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Oznamy: 

 

• Poďakovanie Otcov biskupov 

 Slovenskí otcovia biskupi 

ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou 

a obetavosťou prispeli k príprave 

návštevy Svätého Otca na Slovensku. 

Poďakovanie patrí našim policajtom a 

vojakom, hasičom a zdravotníkom a 

spolu s nimi všetkým príslušníkom 

zložiek štátu, ktoré sa zapojili do 

realizácie tejto apoštolskej cesty.  

 Ďakujeme za ústretovosť 

prezidentskej kancelárii, vláde 

Slovenskej republiky i miestnym 

samosprávam. Samozrejme, ďakujeme 

organizátorom, architektom, 

stavebníkom, kňazom, ktorí chystali 

liturgie, autorom programov aj 

všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, 

ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj 

tým, ktorí pomáhali zdravotne 

hendikepovaným osobám.  Osobitným 

spôsobom ďakujeme všetkým 

dobrovoľníkom a ich koordinátorom, 

ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si 

všetku túto pomoc vážime a prosíme 

Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. 

 Svätý Otec svojou návštevou 

Slovenska rozsial mnoho dobrých 

semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu 

za to, a prajeme všetkým, aby sme z  

 

 

 

 

nich dokázali vypestovať bohatú úrodu 

pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte 

raz: Pán Boh všetkým zaplať a 

požehnaj! 

 

• Návšteva chorých 

V piatok, 1.10.2021 navštívim chorých 

v Lorinčíku a na Pereši.  

 

• Sviatosť zmierenia 

Sviatosť zmierenia môžete prijať 

nasledovne: 

Lorinčík  št 30.9. od 17:00 

Pereš  pia 1.10. od 17:15 

 

• Nahlásenie a stretnutie 

birmovancov 

Mladí, ktorí majú 14 a viac rokov, sa 

môžu cez farský email prihlásiť 

k príprave na sviatosť birmovania a to 

do soboty, 25.9.2021. V tento deň bude 

stretnutie birmovancov na fare o 18:00.  

 

• Zbierky 

V nedeľu, 26.9.2021 bude z podnetu 

sv. Otca zbierka na Kubu. 

V nedeľu, 3.10.2021 bude zbierka na 

Rádio Lumen. (Preložená z 19.9.2021) 

V nedeľu, 10.10.2021 bude mesačná 

zbierka na kostol. 



LITURGICKÝ PREHĽAD 

20. - 26. september 2021 
 

PEREŠ: 
po 20.9. 18:00 + Michal, Anna, Štefan  
ut 21.9. 08:00 + Jozef a Ondrej  
st 22.9. 18:00 + Ladislav Gladiš  

pia 24.9. 18:00 + Vincent a Anna  
ne 26.9. 07:30 

10:30 

Za farnosť 

ZBP ZBP pre Máriu 

 

 
 

LORINČÍK: 
št 23.9. 18:00 + Františka a Konštantín  
ne 26.9. 09:00 ZBP pre rodinu Dydňanskú  

 

- 

Utorok – sv. Matúš, apoštol a evanjelista 

Štvrtok – sv. Pio z Pietrelciny, kňaz 

Nedeľa – 26. nedeľa cez rok (zbierka na Kubu) 

- 

Upratovanie kostola na Pereši (25.9.) 

Alžbeta Poláčková, Erika Helcmanovská 

- 

ZBIERKA NA KUBU 

 

Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí 
biskupi vyhlásiť v nedeľu, 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských 
kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť 
jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje 
pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. 
 Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. 
Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás 
pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali 
prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, 
tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. 
 
 



LITURGICKÝ PREHĽAD 

27. september – 3. október 2021 
 

PEREŠ: 
po 27.9. 18:00 + rodina Lešková  
ut 28.9. 08:00 + Alžbeta  
st 29.9. 18:00 + rodina Tirpáková  
pia 1.10. 18:00 + Margita  
so 2.10. 07:30 

08:00 

Fatimská sobota – ruženec 

Za členov Ružencového spoločenstva 
 

ne 3.10. 07:30 

10:30 

Za farnosť 

ZBP pre rodinu Tropkovú 
 

 

LORINČÍK: 
št 30.9. 18:00 + Štefan a Magdaléna  
ne 3.10. 09:00 ZBP Peter s rodinou  

 

- 

Pondelok – sv. Vincent de Paul 

Streda – sv. Michala, Gabriela a Rafaela, Archanjelov 

Štvrtok – sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 

Piatok – sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 

Sobota – sv. anjelov strážčov 

Nedeľa – 27. nedeľa cez rok (zbierka na seminár) 

- 

Upratovanie kostola na Pereši (2.10.) 

Petra Pirošková, Petra Pirošková 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      LITURGICKÝ PREHĽAD 

4. – 10. október 2021 
 

PEREŠ: 
po 4.10. 18:00 + Jolana  
ut 5.10. 08:00 + Alžbeta  
st 6.10. 18:00 + z rodiny  
pia 8.10. 18:00 + Matilda Novysedláková  
ne 10.10. 07:30 

10:30 

Za farnosť 

ZBP rodina Bľandová a Glovňová 
 

 

LORINČÍK: 
št 7.10. 18:00 + Mária a Ondrej  
ne 10.10. 09:00 ZBP pre Máriu a Lukáša  

- 

Pondelok – sv. Františka Assiského 

Utorok – Sv. Faustíny Kowalskej, panny 

Štvrtok – Ružencovej Panny Márie  

Nedeľa – 28. nedeľa cez rok (zbierka na kostol) 

- 

Upratovanie kostola na Pereši (9.10.) 

Ľubica Šuťáková, Terézia Mašlonková 

- 

Ak chcete prispieť na kostol,  

môžete tak urobiť v sakrestii kostola,  

alebo môžete poslať peniaze priamo na účet: 

 

BANKA: Slovenská Sporiteľňa 

Pereš: IBAN: SK95 0900 0000 0051 7045 9909 

Lorinčík: IBAN: SK59 0900 0000 0004 4226 8792 

Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť. 

 

Kontakt: 

Farnosť Najsvätejšej Trojice, Košice Pereš 

Gelnická 55, 040 11 Košice 

Martin Novotný, farár 

0915 320 819 

www.farnostperes.sk, farnostperes@gmail.com 

http://www.farnostperes.sk/

