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Mravná sila 

„Kedysi dávno žila a rástla v jednej záhrade 

čudná rastlina. Spomedzi iných rastlín 

a kvetín bola považovaná za najškaredšiu. 

Každé ráno, keď vychádzalo slnko a lenivé 

kvety sa prebúdzali a naťahovali do jarného 

dňa, rastlina bez ohľadu na iné kvety a ich 

posmešky chcela všetku rosu a každý 

slnečný lúč vstrebať do seba a načerpať čo 

najviac. Za niekoľko dní už to nebola tá 

čudná rastlina, ale jej stonka zhrubla 

a vyrástla až do dvojmetrovej výšky. Keď 

slnko putovalo po oblohe, rastlina putovala 

s ním, len aby nestratila z pohľadu jeho jas. 

Zamilovala sa do slnka. Klince ju smiešne 

pomenovali slnečnicou. Raz sa zverila 

svojim spoločníčkam v záhrade: slnko je 

mojím životom a nemôžem od neho 

odtrhnúť svoje oči. Sledujem jeho cestu. 

Milujem ho tak veľmi, že sa mi zdá, ako 

keby som sa stala jedno s ním.“  

Postava slnečnice nám ukazuje na čnosť 

mravnej sily. Čnosť po latinsky znie: virtus. 

Koreňom je slovo vir – muž, ako keby išlo 

len o vlastnosť muža. To v skutočnosti 

zodpovedá pravde iba v zmysle bojovnej 

chrabrosti v politike či na bojisku. Slovo vir 

sa odvodzuje od slova vis – sila. 

V stredoveku, keď sa budovali katedrály, sa 

čnosť zvýrazňovala v podobe ženských 

postáv, často v brnení a s korunou na hlave. 

Ako znak nežnosti. Neresti symbolizovali 

zvieratá, šelmy a muži. Muži predstavovali 

silu, moc, vojnu. Ako teda rozumieť tomu,  

 

 

že čnosť nie je len vlastnosťou žien ale aj 

mužov? Žena nikdy nebude mať toľko sily 

ako muž, ale tým čím žena často prevyšuje 

muža v dobrom nie je fyzická sila ale sila 

srdca. 

Ako si môžeme zachovať čnosť mravnej 

sily?: nedôverovať sebe, ale Bohu, v hlbokej 

pokore a v duchu modlitby; pripraviť sa na 

ťažkosti a nestrácať dôveru; nebyť 

ufňukancom, ktorého stále niečo alebo 

niekto prenasleduje, ale odvážne a s 

jednoduchosťou prekonávať skúšky; 

nenariekať nad ťažkosťami, ale priniesť 

Bohu obetu; touto obetou môžeme prispieť 

k víťazstvu viery. 

Čnosť mravnej sily sa formuje v prostredí, 

ktoré je otvorené na „kultúru ducha“. 

Znamená to osvojiť si určité životné 

pravidlo, ktorým sa chcem riadiť. 

Mravná sila je čnosťou kráľov, vodcov 

a duchovných pastierov. Ale nielen ich. 

Lebo bez nej niet trvalého priateľstva ani 

manželstva, niet trpezlivosti ani pokoja, 

znášanlivosti, lásky a vernosti, vytrvalosti 

ani úspechu. Niet ani odvahy vydať sa na 

úzku cestu a vyrvať na nej až do konca, kým 

neprídeme k Bohu. Pretože veľké ideály 

rodia veľkých ľudí. Máme k tomu dosť 

príležitostí. Využime ich. 

Br. Rudolf ocd



LITURGICKÝ PREHĽAD  

31. október – 6. november 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

ut 10:30 † z rodiny Košľábovej   po 6:30 Na úmysel 

st 18:30 † z farnosti za posledný rok     18:00 ZBP pre rod. Bodnárovú 

pi 18:00 † Michal   ut 7:00 ZBP pre rod. Semančíkovú 

so 
07:30 

08:00 

Fatimská sobota 

Za ružencové spoločenstvo 
  st 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP Ján a Juraj s rodinami   št 6:30 Na úmysel 

LORINČÍK:   pi 18:00 Za ružencové spoločenstvo 

ut 09:00 † rodina Cingeľová a Ižoldová   so 
6:30 

18:00 

Na úmysel 

Poďakovanie za 70 r. života 

st 17:30 † z farnosti za posledný rok   ne  7:00 † Mária a Dezider Mathe 

št 18:00 † z rodiny      

ne 09:00 † Mária, Imrich, Ján      

 

Liturgický kalendár: 

Utorok – Všetkých svätých, prikázaný sviatok 

Streda - Spomienka na všetkých verných zosnulých 

nedeľa – 32. nedeľa cez rok 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Jozef Hovanec   Lucia Miháliková  

  Gabriela Hovancová   Karin Šlosárová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Babajová Mária   Eva Kocanová  

05.11. Hořáková Želmíra   Katarína Jasenčáková  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

7.  – 13. november 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

po 08:00 † Ján, Mária, Mikuláš   po 18:00 Za uzdravenie Jána 

ut 18:00 † z rodiny Kočišovej    ut 6:30 Na úmysel 

st 18:00 ZBP pre Moniku   st 18:00 ZBP pre Moniku 

pi 18:00 ZBP pre rodinu   št 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP Pavol a Mária s rodinou   pi 18:00 † Helena, Jozef a Margita 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Pavol Rác    18:00 † Filoména 

ne 9:00 † Anna, Ján a Janko   ne 7:00 † Mária a Andrej Škop 

         

 

 

Liturgický kalendár: 

Streda – Výročie posviacky Lateránskej Baziliky 

Piatok – Sv. Martin z Tours, biskup 

Sobota – Sv. Jozafát, biskup a mučeník 

nedeľa – 33. nedeľa cez rok (zbierka na kostol) 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Ján Bujňák   Erika Kandráčová  

  Mária Bujňáková   Judita Hrnčiarová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Pačutová Mária   Mária Kušnírová  

12.11. Andreánska Jarmila   Mária Körošová  



OZNAMY  
 

 Zbierky 
Prehľad zbierky na misie: 

Lorinčík: 129, 00 Eur 

Pereš:  158, 30 Eur 

Nech Vám Boh odplatí Vašu štedrosť. 

 

Novembrová zbierka na kostol bude 

13.11.2016.   

 

 Návšteva chorých 

Vo štvrtok a piatok 3.-4.11.2016 navštívim 

chorých.  

 

 Sviatosť zmierenia 

Vo štvrtok, 3.11.2016 bude o 17:30 hod. 

v Lorinčíku eucharistická poklona a zároveň 

budete môcť prijať sviatosť zmierenia.  

Na Pereši máte možnosť prijať sviatosť 

zmierenia pol hodiny pred každou sv. omšou 

cez týždeň. Eucharistická poklona bude 

každú stredu po sv. omši do 19:00 hod. 

V prvopiatkovom týždni bude poklona 

v piatok po sv. omši.  

 

 Sviečka za nenarodené deti 

Hlavnou myšlienkou kampane Sviečka za 

nenarodené deti je spojiť spomienku na 

našich drahých zosnulých s pripomenutím si 

osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo 

zomreli pri spontánnom alebo umelom 

potrate.  

Túto spomienku môžeme vyjadriť 

symbolicky večer 2. novembra zapálením 

sviečky  a modlitbou s prosbou o Božie 

milosrdenstvo pre nenarodené deti 

a všetkých ľudí zranených potratom.  

Vzadu v kostole na stolíku si môžete 

zakúpiť sviečku s logom kampane a tým 

podporiť aktivity zamerané na ochranu 

života od počatia, podporu ľudskej 

dôstojnosti a rodiny.  

Viac informácií nájdete na stránke 

www.sviecka.forumzivota.sk 

 

 

 

 Divadelné predstavenie 

V nedeľu 6. novembra 2016 zavíta do Košíc 

muzikálová rozprávka Príbeh z Tammiru. 

Ide o tretí projekt z dielne prešovských 

kresťanských umelcov. Muzikál je 

inšpirovaný románom kňaza Vladimíra 

Štefaniča (Kráľovná z Tammiru), za ktorý 

získal Cenu Ivana Kraska. Cena lístka je 7 

Eur. Viac o projekte i o rezervácii lístkov na 

www.pribehztammiru.sk  

 

KARMEL 

 

 Sv. omša v nedeľu 

Od novembra pribudne v kláštore pravidelná 

sv. omša v nedeľu a na prikázané sviatky 

o 7:00 hod. Konkrétne si to nájdete stále 

v liturgickom prehľade vo farskom liste.  

 

 Piatkové večery na Karmeli 

Od novembra Vás pozývame na piatkové 

večery v kláštore. Každý piatok bude sv. 

omša o 18:00 hod. Ďalší program: 

 

1. piatok mesiaca – sv. omša s deťmi (po nej 

hry pre deti) 

2. piatok mesiaca – biblické stretnutie 

s Božím Slovom po sv. omši 

3. piatok mesiaca – hodinová adorácia pred 

sv. omšou (od 16:45 – 17:45) 

4. piatok mesiaca – stretnutie pre manželov 

po sv. omši (rodičia môžu deti priviesť so 

sebou – tie budú mať po sv. omši svoj 

program s mladými animátormi) 

 

 Kontakt 

Rímskokatolícka cirkev, 

farnosť Najsvätejšej Trojice 

Gelnická 55 

040 11 Košice-Pereš 

Martin Novotný, farár 

tel. (055) 38 13 096       

mobil: 0915 320 819 

email: peres@rimkat.sk  

www.peres.rimkat.sk 

http://www.sviecka.forumzivota.sk/
mailto:peres@rimkat.sk
http://www.peres.rimkat.sk/

