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Čo robiť, keď nemáme čas? 

Zaujal ma tento článok na Internete. 

Tu je jeho časť. 

Jedna povinnosť strieda druhú, oddych 

vypadáva z nášho aktívneho slovníka 

a ľudí vo svojom okolí, blízkych, pre 

nedostatok času odsúvame na druhú 

koľaj. Nemáme čas modliť sa, nemáme 

čas slúžiť druhým, nemáme čas 

stretávať sa, nemáme čas venovať sa 

deťom či len tak prečítať si knihu a ísť 

sa poprechádzať, nemáme čas zastaviť 

sa a sme v neustálom strese. Každý 

z nás to už iste zažil či práve prežíva. 

Slovíčka „nemám čas“ a „nestíham“ by 

sme dnes mohli zaradiť medzi 

najpoužívanejšie. 

Možno tiež patríte k ľuďom, ktorí 

neradi hovoria, že nemajú čas 

a vskutku sa to snažia používať čo 

najmenej, no predsa do toho neraz 

skĺznu. Príde taký okamih, že treba 

dodržať súrny termín, ako napríklad pri 

splnení určitej termínovanej úlohy. Aj 

ja sama pri písaní pozerám každú 

chvíľu na hodinky, „koľko času ešte 

mám“ na dokončenie. A uprostred toho 

si uvedomujem, že nie som (nikto z nás 

nie je) vlastníkom času, sme len jeho 

užívatelia. Čo s tým? 

 

Aké základné kroky treba urobiť, ak 

sústavne nemáme čas?  

Rozhodnime sa: 

Viac sa modliť, viac hľadať Ježiša vo 

svojom živote a tráviť s ním čas.  

Určiť si priority, „vyhodiť“ 

nepodstatné, dať na predné priečky to 

podstatné.  

Plánovať, urobiť si časový 

harmonogram.  

Vedieť povedať „nie“ a necítiť sa za to 

vinný/á.  

Nájsť si čas na oddych, nájsť 

rovnováhu medzi pracovným 

a súkromným životom. 

Spolupracovať i vedieť požiadať 

o pomoc.  

Vyhodiť zo svojho slovníka slovné 

spojenia ako: „nemám čas“ 

či „nestíham“. 

 

Ak je niečo pre nás skutočne dôležité, 

nájdeme si na to čas. Ak si ho 

nenájdeme, tak to (zväčša) znamená, že 

to pre nás nie je vôbec alebo aspoň vo 

veľkej miere dôležité. 

 

Pripravil: br. Rudolf, ocd 

(Zdroj: www.slovoplus.sk) 

http://www.slovoplus.sk/


LITURGICKÝ PREHĽAD  

10. – 16. september 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 ZBP Marta a Bartolomej   po 18:00 † Jozef a Janka Pisarčík 

pi  18:00 + Ladislav   ut 6:30 Na úmysel 

so 09:00 + Martin a Štefan   st 18:00 † z rodiny 

ne 10:30 Ružencové spoločenstvo   št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Za duchovné povolania 

LORINČÍK:   so 07:00 † Marián 

št 18:00 † Ján a Zuzana     Večer sv. omša nebude 

so 08:00 ZBP pre Margitu   ne 7:00 ZBP pre Adrianu 

ne 09:00 ZBP pre rod. Potočňákovú      

Liturgický kalendár: 

Streda – Najsvätejšieho mena Panny Márie 

Štvrtok – Sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi 

Piatok – Povýšenie sv. Kríža 

Sobota – Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 

nedeľa – 24. nedeľa cez rok (zbierka na Rádio Lumen) 

 

  

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Emília Krešňáková   Lucia Miháliková  

  Marcela Mitrová   Karin Šlosárová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

 Dobríková Eva   Viera ŠLosárová  

14.9. Mitrová Marcela   Janka Hulíková  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

17. – 23. september 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Štefan Ferenc (1. výročie)   po 18:00 ZBP pre Jozefa a † Jozef 

pi 18:00 † Eugen a Berta    ut 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP pre rodinu   st 18:00 † Vincent 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 ZBP pre Máriu s rodinou 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Dorota a Vincent     18:00 † Štefan Horváth 

ne 09:00 ZBP pre krstné a birm. deti   ne 7:00 † Mária 

 

Liturgický kalendár: 

Štvrtok – sv. Ondreja Kima Taegona a spoločníkov, mučeníci 

Piatok – sv. Matúš, evanjelista 

nedeľa – 25. nedeľa cez rok  

 

 

 

 
 
 

  

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Marcel Rinkovský   Viera Šlosárová  

  Eva Rinkovská   Ema Urigová  

         

Upratovanie: 

Od  Vargová Adriána   Terézia Stajková  

22.9. Kováčová Viera   Veronika Stajková  



OZNAMY  

 

 Info o zbierkach 
Túto nedeľu je septembrová zbierka na 

kostol.  

 

Budúcu nedeľu, 16.9.2018 je zbierka na 

Rádio Lumen.  

 

Nech vám Boh odplatí vašu štedrosť.  

 

 Adorácia – modlitba za farnosť 

Každú stredu bude po sv. omši na Pereši 

adorácia spojená s modlitbou za farnosť.   

 

 Sviatosť zmierenia vo farnosti 

Sviatosť zmierenia môžete prijať cez týždeň 

pol hodiny pred sv. omšou. Keby som 

nesedel v spovednej miestnosti, stačí prísť do 

sakristie.   

 

 Prihlásenie detí na slávnosť prvého 

sv. prijímania 

Prosím rodičov, ktorí chcú, aby ich deti 

absolvovali prípravu a slávnosť Prvého sv. 

prijímania v našej farnosti, aby sa do 

16.9.2018 nahlásili osobne alebo mailom. 

 

 Odpustová slávnosť na Kalvárii 

Z príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny 

Márie, Patrónky Slovenska bude odpustová 

slávnosť v Košiciach na Kalvárii v sobotu 

a v nedeľu – 15.-16.9.2018. Viac info na 

výveske.  

 

 Pohrebné obrady v kostole na Pereši 
Chcem vás informovať o možnosti 

pohrebných obradov spojených so sv. omšou 

aj v kostole Najsvätejšej Trojice na Pereši. 

V prípade, že telo ide na kremáciu, môžu byť 

tieto obrady aj v kostole na Pereši. Ak je telo 

uložené do hrobu, vtedy je dobré mať obrady 

v najbližšom kostole, či dome nádeje. 

(Lorinčík, verejný cintorín...) 

 

 

 

 

 Stretnutie birmovancov 
Stretnutie birmovancov bude v sobotu, 

15.9.2018 po sv. omši na Pereši, ktorá je 

o 9:00 hod.  

 

 Info pre prvoprijímajúcich rodičov 
V stredu, 19.9.2018 bude o 19:00 hod. na 

fare stretnutie rodičov prvoprijímajúcich 

detí.   

 

 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 

Príbeh 

Istý žobrák raz predstúpil pred boháča, aby 

ho poprosil o kúsok chleba. Boháč nielen, že 

mu nič nedal, ale keď  žobrák neodchádzal, 

rozhneval sa, zodvihol kameň a hodil ho 

doňho. 

Žobrák ten kameň vzal  a vložil si ho do 

kapsy so slovami: "Vezmem si ten kameň pre 

prípad, že príde hodina, keď ho budem môcť 

hodiť do boháča." 

Celý život nosil so sebou tú ťarchu, ten 

kameň v kapse i v srdci. Napokon nadišiel čas 

hodiť ho. Boháč sa dopustil zločinu, prišiel o 

celý svoj majetok a skončil vo väzení. Práve v 

ten deň sa žobrák ocitol na ceste  popri ňom. 

Uvidel boháča s putami na rukách. Podišiel  k 

nemu, vybral z kapsy kameň a napriahol ruku, 

že ho hodí. Chýbala mu  však odvaha, a tak 

nechal kameň vykĺznuť na zem. Povedal si: 

"Úbožiak!  Bol bohatý a spupný, ale teraz mi 

ho je ľúto. Prečo som so sebou toľký čas 

nosil ten kameň? Bola to hlúposť!"  

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

