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• Verejné bohoslužby – info
Od pondelka 16. novembra budú na
základe vyhlášky Úradu
verejného
zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa
týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb.
V kostole si budeme sadať na označené
miesta, čo je 50 % z počtu miest na sedenie.
Z dôvodu zákazu zhromažďovania nebude
vonku žiadne ozvučenie.
Chcem vás opäť pozvať k tomu, aby sme
sa na nedeľné sv. omše napísali vopred na
pripravené hárky, či do zošita. Na Pereši
budú hárky vzadu v kostole. Tento priestor je
otvorený do 19:00. V Lorinčíku bude zošit
zavesený na vstupe do kostola, do ktorého sa
môžete od stredy zapísať.
Naďalej platí všeobecný dišpenz od
povinnej účasti na nedeľnej sv. omši a preto
chcem poprosiť zvlášť starších a chorých,
aby zvážili, či nie je lepšie v ich prípade
zostať doma.
Chcem poprosiť všetkých, ktorí majú
náznak nádchy, zvýšenej teploty, alebo
suchého kašľa, aby v žiadnom prípade
neprichádzali do kostola.
Tí, ktorí sa pre svoju chorobu, či vek
rozhodnú zostať doma, nech ma kontaktujú
a po dohode im prinesiem Sviatosť Oltárnu.
Kto chce prijať sviatosť zmierenia, máte
možnosť stále pred či po sv. omši cez týždeň.
Vám, ktorí ste doma vyslúžim túto sviatosť
doma po dohode s vami.
• Požehnanie adventných vencov
Na prvú adventnú nedeľu - 29.11.2020 si
môžete do kostola priniesť na požehnanie
vaše adventné vence.
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• Poďakovanie
Chcem sa poďakovať za vaše modlitby za
našu farnosť, ale aj za všetkých chorých, či
tých,
ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispievajú k zvládnutiu tejto náročnejšej
situácie.
Zachovajme si čo najväčší pokoj,
ľudskosť
a vytvárajme
vo
svojich
domácnostiach modlitbové spoločenstvo.
Ježiš povedal: „Kde sú dvaja, alebo traja
zhromaždení v mojom mene, tak som ja
medzi nimi.“ Mt 18, 20
• Finančný prehľad + zbierka
Za uplynulé tri týždne ste pre našu farnosť
prispeli platbou na účty Pereša či Lorinčíka.
Pereš:
220 €
Lorinčík: 780 €
V nedeľu, 29.11.2020 bude jesenná zbierka
na charitu. Pán Boh zaplať za každú finančnú
pomoc.
• Kontakt
Rímskokatolícka farnosť
Najsvätejšej Trojice, Košice – Pereš
Martin Novotný, farár
Gelnická 55, 040 11 Košice
 0915 320 819
IBAN:
SK95 0900 0000 0051 7045 9909 (Pereš)
SK59 0900 0000 0004 4226 8792 (Lorinčík)
e-mail: peres@abuke.sk
web: www.farnostperes.sk

Liturgický prehľad 16. – 29. november 2020
17.11.

Utorok

18:00

Pe

Za duše v očistci

19.11.

Štvrtok

18:00

Lo

+ Jozef a Agnesa

20.11.

Piatok

18:00

Pe

+ z rodiny

22.11.
Nedeľa
Krista Kráľa

07:30
09:00
10:30

Pe
Lo
Pe

Za farnosť
ZBP pre Ľuba, Gabiku a Alžbetku
ZBP pre rodinu

24.11.

Utorok

18:00

Pe

+ Katarína a Juraj

26.11.

Štvrtok

18:00

Lo

+ Ján Krešňák (1. výročie)

27.11.

Piatok

18:00

Pe

+ Milan Potočňák

07:30
09:00
10:30

Pe
Lo
Pe

Za farnosť
ZBP pre Líviu s rodinou
ZBP pre rodinu

29.11.
1. adventná
nedeľa
Upratovanie kostola
na Pereši:

21.11.
Alžbeta Poláčková
Erika Helcmanovská

28.11.
Ľubica Šuťáková
Beáta Lučanová

Modlitba za Slovensko
Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť
v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť,
silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia
ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú
zodpovednosť v rozličnom stupni. Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní
vyžadovaných pravidiel a nariadení.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj
duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali
sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj
nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne
a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej
Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.

