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Mária a Duch Svätý 
 

O pár dní sa končí mesiac máj a začína 

sa deviatnik pred Turícami. Akú úlohu 

mal Duch Svätý v živote Márie?  

Všetko sa točí okolo mamy. Keď sme 

chorí voláme mamu, keď potrebujeme 

navariť, oprať, žehliť, alebo hľadáme 

útechu voláme mamu.  

Život Márie z Nazareta bol od samého 

jej zrodu spojený s Duchom Svätým. Bola 

uchránená od dedičného hriechu. Sám 

Gabriel jej hovorí, že ju zatieni moc 

Najvyššieho. (porov. Lk 1)  

Mária bola plná Ducha Svätého. Po 

Nanebovstúpení Ježiša, ako o tom 

spomína evanjelista Lukáš v Skutkoch 

apoštolov, Mária zostávala s učeníkmi vo 

Večeradle, kde „všetci jednomyseľne 

zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, 

s Ježišovou matkou a jeho bratmi.“ (Sk 1, 

14)  

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno 

na tom istom mieste a všetkých naplnil 

Duch Svätý a začali hovoriť inými 

jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. (Sk 

2, 1.4)  

Mária spolu s apoštolmi získala Ducha 

Svätého. Znamená to, že ho ešte nemala? 

Mária bola už naplnená Duchom ešte pred 

Turícami, ale v období Turíc k nej 

„prichádza s novou úlohou. Pri zvestovaní 

spôsobil Duch v nej to, že sa stala Matkou 

Božieho Syna, ale Turíce z nej spravili 

Matku Cirkvi.“ 

 

 

Stala sa matkou modliacej sa Cirkvi. 

Cirkvi, ktorú naplnil Duch Svätý, ktorého 

prisľúbil Ježiš. Úloha Márie vo Večeradle 

spočívala v tom, že povzbudzovala 

učeníkov svojou prítomnosťou 

a príkladom vlastnej modlitby k vytrvalej 

modlitbe. Aj po Turícach ako Matka 

spoločenstva, ktoré tvorili apoštoli ale aj 

tvoriaca sa Cirkev bola tou, ktorá 

zjednocovala všetkých v duchu lásky. 

Mária nabádala k jednote a láske. 

Matka trpí, keď sú jej deti rozvadené 

a rozhádané; keď sú medzi nimi spory. 

Nemá väčšej túžby ako zaviesť pokoj. 

A preto Márii, ktorá je Matkou Cirkvi, 

veľmi záleží na tom, aby aj Cirkev bola 

jednotná. Egoizmus rozbíja, kým láska 

musí spájať.  

Mária ako starostlivá matka, otvorená 

na Ducha Svätého je tou, ktorá ako sa 

modlíme pri vzývaní počas Sekvencie 

k Duchu Svätému očisťuje, čo je skalené, 

napravuje čo je zblúdené...  

My, svojím životom, našou túžbou po 

svätosti a pri pomoci Ducha Svätého 

máme byť tvorcami pokoja vo svete 

a spolutvorcami jednoty Ježišovej Cirkvi. 

Mária, matka Cirkvi, plná Ducha 

Svätého a jeho nevesta nech nás učí pravej 

láske, ktorej ovocím je jednota sŕdc 

a myslí.  

 

(br. Rudolf ocd) 



LITURGICKÝ PREHĽAD 

27. máj – 2. jún 2019 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 08:00 Na úmysel   po 18:00 ZBP pre Martina a Máriu 

št 18:30 † Štefan   ut 06:30 Na úmysel 

pi 18:00 † Jozef   st 18:00 ZBP pre manželov 

ne 10:30 Za kolektív   št 06:30 † Agnesa 

     pi 18:00 † Regina a Tomáš 

LORINČÍK:   so 06:30 Na úmysel  

št 17:30 Jubilanti (50) a Mária (70)    18:00 
† Vincent, Jozef, Martin, 

Tomáš 

ne 09:00 ZBP pre rodinu   ne 07:00 † Imrich, Paulína a starí rod. 

         

Liturgický kalendár: 

Štvrtok – Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok 

Sobota – sv. Justín, mučeník 

Nedeľa – 7. veľkonočná nedeľa (zbierka na masmédia) 

 

 

 

 

 

 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Ján Bujňák   Karin Šlosárová  

  
Mária Bujňáková   Janka Sabolová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Mária   Dana Glovňová  

1.6. Bubánová   Marta Horváthová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

3. – 9. jún 2019  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Barbora   po 18:00 Za duchovné povolania 

pi 18:00 † Kristína a Pavol    ut 06:30 Na úmysel 

so 08:00 Za ružencové spoločenstvo   st 18:00 Za obrátenie Dagoberta 

ne 10:30 ZBP Martin   št 06:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Za ružencové spoločenstvo 

LORINČÍK:    so 06:30 Na úmysel 

št 18:00 † Pavol    18:00 ZBP pre rod. Horváthovú 

ne 09:00 Hradbová   ne 07:00 ZBP pre rodiny 

         

Liturgický kalendár: 

Pondelok – sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci 

Streda – sv. Bonifác, biskup a mučeník 

Nedeľa – Zoslanie Ducha Svätého (zbierka na kostol) 

 
 
 
 

 
 
 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Marcela Mitrová   Anna Horváthová   

  
Emília Krešňáková   Miro Daňo  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Mária   Anna Horváthová  

8.6. Bubánová   Martina Pajtášová 
 

 



OZNAMY  

 

• Info o zbierkach 

Prehľad májovej zbierky na kostol: 

Lorinčík:  3.850,00 € 

Pereš:     426,90 € 

 

Prehľad zbierky na seminár: 

Lorinčík: 110,00 € 

Pereš:    42,00 € 

 

Pán Boh zaplať za vašu finančnú podporu.  

 

Budúcu nedeľu, 2.júna bude zbierka na 

masmédia a júnová zbierka na kostol bude 

9.6.2019. 

 

• Návšteva chorých 

V piatok, 7.6.2019 budem chodiť ku chorým 

vo farnosti.  

 

• Sviatosť zmierenia – prvý piatok 

Sviatosť zmierenia môžete v Lorinčíku prijať 

vo štvrtok, 6.6.2019 od 17:00 h. Zároveň 

bude možnosť adorácie.  

Na Pereši môžete prijať sviatosť zmierenia 

pred každou sv. omšou, okrem nedele.  

V stredu je po večernej sv. omši možnosť 

adorácie a modlitby za farnosť.  

 

• Sviatosť manželstva 

Sviatosť manželstva chcú dňa 8.6.2019 

o 17:00 hod. v kaplne sv. Michala 

v Košicach prijať títo snúbenci: 

Daniel Kolesár, bytom Nižný Klatov 

a Katarína Strýčková, bytom Košice 

Lorinčík.  Modlime sa za našich snúbencov.  

 

• 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.  

 

 

• Prikázaný sviatok – 30.5.2019 
Vo štvrtok, 30.05.2019 máme prikázaný 

sviatok Nanebovystúpenie Pána.  

 

• Júnová sobota 
V sobotu, 1.6.2019 je diecézna fatimská sobota 

v Obišovciach. Nakoľko sa prihlásilo iba zopár 

ľudí, nepôjdeme autobusom, ale individuálne 

autami. Program začína o 9:00 hod.  

Ak máte záujem pridať sa ku nám autom, dajte 

mi vedieť, aby som to vedel lepšie 

zorganizovať. S vďakou farár Martin. 

 

• Novéna k Duchu Svätému 

Na Turíce, sviatok zoslania Ducha Svätého 

na Cirkev, sa pripravme skrze 

modlitbu Deviatnika k Duchu Svätému. Je to 

silná modlitba, ktorá nám má pomôcť otvoriť 

sa pôsobeniu tretej božskej osoby 

Najsvätejšej Trojice v našich životoch. 

 

Modlitba: 

Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich 

veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky. 

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.  

A obnovíš tvárnosť zeme.  

 

Modlime sa: 

Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich 

svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, 

aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je 

správne a vždy sa radovali z jeho útechy a 

posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. 

 

• 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/

