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S vierou do nového roku 2017 

Istý misionár raz šiel na vzdialenú 

misijnú stanicu a sedel vedľa šoféra, 

ktorý bol pokrstený. Tu šofér povedal: 

„Aj auto má svoje podobenstvá.“ 

„Čo tým chceš povedať?“ 

„No, existujú kresťania, ktorí vieru 

používajú ako rezervné koleso. Keď sa 

im v živote prihodí nešťastie, povedia 

si: „Viera mi pomôže!“ 

„A ty, čo si myslíš? Čím by mala byť 

viera?“  

„Volantom, pane, volantom.“ 

Krátke, ale výstižné zamyslenie. Máme 

pred sebou rok 2017. Môžeme sa pýtať, 

čo nám ten rok prinesie, pred aké výzvy 

nás postaví? Čo by sme si veľmi priali?  

Šofér, ktorý sa prihovoril misionárovi 

to vyjadril v hlbokej myšlienke. Svoj 

život chce prežívať s vierou. Viera je 

pre neho to, čo mu udáva smer. 

Nevyťahuje ju, len keď mu životná 

situácia prerastá cez hlavu. Ak mu je 

viera taká rukolapná, zvláda životné 

zákruty v dôvere. Nemusí všetkému 

rozumieť, ale zachováva si pokoj.  

 

Na začiatku roka 2017 slávime Ježišov 

krst. Je to začiatok Ježišovho verejného 

účinkovania. Z neba je počuť Otcov 

hlas: „Toto je môj milovaný Syn, 

v ktorom mám zaľúbenie.“ 

Ježiš samým svojím životom pozýva 

apoštolov a ľudí k živému vzťahu 

s Otcom. Učí ich modliť sa, 

povzbudzuje ich vo viere. Vyhľadáva 

chvíľku, aby zostal v modlitbe, 

v spojení so svojím Otcom. Niekedy 

strávi v modlitbe celú noc.  

V našich osobných modlitbách na 

začiatku nového roka môžeme prosiť 

o živú vieru, aby sme svoju všednosť 

čo najviac prežili so svojím Bohom. 

Hneď v prvom žalme sa modlíme: 

„Blažený človek, čo nekráča podľa 

rady bezbožných. Je ako strom 

zasadený pri vode, čo prináša ovocie 

v pravý čas. No nie tak bezbožní, veru 

nie. Tí sú ako plevy, čo vietor ženie 

pred sebou.“  

Prežime tento rok zakorenený v živej 

viere. Nechajme sa ňou viesť. To nám 

zo srdca všetkým vyprosujem. 

Martin Novotný, farár 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

9. – 15. január 2017 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Anna, Ján, Paulína   po 18:00 ZBP Milka, Emília 

pi 18:30 † Janka    ut 6:30 Na úmysel 

ne 18:00 ZBP Peter   st 18:00 Poďakovanie za 80 rokov 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 ZBP Marta a Miroslav s rod. 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Agnesa (15. výr.)    18:00 ZBP Miloša a Katarína s rod. 

ne 09:00 ZBP pre Evku (30 r.)   ne  7:00 ZBP pre rod. Vilhanovú 

        

 

Liturgický kalendár: 

nedeľa – 2. nedeľa cez rok (zbierka na kostol) 

 

 

 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Marcela Mitrová   Alexandra Škultétyová  

  Emília Krešňáková   Judita Hrnčiarová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Alžbeta Kuráková   Ľubica Šuťáková  

14.1. Kvetoslava Rácová   Dagmara Závadská  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

16. – 22. január 2017 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Ján, František   po 18:00 † Ondrej 

pi 18:00 † Jozef, Ondrej    ut 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP Dana s rodinou   st 18:00 † Anna a Štefan 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 ZBP pre Štefana 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Katarína    18:00 † Ján Vilhan 

ne 9:00 ZBP pre Luciu   ne 7:00 ZBP pre Moniku a Martina 

         

 

Liturgický kalendár: 

Utorok – Sv. Anton, opát 

Sobota – Sv. Agnesa, panna a mučenica 

nedeľa – 3. nedeľa cez rok  

(zbierka – pomoc kresťanom po zemetrasení v Taliansku) 

 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Marcel Rinkovský   Karin Šlosárová  

  Eva Rinkovská   Lucia Miháliková  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Silvia Múdra   Jozefína Kavuľová  

21.1. Ľubomíra Kenderová   Janka Sabolová  



OZNAMY  
 

 Zbierky 
Prehľad decembrovej zbierky: 

Lorinčík: 156, 50 € 

Pereš:  376, 80 € 

 

V nedeľu, 15.1.2017 bude januárová zbierka 

na kostol.    

 

Z dôvodu silného zemetrasenia, ktoré 

30.10.2016 postihlo Taliansko s epicentrom 

v meste Norcia, kde pôsobí náš kňaz Daniel 

Jancusko, vyhlásil o. arcibiskup januárovú 

zbierku na tento účel. Zbierka bude 22. 

januára 2017. 

 

 

 

 Pravidelný volejbal 
Pre tých, ktorí by si radi zahrali volejbal, je 

táto možnosť v nedeľu o 15:00 hod. Najbližší 

termín je 15.12.2017 o 15:00 hod. na 

Spojenej cirkevnej škole, na ul. Čordákovej 

v Košiciach KVP.  Ak sa vytvorí dostatočne 

veľká skupina, môžeme hrať pravidelne 

každú nedeľu. Ak máte záujem dostávať info 

o túto hru, prihláste sa telefonicky, alebo 

emailom u farára. Ak si chcete zahrať 

15.1.2017, tiež sa prihláste u farára, aby sme 

vedeli vopred, aký je záujem. Pre deti je 

možnosť hry vo vedľajšej malej telocvični. 

Poplatok na dospelú osobu je 1 € na vstup. 

 

 

 

 

 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 

 

 

 Príbeh 
Jeden otec poučoval svoje deti pri návšteve 

ZOO, kde si prezerali akvárium s rakmi. 

Rozprával im: 

 

Každý rak ma pod pancierom dutinku, ktorá 

sa nazýva hmatová bunka. A do tejto bunky 

si rak vkladá malé zrnko piesku a to preto, 

aby ho to zrnko upozornilo, v akej je polohe. 

Ono zrnko je priťahované zemskou 

príťažlivosťou, takže vždy smeruje k zemi a 

rak je pekne vo vodorovnej polohe. Keď sa 

rak nakloní, zrnko sa skotúľa na stranu 

jamky, tam ju podráždi a rak rýchlo vyrovná 

svoje telo, aby zrnko bolo uprostred bunky, 

kde necíti žiadne podráždenie - a tak sa rak 

udržuje stále vo vodorovnej polohe. 

 

Raz, keď raky zo seba zvliekali pancier a tak 

sa zbavili i zrnka piesku, istý pán profesor 

toho využil a z akvária odstránil všetok 

piesok. Raky márne hľadali piesok a bez 

neho nedokázali udržať rovnováhu, potácali 

sa, prevracali sa - bolo smiešne sa na ne 

pozerať. Keď ich pán profesor potrápil, 

nasypal do akvária namiesto piesku drobné 

železné piliny. Raky sa ich hneď chopili a 

vložili si ich do svojich hmatových jamiek. 

Opäť mohli udržať rovnováhu. A tu vzal pán 

profesor magnet a držal ho uprostred akvária. 

Magnet priťahoval železné piliny viac ako 

zem svojou príťažlivosťou a raky sa obracali 

vodorovne k magnetu. 

 

Toto rozprávanie nás upozorňuje, že aj my 

máme udržiavať rovnováhu, t.j. správne 

konať a dobre žiť. Čím je pre raka zrnko 

piesku, tým sú pre nás prikázania, a čím je 

pre raka hmatová bunka, tým je pre nás 

svedomie.  

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

