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Čo si praješ? 

 

Žil raz jeden kamenár, ktorý bol večne 

nespokojný, stále sníval o akomsi lepšom 

zajtrajšku. 

Keď tak jedného dňa nahlas rozmýšľal 

o tom, ako si žijú bohatí, ako po celé dni 

vylihujú a nič nerobia, zjavil sa mu anjel 

a povedal: „Stane sa, ako si želáš.“ 

A naozaj sa stalo, ako si želal. Teda: 

bohatstvo, výhody, ničnerobenie. Takýto 

život ho dlho netešil. Keď raz uvidel 

kráľa, zatúžil po tróne monarchu. Znova 

mu pomohol anjel a želanie sa mu 

realizovalo. Ale ani postavenie kráľa ho 

dlho netešilo. Zakrátko prišli slnečné, 

teplé dni. Slnko nemilosrdne pálilo. Zem 

popraskala, rieky vyschli, tráva zvädla, 

lístie opadalo. Proti sile slnka bol i kráľ 

bezmocný. Zachcelo sa mu byť slnkom. 

Anjel sa okamžite zjavil a splnil túžbu 

kamenára. 

Tak sa stal slnkom. Bol pánom neba a 

zeme. Zdalo sa mu, že sa bude naveky 

tešiť z darovaného osudu. Žiaľ, keď 

medzi zemou a ním zastal malý obláčik, 

ihneď sa mu vrátila prvotná 

nespokojnosť. Zatúžil byť mrakom, lebo 

mrak je silnejší než slnko. Anjel 

zapracoval, a on sa stal obláčikom. Tešil 

sa preveľmi, lebo vládol slnku, riekam, 

poliam a celej zemi. Len skaly sa mu 

nepoddávali: vzdorovali najväčším 

búrkam a víchriciam. Boli neporušené.  

 

 

 

No čo teraz? Kamenár znovu vysiela 

prosbu k nebesiam. Praje si byť skalou, 

vysokou skalou. Stal sa ňou. Bol silnejší 

než slnko i oblaky. Ale jedného dňa 

prišiel človek s dlátom a kladivom. Dal 

sa do práce a zo skaly sa odlamovali 

kúsky. Obrovský balvan bol pred 

človekom bezmocný. Kamenár znova 

zatúžil byť človekom, kamenárom. S 

pomocou anjela sa ním stal. Vrátil sa 

tam, odkiaľ vyšiel. 

Možno máme svoje tajné priania a sny, 

ktorým by sme sa veľmi potešili. Na 

dvere nám už klope nový rok 2018. 

Zvlášť v jeho začiatku si vzájomne 

prajeme len to najlepšie a najkrajšie.. 

veľa zdravia, šťastia, Božieho 

požehnania.  

Čo si teda zapriať? Veľmi sa mi páči text 

požehnania z knihy Numeri, ktorý 

budeme počuť v pondelok. Pán hovoril 

Mojžišovi takto: „Povedz Áronovi a jeho 

synom: Takto budete požehnávať 

izraelských synov; poviete im: Nech ťa 

žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán 

rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je 

milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár 

k tebe a nech ti daruje pokoj! 

Nech nás Boh aj v roku 2018 bohato 

obdarí svojím požehnaním. 

 

         V modlitbe Martin Novotný, farár 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

1. – 7. január 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

po 10:30 ZBP Margita   po 7:00 † z rod. Harbulovej a Čopíkovej 

pi 18:00 † Anna, Ján, Paulína   ut 6:30 Na úmysel 

so 10:30 ZBP Barbora a Jolana   st 18:00 
† Imrich, Dorota, Margita, 

Ladislav, Anna 

ne  10:30 ZBP Gabriel a Judita s rod.   št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Za ružencové spoločenstvo 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 ZBP pre Martina    18:00 ZBP pre Daniela a Patrika 

so 09:00 ZBP pre Štefana   ne  7:00 
ZBP pre rod. Kraviarskú, 

Pethovú a za Šimonka 

ne 09:00 ZBP pre Jána s rodinou      

Liturgický kalendár: 

Pondelok – Panny Márie Bohorodičky – prikázaný sviatok 

Utorok – sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi 

Streda – Najsvätejšieho mena Ježiš 

sobota – Zjavenie Pána (Troch kráľov) – prikázaný sviatok 

nedeľa – Krst Krista Pána 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Miroslav Dobrík   Ema Faithová  

  Eva Dobríková   Anastázia Škultétyová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Kelbelová Beáta   Anna Horváthová  

6.1. Strýčková Mária   Martina Pajtášová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

8. – 14. január 2018  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st  Sv. omša nebude   po 18:00 ZBP Radoslav s rod. 

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

ne 10:30 ZBP Agnesa (80 r.)   st 18:00 † Veronika 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 † Dianka 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Štefan a Agnesa    18:00 ZBP Bartolomej 

ne 9:00 Za farnosť   ne 7:00 ZBP pre rodinu 

 

Liturgický kalendár: 

 

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

 

 

 

 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Štefan Kender   Viera Šlosárová   

  Eva Dzurová   Judita Hrnčiarová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Kuráková Alžbeta   Mária Bľandová   

13.1. Kobulnická Magdaléna   Marta Horváthová  



OZNAMY  
 

 Štatistika farnosti 
 

V roku 2017 bolo v našej farnosti: 

Krsty: 

Pereš  9 

Lorinčík 7 

Iná farnosť 4 

 

Sobáše: 

Pereš  2 

Lorinčík 2 

Iná farnosť 1 

 

Pohreby: 

Pereš  4 

Lorinčík 2 

 

 Návšteva chorých v januári 
Chorým na Pereši rozdáme eucharistiu 

v piatok, 5. januára 2018. 

V sobotu, 6. januára 2018 rozdáme 

eucharistiu chorým v Lorinčíku.  

 

 Sviatosť zmierenia 
Lorinčík:  4.1.2018 od 17:00 hod.  

Pereš:  5.1.2018 od 17:30 a po sv. omši    

 

 Posvätenie domu 
V sobotu, 6.1.2018 od 12:00 Lorinčík 

V nedeľu, 7.1.2018 od 12:00 Pereš 

 

Zapísať sa môžete v sakristii kostola, alebo 

mailom na: farnostperes@gmail.com 

 

 

 Kontakt 

Rímskokatolícka farnosť  

Najsvätejšej Trojice Košice – Pereš 

Gelnická 55 

040 11 Košice-Pereš 

Martin Novotný, farár 

mobil: 0915 320 819 

email: farnostperes@gmail.com  

www.farnostperes.sk 

 

 

 

 Príbeh 
 

Môj priateľ Mark odcestoval na víkend 

do jedného vzdialeného mesta, kde mal 

čosi vybaviť. V sobotu nemal nijaké 

stretnutie, preto vo dne zostal pracovať 

v hotelovej izbe. Zo susednej izby počul 

niekoho hrať na violončelo. Cvičil šesť 

hodín. Marka prekvapilo, že tento 

vynikajúci hudobník hral najprv dve 

hodiny stále znova a znova samé 

stupnice. 

Večer, keď za Markom prišli do hotela 

jeho obchodní partneri, dozvedel sa od 

nich, že tento hudobník je jedným z 

popredných svetových čelistov a 

pripravoval sa na sólové vystúpenie s 

miestnym symfonickým orchestrom, 

ktoré sa malo konať večer. 

Mark zistil, že tento virtuózny čelista si 

uvedomuje, aké je dôležité, aby si v 

predvečer vynikajúceho koncertu 

opakoval základy, obyčajné stupnice. 

Tak je to aj s mojím duchovným 

životom. Čím dlhšie idem s Bohom, 

tým viac musím prežívať Jeho 

prítomnosť pri základných obyčajných 

témach modlitieb, pri štúdiu Biblie a pri 

meditáciách. Je to jednoduchý kľúč, 

pomocou ktorého možno dosiahnuť 

duchovný úspech. 

 

  Želanie  
Všetkým húseniciam - muliciam, 

čo sa až do Silvestra doplazili, 

želám, aby sa v Novom roku 

na motýliky premenili.  

(prevzaté z internetu) 
 

 

 Vtip 

Kamarát sa pýta kamaráta: - Tak čo, 

ako si prežil silvestra? – Ale, najprv 

som nevedel, kam mám isť a teraz si 

neviem spomenúť, kde som bol..  
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