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Duchovný boj 

Pôstne obdobie sa pre nás môže stať 

miestom duchovného boja. V čom 

spočíva zmysel a cieľ duchovného boja? 

Vojna sa začína vtedy, keď sa jednotlivec 

postaví so svojou vôľou proti vôli toho 

druhého. Vojna je duchovný problém. Je 

to problém srdca. Duchovný boj je časom 

nášho očisťovania, nášho duchovného 

rastu, v ktorom sa učíme poznávať seba 

samých vo vlastnej slabosti a Boha v jeho 

nekonečnom milosrdenstve. Skutočný 

boj sa opiera na skutočnosti prijať svoju, 

našu slabosť, obmedzenosť.  

Túto pravdu si uvedomovala sv. 

Terézia z Lisieux. Keď bola so svojím 

otcom a sestrou Celinou na púti po 

Taliansku videla prvý krát výťah. Veľmi 

sa im tento vynález zapáčil; vozili sa hore 

dolu v hoteli, v ktorom bývali počas púte. 

Neskôr svoju skúsenosť s výťahom 

využila vo svojich spomienkach: „Žijeme 

v období vynálezov, teraz už netreba 

namáhavo stúpať po schodoch, boháčom 

schodisko výhodne nahradí výťah, ktorý 

by ma vyniesol až k Ježišovi, lebo som 

príliš malá, aby som stúpala po 

namáhavom schodisku dokonalosti.“  

V týchto slovách sa ukrýva veľké 

posolstvo pre aj pre nás: na duchovný 

život sa pozerá aj dnes často z pohľadu 

výstupu hore, po ceste askézy a rôznych 

cvičení, umŕtvení, sebazáporov. Človek, 

aby sa dostal hore, musí stúpať po 

schodoch.  

 

Stačí, keď si spomenieme na  

podobenstvo o dvoch ľuďoch, ktorí sa 

prišli modliť do chrámu – farizej 

a mýtnik. Farizej sa modlil a chválil 

svojimi úspechmi, mýtnik prosil 

o milosrdenstvo. Ten prvý – to je obraz 

človeka, ktorý sa stáva svätým pomocou 

vlastného úsilia; ten druhý – mýtnik je 

obrazom Božej dobroty a lásky.  

Pri tomto podobenstve Terézia 

pochopila, že nie príklad farizeja je ten 

správny, ale postoj mýtnika a pritom 

používa obraz: nie schody – vlastnú 

námahu a úsilie o dokonalosť ale výťah, 

ktorý ju vyvedie smerom hore.  

Aké pomôcky môžeme vyžiť na  

duchovný boj? Tých päť kameňov, ktoré 

mal Dávid v kapse keď išiel proti 

Goliášovi: modlitba srdca, pôst, Božie 

slovo, Eucharistia a pravidelná spoveď. 

Dávid zvíťazil nad Goliášom v mene 

Pána, Boha zástupov. Môžeme tam dodať 

aj inú zbraň: Božie meno Ježiš, ktoré je 

tak často znevažované a vysmievané. 

Duchovný boj nie je o tom, že 

nebudeme padať. Ovocím boja je 

neupadať do smútku; naopak, využívať 

slabosti a pády aby sme sa odrazili ešte 

vyššie a nestratili pritom hlavu. Ak 

zotrvávame v dôvere a modlitbe aj 

v našich pokleskoch, môžeme vystúpiť 

veľmi vysoko. 

 

 (br. Rudolf ocd) 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

12. - 18. február 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:30 † Anna   po 18:00 Za duchovné povolania 

pi 
17:30 

18:00 
Pobožnosť krížovej cesty 

† z rodiny 
  ut 6:30 Na úmysel 

ne  10:30 ZBP Anton a Matilda   st 6:30 ZBP Augustín, Jolana, Augustína 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 † Juraj, Mária, Michal a Terézia 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

st 17:30 † z rodiny    18:00 ZBP pre Dagoberta a Leu 

ne 09:00 ZBP pre Marcelu s rodinou   ne  07:00 ZBP pre spoločnosť Emauzy 

        

Liturgický kalendár: 

Streda – popolcová streda – prísny bezmäsitý pôst 

nedeľa – 1. pôstna nedeľa (zbierka na charitu) 

 

 

 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Mária Bubánová   Bianka Kenderová  

  Dávid Šolc   Bajka Kenderová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

 Vargová Adriána   Eva Kocanová  

17.2. Kováčová Viera   Katarína Jasenčáková  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

19. – 25. február 2018  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

ut 18:00 † Michal,Anna,Jozef,Ondrej   po 18:00 † Božena, Miroslav Martináskoví 

pi 
17:30 

18:00 
Pobožnosť krížovej cesty 

† Janka 
   ut 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP Ján a Juraj s rodinami   st 18:00 † Veronika 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Za zdravie pre Jurka 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Štefan a Agnesa    18:00 ZBP pre Dagoberta a Lenku 

ne 9:00 ZBP pre Petra s rodinou   ne 7:00 ZBP pre Máriu s rodinou 

 

Liturgický kalendár: 

Štvrtok – Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok 

nedeľa – 2. pôstna nedeľa 

 

  

 

 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Monika Šolcová   Anna Zlacká  

  Dušan Šolc   Judita Hrnčiarová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Dzurová Iveta   Viera Šlosárová   

24.2. Macáková Terézia   Janka Hulíková   



OZNAMY  
 

 Zbierka 
Dnes je februárová zbierka na kostol.  

Budúcu nedeľu je zbierka na charitu. 

 

Prehľad zbierky na ACM a UPC: 

Lorinčík:  61,00 Eur 

Pereš:  49,20 Eur 

 

Nech vám dobrý Boh odplatí vašu štedrosť.  

 

 Popolcová streda – prísny pôst 

Túto stredu, 14.2.2018 začína Popolcovou 

stredou pôstne obdobie. Pri sv. omši budeme 

poznačení popolom. Popol je výrazom 

pominuteľnosti pozemského života. Pri 

znaku kríža nám kňaz povie: Kajajte sa 

a verte evanjeliu, alebo slová Pamätaj, že si 

prach a na prach sa obrátiš.  

V tento deň je prísny pôst. Zdržiavame sa 

mäsitého pokrmu. V tento deň sa nedá 

nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst 

znamená len raz do dňa sa najesť dosýta, 

pričom možno prijať trocha pokrmu ešte 

dvakrát počas dňa. Neplatí pre chorých ľudí.  

 

 Pobožnosť krížovej cesty 

Lorinčík Piatok  17:15 Kláštor  

Nedeľa 14:00 kostol 

Pereš:  Piatok  (podľa lit. prehľadu) 

Nedeľa 14:00 hod. 

 

 Stretnutie prvoprijímajúcich detí  

V sobotu, 17.2.2018 bude o 10:00 hod. 

stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare.  

  

 Stretnutie pre birmovancov 

V sobotu, 17.2.2018 bude o 11:00 hod. 

stretnutie birmovancov na fare.  

 

 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. 

 

 

16.2. Juraj Feník, biblista 

23.2.  Andrej Krivda, liturgista 

9.3. Imrich Degro, exorcista 

16.3. Rado Lojan, moralista 

23.3. Pavol Hrabovecký, dogmatik 

 

16.2.2018 nám o 18:30 biblista Juraj Feník 

po sv. omši v kostole na Pereši porozpráva 

o biblickom podklade pri Ježišovom 

umučení v evanjeliách.   

 

23.2.2018 nám o 18:30 liturgista Andrej 

Krivda po sv. omši v kostole na Pereši 

porozpráva a priblíži jednotlivé detaily sv. 

omše, význam jednotlivých omšových 

textov a symbolov. 

 

 Farská letná púť (Taliansko) 

Začiatkom letných prázdnin, 2.-9. júla 

2018 organizujeme z farnosti púť po 

stopách Pátra Pia do Talianska s pobytom 

pri Jadranskom mori.  

V cene 385 Eur je zahrnutá doprava  

luxusným autobusom, 5x ubytovanie 

v Sant Giovanni Rotondo, 1x obed.   

V Sant Giovanni Rotondo, kde budeme 

ubytovaní, prežil Páter Pio svoj život. 

Spoločne strávime aj 4 plné dni pri 

Jadranskom mori.  

Podrobnejší popis si môžete pozrieť na 

farskej internetovej stránke, alebo na letáku 

vzadu v kostole. 

Prihlásiť sa môžete na nižšie uvedenom 

kontakte farnosti.  

 

 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 

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

