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• Prehľad zbierok
Novembrová zbierka na kostol:
Lorinčík
145,00
Pereš
227,77
Dnes je dobročinná zbierka sv.
Alžbety.
V nedeľu, 28.11. bude zbierka na
charitu.
V nedeľu, 12.12. bude decembrová
zbierka na kostol.
Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
• Pandemické opatrenia od
22.11.2021
Od pondelka, 22.11.2021 platia pre
návštevu bohoslužieb prísne opatrenia.
Pre našu farnosť to znamená:
Na sv. omšu cez týždeň a v nedeľu
môžu prísť do kostola iba tí, ktorí sú:
- Kompletne zaočkovaní
- Prekonali covid (max. pred 6
mesiacmi)
- Deti od 2-12 rokov s testom
Všetci sa musia pri vstupe do kostola
zapísať.
(bližšie
info
si
pozrite
na
www.farnostperes.sk)
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• Návšteva chorých
V piatok, 3. decembra navštívim
chorých. Ak chcete prihlásiť aj tých, ku
ktorým nechodím na prvé piatky, dajte
mi to vedieť telefonicky, najneskôr do
2.12.2021.
• Sviatosť zmierenia (pred
Vianocami)
Sviatosť zmierenia môžete prijať:
Očkovaní:
Lo štvrtok
2.12. 17:15
Pe piatok
3.12. 17:15
Neočkovaní: pred kostolom
Lo sobota
3.12. 10:00 – 10:30
Pe sobota
3.12. 11:00 – 11:30
(pred Vianocami budete mať ešte
možnosť
pristúpiť
k sviatosti
zmierenia, ale využite aj tieto možnosti,
prosím.)
• Online vysielanie bohoslužieb
Chcem vám dať do pozornosti online
vysielanie sv. omší z našej farnosti na
youtube kanáli: farnosť Pereš, alebo
cez antik na TV (zavolajte a poradím
vám, ako to nastaviť.)
Vysielame všetky omše cez týždeň
a v nedeľu o 10:30 z Pereša.

LITURGICKÝ PREHĽAD
22. - 28. november 2021
PEREŠ:
po 22.11. 18:00 + z rodiny
ut 23.11. 08:00 ZBP pre chorých
st

24.11. 18:00 + rodina Lešková

pia 26.11. 18:00 + Marta Mihaľová (1. výročie)
ne 28.11. 07:30 Za farnosť
10:30 ZBP pre rodinu

LORINČÍK:
št

25.11. 18:00 + Eva

ne 28.11. 09:00 ZBP pre rodinu
-

Pondelok – Sv. Cecília, panna a mučenica
Štvrtok – Sv. Katarína Alexanrijská, panna a mučenica
Nedeľa – 1. adventná nedeľa (zbierka na charitu)
Upratovanie kostola na Pereši (27.11.)
Eva Kocanová, Katarína Jasenčáková
S adventnou nedeľou sa spája aj posvätenie adventných vencov. Tieto vence
môžete priniesť na nedeľnú sv. omšu. Zároveň vás chcem v rodinách pozvať
k spoločnej modlitbe posvätného ruženca.
V adventnom období vás pozývam aj na rorátne sv. omše. Sú to sv. omše skoro
ráno, pri ktorých v kostole nesvietia svetla, ale len sviečky. Sviece si môžete priniesť
aj z domu, najlepšie také, ktoré majú nejaký kalíštek, aby vosk nekvapkal na zem.
Rorátne sv. omše budú nasledovne:
Pereš
utorok
Lorinčík štvrtok

7.12.
16.12.

06:00
06:00

LITURGICKÝ PREHĽAD
29. november – 5. december 2021
PEREŠ:
po

29.11. 18:00 ZBP pre chorých

ut

30.11. 08:00 + Ondrej a Imrich

st

1.12.

18:00 ZBP pre Michala a Alexandru

pia 3.12.

18:00 + František Konečný

so

4.12.

ne

5.12.

07:30
08:00
07:30
10:30

Ruženec – fatimská sobota
Za členov ružencového spoločenstva
Za farnosť
ZBP r. Nacková, Lučanová

LORINČÍK:
št

2.12. 18:00 + Jozef, Agnesa, Jozef

ne

5.12. 09:00 ZBP pre Martu
Utorok – Sv. Ondrej, apoštol
Piatok – Sv. František Xaverský, učiteľ Cirkvi
Nedeľa – 2. adventná nedeľa
Upratovanie kostola na Pereši (4.12.)
Adriana Mitríková, Irena Filipová
K - Katechéza

Pri nedeľných sv. omšiach, kde je značka K*, bude pri sv. omši dlhšia
homília – zhruba 20 minút. Pri tejto sv. omši nám o. Pavol Hrabovecký, ktorý bude
slúžiť sv. omšu bude postupne rozoberať modlitbu Verím v Boha. Bude to pri 10 sv.
omšiach. Jednotlivé katechézy budú tak na Pereši, ako aj v Lorinčíku.
Modlitba viery je základnou modlitbou, pri ktorej vyznávame tajomstvo
Najsvätejšej Trojice, ako aj ostatné základné pravdy viery.

LITURGICKÝ PREHĽAD
6. – 12. december 2021
PEREŠ:
po

6.12.

18:00 + Helena, Bartolomej

ut

7.12.

06:00 ZBP Stanislav a Lenka (Rorátna)

st

8.12.

18:30 ZBP Anton s rodinou

pia 10.12. 18:00 + Mária
ne

12.12. 07:30 Za farnosť
10:30 ZBP pre rodinu

K

LORINČÍK:
st

8.12. 17:30 + Anna a Štefan

ne 12.12. 09:00 ZBP pre r. Hnatovú
Pondelok – Sv. Mikuláš, biskup
Streda – Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaný sviatok
Nedeľa – 3. adventná nedeľa (zbierka na kostol)
Upratovanie kostola na Pereši (11.12.)
Viera Šlosárová, Janka Hulíková
Ak chcete prispieť na kostol,
môžete tak urobiť v sakristii 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

