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11 26.6.2022

OZNAMY:
• Privítanie nového kňaza vo
farnosti.
V nedeľu, 3.7.2022 môžete pri
všetkých troch nedeľných sv. omšiach
privítať nového pána farára, Eugena
Jurkoviča, ktorý je do konca júna
farárom vo Vyšnom Klatove.
• Pár zmien od začiatku letných
prázdnin.
Po rozhovore s novým farárom by som
vám chcel vopred oznámiť, že nateraz
cez letné prázdniny nebudú vysielané
sv. omše.
Počas letných prázdnin budú farské
oznamy v týždennom cykle. Budú
v elektronickej podobe na farskej
stránke (www.farnostperes.sk), alebo
môžete
oznamy
dostávať
prostredníctvom aplikácie WhatsApp.
Ak chcete dostávať tieto oznamy a nie
ste ešte v skupine Farnosť Pereš,
môžete o to poprosiť sms správou na
mobilné telefónne číslo: 0905755428.
Farské oznamy nebudú počas prázdnin
v tlačenej podobe.
• Zbierka na Dobročinné Diela.
V nedeľu, 3.7.2022 bude zbierka na
Dobročinné diela Sv. Otca.

• Sviatosť zmierenia
Sviatosť zmierenia môžete prijať
nasledovne:
Lorinčík
štvrtok, 30.6. o 17:00
Pereš
piatok, 1.7. o 17:15
• Sviatosť zmierenia chorým
Ku chorým pôjde pán farár po
telefonickej dohode. Bude vám volať.
Bude to po 3.7.2022.
Kontakt:
Farnosť Najsvätejšej Trojice
Gelnická 55, 040 11 Košice
www.farnostperes.sk,
farnostperes@gmail.com
Milí veriaci, mobilné číslo 0915320819
je moje osobné číslo, preto vás chcem
poprosiť, aby ste od 1.7.2022
kontaktovali nového pána farára
mailom, alebo osobne na fare. On vám
sám zverejní telefónne číslo po svojom
príchode.
Chcem sa poďakovať Bohu za spoločne
prežitý čas a zahŕňam vás do svojich
modlitieb. Nech vás Boh požehnáva.
S vďakou
Martin Novotný, farár

LITURGICKÝ PREHĽAD
27. jún – 3. júl 2022
PEREŠ:
po

27.6. 18:00 Na úmysel

ut

28.6. 08:00 Na úmysel

st

29.6. 18:00 Za farnosť

pia

1.7.

18:00 Na vlastný úmysel

so

2.7.

ne

3.7.

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

Fatimská sobota (ruženec)
Za ružencové spoločenstvo
Za farnosť
Na vlastný úmysel

LORINČÍK:
st

29.6. 18:00 ZBP pre Juraja

št

30.6. 18:00 + Beáta

ne

3.7.

09:00 Hradová
-

Streda - Sv. Petra a Pavla, prikázaný sviatok
Nedeľa – 14. nedeľa cez rok (zbierka na Dobročinné diela sv. Otca)
Upratovanie kostola na Pereši (2.7.)
Anna Horváthová, Martina Pajtášová
V jedno daždivé popoludnie uháňala autom po jednej z hlavných ulíc mesta žena. Bola
sústredená, lebo cesta bola mokrá a šmykľavá. Zrazu dieťa, ktoré sedelo vedľa nej, povedalo: "Vieš,
mama, premýšľam o jednej veci." Matka bola zvedavá, čo sa v tej hlavičke sedemročného dieťaťa
objavilo. "Na čo myslíš?" "Dážď," začalo vysvetľovať, "je ako hriech a stierače sú ako Boh, ktorý
zotiera naše hriechy."
Keď matka premohla prekvapenie, spýtala sa: "Všimol si si, že stále prší? Čo to podľa teba
znamená?"
Dieťa nezaváhalo ani na chvíľu a povedalo: "My stále hrešíme a Boh nám stále odpúšťa."
Nejestvuje nijaká kniha, do ktorej sa zapisujú hriechy. Boh nemá nijaký register, nijaký katalóg.
Boh nás vidí v prítomnej chvíli a zahŕňa nás bezpodmienečnou láskou.
(Bruno Ferrero)
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