
USMERNENIA PLATNÉ OD 1. OKTOBRA 2020
- vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško).
- pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky.
- šachovnicové sedenie... (nevzťahuje sa na osoby žijúce v spoločnej domácnosti)
- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu).
- ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu).
- v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady nepoužívať sväteničky.
- verejné slávenie bohoslužieb je možné len s obmedzeným počtom 50 ľudí. Sväté omše 
sú bez spevu. Tých, ktorí prídu do kostola na svätú omšu prosím o trpezlivosť, zvý-
šenú ohľaduplnosť  a aj obetavosť, aby nedochádzalo k sporom keď sa v kostole napl-
ní daný počet. Prosím aby ste rešpektovali poverené osoby, ktoré budú dbať na to, aby 
sa prísne pokyny pri bohoslužbách dodržiavali. Veriaci, ktorí  prídu  do kostola budú 
musieť dodržiavať všetky stanovené hygienické opatrenia.  Kostol sa otvorí 15 minút 
pred svätou omšou, prosím neprichádzajte skôr. Modlitbu svätého ruženca sa modlíme 
individuálne.
- slovenskí biskupi udelili  všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných boho-
službách. Všetkých, ktorí patria do rizikových kategórií – ľudí vo vyššom veku, taktiež 
trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa 
starajú o seniorov – biskupi žiadajú, aby prenosy svätých omší sledovali z domu. Sväté 
omše môžete sledovať na Tv Lux a počúvať v rádiu LUMEN.
- aby ste viacerí mali možnosť zúčastniť sa nedeľnej svätej omše, pridávam sv. omše 
v sobotu večer s platnosťou z nedele. Je ťažké pri počte 50 ľudí urobiť nejaké spravod-
livé rozdelenie kto a kedy môže prísť na svätú omšu, preto vás prosím, aby ste na kon-
krétny čas svätej omše prichádzali z ulíc ktoré sú v rozpise a tí, ktorých úmysel sa slávi 
pri svätej omši.
- PROSÍM, ABY VERIACI Z NIŽNÉHO HRUŠOVA NEPRICHÁDZALI NA SVÄTÚ 
OMŠU DO RAKOVCA N/O.

- František Petro, farár -

Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Nižný Hrušov

DRAHÝ DUCHOVNÝ OTEC FRANTIŠEK.
V dnešnú nedeľu práve na sviatok Vášho nebeského patróna Františka 

z Assisi, Vám chceme popriať k meninám len to najlepšie a Všemohúci Pán 
už vie, čo je pre Vás najlepšie. Nech Vás Boh požehnáva a daruje Vám pevné 
zdravie a veľa síl do ďalej pastorácie. Na príhovor svätého arského kňaza 
a Panny Márie Vám vyprosujeme, nech Vás Božia milosť hojne sprevádza.

... všetko najlepšie vyprosujú vďační farníci Rakovca z Nižného Hrušova



SVÄTÁ SESTRA MÁRIA FAUSTÍNA KOWALSKÁ DONOR SOCHY SVÄTEJ TERÉZIE Z LISIEUX -  MICHAL JANIČ
V tridsiatich rokoch dostala sestra Faustína od Boha milosť a po-
solstvo, aby rozšírila vieru a úctu k Božiemu milosrdenstvu. Mala 
hlásať plán Božieho milosrdenstva a záchrany pre celý svet. Nebo-
la to ľahká úloha. Jej celý život spočíval v napodobňovaní Kristo-
vej obety – bol to život žitý pre iných. 
Podľa Božej požiadavky ochotne ponú-
kala samú seba utrpeniu v spoločen-
stve s Bohom, aby tak odčinila hriechy 
iných. V každodennom živote sa stáva-
la ženou milosrdenstva, prinášajúcou 
radosť a pokoj iným. Písala o Božom 
milosrdenstve a povzbudzovala iných 
k viere v Neho, a tak pripravovala svet 
na jeho opätovný príchod. Osobitná 
zbožnosť k Nepoškvrnenej Márii a ku 
sviatostiam Eucharistie a zmierenia jej 
dala silu zniesť všetky jej trápenia, kto-
ré ponúkla Bohu za Cirkev a tých, ktorí 
to potrebovali. Osobitne sa modlila za 
veľkých hriešnikov a umierajúcich. Písala a trpela v tajnosti, iba jej 
duchovná nadriadená a pár zasvätených osôb vedelo, že niečo v jej 
živote má miesto niečo nezvyčajné a významné.
   Po jej smrti na tuberkulózu 5. októbra 1938 boli dokonca aj jej naj-
bližší spoločníci ohromení, keď zistili, aké mala táto pokorná a vždy 
veselá sestra obrovské utrpenie a zároveň hlboké mystické zážitky. 
Vzala si hlboko k srdcu Božie evanjelium, ktoré nariaďuje „byť milo-
srdným ako je milosrdný náš Nebeský Otec“, rovnako ako pokyny jej 
spovedníka, aby konala takým spôsobom, aby každý, kto s ňou príde 
do kontaktu, odchádzal plný radosti. 
   Správa o milosrdenstve, ktorú prijala sestra Faustína, sa teraz šíri 
do celého sveta. Jej denník „Božie milosrdenstvo v mojej duši“ sa stal 
príručkou oddanosti Božiemu milosrdenstvu.

-životopisysvätých.sk-

Môj dedo Michal Janič sa narodil 29.septembra 
1894 v Nižnom Hrušove. Zo spomienok, ktoré nám 
rozprával si spomínam ako za miestneho pána fará-
ra Jána Matuscáka sa začal stavať kostol, ako vozili 
na vozoch kameň z Nižného Hrabovca na výstavbu 
kostola. Spomínal, že bol aj kurátorom v miestnom 
rímkokatolíckom kostole. Čiže on a celá rodina boli 
silne veriaci ľudia. Počas prvej svetovej vojny sa zú-
častnil v bojoch na talianskom fronte na Piave. Starý 
otec sa po vojne oženil s Máriou, rodenou Žolnovou. 
Už v roku 1919 sa im narodil syn Michal. Hneď na to 
odišiel do Ameriky za prácou, z dôvodu veľkej biedy, 
ktorá bola po prvej svetovej vojne v novovzniknu-
tom Česko-Slovensku. Keď zarobil peniaze, kúpil si 
polia, dal postaviť rodinný dom v roku 1928. Z tohto 
obdobia je aj dar svätej Terezky pre novopostavený 
kostol v rodnej obci. Dedo bol veriaci, pracovitý, 
čestný a spravodlivý človek. Znakom toho bolo aj 
to, že sa neuhol pred komunistami po roku 1948, 
keď v Monsterprocesoch zatvorili jeho syna Michala 
(Biela légia) na mnohoročné väzenie (z pôvodného 
trestu smrti bol uložený trest na doživotie...) v naj-
ťažších žalároch v Československu ako Jáchymov, 
Mirov, Valdice, Leopoldov.

Rád som načúval zážitkom a názorom starého 
otca. A toto je krátky exkurz o donorovi sochy svätej Terezky Michalovi Janičovi.   

 Za milé a vzácne spomienky ďakujeme p. Stanislavovi Janičovi, vnukovi nebo-
hého Michala Janiča. 

Svätá Terézia, nasledovaniahodný príklad dôvery v Boha, oroduj za nás.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC OKTÓBER
Evanjelizačný  úmysel Svätého Otca: „Aby mohli mať veriaci laici, najmä 
ženy, vďaka krstu väčšie zastúpenie na zodpovedných  miestach v Cirkvi“.

Úmysel slovenských biskupov: „Aby všetci, ktorí zasvätili svoj život Bohu, 
vydávali svedectvo viery, pokory a obety“.


