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• Posvätenie kaplnky Lurdskej
Panny Márie v Lorinčíku
Na sviatok Nanebovstúpenie Pána, vo
štvrtok, 26. mája 2022 posvätí
pomocný košický biskup, Mons.
Marek Forgáč kaplnku Lurdskej Panny
Márie v Lorinčíku.
Po sv. omši chystáme pri kostole
Agapé (pohostenie). Tí z vás, ktorí
chcú niečo priniesť (chlebíčky, koláče)
môžete to pred sv. omšou položiť na
pripravený stôl pri sakristii kostola.
O pitie bude postarané.
• 26.5.2022 prikázaný sviatok
Nanebovstúpenie Pána
Na tento deň bude posviacka kaplnky
v Lorinčíku a preto budú sv. omše
nasledovne:
Pereš streda 25.5.2022 s platnosťou
Pereš štvrtok 26.5.2022 o 08:00
Lorinčík štvrtok 26.5.2022 o 18:00.
• 1. sv. prijímanie
V nedeľu, 22.5.2022 o 10:30 bude
v kostole na Pereši slávnosť Prvého sv.
prijímania. Prosím Vás o modlitby za
deti s rodinami.
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15.05.2022

• Prvopiatkový týždeň
Sviatosť zmierenia môžete prijať
v prvopiatkovom týždni nasledovne:
Lorinčík št 2.6. od 17:00
Pereš
pia 3.6. od 17:15 a pol
hodiny pred každou sv. omšou cez
týždeň.
• Návšteva chorých
V piatok, 3.6.2020 navštívim chorých
a vyslúžim im sviatosť zmierenia
a prinesiem Eucharistiu.
• Stretnutie o synode
V utorok, 17.5. a 31.5.2022 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.
• Kontakt
Farnosť Najsvätejšej Trojice
Gelnická 55, 040 11 Košice
Farár Martin Novotný
0915 320 819
peres@abuke.sk
www.farnostperes.sk.

LITURGICKÝ PREHĽAD
16. – 22. máj 2022
PEREŠ:
po

16.5. 18:00 + Štefan

ut

17.5. 08:00 + Terézia a Jolana

st

18.5. 18:00 + Helena Pigová

pia

20.5. 18:00 + Helena

ne

22.5. 07:30 Za farnosť
10:30 ZBP pre deti (1.sv.prijímanie)

LORINČÍK:
št

19.5. 18:00 + Agnesa, Ján, Anna, Ondrej

pi

20.5. 15:00 Sobáš Richard a Františka

ne

22.5. 09:00 ZBP pre rehoľnú sestru Reginu
Nedeľa – 6. veľkonočná nedeľa
Upratovanie kostola na Pereši (21.5.)
Rodičia prvoprijímajúcich detí

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.

LITURGICKÝ PREHĽAD
23. – 29. máj 2022
PEREŠ:
po

23.5. 18:00 + Ivan

ut

24.5. 08:00 + Ján

st

25.5. 18:00 ZBP pre rodinu

št

26.5. 08:00 ZBP pre rodinu

pia

27.5. 18:00 + Pavol Petro

ne

29.5. 07:30 Za farnosť
10:30 ZBP pre rodinu Perdukovú

LORINČÍK:
št
ne

26.5. 18:00 Za dobrodincov
+ Štefan a Magdaléna
29.5. 09:00 ZBP pre rodinu
Štvrtok – Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok
Nedeľa – 7. veľkonočná nedeľa (zbierka na masmédia)
Upratovanie kostola na Pereši (28.5.)
(Adriana Mitríková, Irena Filipová)

Vo štvrtok, 26.5.2022 bude iba jedna večerná sv. omša v Lorinčíku spojená
s posviackou kaplnky Lurdskej Panny Márie.
Kaplnku posvätí pomocný košický biskup, Mons. Marek Forgáč.
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
30. máj – 5. jún 2022
PEREŠ:
po

30.5. 18:00 ZBP Henrich a Miriam

ut

31.5. 08:00 Na úmysel biskupa

st

1.6.

18:00 + Robert Michalenko

pia

3.6.

18:00 + Štefan Prevozňák

so

4.6.

ne

5.6.

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

Ruženec
ZBP pre ružencové spoločenstvo
Za farnosť
ZBP pre Michala a Oľgu

LORINČÍK:
št

2.6.

18:00 Marta, Ján, Mária, Michal

ne

5.6.

09:00 ZBP pre Margitu
Nedeľa – 5. veľkonočná nedeľa (zbierka na kostol)
Upratovanie kostola na Pereši (4.6.)
(Terézia Stajková, Veronika Stajková)

V nedeľu, 5.6.2022 na sviatok Zoslania Ducha Svätého prídu na sv. omšu o 10:30
na Pereši seminaristi z propedeutického ročníka spolu so svojím prefektom
Marekom Kunderom.
Propedeutický ročník je pre mužov – seminaristov, ktorí je takým prípravným
rokom pre život v seminári, spojený s formáciou ku kňazstvu.
Zároveň na tejto sv. omši privítame zbor zo Spojenej školy sv. Košických
mučeníkov v Košiciach na sídlisku KVP.
Po sv. omši bude priestor k vzájomným rozhovorom, prípadne k vašim otázkam
v priestore pred kostolom Najsvätejšej Trojice.

