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Liturgický prehľad 29. marec – 4. apríl
18:00 Pe ZBP pre Veroniku (preložené z 28.3. Lo)

29.3.

Pondelok

30.3.

Utorok

18:00 Pe + Alexander a Mária

31.3.

Streda

18:00 Pe + Mária Sakalová (pohrebná)

1.4.

Štvrtok

Zelený štvrtok
10:00 KE www.telke.sk/live (sv. omša svätenia olejov)
18:00 KE www.telke.sk/live
18:30 Pe Za kňazov a rehoľníkov

2.4.

Piatok

Veľký piatok
11:00 Pe Krížová cesta otcov
15:00 KE www.telke.sk/live
16:30 Pe Veľkopiatkové obrady

3.4.

Sobota

Biela sobota
19:00 KE www.telke.sk/live
19:30 Pe Za farnosť

4.4.

Nedeľa

Veľkonočná nedeľa
09:00 Pe Za farnosť
10:30 KE www.telke.sk/live

www.telke.sk/live
Sv. Otec František nás kresťanov vzýva, aby sme sa na
Veľkonočné sviatky spojili so svojimi biskupmi. Sv. omše a obrady s o. arcibiskupom
Mons. Bernardom Boberom budete mať možnosť od štvrtka až do nedele sledovať na
vyššie uvedenej web stránke.

Info z farnosti:
Návšteva kostola:
V tomto týždni bude na Pereši a v Lorinčíku každý deň otvorený kostol v čase od 08:00
do17:00 ku súkromnej modlitbe a pobožnosti. Adorácia pri Božom hrobe sa vynechá
z dôvodu možnej väčšej koncentrácie ľudí v kostole.
Požehnanie veľkonočných jedál:
Vzhľadom na hygienické opatrenia sa požehnanie jedál nebude konať za účasti kňaza.
Požehnanie jedál vykoná otec, či mama pred spoločným stolovaním doma a to
nasledujúcou modlitbou:
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
Svätená voda v kostole:
Ešte od vianočného času je v kostole pripravená svätená voda s textom požehnania
domu a samolepkou na dvere. S touto svätenou vodou si požehnajte svoje domy
a následne aj veľkonočné jedlo. Chcem vás poprosiť, aby ste nebrali viac ako jednu
fľaštičku, prípadne sa podelili, aby zostalo pre všetkých. Fľaštičku môžete neskôr vrátiť
do kostola.
Finančná podpora:
Chcem sa vám touto cestou poďakovať za finančnú podporu pre našu farnosť. Som rád,
že sme splatili potrebnú techniku na vysielanie sv. omší v našej farnosti. Zároveň vďaka
vašim darom môžeme splácať aj mesačnú hypotéku a náklady spojené s energiami
v kostoloch a na fare. Pán Boh zaplať.
Plány vo farnosti:
Tento rok chystáme veľkú slávnosť a to primície pre diakona Františka Bujňáka. Ak
Boh dá, kňazská vysviacka bude v sobotu, 19.6.2021 a následne v nedeľu, 20.6.2021
primície v kostole sv. Vavrinca v Lorinčíku. Pre túto príležitosť chceme s vašou
pomocou a s podporou miestneho zastupiteľstva dokončiť sokel na kostole, radi by sme
vymaľovali interiér kostola sv. Vavrinca a zveľadili vonkajší priestor.
V obidvoch kostoloch (Pereš a Lorinčík) je z technických príčin nutná výmena
plynového kotla za nový plynový kondenzačný kotol. Chcem vás poprosiť o vašu
finančnú pomoc, najlepšie priamo na účet. Pán Boh zaplať.
Chcem vám zapriať radostné veľkonočné sviatky, aby ste boli zdraví na tele a na duši,
aby ste prežili tajomstvo Kristovho kríža a zmŕtvychvstania a nech vás Boh
požehnáva. V modlitbe Martin Novotný, farár

