
 

  

SSvvää ttéé   oommššee   
  

24.1. Pondelok   
Sv. Františka Saleského 

   

25.1. Utorok   
Obrátenie sv. Pavla 

   

26.1. Streda  
Sv. Timoteja a Títa 

   

27.1. Štvrtok   
Féria 

Nižný Hrušov 
-  zaočkovaní a tí, ktorí prekonali Covid-19 

18:00  

28.1. Piatok   
Sv. Tomáša Akvinského 

Nižný Hrušov 
-  zaočkovaní a tí, ktorí prekonali Covid-19 

18:00  Anna 

29.1. Sobota           
Féria 

Nižný Hrušov 
-  zaočkovaní a tí, ktorí prekonali Covid-19 

7:30 † Helena, Imrich 

30.1. Nedeľa          

 

ŠTVRTÁ NEDEĽA  
 

 

Nižný Hrušov 
-  zaočkovaní a tí, ktorí prekonali Covid-19 

Rakovec n/O  
-  zaočkovaní a tí, ktorí prekonali Covid-19 

Nižný Hrušov 
-  zaočkovaní a tí, ktorí prekonali Covid-19 

8:00 
 
 

9:15 
 

10:30 

 za farnosť 
 

† Mária Gajdošová 
 

 Anna Roháčová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

„Blahoslavení sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho“.   
Nedeľa venovaná Božiemu slovu nech v Božom ľude spôsobí 
prehĺbenie nábožnej a horlivej dôvernej blízkosti so Svätým 
písmom, ako o tom svätý autor hovoril už v dávnych dobách: 
„…veľmi blízko sú tie slová; (sú) v tvojich ústach, v tvojom srdci, 
aby si ich uskutočnil“ (Dt 30, 14). 

Svätý Otec František 

 

mailto:%20nizny.hrusov@rimkat.sk


 
 

 

  

 
V nedeľu 23. januára 2022 slávime 

v Katolíckej cirkvi Nedeľu Božieho 

slova. Túto nedeľu môžu rodiny 

stráviť aj pri domácej liturgii 

prejavenia úcty k Biblii. Je to 

pobožnosť poukazujúca na hodnotu 

Božieho slova a potrebu jeho 

spoznávania aj v domácom 

prostredí. Možno ju konať počas 

samotnej Nedele Božieho slova 

alebo aj v niektorý iný deň krátko 

po nej. 

“Táto pobožnosť sa začína zapálením sviece, ktorá je symbolom Krista, 

pokračuje prečítaním úryvku z evanjelia, ktorý obsahuje príbeh o emauzských 

učeníkoch, nasleduje chvíľa ticha, v ktorej môžu členovia rodiny rozjímať 

alebo uvažovať, modliť sa o tomto úryvku a prípadne zdieľať, čím ich tento 

text oslovil. V pobožnosti sa môže prečítať komentár k tomuto úryvku, aby mu 

všetci lepšie rozumeli. A celá táto pobožnosť sa končí požehnaním so Svätým 

písmom a prejavením úcty k Biblii, ktorú môže každý člen rodiny pobozkať. 

Práve táto pobožnosť úcty k Božiemu slovu môže byť prvým kamienkom ku 

čítaniu Svätého písma, ktoré bude v rodine pravidelné,“ vysvetľuje Anton 

Ziolkovský, riaditeľ Katolíckeho biblického diela na Slovensku. 

Aby nezostalo iba pri jednorazovej liturgii, rodina sa môže dohodnúť, že 

počnúc Nedeľou Božieho slova sa pokúsi pravidelne schádzať a spoločne čítať 

Sväté písmo (napríklad i súvisle na pokračovanie). Pomôckou v tomto ohľade 

môže byť aj aplikácia „Rok Božieho slova“, ktorú si možno stiahnuť.  
 

-výňatok z liturgicko-pastoračnej príručky; Katolícke biblické dielo na Slovensku- 
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