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• Slávnosť Birmovania
V nedeľu, 8.5.2022 bude o 8:30 na
Pereši slávnostná sv. omša, pri ktorej o.
arcibiskup, Mons. Bernard Bober udelí
sviatosť birmovania našim mladým.
Prosme o dary Ducha Svätého pre
našich birmovancov aj v našich
osobných modlitbách.
• Stavba kaplnky v Lorinčíku
Od pondelka, 25.4.2022 plánujeme so
začatím prác stavby Kaplnky Lurdskej
Panny Márie na priestranstve pred
kostolom v Lorinčíku. Po jej dokončení
vás
budeme
včas
informovať
o slávnostnom požehnaní.
• Prvopiatkový týždeň
Sviatosť zmierenia môžete prijať
v prvopiatkovom týždni nasledovne:
Lorinčík št 5.5. od 17:00
Pereš
pia 6.5. od 17:15 a pol
hodiny pred každou sv. omšou cez
týždeň.
• Návšteva chorých
V piatok, 6.5.2020 navštívim chorých
a vyslúžim im sviatosť zmierenia
a prinesiem Eucharistiu.
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24.04.2022

• Stretnutie o synode
Nasledujúce tri utorky, 26.2, 3.5,
10.5.2022 bude o 19:00 Synodálne
stretnutie na fare na Pereši.
Na tomto stretnutí chceme v atmosfére
modlitby a meditácie reflektovať život
v našej miestnej Cirkvi.
Na toto stretnutie môže prísť
ktokoľvek. Vopred sú pripravené tri
meditácie na danú tému a v závere
hľadáme odpovede vo forme diskusie.
• 1. sv. prijímanie
V nedeľu, 22.5.2022 o 10:30 bude
v kostole na Pereši slávnosť Prvého sv.
prijímania. Po dvoch rokoch bude u nás
opäť táto slávnosť, pri ktorej 31 detí
prijme prvý krát do svojho srdca Pána
Ježiša. Modlime sa za deti.
• Kontakt
Farnosť Najsvätejšej Trojice
Gelnická 55, 040 11 Košice
Farár Martin Novotný
0915 320 819
peres@abuke.sk
www.farnostperes.sk.

LITURGICKÝ PREHĽAD
25. apríl – 1. máj 2022
PEREŠ:
18:00 + Oľga

po

25.4

ut

26.4. 08:00 ZBP pre Andreu

st

27.4. 18:00 + Juraj

pia

29.4. 18:00 + Matilda Novysedláková

ne

1.5.

07:30 Za farnosť
10:30 ZBP pre Svetlanu s rodinou

K

S

LORINČÍK:
št

28.4. 18:00 + z rodiny

ne

24.4. 09:00 ZBP Peter s rodinou
Nedeľa – 3. veľkonočná nedeľa
Upratovanie kostola na Pereši (30.4.)
Beáta Lučanová, Viera Šlosárová

Máj – mesiac zasvätený Panne Márii.
V mesiaci máji sme pozvaní zvlášť k modlitbe Loretánskych litánií.
Najstaršie, doteraz známe mariánske litánie, pochádzajú z XII. storočia. Mali
jednoduchý princíp. Pričleňovali sa k nim metafory na Pannu Máriu. Vo včasnom
stredoveku sa mariánske litánie neujali. Ujali sa však litánie, ktoré sa modlievali a
spievali v Lorete. Podľa tohto pútnického miesta dostali aj pomenovanie a časom
nadobudli všeobecnú platnosť.
Prvý, doteraz známy nápev Loretánskych litánii, zložil Constanzo Porta, regenschori
v Lorete a vydal ho v roku 1576. Tieto litánie sa spievali v loretánskom dóme na
vigíliu a sviatok Panny Márie. Sixtus V. ich obdaril roku 1587 odpustkami v bulle
Redituri. Benedikt XIV. ich schválil spolu s litániami ku všetkým svätým a povolil
ich používať pri verejných bohoslužbách. Tak sa stali jedinými oficiálnymi
mariánskymi litániami s potvrdením najvyššieho učiteľského úradu Cirkvi.

LITURGICKÝ PREHĽAD
2. – 8. máj 2022
PEREŠ:
po

2.5.

18:00 + Ján

ut

3.5.

08:00

st

4.5.

18:00 + Terézia a Jozef

pia

6.5.

18:00 + František Konečný

so

7.5.

ne

8.5.

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

Fatimská sobota – modlitba ruženca
ZBP pre ružencové spoločenstvo
Za birmovancov - BIRMOVKA
Za farnosť

LORINČÍK:
št

5.5.

18:00 + Helena, Štefan, Veronika, Anna

so

7.5.

15:00 Eva a Peter (sobáš)

ne

8.5.

09:00 ZBP Gabika s rodinou

Nedeľa – 4. veľkonočná nedeľa (zbierka na kňazský seminár)
Upratovanie kostola na Pereši (7.5.)
Rodičia birmovancov
Modlitba k Duchu Svätému
Duch Svätý, náš Tešiteľ, pomáhaj mi!
Tebe odporúčam svoju dušu, svoje telo a všetko, čo mám.
Do Tvojich rúk odovzdávam celý svoj život i jeho koniec.
Daj, aby som prežíval(a) život v službe Tebe a konal(a) ozajstné pokánie za hriechy
skôr, ako moja duša zanechá tento svet.
Podrobujem sa Tvojmu riadeniu a zverujem sa pod Tvoju ochranu.
Bože, bráň mňa biedneho(u) a zachráň ma od všetkého zla!
Osvecuj a poúčaj môj rozum, spravuj moju dušu, moje telo a posilňuj ma.
Daj mi pevnú vieru, istú nádej, čistú a dokonalú lásku.
Daj, aby som Ťa vrúcne miloval(a) a vždy a všade plnil(a) Tvoju vôľu.
Amen.

LITURGICKÝ PREHĽAD
9. – 15. máj 2022
PEREŠ:
po

9.5.

18:00 + Rastislav Pavelka

ut

10.5. 08:00 + Milan, ZBP pre Margitu

st

11.5. 18:00 ZBP Michal s rodinou

pia

13.5. 18:00 + Pavol

ne

15.5. 07:30 Za farnosť
10:30 ZBP pre rodinu Stankovičovú

LORINČÍK:
št

12.5. 18:00 + Eva

ne

15.5. 09:00 ZBP pre rodinu
Nedeľa – 5. veľkonočná nedeľa (zbierka na kostol)
Upratovanie kostola na Pereši (14.5.)
Eva Kocanová, Katarína Jasenčáková

Modlitba k Panne Márii (májová pobožnosť)
Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička!
Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k
tvojim nohám a volíme si ťa dnes za svoju ochrankyňu a matku, za svoju orodovníčku
u tvojho Syna, Ježiša.
Zasväcujeme ti seba, svoje telo i dušu so všetkým, čo máme a čím sme. Darujeme ti
svoje srdcia a prajeme si, aby sme na teba nezabúdali, ale stále milovali teba i tvojho
Syna, Ježiša Krista.
Božia Rodička, obetujeme ti všetky modlitby a pobožnosti tohto mesiaca a prosíme
ťa, vypros nám u Boha tú milosť, ktorú najviac potrebujeme. Ukáž, že si našou
Matkou a že neopúšťaš tých, ktorí sa k tebe s dôverou utiekajú.
Veď nás po ceste prikázaní tvojho Syna a vypros nám od neho hlavne tú milosť, aby
sme mu zostali verní a aby sme chváliac teba na zemi, raz s tebou a so všetkými
anjelmi a svätými chválili Ježiša v nebi na veky vekov. Amen.

