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Pôst! Už zase? 

Dnes sa veľa hovorí o ekológii životného 

prostredia, o tom ako všemožne výpary 

poškodzujú ozónovú dieru a devastujú 

prírodu. Existuje aj ekológia ducha, keď 

výpary, ktoré putujú zo žalúdka do 

hlavy zatemňujú náš rozum. Cestou 

k takémuto zatemneniu rozumu je aj 

obžerstvo.  

Pôsobí vtedy, keď človeka odvráti od 

jeho konečného cieľa a upne ho na 

pôžitok z obžerstva ako na svoj konečný 

cieli, a takýmto spôsobom ho oddiali od 

Boha, ako od svojho posledného cieľa 

a zároveň najdôležitejšieho cieľa. 

A problém je na svete! 

Stredovekí moralisti rozoznávali 5 

druhov obžerstva a jeho 5 „dcér“. Medzi 

druhy patria: pahltnosť – chvatné 

hádzanie do seba, prepychovosť – 

bohatosť jedla, nestriedmosť – 

nenormálne množstvo, pažravosť – 

„budem mať čo chcem a kedy chcem“, 

prieberčivosť – dokonale pripravené 

jedlo. „Dcérami“ obžerstva sú 

neprimeraná veselosť – pri ktorej ostáva 

rozum stáť, hlúpnutie – pochabé reči 

a správanie, znečistenie – zvracanie, 

mnohovravnosť – nemiernosť v reči, 

prázdna a narušená myseľ – ráta iba 

množstvo odgrgnutí. (prepáčte za výrazy) 

Byť nemierny v jedle a v pití neznamená 

len, že veľa jem a pijem. Obžerstvo vo 

forme jedla alebo pitia sa stáva postupne 

závislosťou a závislosť je základom pod  

 

každý hriech. V temnote hriechu, akým 

je obžerstvo je ukrytá hlboká 

nevedomosť, niečo čo je oveľa 

závažnejšie než mať iba prepchatý 

žalúdok. Človek si myslí, že keď si 

zaplní žalúdok tak zaplní prázdno v sebe, 

hocičím. Koniec je však vždy ten istý – 

rozčarovanie. 

Spoločnosť sa dopúšťa každý deň 

hriechu nenásytnosti na prírode. Všetko 

čo sa zmení na zlato postupne vychladne. 

Všetky veci sa raz opotrebujú a zničia. 

Kresťania sa málo angažujú pri ochrane 

životného prostredia. Všetko pažravo 

využívame. Zdroje planéty sa raz 

skončia. A čo potom?  

Existuje nejaký návod proti obžerstvu? Je 

jednoduchý, ale zároveň ťažký. Je to 

pôst. Nie diéta! Pôst odporúča sám Ježiš. 

Pôst nie je o zriekaní sa niečoho čo mám 

rád z dôvodu toho, že chcem schudnúť, 

alebo nepiť na určitý čas. Pravým 

dôvodom pôstu je zaplnenie toho 

prázdna, ktoré vznikne po zrieknutí sa 

niečoho čo mám rád. Pohnútkou 

obžerstva je zaplnenie z dôvodu prázdna, 

aké mám v duši. Pôst zaplňuje to prázdno 

túžbou po Bohu. Odpoveďou na našu 

nenásytnosť je teda Ježiš Kristus. On sám 

povedal: Kto je moje telo a pije moju krv, 

bude mať večný život. 

Príjemné postenie nám prajem, priatelia! 
 

br. Rudolf ocd 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

20. – 26. február 2017 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 + Anna Pajtášová (pohrebná)   po 18:00 ZBP pre rodinu Pavla a Zity 

  (sv. omša nebude)   ut 6:30 Na úmysel 

ne  10:30 ZBP Danica s rodinou   st 18:00 ZBP pre Vierku s rodinou 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Na úmysel 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Katarína    18:00 ZBP Vladimír, Andrea, Noemi  

ne 09:00 ZBP pre rodinu   ne  7:00 + Filipko a Terezka 

        

 

Liturgický kalendár: 

Streda – Katedra sv. Petra, Apoštola 

Štvrtok – sv. Polykarp, biskup a mučeník 

nedeľa – 8. nedeľa cez rok 

 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Jozef Hovanec   Tobia Sabol  

  Gabriela Hovancová   Janka Sabolová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Hovancová Gabriela   Eva Kocanová  

25.2. Sekanová Lucia   Katarína Jasenčáková  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

27. február – 5. marec 2017  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:30 ZBP pre Jolanu   po 18:00 Emília, Jozef a Rozália 

pi 18:00 † Peter    ut 6:30 Na úmysel 

so 
07:30 

08:00 

Fatimská sobota 

Za ružencové spoločenstvo 
  st 6:30 † Františka 

ne 10:30 ZBP Bohdan s rod. a za lekárov   št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Za ružencové spoločenstvo  

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

st 17:30 † Mária Cienka (1. výr.)    18:00 † Jozef, Zuzana, Jozef, Magdaléna 

ne 9:00 ZBP pre deti    ne 7:00 ZBP pre Veroniku 

         

 

Liturgický kalendár: 

Popolcová streda 

nedeľa – 9. nedeľa cez rok (zbierka na charitu) 

 

 

 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Ján Bujňák   Lucia Miháliková  

  Mária Bujňáková   Karin Šlosárová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Rinkovská Eva   Mária Kušnírová  

4.3. Zelinková Eva   Mária Körošová  



OZNAMY  
 

 Februárová zbierka na kostol 
Prehľad februárovej zbierky na kostol: 

  

Lorinčík: 246, 00 € 

Pereš:  469, 50 € 

Nech vám Boh odplatí vašu štedrosť.  

 

Najbližšia zbierka na charitu bude 5.marca 

2017.  

 

 Víkendovka pre prvoprijímajúce 

deti s rodičmi 
V dňoch 24. – 26. februára 2017 (piatok – 

sobota) bude víkendovka pre deti, ktoré sa 

pripravujú na slávnosť Prvého sv. 

prijímania. Víkendovka je za účasti aj ich 

rodičov, prípadne súrodencov. Tentokrát 

strávime spoločnú prípravu v Šugove.  

 

 Prvopiatkový týždeň 

Vo štvrtok a piatok – (2.-3.marec 2017) 

budem chodiť ku chorým podľa rozpisu.  

 

 Sviatosť zmierenia 

Ak chcete priajať sviatosť zmierenia pred 

začatím pôstneho obdobia, budem spovedať 

nasledovne: 

Lorinčík:  1. marca od 16:30 hod.  

Pereš:  22. februára od 17:00 hod. 

a následne pol hodiny pred 

každou sv. omšou, okrem 

popolcovej stredy 

 

 Popolcová streda 

Na popolcovú stredu je pôst a prísne 

zdržanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa 

nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. 

Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta 

najesť, pričom možno prijať pokrm ešte 

dvakrát v priebehu dňa.  

 

 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 

 

 Na zamyslenie 
Istá mladá žena bola taká zúfala, že chcela 

skoncovať so životom. Rozhodla sa nič 

nejesť, kým si po ňu smrť nepríde. 

Vyhľadala mudrca a povedala mu o svojom 

úmysle do smrti sa postiť. Múdry muž 

súhlasne prikývol a povedal: „Bude to 

krásna smrť.“ To bolo všetko, čo povedal. 

Žena sa veľmi divila, že ju tak pokojne 

nechal ujsť v ústrety smrti a vôbec sa 

nepokúsil odhovoriť ju od jej zámeru. 

Potajme možno dúfala, že to urobí. Ale nič 

takého sa nestalo. 

Tak sa začala postiť. A ako to už pri postení 

býva, v jej vnútri sa uskutočnili mnohé 

krásne zmeny, ktoré ju denne znovu a znovu 

prekvapovali. Telo i duša sa jej očisťovali a 

zo dňa na deň sa cítila lepšie a čistejšie. 

Niekedy ju premohol pocit smútku, 

nevyspytateľná duševná bolesť, ale bola to 

vlastne krásna bolesť. Bol to pocit lásky a 

túžby. Tak sa postila už vyše dva týždne a 

prežívala čoraz hlbšie a príjemnejšie pocity. 

Po troch týždňoch všetok smútok pominul a 

cítila, ako jej srdce zaplavuje šťastie a túžba. 

Bola to túžba po živote. 

A tak sa rozhodla žiť, ale tentoraz žiť 

naozaj. 

 

 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 

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

