
 
                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 

 

 
 
                                                                                                                        VI             21  04.11.2018 
 

 
Pár myšlienok z jednej knihy... 

(o Marte a Márii) 

 

Jeden profesor viedol seminár 

o časovom manažmente, teda 

o hospodárení s časom. Na vysvetlenie 

použil sedemlitrový pohár, zopár 

kameňov veľkých ako päsť a dal ich do 

pohára. Opýtal sa študentov: „Je tento 

pohár plný?“  

Niektorí študenti nechápali 

a nevedeli kam tým mieri a vykríkli: 

„Áno.“ Učiteľ sa jemne usmial 

a nasypal do pohára štrk, ktorý 

postupne zapĺňal priestor až po vrch 

pohára. „Teraz je nádoba plná?“, pýtal 

sa znovu.  

Skupina sa zdráhala odpovedať 

a muž namiesto toho, aby čakal na 

odpoveď, nasypal do pohára vedierko 

piesku. Ten sa predral medzi štrk 

a veľké kamene. Jemne potriasol 

pohárom, aby sa piesok usadil. Pýtal sa 

znova: „Je tento pohár plný?“ 

Odpovedali: „Možno nie.“ Potom 

vybral džbán vody a pomaly ju nalial 

do pohára. Voda stekala až na samé dno 

až pokiaľ nezačala pretekať. „Je tento 

pohár plný?“, spýtal sa odborník na 

časový manažment. Skupina 

odpovedala: „Myslíme si, že áno.“ 

 

 

 Ktosi zo skupiny vykríkol: 

„Nezáleží na tom, ako sme vo svojom 

živote vyťažení, vždy sa nájde priestor 

na čosi ďalšie.“ Ostatní sa začali 

chichotať.  

Keď chichot prestal, učiteľ, ktorý 

s tým názorom nesúhlasil, podal 

vysvetlenie: „Poučenie z tohto príkladu 

je, že ak nedáte veľké kamene dnu ako 

prvé, neskôr vám tam už nevojdú.“ 

Ježiš hovorí: „Hľadajte najprv Božie 

kráľovstvo a všetko ostatné vám bude 

pridané.“ (Mt 6,33)  

Čo to znamená pre nás? Ježiš nám 

hovorí: „Starajte sa o moje záležitosti 

a ja sa postarám o tie vaše. Urobte si 

pre mňa priestor vo svojom srdci a ja 

vám urobím priestor pre všetko 

ostatné.“  

Boli sme stvorení pre Božiu plnosť, 

ani trošku menej. Chceme niekedy 

dostatok Boha, ktorý nás urobí 

šťastnými, ale nie príliš veľa Boha na 

to, aby nás zmenil. Sme ochotní dovoliť 

Bohu, aby zničil našu zónu pohodlia 

a rozšíril našu schopnosť prijímať ho? 

Alebo chceme Boha, ktorého budeme 

môcť mať pod kontrolou? 

Prajem Vám pokojné dni.  

 

(br. Rudolf ocd) 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

5. – 11. november 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Dušan Béreš   po 18:00 Za ružencové spoločenstvo 

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

ne 10:30 Za farnosť   st 18:00 † Vincent 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 † Ladislav 

LORINČÍK:   so 6:30 Na úmysel  

št 18:00 † Eva    18:00 † Marián 

ne 09:00 ZBP pre o. Martina   ne 7:00 Za duše v očistci 

        

Liturgický kalendár: 

Piatok – Výročie Posviacky Lateránskej Baziliky 

Sobota – Sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi 

nedeľa – 32. nedeľa cez rok (zbierka na kostol) 

 

 

 

  

 

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Marcela Mitrová   Judita Hrnčiarová  

  Emília Krešnáková   Viera Šlosárová  

         

Upratovanie: 

Od  Macáková Beáta   Jožka Kavuľová  

10.11. Potočňáková Anna   Janka Sabolová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

12.– 18. november 2018 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † rod. Košľábová a Kočišová   po 18:00 Za duchovné povolania 

pi 18:00 † Mikuláš a Ľudovít    ut 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP rod. Stratilová   st 18:00 † František 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 † Jozef, Alžbeta, Helena, Štefan 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

št 18:00 † Štefan     18:00 ZBP pre Ladislava 

ne 09:00 ZBP pre deti   ne 7:00 ZBP pre bratov karmelitánov 

 

Liturgický kalendár: 

Pondelok – Sv. Jozafát, biskup a mučeník 

Sobota – Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka 

nedeľa – 33. nedeľa cez rok (Dobročinná zbierka sv. Alžbety) 

 

 

 

 
 
 

  

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Marcel Rinkovský   Ema Urigová  

  Eva Rinkovská   Richard Mackulín  

         

Upratovanie: 

Od  Rusnáková Judita   Mária Bľandová  

17.11. Szabóová Mária   Marta Horváthová  



OZNAMY  

 

• Info o zbierkach 

Prehľad zbierky na misie: 

Lorinčík  145,00 € 

Pereš    72,90 € 

Vďaka za finančnú pomoc pre misie.  

 

Prehľad zbierok v novembri: 

V nedeľu, 11. novembra máme mesačnú 

zbierku na kostol. 

V nedeľu, 18. novembra máme Dobročinnú 

zbierku sv. Alžbety (pre našu arcidiecézu). 

 

• Divadelná hra: V Betánii 

Divadelná skupina Nádenník vás pozýva na 

divadelné predstavenie: V Betánii, ktoré 

predstavia 1. a 2. decembra 2018 

v priestoroch školy SOŠ automobilová, 

Moldavská 2. Vstupenky si môžete zakúpiť 

na ticketportáli. Viac info nájdete na 

www.nadennik.sk 

 

Príbeh 

 ÚSMEV NA SVITANÍ 

Bol v útulku pre malomocných na jednom 

ostrove v Tichom oceáne. Strach a hrôza. 

Chodiace mŕtvoly, zúfalstvo, zúrivosť, 

rany a hrôzostrašne znetvorení ľudia. A 

predsa, uprostred tejto spúšte si jeden 

chorý starec zachoval prekvapujúco 

žiarivé a usmievavé oči. Telesne trpel 

rovnako, ako jeho nešťastní spoločníci, 

ale on sa húževnato držal života. Nijaké 

zúfalstvo, ale láskavý prístup k iným . 

Tento zázrak života v pekle 

malomocenstva vzbudil Follereauovu 

zvedavosť. Nevedel si to vysvetliť. Čo 

dáva tomuto starcovi postihnutému 

takouto chorobou silu žiť? Nenápadne ho 

sledoval. Zistil, že starček sa vždy na 

svitaní privlečie k ohrade útulku presne 

na to isté miesto. Posadí sa a čaká. Nie na 

východ slnka, ani na nádherné svitanie na 

brehu Tichého oceána. Čaká, kým sa na 

druhej strane ohrady neobjaví žena v 

jeho veku, s tvárou plnou jemných vrások 

a očami vyžarujúcimi nehu. Žena 

neprehovorila. Vyslala len tiché diskrétne 

posolstvo: úsmev. Muž sa pri tom úsmeve 

rozžiaril a odpovedal naň tiež úsmevom. 

Nemý rozhovor trval niekoľko chvíľ. 

Potom sa starec zdvihol a odtackal sa k 

barakom. Tak to bolo každé ráno. Akýsi 

druh každodenného zdieľania, prijímania, 

spoločenstva. Malomocný prežíval každý 

nový deň, vyživený a posilnený týmto 

úsmevom a s úsmevom tej ženskej tváre 

vydržal až do nového stretnutia. Keď sa 

ho Follerau na to opýtal, malomocný mu 

povedal: "je to moja žena". Po chvíľke 

ticha dodal: "Skôr ako som sa dostal sem, 

tajne sa o mňa starala a liečila ma 

všetkým, čo sa jej podarilo zohnať. 

Jeden čarodejník jej dal akúsi mastičku. 

Každý deň mi ňou natrela celú tvár okrem 

malého miesta, na ktoré ma pobozkala... 

To všetko bolo zbytočné. Potom ma 

chytili. Ale ona ma našla. Každý deň viem 

iba vďaka nej, že ešte žijem. A žijem rád 

jedine pre ňu." 

 

 

• 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 

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

