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OZNAMY 
 

• Október - mesiac sv. ruženca 

Mesiac október je mesiacom modlitby sv. 

ruženca, v ktorom sa osobitným spôsobom 

prihovárame k Bohu cez Máriin ruženec. 

Cirkev modlitbu svätého ruženca veľmi 

odporúča, pretože pre našu spásu je užitočné 

rozjímanie o tajomstvách Ježišovho života. 

 
• 1.11. Sviatok všetkých svätých 

V utorok 1.11. je prikázaný sviatok všetkých 

svätých. Keďže je to deň pracovného pokoja, 

sv. omše budú ako v nedeľu. 

 

• Odpustky 

Od 1.11. do 8.11. možno raz denne získať 

odpustky pre duše v očisci, pri splnení 

obvyklých podmienok. 

Viac info nájdete na farskej webstránke. 

 

• Spovedanie 

- Chorých (doma) 4.11. v piatok 

dopoludnia, budem tel. kontaktovať. 

Nemusíte dodržiavať eucharistický pôst! 

Môžete sa najesť, občerstviť sa - dať si 

kávu/čaj. 

- 1/2 hod. pred sv. omšou, prípadne po 

sv. omši 

NESPOVEDÁ SA: 1.11., 2.11. a v nedeľu 

 

 

• Zbierky 

13.11. – Dobročinná zbierka Sv. Alžbety 

20.11. – Pereš: zbierka za faru 

20.11. – Lorinčík: zbierka na kostol 

 

Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 

• Narodeniny 

1.11. (utorok) oslávi duchovný otec Martin 

Novotný 45 r. života. Pri sv. omšiach v tento 

deň mu budeme vyprosovať Božie 

požehnanie, pevné zdravie a ochranu 

nebeskej Matky. 

Spomeňme si na o. Martina aj pri osobnej 

modlitbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blahoželáme :) 

 

• Ozvem sa Vám 

Chcem Vás poprosiť, ak voláte na farské 

mobilné číslo a nedvíham Vám, napíšte mi 

krátku SMS, čím Vám poslúžim a hneď ako 

budem môcť Vám zavolám naspäť. 

Ďakujem za pochopenie. 

https://farnostperes.sk/


• Nedeľná škola 

Nedeľná škola náboženstva bude v mesiaci 

november vždy po sv. omši o 10:30 

(6.11., 13.11., 20.11., 27.11.) 

Prosím, aby deti prišli už na nedeľnú 

sv. omšu o 10:30, ak nezúčastnia nedeľnej 

sv. omši v inej farnosti.  

Ak by stretnutie nebolo, dám Vám vedieť. 

Ďakujem za pochopenie. 

 

 
 

Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, ktorí 

doteraz neodovzdali prihlášku svojich detí, 

aby ju priniesli na najbližšie stretnutie na 

Nedeľnú školu náboženstva. 

 

• Info o farnosti - WhatsApp 

Chcete dostávať informácie či pripomenutia 

farských aktivít? Napíšte SMS na tel. č. 

0905 755 428 a požiadajte o zaradenie Vášho 

mobilného kontaktu do WhatsApp skupiny 

„Farnosť Pereš“. 

 

 
 

• Kontakt 

Rímskokatolícka farnosť 

Najsvätejšej Trojice Košice – Pereš 

Gelnická 55  040 11 Košice – Pereš 

SK22 5200 0000 0000 1563 0822 (Pereš) 

SK59 0900 0000 0004 4226 8792 (Lorinčík) 

Eugen Jurkovič, farár 

0907 863 557 

peres@abuke.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:peres@abuke.sk
https://farnostperes.sk/info-o-farnosti/


 

Čo sú odpustky? 

 

„Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, 

čo sa týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených 

podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a 

aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých.“ 

 

Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za 

hriechy čiastočne alebo úplne:“ „Každý veriaci môže odpustky… získať buď pre seba, 

alebo aplikovať za zosnulých.“ (KKC 1471) 

 

Možnosť získania úplných (plnomocných) odpustkov. 

 

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých veriacich nábožne navštívi kostol 

alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otčenáš) a vyzná vieru (Verím v [jedného] 

Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. 

 

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: 

 

- sv. spoveď (krátko predtým alebo potom) 

- sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) 

- modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas’ a Sláva). 

 

A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému. 

 

Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného 

dňa (teda od 12. hodiny 1. novembra do 24. hodiny 2. novembra). 

 

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých , 

môže získať odpustky, ktoré sa možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 

1. novembra do 8. novembra. 

Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky. 

 

(Porov. Enchiridion indulgentiarum, LEV 2004, s. 74 – 75) 

 

 

https://dkc.kbs.sk/dkc.php?in=kkc1471


LITURGICKÝ PREHĽAD 

24. - 30. október 2022 

24.10. 
Pondelok 

 

Pereš   

Lorinčík   

kláštor 7:30  

25.10. 
Utorok 

 

Pereš 18:00 † Štefan, Žofia Mihálik 

Lorinčík   

kláštor 6:30  

26.10. 
Streda 

 

Pereš 18:00 † František, Vincent Mitro 

Lorinčík   

kláštor 18:00    

27.10. 
Štvrtok 

 

Pereš 8:00 na úmysel duchovného otca 

Lorinčík 18:00  

kláštor 6:30  

28.10. 
Piatok 

Svätých Šimona a Júdu, 

apoštoli 

Pereš 18:00 † rod. Margová a Sabolová 

Lorinčík   

kláštor 18:00   

29.10. 
Sobota 

 

Pereš   

Lorinčík   

kláštor 
6:30 

18:00 
 

30.10. 
Nedeľa 

31. nedeľa 

v Cezročnom období 

Pereš 
7:30 

10:30 

za veriacich farnosti 

ZBP rod. Bolečková 

Lorinčík 9:00  

kláštor 7:00   
 

 

 

  LORINČÍK:  PEREŠ: 

  Lektori na nedeľu: 

  Ján Bujňák  Ema Faithová 

  Mária Bujňáková  Miro Daňo 

  Upratovanie: 

29.10.  Mária Bubánová  
Eva Kocanová 

Katarína Jasenčáková 
 

https://www.youtube.com/channel/UCtGwZwmXDJfbxBpUCqrszyg
https://www.youtube.com/channel/UCtGwZwmXDJfbxBpUCqrszyg
https://www.youtube.com/channel/UCtGwZwmXDJfbxBpUCqrszyg


LITURGICKÝ PREHĽAD 

31. október – 6. november 2022 

31.10. 
Pondelok 

 

Pereš   

Lorinčík   

kláštor 18:00   

1.11. 
Utorok 

Všetkých svätých 

(prikázaný sviatok) 

Pereš 
7:30 

10:30 

za veriacich farnosti 

ZBP o. Martin Novotný (45 r.) 

Lorinčík 9:00  

kláštor 7:00   

2.11. 
Streda 

Spomienka na všetkých 

verných zosnulých 

„Dušičky“ 

Pereš 18:00 † Ondrej, Imrich Lučan 

Lorinčík 19:00  

kláštor 18:00    

3.11. 
Štvrtok 

Sv. Martina de Porres, 

rehoľník 

Pereš   

Lorinčík   

kláštor 6:30  

4.11. 
Piatok 

Sv. Karola 

Boromejského, 

biskup 

Pereš 18:00 † rod. Sakačová a starí rodičia 

Lorinčík   

kláštor 18:00   

5.11. 
Sobota 

Preblahoslavenej Panny 

Márie 

„Fatimská sobota“ 

Pereš 8:00 za ružencové bratstvo 

Lorinčík   

kláštor 
6:30 

18:00 
 

6.11. 
Nedeľa 

32. nedeľa 

v Cezročnom období 

Pereš 
7:30 

10:30 

za veriacich farnosti 

ZBP Peter Hamar st. 

Lorinčík 9:00  

kláštor 7:00   
 

  LORINČÍK:  PEREŠ: 

  Lektori na utorok – Všetkých svätých: 

  Emília Krešňáková  Janka Sabolová 

  Marcela Mitrová  Marta Kolesárová 

  Lektori na nedeľu: 

  Marcel Rinkovský  Judita Hrnčiarová 

  Eva Rinkovská  Karin Šlosárová 

  Upratovanie: 

5.11.  Mária Bubánová  
Katarína Bušová 

Janka Lunio 
 

https://www.youtube.com/channel/UCtGwZwmXDJfbxBpUCqrszyg
https://www.youtube.com/channel/UCtGwZwmXDJfbxBpUCqrszyg
https://www.youtube.com/channel/UCtGwZwmXDJfbxBpUCqrszyg
https://www.youtube.com/channel/UCtGwZwmXDJfbxBpUCqrszyg
https://www.youtube.com/channel/UCtGwZwmXDJfbxBpUCqrszyg

