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Spravodlivosť 

 

Keď máme bdieť s Ježišom, je to pre nás 

istý druh nútených prác. Boh nám dáva 

večnosť. My mu dávame s ťažkým srdcom 

pár minút.“  

Čnosť spravodlivosti – iustitia – je 

v živote človeka veľmi dôležitá. Hoci je 

v poradí medzi kardinálnymi čnosťami 

zaradená ako druhá v poradí, čo sa týka 

dôležitosti je považovaná za paniu 

a kráľovnú všetkých čností. Takto ju 

pomenoval Cicero. Čím je pre nás 

charakteristická?  

Keď čítame Sväté písmo môžeme 

postrehnúť, že sa v ňom často píše 

a hovorí o spravodlivosti. Spravodlivosť 

sa tu spája s pevnosťou, stálosťou. Židia, 

Izraeliti boli od čias Abraháma až do 

obdobia osídlenia Palestíny v časoch 

Jozueho nomádmi, kočovníkmi. 

Presúvali sa z miesta na miesto. Ich 

existencia bola spojená s kupovaním, 

výmenou tovaru. Ak sa chceli dvaja 

dohodnúť a zachovať medzi sebou pokoj 

tak základnou vecou bolo dodržať slovo. 

Práve tento úkon, dodržanie slova bol 

podstatnou vecou, okolo ktorej sa točí 

spravodlivosť. Chápeme ju tu ako 

pevnosť v zachovávaní zmluvy, sľubu, 

daného slova. Spravodlivý je ten, ktorý 

zachováva slovo a zmluvu.  

Čnosť spravodlivosti, ktorá sa voči Bohu 

prejavuje ako čnosť nábožnosti sa 

charakterizuje tým, že „láska nás vedie k  

 

tomu, aby sme dávali Bohu, čo sme mu 

plným právom povinní dať ako jeho 

tvory.“ (KKC 2095)  

Kresťansky ladená čnosť spravodlivosti 

zahŕňa v sebe realizáciu hlavného 

prikázania, ktorému nás učí sám Ježiš: 

„Miluj Boha a blížneho ako seba 

samého.“ Pre nás kresťanov má 

spravodlivosť nadprirodzenú povahu – 

vo svedomí i pred Bohom. Láska nás 

teda vedie k tomu, aby sme dali Bohu 

a blížnemu čo im patrí plným právom. 

Láska v spravodlivosti sa prejavuje aj 

našom osobnom čase, ktorý chceme dať 

Bohu a blížnemu. „My dáme Bohu 

všetko čo máme, čo je naše, a on nám na 

výmenu dá všetko svoje. My mu dáme 

naše bezvýznamné všetko a on nám dá 

svoje Božie všetko.“  

Čas života, ktorý sme dostali, je vzácnou 

príležitosťou, aby sme objavili a konali 

dobro z lásky k Bohu a tým rastie aj 

samotná Cirkev. Veď ten, kto v živote 

viery nenapreduje, ustupuje“ Hrdinsky 

získané čnosti majú väčšiu váhu ako 

všetky skutky, ktoré sme vykonali, 

využívanie talentov, duchovných 

a materiálnych darov, ktoré sú potrebné 

pre uskutočnenie Božieho plánu 

a nadovšetko vysoká úroveň 

kresťanského života: toto sa od 

kresťanov dnešnej doby vyžaduje a to je 

svedectvo lásky a vernosti Pánovi. 
Br. Rudolf ocd



LITURGICKÝ PREHĽAD  

23. – 29. január 2017 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st  Sv. omša nebude   po 18:00 † Ján a Emília Vilhanoví a deti 

pi  Sv. omša nebude   ut 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP Bohuš a Gabriel s rod.   st 18:00 † Jozef a Dorota Vrťoví a deti 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Na úmysel 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

št  Sv. omša nebude    18:00 ZBP Lýdia, Ladislav, Marián 

ne 09:00 ZBP pre Ernesta (70 r.)   ne  7:00 ZBP pre Štefana 

        

 

Liturgický kalendár: 

Utorok – sv. František Saleský, biskup a uč. Cirkvi 

Streda – obrátenie sv. Pavla, apoštola 

Štvrtok – sv. Timoteja a Títa, biskupov 

Sobota – sv. Tomáš Akvinský, kňaz a uč. Cirkvi 

nedeľa – 4. nedeľa cez rok 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Dávid Šolc   Ema Faithová  

  Mária Bubánová   Miro Daňo  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Lengeňová Eva   Anna Horváthová  

28.1. Šolcová Monika   Martina Pajtášová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

30. január – 5. február 2017  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 Na úmysel   po 18:00 ZBP pre Jozefa a Luciána 

št 18:30 ZBP pre rodinu    ut 6:30 Na úmysel 

pi 18:00 † Anna a Vincent   st 18:00 Za ružencové spoločenstvo 

ne 10:30 ZBP Justína   št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 
Poďakovanie za 50 rokov života 

pre Moniku 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 17:30 † Martin    18:00 Za pomoc pre Paulu 

ne 9:00 ZBP pre Štefana (60 r.)   ne 7:00 
† Anton Spodniak a rodičia 

z oboch strán 

         

 

Liturgický kalendár: 

Utorok – Sv. Jána Bosca, kňaza 

Štvrtok – Obetovanie Pána 

Sobota – Sv. Agnesa, panna a mučenica 

nedeľa – 5. nedeľa cez rok  

 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Monika Šolcová   Anna Horváthová  

  Dušan Šolc   Viera Šlosárová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Dobríková Eva   Mária Bľandová  

4.2. Mitrová Marcela   Marta Horváthová  



OZNAMY  
 

 Zbierky 
Dnes je zbierka na pomoc ľuďom 

v Taliansku, ktorých zastihlo zemetrasenie.  

 

Prehľad januárovej zbierky: 

Lorinčík: 212, 00 € 

Pereš:  463, 00 € 

 

Nech vám Boh odplatí vašu štedrosť.  

 

 

 Spovedanie chorých 
Vo štvrtok a piatok 2. – 3. február 2017 

navštívim chorých podľa zoznamu, ktorým 

hneď udelím sviatosť pomazania chorých.  

 

 

 Spovedanie vo farnosti 
Lorinčík 2.2 od 16:30 

Pereš  1.2 od 17:15 a pred každou sv. 

omšou v týždni pol hodiny. (okrem štvrtka) 

 

 

 Adorácia 

Lorinčík 2.2 od 16:30 

Pereš  každú stredu po sv. omši 

 

 

 Požehnanie sviec 

Na sviatok Obetovania Pána – 2.2.2017 si 

prineste do kostola sviece (hromničky), 

ktoré budú posvätené pri sv. omši.  

 

 

 Požehnanie hrdla (na sviatok sv. 

Blažeja) 
Lorinčík štvrtok, 2.2.2017 po sv. omši 

Pereš  piatok, 3.2.2017 po sv. omši  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Duchovná obnova v Bardejove 
V dňoch 31.3.-2.4.2017 (piatok-nedeľa) 

bude duchovná obnova v Bardejovských 

Kúpeľoch. Počas duchovnej obnovy sa 

zachováva ticho – silentium.  

Je to ponuka ako pre ľudí z farnosti, tak aj 

pre ostatných z diecézy.  

Ak máte záujem, môžete sa prihlásiť na tel. 

č.: 0948 681 682. Doprava individuálna, 

prípadne viem štyroch zobrať autom. 

Exercitátor: Martin Novotný 

 

 

 

 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 
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