľa – 5. veľkonočná nedeľa

LORINČÍK

PEREŠ

Lektori na nedeľu:
Eva Dzurová
Prvoprijímajúce
Štefan Kender

deti
Upratovanie:

Od
18.5.

Mária

Rodičia prvoprij.

Bubánová

detí

LITURGICKÝ PREHĽAD
20. – 26. máj 2019
PEREŠ:

KLÁŠTOR :

st 18:00 † Juraj

po 18:00 † Jozef

pi 18:00 † Justína Janitorová (1. výr.)

ut 06:30 Na úmysel

so 15:00 Ladislav a Simona (sobáš)

st 18:00 † Miroslav

ne 10:30 Za kolektív

št 06:30 Na úmysel
pi 18:00 ZBP Ján a Irena s rodinou

LORINČÍK:

so 06:30 Na úmysel

št 18:00 † Alžbeta, Štefan, Ladislav

18:00 † rodičia z oboch strán
ne 07:00 † starí rodičia

ne 09:00 ZBP pre Margitu

Liturgický kalendár:
Streda – sv. Rita z Cascie, rehoľníčka
Nedeľa – 6. veľkonočná nedeľa

LORINČÍK

PEREŠ

Lektori na nedeľu:
Jozef Hovanec
Erika Kandráčová
Gabriela Hovancová

Mária Kenderová

Upratovanie:
Od
25.5.

Mária

Ľubica Šuťáková

Bubánová

Dagmara Závadská

OZNAMY
• Info o zbierkach
Dnes je májová zbierka na kostol.
V Lorinčíku je veľká zbierka od domu
k domu na obnovu fasádnej omietky na
kostole sv. Vavrinca.
V zbierke na Boží hrob sme z našej farnosti
odoslali 140,00 €.
Zbierka na seminár, ktorá má byť na túto
nedeľu dobrého pastiera bude budúcu
nedeľu, 19.05.2019.
Na potreby farnosti obetovali:
Bohuznáma rodina 500 € (na čítačku textov)
p.K
100 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary.
• Prvé sväté prijímanie
V sobotu,
18.05.2019
prijmú
prvorpijímajúce deti sviatosť zmierenia
a v nedeľu, 19.05.2019 bude o 10:30 hod.
slávnosť Prvého sv. prijímania v kostole
Najsv. Trojice na Pereši. Sviatosti prijme 13
detí. Prosme za deti, ako aj za ich rodiny, aby
sa týmito sviatosťami užšie spájali s Kristom
a žili svoju kresťanskú vieru.
• Sviatosť manželstva
Sviatosť manželstva chcú dňa 25.5.2019
o 15:00 hod. v kostole Najsv. Trojice na
Pereši prijať títo snúbenci:
Ladislav Halász, bytom Košice Pereš
a Simona Lengyelová, bytom Košice Furča.
• Pochod za život - príprava
22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční
ďalší pochod za život. V každej farnosti
hľadáme jedného farského delegáta, ktorý sa
bude viac venovať tejto téme a bude priamo
dostávať info z tímu pre pochod za život. Ak
máte chuť pre túto službu, dajte mi vedieť.
S vďakou Martin Novotný, farár

• 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 do
piatku, 17. mája 2019 v sakristii kostolov.
Predpokladaný príchod je okolo 13:00 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 €.
• Vtip
Manželia umreli a dostali sa do neba. Obaja
obdivujú tú nádheru - presne ako napísal sv.
Pavol: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo...
Zrazu sa muž otočí k svojej manželke a hovorí:
- Vidíš, keby si nám nevarila tak prísne diétne,
mohli sme tu byť už pred dvadsiatimi rokmi!
• 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

