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Keď čítate tieto riadky, práve prebieha 

v kláštore deviatnik k sv. Jozefovi a bude 

ukončený slávnosťou v našej kaplnke.  

Keď sledujeme Svätú rodinu a jej 

ochrancu Jozefa, tak si možno mnohí 

povieme, že to bola „iná doba, že to sa 

nedá s tou dnešnou porovnávať.“ Ale 

námaha sa odmieňa.  

Jozef bol skutočný ochranca. Keď mal 

sny, Boh sa obracal práve naňho; nie na 

Máriu. Jozef dostáva vo sne „inštrukcie“ 

ako má zaručiť Ježišovo prežitie. Má 

úlohu ochrancu a to je jeho poslanie. 

Toto by malo povzbudiť aj všetkých 

otcov, akú dôležitosť pripisuje Boh ich 

úlohe. 

Je jeden muž, ktorý spal, keď mu Boh 

zveril úlohu: Jonáš. Doslovne to môžeme 

preložiť, že on „chrápal“ To nebol 

obyčajný spánok z únavy alebo preto, že 

musel si oddýchnuť. Spánok môže byť aj 

niečo viac, ako len výsledok nejakého 

previnenia. Takým je práve Jonášov 

spánok. Je to stav absolútnej beznádeje. 

Takto sa správa nezodpovedný človek, 

alebo lenivec. 

Lenivosť brzdí naše hľadanie Boha. 

Blaise Pascal rozoznáva tri skupiny ľudí: 

tí, čo hľadajú a našli, tí, čo hľadajú a ešte 

nenašli a tí, čo nehľadajú a ani nikdy 

nenájdu.  

Tí prví sú šťastní a rozumní, tí druhí sú 

nešťastní a rozumní, tí tretí sú nerozumní 

a nešťastní.  

Práve lenivosť keď ju chápeme ako 

ľahostajnosť spôsobuje v človeku ten 

tretí stav ľudí. Duchovná lenivosť nie je 

hriechom z konania zla, ale je hriechom, 

lebo ňou zanedbávame dobro! Je to 

podoba zúfalstva, ktoré začína tak, že 

začnem „krčiť ramenami, odvrátim sa od 

niekoho kto potrebuje moju pomoc 

a mojím heslom sa stane: „mňa to 

nezaujíma, je mi to jedno...“ Jednoducho 

v našom živote sa usídli nuda.  

Keď sa pozrieme okolo seba, môžeme 

konštatovať, že dnešná spoločnosť žije 

takým tempom, že vôbec nestíha 

sledovať čo sa okolo nej deje. Sťažujeme 

sa, že nemáme na nič čas! Ako je to 

možné? Odpoveď je prostá: Človek nemá 

čas, lebo uteká pred samým sebou. Boh 

nie je mŕtvy, ako hlásal F. Nietsche. 

Boha sme len odsunuli na vedľajšiu 

koľaj, zatlačili do kúta. Čím viac ho 

zatlačíme, tým viac sa pre nás bude svet 

stávať deprimujúcejším a nudným. Dá sa 

z toho nejako von? Návodom je humor. 

Táto čnosť nám pomáha pozerať sa na 

seba pravdivo a hovorí nám, akí sme 

absurdní, staráme sa o všelijaké hlúposti. 

Boh má zmysel pre humor a často sa 

z nás usmieva. Ten jeho zmysel pre 

humor spočíva práve v tom, že si vybral 

mňa, teba za spolupracovníka na diele 

stvorenia. Nie je práve toto Boží zmysel 

pre humor? 

                                        br. Rudolf ocd 
 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

12. – 18. marec 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 ZBP pre Janku   po 18:00 Na úmysel novény 

pi 
18:00 

18:30 
Pobožnosť krížovej cesty 

ZBP pre Teréziu 
  ut 18:00 Na úmysel novény 

ne  
10:30 
15:00 

Za pracovný kolektív 
Pobožnosť krížovej cesty 

  st 18:00 Na úmysel novény 

     št 18:00 Na úmysel novény 

     pi 
17:15 

18:00 
Pobožnosť krížovej cesty 

Na úmysel novény 

LORINČÍK:   so 18:00 Na úmysel novény 

št  Novéna v kláštore   ne 7:00 Na úmysel 

ne 
09:00 
14:00 

ZBP pre Jozefa (95 r.) 
Pobožnosť krížovej cesty 

   18:00 Na úmysel novény 

        

Liturgický kalendár: 

 

nedeľa – 5. pôstna nedeľa  

(zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom) 

 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Jozef Hovanec   Anna Horváthová  

  Gabriela Hovancová   Miroslav Daňo  

         

Upratovanie: 

Od  

 

 Babajová Mária   Rodina  

17.3. Hořáková Želmíra   Štecová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

19. – 25. marec  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Michal   po 18:00 
Za dobrodincov a priateľov 

kláštora 

pi 
18:00 

18:30 
Pobožnosť krížovej cesty 

† rod.Štefančíková, Hatalová 
   ut 6:30 Na úmysel 

ne 
10:30 
15:00 

ZBP pre Teréziu 
Pobožnosť krížovej cesty 

  st 18:00 ZBP pre Jozefa s rodinou 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 
17:15 

18:00 
Pobožnosť krížovej cesty 

† Štefan a Mária 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Ján a Margita    18:00 Za pracovný kolektív  

ne 
09:00 
14:00 

ZBP pre Jozefa a Františku 
Pobožnosť krížovej  cesty 

  ne 07:00 
ZBP pre rodiny a organiz. 

rod. kurzov 

 

Liturgický kalendár: 

 

nedeľa – Kvetná nedeľa  

 

 

 
 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Ján Bujňák   Janka Sabolová  

  Mária Bujňáková   Erika Kandráčová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Pačutová Mária   Alžbeta Poláčková   

24.3. Zubárová Mária   Erika Helcmanovská   



OZNAMY  

 

 Info o zbierkach 
Príspevky na kostol na Pereši: 

 

Z pohrebu L. Molčana 200,00 € 

Rodina   50,00 € 

Vďaka aj za finančné príspevky priamo na 

účet, alebo v sakristii na plastiku umučenia 

Ježiša Krista.  

 

Dnes je zbierka na kostol. Budúcu nedeľu - 

18.3.2018 je zbierka na pomoc 

prenasledovaným kresťanom. 

 

 Spoveď pred Veľkou nocou 
Pozývam vás k sviatosti zmierenia pred 

sviatkami Veľkej noci za účasti viacerých 

kňazov: 

V sobotu, 24.3.2018 

Pereš:  14:30 hod.  

Lorinčík: 16:30 hod.  

 

 Pobožnosť krížovej cesty 
Lorinčík Piatok  17:15 Kláštor  

Nedeľa 14:00 kostol 

Pereš:  Piatok   18:00 kostol 

Nedeľa 15:00 kostol 

 

 Príprava na Veľkú noc počas 

pôstnych piatkových večerov. 

Pozývam vás na duchovnú obnovu počas 

piatkových večerov v pôstnom období. Po 

sv. omši na Pereši medzi sebou privítame 

hosťa (teológa), ktorý sa bude venovať 

danej téme. 

 

16.3.2018 o 19:00 hod. prednášku má 

Radoslav Lojan, morálny teológ.  

Téma: Umelé oplodnenie. Ak sa podarí, 

k téme sa vyjadrí aj lekár, hematológ.  

 

23.3.2018 o 19:00 hod. prednášku má Pavol 

Hrabovecký, dogmatik. Prednášku má na 

tému: 9 charakterov.  Rozoberie nám 9 ciest 

duchovného prežívania.  

 

 Upratovanie kostola pred 

veľkonočnými sviatkamii  
Pereš:  Sobota, 17.3.2018 09:00 hod.  

Lorinčík: Sobota, 17.3.2018 14:00 hod.  

 

 KARMEL – novéna k sv. Jozefovi 
Pozývame Vás na novénu pred slávnosťou 

sv. Jozefa, ktorá v našej kaplnke prebieha 

každý večer od soboty 10. marca do nedele 

18. marca. 

 

Program: 

16.30 vešpery 

16.45 eucharistická adorácia s modlitbou 

ruženca (v piatok od 17.15 krížová cesta) 

18.00 sv. omša s modlitbami novény  

 

Odpustovú sv. omšu v deň slávnosti, 

v pondelok 19. marca, bude celebrovať 

Mons. Marián Bublinec. 

 

Každý deň pri sv. omši a v modlitbách 

predkladáme sv. Jozefovi Vaše úmysly, 

ktoré môžete napísať na kartičky Úmysly 

modlitieb k sv. Jozefovi. Tie nájdete pri 

obraze sv. Jozefa a vzadu na lavičke. 

Počas celej novény máme tiež možnosť 

vykonať skutok dobročinnej lásky  

prinesením trvanlivých potravín, drogérie 

alebo milodaru pre chudobných. Tie vo 

vestibule kláštora zbiera Maják nádeje – 

občianske združenie, ktoré pomáha 

chudobným rodinám z Košíc a okolia. 

 

 Kontakt 

Rímskokatolícka farnosť  

Najsvätejšej Trojice Košice – Pereš 

Gelnická 55 

040 11 Košice-Pereš 

SK22 5200 0000 0000 1563 0822 (Pereš) 

SK59 0900 0000 0004 4226 8792 (Lorinčík)  

 

Martin Novotný, farár 

mobil: 0915 320 819 

email: farnostperes@gmail.com  

www.farnostperes.sk 

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

