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Bezpodmienečná láska 

 

V jedno daždivé popoludnie uháňala 

autom po jednej z hlavných ulíc mesta 

žena. Bola sústredená, lebo cesta bola 

mokrá a šmykľavá. Zrazu dieťa, ktoré 

sedelo vedľa nej, povedalo: „Vieš, mama, 

premýšľam o jednej veci.” „Na čo 

myslíš?” „Dážď je ako hriech a stierače sú 

ako Boh, ktorý zotiera naše hriechy. My 

stále hrešíme a Boh nám stále odpúšťa.” 

Boh nemá nijaký register, nijaký katalóg. 

Boh nás vidí v prítomnej chvíli a zahŕňa 

nás bezpodmienečnou láskou. 

 

Možno poznáme biblický príbeh o Rút. Po 

obdarovaní jačmeňom na Bózovom 

poli, Noemi, jej svokra hovorí Rút: 

„Dočkaj, dcéra moja, kým sa nedozvieš, 

ako sa celá vec skončí. Lebo ten muž 

neustane, kým neprivedie ešte dnes túto 

vec ku koncu.“ 

Takýto je Boh; nečaká do zajtra. „Ak máš 

v sebe silnú túžbu po spáse od Boha, takú 

silnú potrebu, aby ťa Boh ochránil, 

vytrhol ťa z hriechu alebo z nejakej 

závislosti, tak to Noemi hovorí tebe: Boh 

si neoddýchne, dokiaľ to neurobí ešte 

dnes! Dnes sa počíta. Bóz obdaroval Rút 

bezpodmienečne; vie, že nebude mať 

z toho žiadny zisk; robí to z lásky.  

 

Boh nás miluje, lebo sme hodní jeho 

lásky. Jeho láska je bezpodmienečná.  

 

 

 

V teológii rozlišujem dva druhy lásky: 

eros a agapé. Eros - láska, ktorá miluje to, 

čo považuje za hodné lásky; je to láska 

citová. Miluje to, čo považuje za hodné 

lásky. Ak ti niekto alebo niečo vyhovuje - 

je pekný, je príjemné s ním byť, - to 

vyplýva čisto z prirodzených pocitov. 

A to je eros. Miluje to, čo mu spôsobuje 

radosť. Je to láska egocentrická, pretože 

v nej ide o teba a aby bolo tebe príjemne. 

Treba ju však očisťovať.  

 

Agapé - zostupuje k človekovi a miluje to, 

čo nie je hodné lásky. Je láska, ktorá tvorí, 

ktorá miluje nie preto, že si hoden lásky, 

ale preto, aby si jej bol hoden. Práve 

v tomto spočíva dráma Boha; že Boh 

nemôže rozlievať svoju lásku naplno, že 

ňou nemôže zaliať ľudskú dušu, ktorá 

bezhranične miluje.  

 

Boh stále hľadá otvorené srdcia, do 

ktorých by mohol takúto lásku vlievať. 

Človek, ktorý je obdarený láskou agapé, 

nezištnou láskou, začína sám milovať: 

Kristus v ňom miluje iných. Nie je 

dôležité, aký ten druhý je: pekný, či 

nepekný, milý či nemilý, plný 

nedostatkov a hriechov, alebo bez nich. 

Dôležité je, že láska ho chce milovať, aby 

sa mohol stávať lepším. (T. Dajczer) 

Aj my sme pozvaní k takej láske. 
(P. Rudolf ocd)



LITURGICKÝ PREHĽAD  

25. február – 3. marec 2019 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st  18:00 † Ladislav Molčan (1 výr.)   po 18:00 ZBP pre Vierku s rodinou  

pi 18:00 ZBP pre rodinu   ut 06:30 Na úmysel 

so 
07:30 

08:00 

Fatimská sobota 

Za ružencové spoločenstvo 
  st 18:00 ZBP pre Lilianu a Damiana 

ne 10:30 ZBP  pre rodinu Andrášovú   št 06:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Za ružencové spoločenstvo 

LORINČÍK:   so 06:30 Na úmysel  

št 18:00 † Mária Tomeková (1.výr.)    18:00 † František, rodičia a súrod. 

ne 09:00 ZBP pre Marcelu s rodinou   ne 07:00 ZBP pre rodinu 

        

Liturgický kalendár: 

 

Nedeľa – 8. nedeľa cez rok  

 

 

 

  

 

 

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Hedviga Dubošová   Erika Kandráčová  

  Dávid Šolc   Judita Hrnčiarová  

         

Upratovanie: 

Od  Mária   Anna Horváthová  

2.3. Bubanová   Martina Pajtášová  



LITURGICKÝ PREHĽAD  

4. – 10. marec 2019 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:30 ZBP pre rodinu   po 18:00 ZBP pre rod. Weisovú 

pi 18:00 † Emil    ut 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP pre rodinu   st 6:30 † Jozef Berner 

     št 6:30 Na úmysel 

     pi 18:00 Na úmysel 

LORINČÍK:    so 6:30 Na úmysel 

st 17:30 † Jozef a Marek    18:00 † Vincent 

št 18:00 † Andrej a Mária   ne 7:00 Na úmysel 

ne 09:00 ZBP pre Simonku (30r.) s rod.    18:00 Na úmysel novény 

 

Liturgický kalendár: 

Streda – Popolcová streda (prísny pôst) 

Nedeľa – 1. pôstna nedeľa (zbierka na charitu) 

 

 

 

 
 
 

  

 

LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Monika Šolcová   Viera Šlosárová  

  Dušan Šolc   Miro Trembecki  

         

Upratovanie: 

Od  Mária   Zita Chovancová  

9.3. Bubánová   Stazka Škultétyová  



OZNAMY  

 

• Info o zbierkach a daroch 

Prehľad februárovej zbierky na kostol: 

 

Lorinčík  228,20 € 

Pereš   388,40 € 

 

Vďaka za vašu finančnú podporu.  

 

• Návšteva chorých 

V piatok, 1.3.2019 navštívim chorých vo 

farnosti.    

 

• Sviatosť zmierenia vo farnosti 

K sviatosti zmierenia pred pôstom 

a prvopiatkovým týždňom môžete pristúpiť: 

 

Lorinčík št 28.2.2019 od 17:00 hod. 

+ Eucharistická adorácia. 

 

Pereš pi 1.3. od 17:15 a pol hodiny 

pred každou sv. omšou 

 

(Na popolcovú stredu nebudem spovedať na 

Pereši pred sv. omšou.)  

 

• Popolcová streda 

Na popolcovú stredu je pôst a prísne 

zdržanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa 

nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. 

Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta 

najesť, pričom možno prijať pokrm ešte 

dvakrát v priebehu dňa.  

 

• Stretnutie prvoprijímajúcich detí 

V sobotu, 2.marca 2019 bude o 10:00 hod. 

na fare stretnutie prvoprijímajúcich detí.  

 

• Detský zbor 

V sobotu, 2.marca 2019 pozývam detí na 

zbor, ktorý začne o 10:45. Deti sa môžu 

zostať hrať na fare do 12:00 hod.  

Spievať budú v nedeľu, 3.3.2019 o 10:30 na 

Pereši.  

 

 

 

• Seminár o závislosti a rodine 

Nadácia výchova a vzdelanie pod záštitou 

Mons. Mareka Forgáča vás pozýva na 

seminár o závislosti a rodine. Seminár sa 

uskutoční v utorok, 26.2.2019 od 16:30 – 

20:00 hod. v aule Teologickej fakulty 

v Košiciach na Hlavnej 89. V rámci 

seminára odznejú skúsenosti a svedectvá 

Komunity Cenacolo. Vstupné je 

dobrovoľné. 

 

• Diskusia na tému o migrácii 

Slovenská katolícka charita vás pozýva na 

verejnú diskusiu s expertmi na tému 

migrácia ako príležitosť, ktorá sa bude konať 

v utorok, 26. februára 2019 o 18:30 hod 

v priestoroch Tabačka Kulturfabrik, 

Gorkého 2 v Košiciach.  

 

• Kurz štúdium rodiny 

Arcidiecézne centrum pre rodinu 

v Košiciach organizuje kurz Štúdium 

rodiny. Tento kurz je forma prípravy osôb, 

ktoré budú pomáhať rodinám a osobám, pri 

príprave k uzavretiu sviatosti manželstva. 

Bližšie info u svojho farára. Možnosť 

prihlásenia je do 31.marca 2019.  

 

• Vedecká konferencia o Teokracii 

V dňoch 25. – 27. február 2019 sa uskutoční 

vedecká konferencia na tému: Teokracia. 

Prednášky v utorok a v stredu sa uskutočnia 

v Kláštore karmelitánov u nás v Lorinčíku. 

Viac info na farskej webovej stránke.  

 

• 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 

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

