
                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

 

Zatiahni na hlbinu 

V evanjeliu podľa Lukáša nám Ježiš 

dáva tento príkaz: „Zatiahni na hlbinu a 

spustite siete na lov.“ Ako nám znejú 

tieto slová? Čo v nás vyvoláva tento 

Ježišov výrok? 

Ak nám niekto povie „zatiahni na 

hlbinu“, vieme, že ide o niečo veľmi 

dôležité. Vieme, že nemáme zostať len 

na povrchu.  

V evanjeliu sú tieto slová adresované 

apoštolom, ktorí boli rybármi, takže si 

ich pravdepodobne vysvetľovali z 

hľadiska svojho remesla. Ako skúsení 

rybári dobre poznali miesta 

Genezaretského jazera vhodné na lov 

rýb.  

Keď im Pán Ježiš prikazuje spustiť 

siete, oni unavení celodennou prácou, 

spojenou s trpkým neúspechom predsa 

spúšťajú siete. Možno sa to nezaobišlo 

bez hromženia, nervozity a nechuti, ale 

predsa Učiteľove slová berú vážne. 

Aj my sme v živote častokrát unavení 

po celodennej práci, znechutení z 

politickej a ekonomickej situácie. 

Niekedy nám to škrípe v rodine, medzi 

priateľmi, či v medziľudských 

vzťahoch. Nevládzeme uniesť ťarchu 

každodenného života, a to sa niekedy 

nezaobíde bez zbytočného hromženia a 

nadávok.  

 

 

 

 

Vieme, že krása pokladov je častokrát 

ukrytá v útrobách zeme a musíme sa k 

nim dostať namáhavou prácou, ťažkou 

technikou i šikovnosťou ľudského umu. 

Vtedy je potrebné, aby sme vstúpili do 

svojho vnútra, do hĺbky našej duše, 

ktorá práve v takýchto chvíľach 

potrebuje Ježiša. Nebojme sa vojsť do 

svojho vnútra. Nebojme sa toho, čo tam 

nájdeme, aj keď sa nám to nebude 

páčiť.  

Pre nás kresťanov má byť Ježiš tým 

najvzácnejším pokladom. Máme ho 

hľadať a nebáť sa vynaložiť mnoho 

úsilia. Podobne to zakúšali apoštoli. 

Ježišova výzva bola skúškou ich 

poslušnosti a oddanosti.  

Môžeme sa pýtať seba samých: 

„Dokážeme počúvať Boha v hĺbke 

svojej duše alebo hľadáme radšej 

povrchnejšie odpovede? Nie je naša 

doba plná neistoty preto, že je 

chudobná na vieru a dôveru v Boha? 

Spusťme ako apoštoli siete na hlbinu a 

prosme Boha, aby rozmnožil našu vieru 

i oddanú poslušnosť jeho slovám. 

Prosme o silu a odvahu pre seba, ale aj 

pre tých, ktorých nám Boh posiela do 

našich životov. 

 
Martin Novotný, farár  

19 18.9.2016 



LITURGICKÝ PREHĽAD 

18. – 25. september 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 18:00 † Otto   po 6:30 Na úmysel 

pi 18:00 † Jozef (výročná)     18:00 ZBP pre Silviu (50 rokov) 

ne 10:30 ZBP Lukáš a Lucia   ut 6:30 Na úmysel 

     st 18:00 † Štefan 

     št 6:30 Na úmysel 

LORINČÍK:   pi 18:00 † Lucia 

št 18:00 † Pavol, Katarína, Imrich   so 6:30 Na úmysel 

ne 9:00 † Mária a Jozef     18:00 ZBP pre Margitu 

        

 

Liturgický kalendár: 

Utorok – sv. Ondrej a spoločníkov, mučeníci 

Streda – sv. Matúš, evanjelista 

Piatok – sv. Páter Pio, kňaz 

nedeľa – 26. nedeľa cez rok (zbierka na rádio Lumen) 

 
 

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Emília Krešňáková   Erika Kandráčová  

  Marcela Mitrová   Judita Hrnčiarová  

         

Upratovanie: 

Od  

 

Eva Lengeňová   Ľubica Šuťáková  

24.9. Monika Šolcová   Dagmara Závadská  

 



LITURGICKÝ PREHĽAD  

26. september – 2. október 2016 

  

PEREŠ:   KLÁŠTOR :  

st 8:00 † Gejza, Ján   po 6:30 Na úmysel 

pi 18:00 ZBP pre Máriu     18:00 † Mária a Ondrej 

so 
7:30 

8:00 

Fatimská sobota 

Za členov ruženc. spoloč. 
  ut 6:30 Na úmysel 

ne 10:30 ZBP pre Ladislava   st 18:00 † Katarína 

   št 6:30 Na úmysel 

LORINČÍK   pi 18:00 Na úmysel 

št 17:30 ZBP Terézia s rodinou   so  6:30 Na úmysel 

ne 9:00 † Imrich a Mária    18:00 † Ondrej, Anna a Paulína 

         

Liturgický kalendár: 

Utorok – sv. Vincent de Paul, kňaz    

Štvrtok – sv. Michal, Gabriel, Rafael, archanjeli 

Piatok – sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi 

Sobota – sv. Terézia z Lisieux, panna a uč. Cirkvi 

nedeľa – 27. nedeľa cez rok  

 

      

  LORINČÍK   PEREŠ  

         

Lektori na nedeľu: 

  Marcel Rinkovský   Ema Faithová  

  Eva Rinkovská   Miroslav Daňo  

        
 

, 

Upratovanie: 

Od  

 

Eva Dobríková   Jozefína Kavuľová  

1.10. Marcela Mitrová   Jana Sabolová  
 



OZNAMY  
 

 Zbierka 
V nedeľu, 25.9.2016 bude zbierka na rádio 

Lumen. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.  

 

Prehľad septembrovej zbierky na kostol: 

 

Lorinčík  166, 90 Eur 

Pereš   324, 63 Eur 

 

 

 Prihlásenie detí na prípravu k 1.sv. 

prijímaniu vo farnosti 
Milí rodičia, so začiatkom nového šk. roka 

začíname aj prípravu pre detí tretieho alebo 

štvrtého ročníka na slávnosť Prvého sv. 

prijímania.  

Vzhľadom k tomu, že na Pereši a v Lorinčíku 

nie je žiadna základná škola a vaše deti 

navštevujú školy v meste, je príprava troška 

zložitejšia, no zároveň máte možnosť 

prihlásiť dieťa na slávnosť Prvého sv. 

prijímania na škole, kde navštevuje hodiny 

náboženstva (ak škola ponúka takúto 

možnosť), alebo ich na  prípravu môžete 

prihlásiť na farskom úrade na Pereši. Môžete 

tak urobiť telefonicky – 0915 320 819, alebo 

emailom: farnostperes@gmail.com, alebo 

prídete osobne do sakristie po sv. omši. 

Výhodou prípravy detí na slávnosť Prvého 

sv. prijímania vo farnosti je, že sa bližšie 

spoznajú aj rodičia, aj deti.  

Počas uplynulých troch rokov musím 

povedať, že práve táto slávnosť pomohla 

mnohým rodičom spoznať viaceré rodiny 

z farnosti.   

Poprosím vás, aby ste svoje deti prihlásili do 

nedele, 25. septembra 2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zbor pre dospelých 
V nedeľu 25.9.2016 bude o 17:00 – 18:00 

hod. na fare skúška zboru. Môžete prísť aj 

s deťmi, pre ktoré sú pripravené hry pod 

vedením skvelých animátorov  

 

 

 Odpustová slávnosť v Obišovciach 

Prvý októbrový víkend (1. – 2. október 2016) 

sa koná celodiecézna odpustová slávnosť 

v diecéznom sanktuáriu Panny Márie 

v Obišovciach. Podrobnejší program si 

nájdete na výveske, alebo na farskej 

internetovej stránke.  

 

 

 Slávnosť udelenia sviatosti 

birmovania na Pereši 
V nedeľu, 30.10.2016 k nám o 9:00 hod. 

zavíta otec Arcibiskup, Mons. Bernard 

Bober, aby udelil sviatosť birmovania 

mladým, ktorí sa za uplynulý rok 

pripravovali k tejto sviatosti.  

 

 

 Kontakt 

Rímskokatolícka cirkev, 

farnosť Najsvätejšej Trojice 

Gelnická 55 

040 11 Košice-Pereš 

Martin Novotný, farár 

mobil: 0915 320 819 

email: farnostperes@gmail.com  

www.farnostperes.sk 
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