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• Sviatosť zmierenia pred
Vianocami
Pred Vianočnými sviatkami nebude
možnosť prijať sviatosť zmierenia za
účasti viacerých kňazov, preto vás
prosím, aby ste si to nenechávali tesne
pred sviatkami. Sviatosť zmierenia
môžete prijať individuálne a to tak
očkovaní, ako neočkovaní. Detailne to
máte rozpísané pod sv. omšami na
nasledujúcich stranách.
• Účasť na sv. omšiach
Vzhľadom k momentálnym
pandemickým opatreniam sa na sv.
omši v kostole môžete zúčastniť
v režime OP (očkovaní, prekonaní) –
pri max. kapacite 30 ľudí. Zapísať sa
môžete dopredu. Kostoly budú
otvorené od 09:00 – 17:00 aj
k súkromnej modlitbe.
Aby ste sa trocha prestriedali, chcel by
som vás poprosiť, aby tí, ktorí budú na
sv. omšu túto nedeľu, prenechali
miesto o týždeň ďalším.
Podobne by som vás chcel poprosiť,
keby ste sa napísali buď na polnočnú
sv. omšu, alebo na 1. vianočný
sviatok. Ak prídete na sv. omšu aj na
druhý deň a bude ešte priestor,
samozrejme sa dopíšte a zostaňte.
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Prosím Vás o pochopenie. Doprajme si
vzájomne pokojné Vianočné sviatky.
• Sýpka
Chcem sa týmto poďakovať zvlášť
našim kostolníčkam, kantorom,
kvetinárkam a tým, ktorí upratujú
kostol za ich celoročnú službu. Nech
Boh požehnáva Vás a Vaše rodiny.
Pereš: Každoročne sa robí sýpka pre
kostolníčky. Ak chcete prispieť na ich
službu, prosím vás o 10 €, ktoré
môžete poslať na účet farnosti, alebo
zaniesť do sakristie.
Lorinčík: Chcem vás poprosiť 20 €,
ktoré môžete poslať na účet
v Lorinčíku, alebo prispieť v sakristii
kostola. 10 Eur je pre službu
kostolníčky, organistky a kvetinárky.
10 Eur je za službu upratovania.
BANKA: Slovenská Sporiteľňa
IBAN Pereš:
SK95 0900 0000 0051 7045 9909
IBAN Lorinčík:
SK59 0900 0000 0004 4226 8792
Pán Boh zaplať.
Prajem Vám všetkým požehnané
Vianočné sviatky.
Martin Novotný, farár

LITURGICKÝ PREHĽAD
13. - 19. december 2021
PEREŠ:
po 13.12. 18:00 + z rodiny Leškovej
ut 14.12. 06:00 Rorátna sv. omša – ZBP pre rodinu
st

15.12. 18:00 ZBP pre rodinu

pia 17.12. 18:00 + Mária, Michal, Michal, Róbert
ne 19.12. 07:30 Za farnosť
10:30 ZBP pre rodinu

LORINČÍK:
št

16.12. 18:00 Výročie konsekrácie kostola

ne 19.12. 09:00 ZBP pre rodinu Kenderovú
-

Pondelok – Sv. Lucia, panna a mučenica
Utorok – Sv. Jána od Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi
Štvrtok – Slávnosť konsekrácie kostola sv. Vavrinca v Lorinčíku
Nedeľa – 4. adventná nedeľa
Upratovanie kostola na Pereši (18.12.)
Terézia Stajková, Veronika Stajková
Sviatosť zmierenia v tomto týždni:
Pondelok 13.12.
Pereš
16:45 – 17:30
Streda
15.12.
Pereš
16:45 – 17:30
Štvrtok 16.12.
Lorinčík 16:45 – 17:30
Piatok
17:12.
Pereš
16:45 – 17:30
Priebežne môžete po sviatosti zmierenia prijať aj sv. prijímanie. Sv.
prijímanie môžu dostať aj tí, ktorí nezostávajú na sv. omši.
V utorok, 14.12.2021 bude na Pereši o 06:00 Rorátna sv. omša.
V adventnom období vás pozývam aj na rorátne sv. omše. Je to sv. omša skoro ráno,
pri ktorej 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.

LITURGICKÝ PREHĽAD
20. – 26. december 2021
PEREŠ:
po

20.12. 18:00 ZBP pre rodinu

ut

21.12. 08:00 + Pavol

st

22.12. 18:00 ZBP pre rodinu

pia 24.12. 22:30 Polnočná – za rodiny vo farnosti
so
ne

25.12. 07:30
10:30
26.12. 07:30
10:30

Za farnosť
ZBP pre rodinu
Za farnosť
ZBP pre rodinu

K

LORINČÍK:
št

23.12. 08:00 + Štefan Rinkovský

pia 24.12. 21:00 Polnočná – za rodiny vo farnosti
so

25.12. 09:00 Za rodiny vo farnosti

ne

26.12. 09:00 ZBP pre Štefana
Piatok – Štedrý deň
Sobota – NARODENIE PÁNA (VIANOCE)
Nedeľa – Sv. rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa
Upratovanie kostola na Pereši (23.12.)
Peter Štec, Monika Štecová
Sviatosť zmierenia v tomto týždni:
Pondelok 20.12.
Pereš
16:45 – 17:30
Streda
22.12.
Pereš
16:00 – 17:30
Štvrtok 23.12.
Lorinčík 08:30 – 09:00

Priebežne môžete po sviatosti zmierenia prijať aj sv. prijímanie. Sv.
prijímanie môžu dostať aj tí, ktorí nezostávajú na sv. omši.
Ak chcete dostávať aktuálne info o živote vo farnosti, prípadne o zmenách
programu, pošlite sms na číslo 0915 320 819 (farár) a budete ich dostávať cez
aplikáciu WhatsApp.

LITURGICKÝ PREHĽAD
27. december – 2. január 2021
PEREŠ:
po

27.12. 18:00 ZBP pre rodinu Kočišovú

ut

28.12. 08:00 ZBP pre Helenu s rodinou

st

29.12. 18:00 Za + rodičov

pia 31.12. 16:00 + z rod. Kočišovej a Košľabovej
so

1.1.

ne

2.1.

07:30
10:30
07:30
10:30

Za farnosť
ZBP pre Margitu
Za farnosť
ZBP pre rodinu Michalenkovú

LORINČÍK:
št

30.12. 18:00 + Veronika

pia 31.12. 15:00 + Jozef Hrivňák
so

1.1.

09:00 ZBP pre rodiny

ne

2.1.

09:00 ZBP pre rod. Bernátovú
Pondelok – Sv. Ján, apoštol a evanjelista
Utorok – Sv. Neviniatka, mučeníci
Piatok – po sv. omši bude ďakovná pobožnosť
Sobota – Panny Márie Bohorodičky, Nový Rok
Nedeľa – 2. nedeľa po Narodení Pána
Upratovanie kostola na Pereši (30.12.)
Petra Pirošková, Petra Pirošková
Kontakt:
Farnosť Najsvätejšej Trojice, Košice Pereš
Gelnická 55, 040 11 Košice
Martin Novotný, farár
0915 320 819
www.farnostperes.sk,
farnostperes@gmail.com

Sv. omše a program sa prispôsobí aktuálnym pandemickým opatreniam.

