
 

  

SSvvää ttéé   oommššee  
  

7.2. Pondelok   
Féria 

   

8.2. Utorok   
Féria 

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

18:00 † Anton Tutko (pohr.) 

9.2. Streda  
Féria 

   

10.2. Štvrtok   
Sv. Školastika 

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

18:00  Marta 

11.2. Piatok   
Preblahoslavenej Panny Márie 

Lurdskej 

30. svetový deň chorých  

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

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

16:30 
 

18:00 

 František 
 

 za chorých 

12.2. Sobota           
Féria 

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

7:30 † Pavol Miľko 

13.2. Nedeľa          
 

ŠIESTA 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 

 vlastný úmysel 
 

 za farnosť 
 

 Milan a Irena 

 

Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac február 2022 
 

Úmysel Svätého Otca:  

„Modlime sa za rehoľníčky a zasvätené panny s vďakou za ich poslanie 

a odvahu, aby stále nachádzali nové odpovede na problémy našich čias“. 
 

Úmysel našich biskupov:  
„Aby chorí obetovali svoje utrpenie za kňazské a rehoľné povolania“. 

(SR RV, mh, jb)  

 

 

 

 

 

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 

 

Na sviatok Lurdskej Panny Márie, 11. februára uplynuli tri roky, kedy si 

Boh povolal do večnosti nášho bývalého duchovného otca vdp. Petra 

Gostiča. Pamätajme v modlitbách na dušu nebohého duchovného otca. 
 

 

 

mailto:%20nizny.hrusov@rimkat.sk


 
 

 
 

   Synodálna cesta v našej arcidiecéze 
 

      V Košickej arcidiecéze prebieha  
od 17. Októbra 2021 diecézna fáza 
synodálneho procesu, ktorý je 
zameraný na hlbšie zapojenie všetkých 
pokrstených členov Cirkvi do plnenia 
jej misie. Synodálna cesta má za úlohu 
rozprúdiť myšlienky, duchovnú silu, 
nové pôsobenie Ducha Svätého, nové 
inšpirácie. Diecézna fáza synody 
potrvá do 15.augusta 2022 na úrovni 
miestnych cirkví, potom postúpi         
na kontinentálnu úroveň a uzavrie sa zasadnutím biskupov, ktoré sa uskutoční  
v októbri 2023 v Ríme.  
     Ústrednou témou synody, ktorú otvoril arcibiskup Bernard Bober na 
diecéznej úrovni, sú tri slová: Spoločenstvo, Spoluúčasť a Misia. Arcipastier 
pozval všetkých veriacich, aby sa aj na farskej úrovni mohol každý vyjadriť 
a poskytnúť dobrú myšlienku, ako novým spôsobom účinnejšie ohlasovať 
evanjelium v dnešnom svete. A ďalej bude načúvať a diskutovať ako osloviť 
a pozvať veriacich k spoluzodpovednosti za Cirkev.  
     Za koordinátora pre košickú arcidiecéznu fázu synody bol menovaný        
dp. farár z Farnosti Božieho milosrdenstva KE – KVP, JCDr. Peter Sykora, 
ktorý vytvoril koordinačný tím z kňazov a laikov i zasvätených. Arcidiecézny 
synodálny tím tvorí osemnásť členov, ktorí budú nápomocní pri realizovaní 
farských synodálnych konzultácií. Na konci sa vytvorí zápis za arcidiecézu 
a odošle sa na Generálny sekretariát KBS. 
     Budeme sa stretávať a spolu rozprávať preto, aby bol ešte viac oslávený Boh 
– náš Pán Ježiš Kristus, aby sme si mohli vymeniť informácie, poradiť 
i odovzdať skúsenosti a skvalitniť tak život viery a službu lásky. Ježiš 
povzbudzuje svoju Cirkev a všetkých pokrstených  nabáda, aby sme v sebe 
odovzdávali svetu jeho svetlo a chuť jeho slova. Nie vonkajšou krásou, ale 
dobrými skutkami, myšlienkami a slovami máme svietiť tomuto svetu. 

-z príhovoru košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera- 

TÝŽDENNÍK RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI NIŽNÝ HRUŠOV        15. ROČNÍK          6.2.2022       
    


