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Sviatky Veľkej Noci
Mám pred sebou obraz Božieho
Milosrdenstva. Iste mnohí z vás majú tento
obraz doma. Lúče na tomto obraze
symbolizujú krv a vodu, ktoré vytekajú
z Ježišovho prebodnutého boku. Upriamujú
nás na sviatosť krstu a Eucharistie. Ježišov
pohľad pozýva každého z nás, aby sme sa
nebáli prísť ku Kristovi a vyprosovali si dar
odpustenia. Ešte aj nápis na obraze – Ježišu,
dôverujem Ti – nám môže napomôcť
preniknúť k podstate Božieho Milosrdenstva.
Milosrdenstvo je pre nás veľkým darom.
Ťažko si vieme predstaviť náš život bez
odpustenia. Ako málo stačí – prísť s dôverou
pod Ježišov kríž.
Sv. Augustín nás povzbudzuje: Možno
si niekto myslí, že jeho hriechy sú také veľké,
že nemôže dúfať, že mu Boh odpustí. Nech
odstúpi od vás taká myšlienka! Prečo, človek,
nemyslíš na všemohúcnosť nebeského
Lekára, a myslíš len na množstvo svojich
hriechov? Veď Boh, ako dobrotivý, chce sa
zmilovať a ako všemohúci, môže sa
zmilovať. Zatvára pred sebou bránu
milosrdenstva ten, kto si myslí, že Boh sa nad
ním zmilovať nechce alebo nemôže. Teda
nech nikto netratí nádej na Božie
milosrdenstvo, hoci by mal stovky a tisíce
hriechov.

Vstupujeme do tajomstva veľkého
týždňa. Právom ho nazývame veľkým, lebo
počas týchto dní prežívame najväčšie
udalosti našej spásy... Ježiš sa skláňa ku
apoštolom, aby im umyl nohy, po večeri
prosí apoštolov, aby s ním bdeli v modlitbe,
zažíva ukrutnú bolesť, odsúdenie a kríž – až
po smrť na kríži. Z tejto lásky vyviera pre nás
nekonečné Milosrdenstvo.
V denníčku sestry Faustíny čítame aj
tieto slová: V istej chvíli som počula tieto
slová: „Dcéra moja, hovor celému svetu
o mojom nepochopiteľnom milosrdenstve.
Túžim,
aby
Sviatok
milosrdenstva
bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše,
zvlášť pre úbohých hriešnikov. Nech sa
nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by
jej hriechy boli ako šarlát. Moje
milosrdenstvo je také veľké, že za celú
večnosť ho nepochopí žiaden rozum, ľudský
ani anjelský.
Všetkým nám prajem, aby sme po tieto
dni zažili dotyk Božieho Milosrdenstva
a v dôvere ďakovali Bohu za dar večného
života. Aleluja, On vstal zmŕtvych. Aleluja!
(Martin Novotný, farár)

LITURGICKÝ PREHĽAD
11. - 17. apríl 2022
Pondelok

11.4.

Pereš

14:00
18:00

+ Mária Klimzová (pohrebná)
+ Anna

Utorok

12.4.

Pereš

08:00

+ Alžbeta, Juraj, Veronika, Ladislav

Streda

13.4.

Pereš

18:00

+ Anna, Ján, Karol

ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE (ZELENÝ ŠTVRTOK)
(14.4.)
Košice
09:30
Omša svätenia olejov (Dóm sv. Alžbety)
Lorinčík
18:00
ZBP pre kňazov
Pereš
18:00
ZBP pre kňazov
PIATOK UTRPENIA PÁNA (VEĽKÝ PIATOK)
(15.4.)
Lorinčík
10:30
Krížová cesta (spoločná pre farnosť)
Lorinčík
15:00
Slávenie utrpenia a smrti Pána Ježiša
Pereš
15:00
Slávenie utrpenia a smrti Pána Ježiša
VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA (BIELA SOBOTA)
(16.4.)
Lorinčík
15:00
Požehnanie jedál (pri kostole)
Pereš
15:00
Požehnanie jedál (v kostole)
Lorinčík
19:30
Za farnosť
Pereš
19:30
Za farnosť
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
(17.4.)
Pereš
Lorinčík
Pereš

07:30
09:00
10:30

Lektori na Pereši:
Zelený štvrtok:
Veľký piatok:
Biela sobota:

Janka Hulíková
Katarína Perduková
Janka Lunio
Veronika Krajčiová
Veľkonočná nedeľa:
Viera Šlosárová
Veľkonočný pondelok: Janka Sabolová
Lektori v Lorinčíku:

podľa rozpisu

Upratovanie:
od 15.4.2019

Anastázia Škultétyová
Zita Chovancová

Za farnosť
Za farnosť
ZBP Slavomír a Jana

Karin Šlosárová
Stazka Škultétyová
Miro Daňo
Kolesárová Marta
Mirka Dudášová

LITURGICKÝ PREHĽAD
18. – 24. apríla 2022
PEREŠ:
po

18.4

10:30 + Jozef Rigas

ut

19.4. 18:00 ZBP Marta a Bartolomej

st

20.4. 18:00 + Irena a Ondrej

pia

22.4. 18:00 ZBP pre Svetlanku s rodinou

so

23.4. 08:00 + Pavol

ne

24.4. 07:30 Za farnosť
10:30 ZBP Janka a Michal s rodinou

LORINČÍK:
po

18.4. 09:00 + Matej a Alžbeta

št

21.4. 18:00 + Andrej a Mária

ne

24.4. 09:00 ZBP pre Lukáša a Máriu
Nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva
Upratovanie kostola na Pereši (23.4.)
Gabriela Kovalčíková, Marta Kolesárová
Pozývam vás k osobnej modlitbe
počas týchto najväčších kresťanských sviatkov.
Prosme za pokoj na Ukrajine,
prosme za pokoj vo svete a v našich srdciach.

Kontakt
Farnosť Najsvätejšej Trojice, Košice Pereš
Gelnická 55, 040 11 Košice
Martin Novotný, farár
0915 320 819
www.farnostperes.sk,
email: peres@abuke.sk

OZNAMY
• Prehľad zbierok
Zbierka na Ukrajinu:
Lorinčík a Pereš 892 €.
Ďakujem všetkým za finančnú podporu.
Nech vás dobrý Boh požehnáva.
• Liturgia Zeleného štvrtka
Na Zelený štvrtok si pripomíname poslednú
večeru, kedy Ježiš ustanovuje sviatosť
Oltárnu a sviatosť kňazstva.
Po sv. omši bude možnosť zostať v kostole
a bdieť – zotrvať v tichej modlitbe.
• Veľký piatok – krížová cesta
Na Veľký piatok bude pobožnosť krížovej
cesty, ktorá začne o 10:30 hod. pri kostole
v Lorinčíku. Krížová cesta bude vonku, popri
kláštore smerom do prírody (na Baňu). Je to
spoločná pobožnosť krížovej cesty pre celú
farnosť. Manželia, ktorí sa chcú pridať
k modlitbe, nech prídu 15 min. pred
začiatkom krížovej cesty do sakristie.
Lorinčík:
10:30 krížová cesta
15:00 obrady umučenia
do 20:00 hod.
adorácia pri Božom hrobe
20:00 hod.
kompletórium
Pereš:
15:00 obrady umučenia
do 20:00 hod. adorácia pri Božom hrobe
• Biela sobota
Lorinčík:
9:00 ranné chvály s posvätným čítaním
do 15:00
adorácia pri Božom hrobe
15:00 požehnanie jedál (pri kostole)
19:30 sv. omša
Pereš:
9:00 – 15:00 adorácia pri Božom hrobe
15:00 požehnanie jedál
19:30 sv. omša

• Priniesť si sviece na vigíliu.
Úvodným obradom na bielu sobotu je liturgia
svetla. Vonku pred kostolom požehnáme
oheň a veľkonočnú sviecu a zároveň od tejto
sviece zapálime aj vaše sviece, ktoré si so
sebou prinesiete. Horiaca svieca je
symbolom Krista, ktorý je svetlo sveta.
• Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu
Od Veľkého Piatku sa na Preši budeme
modliť deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu.
Deviatnik začne 5 minút pred sv. omšou.
Spoločnú modlitbu zakončíme slávnostnou
sv. omšou na nedeľu Božieho Milosrdenstva.
Sv. omše bude celú oktávu.
Zároveň vás pozývam v týchto dňoch
vyprosovať v modlitbách potrebné milosti
pre všetkých ľudí v našej farnosti.
Prajeme vám pokojné a milostiplné
prežitie Veľkonočných sviatkov.
(Vaši duchovní otcovia)

