
 

  

SSvvää ttéé   oommššee    
  

21.2. Pondelok   
Féria 

   

22.2. Utorok   
Katedra sv. Petra 

   

23.2. Streda  
Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka 

   

24.2. Štvrtok   
Féria 

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

18:00 † Juraj 

25.2. Piatok   
Féria 

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

18:00 †  Anna, Michal 

26.2. Sobota           
Féria 

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

7:30 †  Mária Kuriplachová 

27.2. Nedeľa          
 

8. NEDEĽA  
CEZ ROK 

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 
 

†  Ladislav Magura 

 

Sviatosť zmierenia:  
 

Štvrtok: Nižný Hrušov 10:00 – 11:00 hod., 17:00 – 18:00 hod. 

Piatok: Nižný Hrušov 10:00 – 11:00 hod., 17:00 – 18:00 hod. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Ďakovná púť za návštevu pápeža 

  

Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne 

poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku. Audiencia 

pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu         

30. apríla 2022 o 12.00 hodine. V ten istý deň budú slovenskí biskupi sláviť      

s pútnikmi spoločnú svätú omšu v Bazilike sv. Petra o 14.00 hodine.  

Na púť je možné cestovať napríklad s katolíckou televíziou LUX, s Rádiom 

LUMEN alebo individuálnou formou. Arcibiskupský úrad Košice 

prostredníctvom CK Awertravel s.r.o., Senica pozýva na leteckú púť v termíne 

od 28. apríla 2022 do 30.apríla 2022. Trojdňový program spojený s prehliadkou 

Ríma vyvrcholí audienciou u Svätého Otca Františka.    

 

mailto:%20nizny.hrusov@rimkat.sk
https://www.tvlux.sk/content/slide/438
https://www.lumen.sk/aktualita/otcovia-biskupi-a-radio-lumen-vas-pozyvaju-na-dakovnu-put-do-rima.html
https://www.lumen.sk/aktualita/otcovia-biskupi-a-radio-lumen-vas-pozyvaju-na-dakovnu-put-do-rima.html
https://www.lumen.sk/aktualita/otcovia-biskupi-a-radio-lumen-vas-pozyvaju-na-dakovnu-put-do-rima.html


 
 

 
    

9911..  vvýýrrooččiiee  mmiimmoorriiaaddnneehhoo  ssttrreettnnuuttiiaa  ……  
 

     V tomto roku si pripomíname 
udalosť spred 91 rokov, ako ju 
opísala svätá sestra Faustína vo 
svojom Denníčku. Dňa 22. februára 
1931 sa nachádzala v kláštore 
Kongregácie sestier Matky Božieho 
Milosrdenstva v Płocku: 
     „Večer, keď som bola v cele, 
uzrela som Pána Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú             
na žehnanie a druhou sa dotýkal odevu na prsiach. Z poodhaleného rúcha     
na prsiach vychádzali dva veľké  lúče, jeden červený a druhý svetlý. Mlčky 
som sa hľadela na Pána, moja duša bola preniknutá bázňou, ale aj veľkou 
radosťou. Po chvíli mi Ježiš povedal: «Namaľuj obraz podľa toho, ako ma 
teraz vidíš, s nápisom: Ježišu, dôverujem ti. Túžim, aby tento obraz bol 
uctievaný najprv vo vašej kaplnke a potom aj na celom svete»“ (Denníček, 47). 
Ďakujme milosrdnému Bohu za tento veľký dar a za všetky milosti, ktoré sme 
dostali pred týmto obrazom ako odpoveď na našu dôveru! Pápež František 
nám túto udalosť pripomenul týmito slovami: „Pred deväťdesiatjeden rokmi 
sa Pán Ježiš zjavil svätej Faustíne Kowalskej, zveriac jej osobitné posolstvo 
Božieho milosrdenstva. Prostredníctvom sv. Jána Pavla II. sa to dostalo do 
celého sveta, a nie je ničím iným, než evanjeliom Ježiša Krista, ktorý zomrel a 
vstal z mŕtvych, ktorý nám darúva Otcovo milosrdenstvo. Otvorme mu srdce, 
vyslovujúc s vierou: «Ježišu, dôverujem ti».“ 
     Svätý Otec František pri príležitosti výročia zjavenia obrazu Božieho 
milosrdenstva v Płocku píše. „Vráťme sa k prameňu. Prosme Krista o dar 
milosrdenstva. Nech nás ním zahrnie a prenikne. Majme odvahu vrátiť sa        
k Ježišovi a zakúsiť jeho lásku a milosrdenstvo vo sviatostiach. Pocíťme jeho 
blízkosť a nehu, lebo len vtedy budeme schopní preukazovať milosrdenstvo, 
trpezlivosť, odpustenie a lásku. (…) Buďte pre všetkých znakom Božej 
prítomnosti medzi nami!“ 

-Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustinum; kbs- 
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