VIII

Nedeľa Dobrého pastiera
4. veľkonočnú nedeľu poznáme ako nedeľu
Dobrého pastiera. Možno sa nám vynoria
slová 23. žalmu: Pán je môj pastier
s nádherným textom, kde je vyjadrený
starostlivý vzťah pastiera k ovečkám.
V Jánovom evanjeliu počúvame slová Ježiša:
„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali
hojnejšie.“ Sme pozvaní v túto nedeľu
poďakovať Dobrému pastierovi za jeho
starostlivosť, za to, že nás vo svojej
prozreteľnosti vedie naším životom, chráni,
sýti. Záleží mu na nás. Je ochotný dať aj svoj
život za nás. Toto tajomstvo je podstatou
celého veľkonočného obdobia – Ježišova
smrť a zmŕtvychvstanie.
Určite veľmi dobre padne rodičom, ak ich
deti poslúchajú, ak si dajú povedať, nechajú
sa viesť, vedia byť vďačné. Môžeme si to
preniesť aj na radosť, akú má z nás náš
Nebeský Otec, ak sa správame podobne. Ak
sme deti, ktoré milujú svojho Nebeského
Otca, ak počúvajú jeho hlas vo svojom srdci,
vo svojom živote.
Chcem nám zapriať v túto nádhernú nedeľu
Dobrého pastiera, aby sme boli vďační za
lásku, ktorou nás zahŕňa náš Boh, Otec, ktorý
je na nebesiach. Nájdime si chvíľu na osobnú
modlitbu, možno slová 23. žalmu, možno
pomaly plynúce slová modlitby Otče náš.
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Oznamy
V najbližších dňoch by sa mali otvárať
kostoly, no zatiaľ nemáme presnejšie určené
za akých okolností. Všetky potrebné
informácie si nájdete na farskej webovej
stránke (www.farnostperes.sk).
Chcem vyjadriť radosť zo svojej strany, že
pandémia ustupuje. Vďaka patrí aj tým,
ktorým záleží na každom ľudskom živote
a rozhodli sa pre prísnejšie opatrenia. Aj keď
to bolo v začiatkoch náročné, postupne sme
si na to zvykli.
Teším sa na vás, keď sa budeme môcť
stretnúť pri sv. omšiach v našich kostoloch
a spoločne oslavovať a ďakovať Bohu pri
liturgických sláveniach. Denno-denne za vás
prosím pri sv. omši.
V modlitbe Martin Novotný, farár
Ak by ste chceli prispieť na výdavky farnosti
– či hypotéku, ktorú splácame mesačne,
alebo na energie, prikladám čísla účtov
a vopred vám ďakujem:
Lorinčík – IBAN:
SK59 0900 0000 0004 4226 8792
Pereš – IBAN:
SK22 5200 0000 0000 1563 0822

Prehľad úmyslov svätých omší
Dátum

Deň

1.5.2020
2.5.2020
3.5.2020

Piatok
Sobota
Nedeľa

4.5.2020 Pondelok
5.5.2020
Utorok
6.5.2020
Streda
7.5.2020 Štvrtok
8.5.2020
Piatok
10.5.2020 Nedeľa

13.5.2020
14.5.2020
15.5.2020
17.5.2020

Streda
Štvrtok
Piatok
Nedeľa

20.5.2020
21.5.2020
22.5.2020
24.5.2020

Streda
Štvrtok
Piatok
Nedeľa

27.5.2020
28.5.2020
29.5.2020
31.5.2020

Streda
Štvrtok
Piatok
Nedeľa

Sviatok

Úmysel

4. Veľkonočná
nedeľa

+ Berta
Za ružencové spoločenstvo
Za kňazov a kňaz. povolania (Lo)
Za pracovný kolektív

5. Veľkonočná
nedeľa

+ Veronika
ZBP pre deti a vnúčatá
+ Peter Fuszek
+ Eva
ZBP pre Beátu
ZBP pre rodinu (Lo)
Za rodinu Kočišovú

6. Veľkonočná
nedeľa

Za zomrelých z rodiny
+ Anton Dučai (Lo) 1. výročie
+ Ján
ZBP pre rodinu (Lo)
Za farnosť

7. Veľkonočná
nedeľa

+ Ján, Mária
+ Mikuláš a Helena (Lo)
+ Anna
ZBP preVeroniku (Lo)
ZBP pre Jolanu s deťmi

Zoslanie
Ducha Svätého

+ Juraj
+ Jozef (Lo)
+ Anna a Michal Pastirákoví
Za farnosť
ZBP pre Mariána a Miroslava

Úmysly sv. omší budú odslúžené bez účasti ľudu až do času,
kedy skončí karanténa. Po skončení karantény budú sv. omše
v riadnom čase.

