
 

  

SSvvää ttéé   oommššee    
 

10.1. Pondelok   
Féria 

   

11.1. Utorok   
Féria 

Nižný Hrušov 
-  zaočkovaní a tí, ktorí prekonali       

Covid-19, max. 30 ľudí 

7:30 † Anna, Michal a rodičia 

12.1. Streda  
Féria 

Rakovec n/O 
-  zaočkovaní a tí, ktorí prekonali       

Covid-19, max. 30 ľudí 

17:00 † Juraj, Anna, Juraj, Helena 

13.1. Štvrtok   
Féria 

Nižný Hrušov 
-  zaočkovaní a tí, ktorí prekonali 

Covid-19, max. 30 ľudí 

18:00 † Vratko , Blažej, Anton 

14.1. Piatok   
Féria 

Nižný Hrušov 
-  zaočkovaní a tí, ktorí prekonali       

Covid-19, max. 30 ľudí 

7:30  Regina s rod., Juraj s rod.,           

   Anna s rod., 

15.1. Sobota Lúčky, Kerta, Letná, 
Ondavská, Krížna, Hušták 
 

Sv. omša z 2. nedele cez rok 
 

    A.Lesnnay, Valal, JPII, Bikač,     
        Ričijov, Družstevná, Nová 

Nižný Hrušov  
-  zaočkovaní a tí, ktorí prekonali  

Covid-19, max. 30 ľudí 
Nižný Hrušov 

-  zaočkovaní a tí, ktorí prekonali  

Covid-19, max. 30 ľudí 

17:00 

 
18:00 

 r. Kuncovej 

 

 vlastný úmysel 

16.1. Nedeľa                Hlavná 
 

DRUHÁ NEDEĽA  
 

                                        Hôrky 

 

Nižný Hrušov  
-  zaočkovaní a tí, ktorí prekonali      

Covid-19,max. 30 ľudí 

Rakovec n/O  
-  zaočkovaní a tí, ktorí prekonali      

Covid-19, max. 30 ľudí 
Nižný Hrušov 

-  zaočkovaní a tí, ktorí prekonali      

Covid-19, max. 30 ľudí 

8:00 

 
 

9:15 

 
10:30 

 za farnosť 

 

† Imrich, Juraj 

 

 Kristínka Štefanovová 

 

ŠTATISTIKA  

FARSKEJ MATRIKY  

ZA ROK 2021: 
 

Krsty – 12  

Sobáše – 6 

Pohreby – 20  

 
 

 

 

Farský týždenník Náš Adonai vydáva pre vnútornú potrebu farnosti: 
Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Nižný Hrušov 

Príspevky a komentáre - maximum 20 riadkov - posielajte na: faraniznyhrusov@gmail.com 
Za pravopisnú a jazykovú úpravu zodpovedá autor článku. Fotografie: zdroj internet a archív farnosti. 

Tel: 057 488 01 38, 0948 608 523 

 

mailto:%20nizny.hrusov@rimkat.sk


 
 

 

 

 

 
 

     Ježiš bol od počatia 

pravým človekom, ale aj 

pravým Bohom, teda bol   

s Otcom neustále spojený  

v Duchu Svätom. Ako to, 

že na neho zostupuje Duch 

Svätý až pri Jordáne? 

     Pri krste v Jordáne Ježiš 

aj ako človek prijíma plnosť Ducha Svätého. Sv. Irenej hovorí, že „pod menom 

Kristus sa rozumie ten, ktorý pomazal, ktorý prijal pomazanie i samo pomazanie, 

ktorým bol Kristus pomazaný. Skutočne, Otec pomazal, Syn bol pomazaný a Duch 

Svätý bol tým pomazaním“. Ježiš z Nazareta tu dostáva priezvisko „Kristus“, 

pomazaný. Sv. Bazil zdôrazňuje, že tu bola aktívne prítomná celá Najsvätejšia 

Trojica: „Vysloviť meno Kristus znamená vyznávať celú Trojicu: znamená to        

v skutočnosti poukázať na Boha, ktorý pomazal, na Syna, ktorý bol pomazaný,      

a na pomazanie, ktoré je Duchom Svätým“. Slovo „kresťan“ je odvodené           

od Kristus a preto o ňom platí to isté. Už vo chvíli krstu je pokrstený pomazaný 

krizmou spásy „aby bol údom Krista kňaza, proroka a kráľa“. 

     Sú to všetko veľmi vznešené myšlienky. Prečo sa teda milosť krstu na väčšine 

pokrstených tak málo prejavuje? 

     Je to najmä nedostatočnou katechézou. Väčšinou sme boli pokrstení ako deti    

a viac sa o krste takmer nehovorí. Keď sv. Pavol nazýva pokrstených „svätými“, 

nemyslí tým, že by boli dokonalí, veď im musí vyčítať aj závažné slabosti             

a hriechy. Sú svätí, lebo sú posvätení Kristovou svätosťou. No ako hovorí             

sv. Augustín, „ten, ktorý ťa stvoril bez teba, nespasí ťa bez teba“, aj krst samotný 

napriek všetkej vznešenosti a významu málo pomôže, ak ho človek nebude 

rozvíjať. Prvým krokom môže byť prečítať si, čo hovorí o krste Katechizmus 

Katolíckej cirkvi (články 1212 – 1284) a pouvažovať, čo z toho vyplýva pre život 

dospelého kresťana. 
                                                                         

TÝŽDENNÍK RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI NIŽNÝ HRUŠOV         15. ROČNÍK        9.1.2022       
    

Mons. Marián Gavenda 


