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O modlitbe 

 

V týchto dňoch sa mi dostala do rúk 

kniha Cesta dozrievania. Ide o duchovný 

denník Alície Lenczewskej. Narodila sa 

v roku 1934 vo Varšave. Keď mala 48 

rokov, začala sa starať o jej chorú mamu. 

Bolo to pre ňu ťažké, ale požehnané 

obdobie. Každodenný kontakt s hlboko 

veriacou mamou postupne viedol Alíciu 

a jej brata k obráteniu. Začala sa otvárať 

Božej láske a milosrdenstvu.  

Nechajme sa inšpirovať jednoduchými 

povzbudeniami k modlitbe: 

 

- Všetko začínaj modlitbou a nebudeš 

mať problémy s časom.  

 

- Lepšia je vnútorná radosť prežívaná 

v intimite s Ježišom, ako vonkajšie 

nadšenie. Takúto radosť totiž vidno 

a vyžaruje na iných. Tou radosťou je 

Ježiš sám.  

 

- Ak sa s niekým rozprávame, musíme 

sústrediť celú svoju pozornosť naňho. 

Chápať ho a vnímať jeho reakcie na 

naše slová. Ešte viac to má platiť vo 

vzťahu k Bohu. 

 

- Čím častejšie a vedomejšie človek prosí 

o pomoc Pána, Pannu Máriu či svätých, 

tým viac víťazstiev dosiahne. Ak sa 

však spolieha na seba, prehráva, pretože 

veľkej sile zla nemôže odolať sám.  

 

 

Keď si tak čítam tieto jednoduché 

riadky, sám seba sa pýtam, čo je 

modlitba pre mňa. Určite sa vás už 

niekto opýtal: Prečo sa modlíš? Alebo 

vám deti povedali: Mne sa nechce 

modliť, je to nuda. Čo ste im vtedy 

povedali?  

Modlitba teda nie je o nejakých 

pekných slovách. Modlitba je skôr 

stretnutie. Modlitba je dá sa povedať 

ako cudzí jazyk. Pomocou neho sa 

učíme komunikovať s Bohom.  

Nestačí len stretnúť človeka, aby sme 

sa s ním dali do reči. Koľko ľudí 

stretneme denne, ktorým ani 

nepozdravíme. Ale keď stretneme 

človeka, ktorý je náš blízky, možno 

známy, alebo niekoho, od koho niečo 

potrebujeme, určite s ním 

porozprávame.  

Ak sa chceme modliť, najprv si 

musíme povedať, či nám Boh stojí za to, 

aby sme sa s ním stretli a či s ním 

chceme aj porozprávať, prípadne ho 

popočúvať.  

Prajem nám, aby sme sa v pôste 

posunuli o krok vpred vo vzťahu 

s Bohom. Zatúžme po stretnutí s ním, 

vyhraďme si preňho čas... Nemusíme sa 

učiť cudzie slovíčka, ale bez otvoreného 

srdca sa nám to nepodarí.  

 

   Martin Novotný, farár 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

26. – 4. marec 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 08:00 Na úmysel   po 18:00 † Alžbeta, Imrich, Ján a Anna 

pi 
17:30 

18:00 
Pobožnosť krížovej cesty 

† Peter 
  ut 6:30 Na úmysel 

so  
07:30 

08:00 
Fatimská sobota 

Za ružencové spoločenstvo 
  st 18:00 † Margita Kelbelová 

ne  
10:30 
15:00 

ZBP Stela a Tobias 
Pobožnosť krížovej cesty 

  št 6:30 Na úmysel 

     pi 
17:15 

18:00 
Pobožnosť krížovej cesty 

Za ružencové spoločenstvo 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel 

ut 18:00 † Alžbeta, Štefan a Ladislav    18:00 † Imrich Bernát 

ne 
09:00 
14:00 

Za farnosť 
Pobožnosť krížovej cesty 

  ne  07:00 ZBP rod. Kravianská, Pethová 

        

Liturgický kalendár: 

 

nedeľa – 3. pôstna nedeľa 

 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Miroslav Dobrík   Ema Urigová  

  Eva Dobríková   Viera Šlosárová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

 Hovancová Gabriela   Terézia Stajková  

3.3. Sekanová Lucia   Veronika Stajková  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

5. – 11. február 2018  

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 ZBP Janka   po 18:00 † Marian 

pi 
18:00 

18:30 
Pobožnosť krížovej cesty 

Na úmysel 
   ut 6:30 Na úmysel 

ne 
10:30 
15:00 

ZBP pre rodinu 
Pobožnosť krížovej cesty 

  st 18:00 ZBP pre Jozefov v rodine 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 
17:15 

18:00 
Pobožnosť krížovej cesty 

ZBP pre Gabrielu s rodinou 

LORINČÍK:    so 18:00 Na úmysel novény 

št 18:00 † Andrej (1. výročie)   ne 7:00 Na úmysel  

ne 
09:00 
14:00 

ZPB pre Máriu 
Pobožnosť krížovej  cesty 

   18:00 Na úmysel novény 

 

Liturgický kalendár: 

 

nedeľa – 4. pôstna nedeľa (zbierka na kostol) 

  

 

 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Eva Dzurová   Anastázia Škultétyová  

  Štefan Kender   Ema Faithová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Rinkovská Eva   Beáta Lučanová   

10.3. Zelinková Eva   Marika Trembecká   



OZNAMY  

 

 Info o zbierkach 
Prehľad februárovej zbierky na kostol: 

Lorinčík   (nebola) 

Pereš  330,00 € 

 

Prehľad zbierky na charitu: 

Lorinčík 155,90 € 

Pereš  119,91 € 

 

Príspevky na kostol na Pereši: 

Rodina 100,00 € 

 

Najbližšia zbierka na kostol bude 11. marca. 

 

Lorinčík: v Lorinčíku bude zbierka od 

domu k domu na odvodnenie kostola a 

opravu fasády. Prispieť môžete aj v sakristii, 

alebo priamo na účet.  

SK59 0900 0000 0004 4226 8792 

Odhadovaná cena: 25.000,00 Eur 

 

Pereš: účel marcovej zbierky je na 

vyhotovenie sochy ukrižovaného Ježiša 

Krista, ktorú nainštalujeme na veľký kríž, 

zavesený na pravej stene kostola. Prispieť 

môžete aj v sakristii, alebo priamo na účet:  

SK22 5200 0000 0000 1563 0822   

Približná cena: 1.300,00 Eur 

 

 Pobožnosť krížovej cesty 

Lorinčík Piatok  17:15 Kláštor  

Nedeľa 14:00 kostol 

Pereš:  Piatok  (podľa lit. prehľadu) 

Nedeľa 15:00 hod. 

 

 Sviatosť zmierenia  
Lorinčík:  V utorok, 27.2.2018 bude 

o 17:00 adorácia a zároveň 

môžete prijať sviatosť 

zmierenia.  

Pereš:  Sviatosť zmierenia môžete 

prijať v stredu po rannej sv. 

omši. V piatok od 17:30 a pol 

hodiny pred každou sv. omšou.  

Chorých budem spovedať 8. a 9 marca 

2018. 

 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. 

 

2.3. prednáška nebude 

9.3. Imrich Degro, exorcista 

16.3. Rado Lojan, moralista 

23.3. Pavol Hrabovecký, dogmatik 

 

9. marca 2018 nám o 19:00 hod. porozpráva 

exorcista Imrich Degro o pôsobení Božieho 

a zlého ducha, ako aj o prostriedkoch, ako sa 

chrániť zlého.  

 

 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/

