9

13 12.5.2021

Milí farníci,
Chcem Vás v úvode všetkých
pozdraviť ako váš farár a to tak tých,
ktorí nás aj v tomto náročnom čase
sledujú na našom farskom YouTube
kanáli a tým majú aj mnohé informácie
z farnosti, ako aj vás, ktorí máte
obľúbený nejaký kostolík mimo našu
farnosť, kam radi chodíte, alebo
sledujete online vysielanie z inej
farnosti. Chcem pozdraviť aj vás, ktorí
bývate na území našej farnosti, ale ste
iného vierovyznania.
Viac než rok sme museli naše farské
aktivity v mnohom obmedziť a na dlhé
mesiace sa presunúť iba do online
priestoru. Verím, že sa to pomaly bude
zlepšovať, ako to vnímame aj za
posledné týždne.
Týmto špeciálnym vydaním farského
listu by som vás chcel informovať
o aktuálnych témach v našej farnosti.
Ak ste sa len za posledných pár
mesiacov nasťahovali do tejto farnosti,
alebo ste tu už dlhšie a máte chuť sa
zapojiť aktívne do nášho spoločenstva,
nech aj tieto riadky a aktivity sú pre vás
pozvaním prísť medzi nás.

• Sviatosť Birmovania
Máme za sebou peknú slávnosť
birmovania, ktorú sme v nedeľu,
9.5.2021 z kapacitných dôvodov mohli
sláviť v Dóme sv. Alžbety v Košiciach.
• Prvé sv. prijímanie
Tento rok presúvame slávnosť Prvého
sv. prijímania na ďalší rok. Budeme
mať teda na prípravu dva ročníky naraz.
Deti z tohto roka sú automaticky
prihlásené na prípravu od septembra
a deti, ktoré budú od septembra
v treťom ročníku, môžete nahlásiť
formou
mailu,
osobne
alebo
telefonicky do konca augusta na
prípravu k Prvému sv. prijímaniu.
• Sv. omše - online vysielanie
Na Vianoce 2020 sme spustili z kostola
na Pereši vysielanie sv. omší naživo.
Nájdete si nás na YouTube kanáli
Farnosť Pereš. Sledovať nás môžete aj
cez Antik/naživo/e-Kostol.
Chcem sa vám poďakovať za finančnú
pomoc pri zakúpení potrebnej techniky.
V najbližších týždňoch chceme spustiť
vysielanie aj sv. omší vo štvrtok
z kostola v Lorinčíku.

• Kňazská vysviacka a primície
V tomto roku našu farnosť čaká veľká
slávnosť a to je kňazská vysviacka
a primičná sv. omša nášho diakona
Františka Bujňáka z Lorinčíka.
Ako si viete odčítať z oznámenia,
Kňazská vysviacka bude v sobotu,
19.6.2021 o 10:00 v Dóme sv. Alžbety
v Košiciach.
Primičná sv. omša bude v Lorinčíku,
v nedeľu 20.6.2021 o 10:00. Vzhľadom
k stálym
opatreniam
plánujeme
primície pri kostole sv. Vavrinca.
V tejto súvislosti vás chcem vo svojom
mene, ako aj v mene kurátorov, pána
starostu a poslancov mestskej časti
Košice Lorinčík poprosiť o pomoc pri
viacerých prácach tak v kostole, ako aj
v okolí kostola. Myslím, že aj táto
primičná slávnosť je pre nás dobrým
dôvodom a motiváciou, aby sme čo
najviac skrášlili priestor kostola, ale aj
jeho okolie.

Už tento piatok, 14.5.2021 vás o 16:00
chcem poprosiť a pozvať na brigádu.
Zvlášť chcem poprosiť chlapov
a mladých. Prineste si lopaty, prípadne
kovové hrable. Chceli by sme vyrovnať
terén pri kostole, teda vyplanírovať
zeminu
a posiať
trávu
a okolo
kostolného múra v šírke pol metra
nasypať kamienky. Ak bude treba, bude
pokračovať brigáda aj v sobotu,
15.5.2021 od 08:00. Priebežné info
bude stále na farskej webovej stránke,
alebo sa môžete nahlásiť na odber
informácii cez aplikáciu WhatsApp.
Od pondelka, 10.5.2021 maľuje firma
interiér kostola sv. Vavrinca. Po
dokončení týchto prác (info na farskej
stránke, alebo cez WhatsApp) vás
chcem
poprosiť
o pomoc
pri
generálnom
upratovaní
interiéru
kostola sv. Vavrinca v Lorinčíku.
Môžete so sebou zobrať vaše obľúbené
náradie na umývanie okien, či podláh
a ostatných priestorov a predmetov
v kostole.

• Farské aktivity
Ponúkam vám prehľad farských aktivít
a slávnosti na tento rok, samozrejme že
sa prispôsobíme aktuálnym pandemickým opatreniam.
30.5.2021

Odpustová slávnosť
v kostole Najsvätejšej
Trojice na Pereši.

19.6.2021

Kňazská
vysviacka
v Dóme sv. Alžbety

20.6.2021

Primičná sv. omša
v kostole sv. Vavrinca
v Lorinčíku.

8.8.2021

Odpustová slávnosť
v kostole sv. Vavrinca
v Lorinčíku

29.8.2021

Farský
v priestoroch
fary na Pereši

deň
okolia

Pravidelný letný tábor pre deti
a mladých sa zmení asi na viacero
jednodňových akcií na fare, alebo
v okolí farnosti.
• Aplikácia WhatsApp pre farnosť
Ak máte záujem dostávať priebežne
info o rozličných akciách, aktivitách,
brigádach či slávnostiach vo farnosti
Pereš, nainštalujte si aplikáciu
WhatsApp
a napíšte
na
číslo
0915320819, že chcete byť zaradený do
tejto skupiny. Táto aplikácia neslúži pre
vaše postrehy a komentáre, aby sme
nezahlcovali ostatných zúčastnených.
Je iba informačná zo strany farnosti.

• Finančný prehľad
Chcem sa vám v úvode tejto
podkapitoly poďakovať za vašu
doterajšiu finančnú pomoc, či už
hotovosťou, alebo zaslaním financií
priamo na účet.
Vďaka tejto vašej finančnej pomoci
sme v priebehu dvoch mesiacov
zaplatili všetky náklady spojené so
zakúpením potrebnej techniky na
vysielanie, jej realizáciu ako aj
zakúpením novej skrine do sakristie na
Pereši, v celkovej hodnote 2300 €.
V tomto roku sme boli nútení vymeniť
plynové kotly v obidvoch kostoloch,
ktoré boli na hranici svojej životnosti.
Zakúpili sme nové kondenzačné kotly
a doinštalovali aj výlevky. V Lorinčíku
sme zaplatili zatiaľ iba zálohu vo výške
1000 €. Zostáva splatiť ešte 2200 €. Na
Pereši je faktúra zaplatená.
Pereš: Vďaka vašej finančnej pomoci aj
za posledné mesiace môžeme vo
farnosti
pravidelne
splácať
hypotekárny úver v mesačnej výške
500 €, ktorý splácame za stavbu fary.
Tieto splátky trvajú do konca roka
2024.
Zostatok na účte:
Pereš:
2771,22 €
Lorinčík: 878,08 €
Aj napriek ťažkej finančnej situácii
v Lorinčíku, sme sa rozhodli pre práce
spojené
s vymaľovaním interiéru
kostola sv. Vavrinca v celkovej výške
4000 € s DPH. Nateraz sme si peniaze
požičali a chceli by sme ich postupne
splácať.

• Práce v Lorinčíku
Za posledné roky sa nám s pomocou
projektu, ale aj vďaka vašej finančnej
pomoci pri zbierkach podarilo vymeniť
strešnú krytinu na kostole sv. Vavrinca,
opraviť fasádnu omietku, vďaka čomu
dostal kostol úplne nový vzhľad.
Dokončujú sa práce na sokli kostola.
Rozhodli sme sa aj pre vymaľovanie
interiéru a tým by sme zakončili všetky
potrebné práce na kostole.
Ja osobne ako farár sa z toho veľmi
teším. To ako vyzerá kostol
odzrkadľuje aj vieru ľudí, ktorí bývajú
a žijú v danom spoločenstve. Verím, že
sa aj vám bude páčiť celková renovácia
kostola sv. Vavrinca v Lorinčíku.
Chcem sa poďakovať pánu starostovi
Damiánovi
Exnerovi
a ostatným
poslancom mestskej časti Košice
Lorinčík, že venujú mnoho svojho
úsilia a tiež skrášľujú priestor okolo
kostola a na cintoríne. Vďaka nim sa
dokončuje stavba kolumbária, urobili
sa chodníky, inštalovala sa vstupná
brána na cintoríne a plánuje sa celková
úprava okolia vďaka prepojovacej
komunikácii.
• Finančná pomoc
Po rozhovore s kurátormi sa nechystá
žiadna zbierka od domu k domu, ako to
bolo počas uplynulých rokov.
Je pravdou, že práve počas týchto
zbierok sa podarilo nazbierať najviac
peňazí na rozličné práce. Táto forma
chodiť od domu k domu je veľmi
náročná, ale aj vďaka momentálnym
opatreniam nie je možná.

Chcem vás teda poprosiť o finančnú
pomoc prispením priamo na účet.
Ak chcete prispieť hotovosťou, môžete
tak urobiť v sakristii kostola, či už na
Pereši, alebo v Lorinčíku.
Chcem sa vám ako farár poďakovať za
vašu finančnú pomoc. Nech vás dobrý
Boh požehnáva a nech sa cítite dobre
v našej farnosti – či už na Pereši, alebo
v Lorinčíku.
S vďakou Martin Novotný, farár
• Kontakt:
Farnosť Najsvätejšej Trojice
Gelnická 55, 040 11 Košice
Mobil: 0915 320 819
e- mail: peres@abuke.sk
www.farnostperes.sk
Bankové spojenie: Slovenská
Sporiteľňa
Pereš:

IBAN: SK95 0900 0000 0051 7045 9909

Lorinčík:

IBAN: SK95 0900 0000 0004 4226 8792

