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DAR 

 

Existuje hra, ktorú mnohí poznáme. Je 

to Domino. Táto hra spočíva v tom, že 

hráči majú kocky, ktorých sa musia čo 

najskôr a najrýchlejšie zbaviť. Táto hra je 

nezvyčajná v tom, že vyhrávaš vtedy, ak 

strácaš. Ak máš vyhrať, musíš sa prvý 

zbaviť všetkých kociek. Musíš dať, aby si 

získal, musíš stratiť, aby si dostal, nesmieš 

mať nič, aby si sa dostal na vrchol. To je 

význam hry Domino. Kto stratí, ten získa. 

Znie to paradoxne v súvislosti s touto 

hrou, ale také sú jej pravidlá.  

Tento mesiac máme aj spomienku na 

tajomstvo obetovania Panny Márie. 

Zákon predpisoval, že keď sa narodil 

chlapec, na 40. deň po narodení mal byť 

predstavený v chráme. V prípade dievčat 

to bolo po 80 dňoch. Rodičia mali priniesť 

obetu a vykúpiť svoje deti. Panna Mária 

bola v chráme obetovaná Bohu, aj Ježiš 

ako prvorodený syn bol obetovaný 

v chráme. Obeta Máriiných rodičov 

spočívala v tom, že dali Bohu to, čo mali 

najradšej – ovocie svojej lásky. Máriu, 

ktorá bola pre nich darom, odovzdali 

Bohu ako dar. Podobne to bolo aj 

s Ježišom. Manželia Jozef a Mária dávajú 

to, čo je im najdrahšie: Dieťa, ktoré im 

daroval  Boh.  

Aj kresťanskí rodičia obetujú Bohu 

svoje dieťa pri krste a vyslovujú pritom 

tieto slová:  

 

 

 

„Bože, žehnaj naše dieťa, 

aby jeho život bol tebe na slávu, 

jemu na spásu, 

nám na radosť 

a svetu na osoh.“ 

 

Príklad, ako prežívať obetu vo svojom 

živote, nám poskytuje Abrahám. Boh ho 

vystavil veľkej skúške. Mal obetovať 

svojho syna. My, ktorí sme vždy 

pripravení sťažovať sa pre skúšky, ktoré 

prichádzajú a doliehajú na nás, by sme 

mali pamätať na túto udalosť. Obetovať 

to, čo nemilujeme, je ľahké. Oslobodiť sa 

od nejakého bohatstva – je ľahké. Ale 

ponúknuť Bohu skutočnú lásku svojho 

srdca, to je ťažké. 

Bohu sa neponúkajú vyradené veci, 

Boh neprijíma „zo sekáča“. „Bohu sa 

ponúka najväčšia láska. Iba ak nekonečne 

miluješ, môžeš ponúknuť Bohu najväčšiu 

lásku. Môžeš ponúknuť Bohu svojho 

Izáka, Izáka svojho vlastného srdca, 

jediného, milovaného, pretože iba Boh 

môže byť hodný takej obety a iba Boh 

môže byť takto milovaný. 

Nedávno sa mi dostala do rúk reklama 

na jednu kávu,  praženú na Slovensku. 

Drahú, ale chutnú. Jej slogan znie: „Výber 

daru svedčí o hodnote vzťahu.“ Asi je 

v tom kus pravdy; nemyslíte? 

 

br. Rudolf ocd 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

20. – 26. november 2017 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 + František   po 18:00 ZBP pre Máriu Soľárovú 

pi 18:00 + rod. Horváthová, Kmecová   ut 6:30 Na úmysel 

ne  10:30 ZBP Stano,Lenka s rodinami   st 18:00 ZBP pre Evu s rodinou 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 ZBP pre Andreja 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Eva    18:00 † Katarína 

ne 09:00 ZBP pre rodinu   ne  7:00 † Vincent a Veronika Sekanoví 

        

Liturgický kalendár: 

Utorok – Obetovanie Panny Márie, spomienka 

Streda – sv. Cecília, panna a mučenica 

Piatok – sv. Ondrej a spoločníci, spomienka 

Nedeľa Krista Kráľa 

 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Veronika Fuchsová   Ema Faithová  

  Eva Dzurová   Miroslav Daňo  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Pačutová Mária   Rodina  

25.11. Andreánska Jarmila   Štecová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

27. november – 3. december 2017  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Janka a Jozef   po 18:00 † Ján a Alžbeta 

pi 08:00 † Ondrej a Imrich    ut 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP Anežka   st 18:00 † Anna, Martin, synovia a dcéra 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Za ružencové spoločenstvo 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 17:30 † Jozef, Jolana, Gabriela   ne 7:00 † Anton a Antónia Salvoví 

ne 9:00 ZBP pre Martina       

 

Liturgický kalendár: 

Štvrtok – sv. Ondrej, apoštol, hlavný patrón Košickej Arcidiecézy 

nedeľa – 1. adventná nedeľa (zbierka na charitu) 

 

 

 

 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Jozef Hovanec   Anastázia Škultétyová   

  Gabriela Hovancová   Judita Hrnčiarová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Bernátová Marta   Alžbeta Poláčková  

02.12. Juhásová Marta   Erika Helcmanovská  



OZNAMY  
 

 Zbierky 
Dnes je zbierka na opravu pútnických miest 

v Obišovciach a Gaboltove. 

 

Prehľad novembrovej zbierky na kostol: 

Lorinčík 253, 50 € 

Pereš  376, 60€ 

Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. 

 

3.12.2017 je zbierka na charitu. 

 

 Návšteva chorých v decembri 
V piatok (15.12.2017) navštívim chorých vo 

farnosti. Zároveň je to aj spoveď pred 

vianočnými sviatkami.  

 

 Sviatosť zmierenia 
Lorinčík:  30.11.2017 od 17:00 hod.  

Pereš:  1.12.2017 o 8:30 (po sv. omši) 

ako aj každú sv. omšu pol hodiny pred sv. 

omšou okrem nedele.   

 

 Sviatosť zmierenia pred Vianocami 

Pereš:  16.12.2017 (sobota) o 14:30 h. 

Lorinčík:  16.12.2017 (sobota) o 17:00 h. 

 

 Stretnutie prvoprijímajúcich detí 

V sobotu, 2. decembra 2017 bude o 10:00 

hod. stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare. 

  

 Stretnutie birmovancov 

V sobotu, 2. decembra 2017 bude o 11:00 

hod. stretnutie birmovancov na fare.   

 

 Adventný veniec 

V nedeľu, 3. decembra požehnám pri sv. 

omši adventné vence. Môžete ich priniesť 

a položiť v kostole pred oltár. Zároveň vás 

povzbudzujem k spoločnej modlitbe sv. 

ruženca v rodine.   

 

 Kontakt 

Rímskokatolícka farnosť  

Najsvätejšej Trojice Košice – Pereš 

Gelnická 55 

040 11 Košice-Pereš 

 

 Príbeh 
 

Spisovateľ Cronin končí svoj román 

Zelené roky slovami: „Ty možno 

nehľadáš Boha, ale Boh hľadá teba a 

nakoniec ťa nájde.“ 

V tomto románe vidíme jeho duchovný 

portrét: neveriaci mladík, sebavedomý 

mladý lekár. Čím ďalej tým viac sa 

stretáva s tajomstvom života. Pôsobí v 

malej baníckej obci, kde žijú hlboko 

veriaci ľudia. Dôjde ku katastrofe na 

šachte: 14 baníkov je zasypaných. V 

dobe, keď sa rozbieha záchranná akcia, 

ľudia sa vrúcne modlia za záchranu. Keď 

sa ich podarí zachrániť a lekár Cronin 

ošetruje zachránených, je prekvapený, že 

v ich tvárach nenachádza strach, 

zúfalstvo... Zasypaní sa tiež v závale 

modlili a pevne verili, že prežijú. 

Neverec Cronin je prekvapený týmto 

hlbokým prejavom viery. 

Neskôr pracuje v kraji Montmouth, kde 

nie je nemocnica. Má veľa práce. 

Pomáha mu dobrá zdravotná sestra, asi 

päťdesiatročná. Pracuje vždy s 

úsmevom, v dobrej pohode. Cronin sa jej 

raz spýtal na jej plat a bol prekvapený, 

aký je nízky. Sestra však bola spokojná, 

"na živobytie to stačí". 

„Ale veď len Boh sám vie, koľko musíte 

pracovať.“ „Keď to Pán Boh vie, potom 

je to pre mňa najdôležitejšie,“ 

odpovedala sestra. 

Vtedy doktor Cronin spoznal bohatstvo 

vnútorného života skromnej sestry a 

úbohosť vlastného života. Tu začala dlhá 

cesta Cronina k obráteniu a viere. Boh 

našiel i Cronina. 

 

 

Martin Novotný, farár 

mobil: 0915 320 819 

email: farnostperes@gmail.com  

www.farnostperes.sk 

mailto:farnostperes@gmail.com
http://www.farnostperes.sk/

