
 

  

SSvvää ttéé   oommššee   
  

21.3. Pondelok   
Féria 

Nižný Hrušov 
 

7:30 † Miroslav Matta 

22.3. Utorok   
Féria 

Nižný Hrušov 
 

18:00 † Mária, Michal, Alžbeta, Juraj 

23.3. Streda  
Féria 

   

24.3. Štvrtok   
Féria 

Nižný Hrušov 
 

7:30 † Štefan 

25.3. Piatok   

Zvestovanie Pána 

Rakovec n.O. 

Nižný Hrušov 

17:00 

18:00 

† Mária Gajdošová 

† Juraj, Michal, Anna 

26.3. Sobota           
Féria 

Nižný Hrušov 7:30 † Štefan, Michal 

27.3. Nedeľa                         

 

4. PÔSTNA NEDEĽA 

Nižný Hrušov 

 

Rakovec n.O 

 

Nižný Hrušov 

8:00 
 

9:15 
 

10:30 

 za farnosť 
 

 r. Bezeková, r. Padová 
 

 Matúš s rod.  

 

 Na budúci týždeň sa v noci z 26. marca na 27. marca mení čas. O 02. hodine 

stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hodinu letného času. 
 

 Pobožnosť Krížovej cesty v pôste: 

Nižný Hrušov – piatok o 17:30 hod., nedeľa 14:20 hod. 

Rakovec n.O. – piatok o 16:30 hod. nedeľa 14:00 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 

 

 Milý oslávenec, pán Michal Bedaj. 
 

 Srdečne blahoželáme k okrúhlemu životnému jubileu.  
Z Božej milosti ste sa dožili 70 rokov života.  

Žičíme Vám pevné zdravie, pokoj, Božiu lásku  
a hojné Božie požehnanie do ďalších rokov života.     

Z úprimného srdca Vám ďakujeme za dlhoročnú službu kurátora  
a zároveň Vám vyprosujeme potrebné milosti  
a ochranu Panny Márie i nebeského patróna.  

Na príhovor svätého Jozefa Vám všetko najlepšie prajú veriaci farnosti,  
členovia farskej rady, rehoľné sestry a d. o. František. 

mailto:%20nizny.hrusov@rimkat.sk


 
 

 

    

Pápež  zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 
 
     Na sviatok Zvestovania Pána Svätý Otec 

František zasvätí (zverí) Rusko a Ukrajinu 

Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie počas 

kajúcej pobožnosti, ktorej bude predsedať v 

piatok 25. marca o 17. hodine v Bazilike 

svätého Petra. V rovnaký deň ten istý akt 

vykoná vo Fatime pápežský almužník kardinál 

Konrad Krajewski ako vyslanec Svätého Otca. 

    Pápež Ján Pavol II. zasvätil Rusko 

Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ako si 

žiadala vo Fatime Božia Matka. Urobil tak   

25. marca 1984, keď spolu s biskupmi zasvätil Máriinmu srdcu celý svet.  

     Ukrajinskí biskupi hneď v ten deň, ako vypukla vojna, vyzvali kňazov a 

veriacich, aby sa po každej svätej omši modlili tento akt zasvätenia. „Modlíme 

sa spoločne ruženec alebo iné modlitby za mier, za vládcov nášho štátu, za 

našu armádu a všetkých, ktorí bránia našu vlasť, za ranených a mŕtvych,“ 

vyzvali biskupi s tým, aby si ľudia v modlitbách spomenuli aj na tých, ktorí 

vojnu začali a boli zaslepení agresivitou. 

„Chráňme svoje srdcia pred nenávisťou a hnevom voči našim nepriateľom. 

Kristus dáva jasný pokyn, že sa máme za nich modliť a žehnať ich,“ napísali 

rímskokatolícki biskupi v deň, keď sa vojna začala. 

     Priamo z portugalskej Fatimy do Ľvova cez Krakov putuje trinásta kópia 

sochy Fatimskej Panny Márie. Vo fatimskej svätyni sa každý deň modlia za 

mier. „Modlitba za mier je poslaním Fatimy“ a „každý deň sú vo svätyni 

predkladané prosby za ukončenie vojny a obrátenie Ruska.“  Rektor svätyne 

Carlos Cabecinhans pripomenul: že púť sochy k nášmu východnému susedovi 

„má pomôcť Ukrajincom nájsť nádej a oporu v Bohu.“ 
 

/Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News/ 
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