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Boh uprostred nás
Raz večer, keď sa chudobný sedliak vracal z
trhu, zbadal, že nemá pri sebe modlitebnú
knižku. Vtedy sa mu uprostred lesa zlomilo
koleso na voze. Sedliak ľutoval, že tento deň
skončí bez toho, aby sa pomodlil.
Preto povedal: „Pane, urobil som niečo
nemúdreho. Dnes ráno som bez modlitebnej
knižky odišiel z domu a mám takú zlú pamäť,
že ani jednu modlitbu neviem naspamäť.
Preto urobím toto: päť ráz pomaly poviem
celú abecedu a ty, ktorý poznáš všetky
modlitby, si môžeš poskladať písmenka a
urobiť z nich modlitby, na ktoré ja sa neviem
rozpamätať.“
A Pán povedal svojim anjelom: „Toto je
nepochybne najkrajšia modlitba zo všetkých,
ktoré som dnes počul, lebo vychádza z
jednoduchého a úprimného srdca.“
Milí Perešania a Lorinčania, tento krátky
príbeh sa nám môže jednoducho prihovoriť
v týchto našich dňoch. Modlitebnou knižkou
je v našom prípade kostol, ktorý zostáva
zatvorený. Nemáme možnosť zúčastniť sa
sv. omší a prijať sviatosti zmierenia
a Eucharistiu, ako sme zvyknutí.
Môžeme si povedať ako ten sedliak, ktorý
nevedel ani jednu modlitbu naspamäť, že ani
mi si nevieme urobiť omšu doma, nevieme
prežiť veľkonočné trojdnie tak ako v kostole.
Takúto situáciu nezažili ani tí najstarší
spomedzi nás.
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Sedliak našiel spôsob, za ktorý ho Pán
pochválil a to bola modlitba jednoduchého
a úprimného srdca.
Drahí moji najbližší, chcem sa vám ako váš
farár prihovoriť, alebo skôr vás povzbudiť, či
uistiť, že Boh vidí modlitby nášho
jednoduchého a úprimného srdca. Vieme si
doma otvoriť Bibliu, môžeme sledovať
duchovný
program
prostredníctvom
rozličných médií.
Evanjelista Matúš píše: „Keď sa ty ideš
modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou
dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je
v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on
vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6, 6)
„A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás
na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek,
dostanú to od môjho Otca, ktorý je na
nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja
zhromaždení v mojom mene, tam som ja
medzi nimi.“ (Mt 18, 19-20)
Naše myšlienky, obavy a otázky, aké to len
bude pri zatvorených kostoloch môžeme tak
pomaly pretvárať svojimi jednoduchými
a úprimnými modlitbami.
Nech sú vám k tomu inšpiráciou aj mnohé
pomocné texty, ktoré si nájdete na farskej
internetovej stránke: www.farnostperes.sk
V jednoduchej a úprimnej modlitbe za vás
Martin Novotný, farár.

Prehľad úmyslov svätých omší
Dátum

Deň

1.4.2020
2.4.2020
3.4.2020
4.4.2020
5.4.2020

Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

8.4.2020
9.4.2020
10.4.2020
11.4.2020
12.4.2020

Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Úmysel

Sviatok

Kvetná
nedeľa
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Biela sobota
Veľkonočná
nedeľa

+ Štefánia
+ Štefan a Magdaléna (Lo)
+ rod. Hatalová, Štofančíková
Za členov ružencového spoloč.
ZBP pre Veroniku (Lo)
ZBP pre Michala
+ František - 5. výročie (Lo)
18:00 Za kňazov
15:00
19:30 Za farnosť
10:30 Za farnosť

13.4.2020 Pondelok
14.4.2020 Utorok
16.4.2020 Štvrtok
17.4.2020 Piatok
19.4.2020 Nedeľa Nedeľa Božieho
Milosrdenstva

+ Juraj, Alžbeta, Martin
+ Mária, Jozef (Lo)
+ Terézia Semanová (Lo)
+ František
ZBP pre Jozefa s rodinou (Lo)
ZBP pre Bartolomeja a Martu

22.4.2020
23.4.2020
24.4.2020
26.4.2020

Streda
Štvrtok
Piatok
Nedeľa

+ Katarína
+ Jozef Dzuro - 1. výročie (Lo)
+ Valika Hegerová
ZBP pre Máriu a Lukáša (Lo)
ZBP pre Viktora

29.4.2020
30.4.2020

Streda
Štvrtok

3. Veľkonočná
nedeľa

+ Eugen
+ Jozef

Úmysly sv. omší budú odslúžené bez účasti ľudu až do času,
kedy skončí karanténa.

Všeobecné pokyny v Košickej
arcidiecéze
Farské kostoly sú otvorené iba pre súkromnú
modlitbu bez toho, aby sa organizovali.
(Kostoly na Pereši a v Lorinčíku zostávajú
nateraz zatvorené.)
Verejné bohoslužby, spoločné pobožnosti,
procesie a farské stretnutia sa nekonajú.
Počas tohto obdobia sú veriaci dišpenzovaní
od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši.
Odporúča sa, aby sa veriaci pripojili
prostredníctvom médií k vysielanej sv. omši
a nezabúdali na prax duchovného svätého
prijímania.
Kňazi denne súkromne slúžia sv. omše na
dohodnuté úmysly, ibaže by si veriaci žiadali
preložiť daný úmysel na iný termín.
Prenos bohoslužieb:
TV LUX
pondelok – piatok 7.00, 12.00 a 18.30;
sobota 7.00 a 18.30;
nedeľa 10.00 a 18.30
Rádio Lumen 8.30 a 18.00;
Rádio Regina pondelok – piatok 17.30

Sviatostná služba
Krst, birmovanie, prijatie do Cirkvi, sobáš a
pohrebné obrady môžu byť vykonávané
s tým, že účasť veriacich je obmedzená iba
na bezprostrednú rodinu.
Vysluhovanie
sviatosti
zmierenia
a pomazania chorých je obmedzené na
nevyhnutné
prípady.
(Obráťte
sa
telefonicky, alebo mailom na farára.)

Veriaci majú byť informovaní o dôležitosti
dokonalej ľútosti: „Keď ľútosť pochádza
z lásky k Bohu milovanému nadovšetko,
volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky).
Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy;
dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov,
ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k
sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“
(Katechizmus, 1452).
V nemocniciach duchovnú službu chorým
a zomierajúcim vykonávajú iba nemocniční
kňazi.

Zmeny v programe
Termíny Prvého sv. prijímania a birmovania
môžu byť zmenené.
Pokračovanie vo farskej katechéze na prvé
sv. prijímanie a sviatosť birmovania bude
po otvorení škôl.
Arcidiecézne stretnutie mladých v Snine a
oslavy manželských výročí v katedrále sa
toho roku rušia.

Veľký týždeň a Veľká noc
Obrady Veľkého týždňa a Veľká noc sa
tento rok slávia bez fyzickej účasti veriacich;
Požehnanie veľkonočných jedál v tomto
roku (aj vzhľadom na hygienické opatrenia)
sa nekoná tradičným spôsobom za účasti
kňaza. Vykoná ho otec alebo matka pri
rodinnej
modlitbe
pred
spoločným
stolovaním. (Text modlitby je na poslednej
strane.)
Obrady veľkého týždňa v katedrále bez
účasti ľudu môžu veriaci sledovať
na www.telke.sk. Zelený štvrtok 18.00;
Veľký piatok 15.00 a Biela sobota 19.30.

Modlitba požehnania
Veľkonočných jedál.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen
Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa
Lukáša:
(11, 9-13)
Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte
a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo
každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde,
a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás
ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá
namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce,
podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste
zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o
čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého
tým, čo ho prosia!“.
Modlitba:
Zvelebený si, Pane, náš Bože,
Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním.
Ďakujeme za Tvoje dary,
ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho
pozemského života.
Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak,
aby sa posilnila naša vzájomná láska
a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave.
Skrze Krista, nášho Pána.
S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš ...
Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária ...
(alebo Pod Tvoju ochranu ... )
Modlime sa v čase pandémie:
Všemohúci a milosrdný Bože,
zhliadni na našu bolestnú situáciu;
posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji,
aby sme uprostred nás pociťovali tvoju
Otcovskú prítomnosť.
Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho
Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky
vekov. Amen.

Oznamy:
Na www.farnostperes.sk si nájdete:
Liturgia domácej cirkvi pre naše rodiny.
(Modlitby Veľkonočného Trojdnia
prežívaného v rodine pripravil kňaz
Spišskej diecézy dp. František Trstenský.)
Ježišova Krížová cesta ničí každý vírus.
(Krížovú cestu napísal rožňavský biskup,
Mons. Stanislav Stolárik.)
Krížová cesta počas epidémie. (Krížovú
cestu napísal kňaz košickej arcidiecézy, dp.
Peter Fogaš)
Kláštor bosých karmelitánov - Lorinčík.
(Na
webovej
stránke
www.lorincik.bosikarmelitani.sk si môžete
pozrieť priamy prenos duchovného
programu z kláštora.)
Nasledujúce čísla Farského listu budú iba
v elektronickej podobe. Ak si ho prajete
v tlačenej podobe, nahláste to telefonicky
(0915 320 819)
Členov ružencového spoločenstva chcem
poprosiť, aby si nemenili tajomstvá ruženca,
ale aby sa do skončenia karantény modlili
desiatok, ako v mesiaci marec.
Spolu s bratmi karmelitánmi vám
vyprosujeme veľa zdravia, Božieho
požehnania
a radostné
prežitie
Veľkonočných sviatkov v kruhu vašej
rodiny. Váš farár, Martin Novotný
Kontakt
Rímskokatolícka farnosť
Najsvätejšej Trojice, Košice – Pereš
Gelnická 55, 040 11 Košice
Martin Novotný, farár
mobil: 0915 320 819
email: farnostperes@gmail.com
www.farnostperes.sk

