
 

  

SSvvää ttéé   oommššee   
 

4.4. Pondelok   
Féria 

 Nižný Hrušov 
 

7:30 † Stanislav (1. výr.) 

5.4. Utorok   
Féria 

 Nižný Hrušov 
 

7:30 † Zuzana, Juraj 

6.4. Streda  
Féria 

Rakovec n.O.  7:30  Marián  

7.4. Štvrtok   
Féria 

Nižný Hrušov 
 

7:30 † r. Svetlíková 

8.4. Piatok   
Féria 

Nižný Hrušov 7:30 † Ladislav Magura 

9.4. Sobota           
Féria 

Nižný Hrušov 7:30 † r. Miklošovej, r. Olearnikovej 

10.4. Nedeľa                         
 

KVETNÁ NEDEĽA 

 

Rakovec n.O.  
 

Nižný Hrušov 

 

8:00 
 

 

10:00 

 

 za farnosť 
 
 

 Marta Janoková (60 r.) 

 

Pobožnosť Krížovej cesty v pôste:  Nižný Hrušov – nedeľa 14:20 hod. 

Rakovec n.O. – piatok 16:30 hod. a 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 

 

mailto:%20nizny.hrusov@rimkat.sk


 
 

 
    

 

Kristovo zmŕtvychvstanie oživuje 
pozemské nádeje tou „veľkou 
nádejou“ na večný život a už do 
terajšieho času vnáša semeno spásy. 
Zoči-voči trpkému sklamaniu         
z toľkých zmarených snov, obavám 
z výziev, ktoré nám hrozia, a 
skľúčenosti z našich biednych 
prostriedkov, máme pokušenie 
uzavrieť sa vo vlastnom sebectve a hľadať útočisko v ľahostajnosti voči utrpeniu 
druhých. V skutočnosti majú totiž aj naše najlepšie zdroje svoje limity: „Ustáva 
mládež a omdlieva a junač podlomená padá“ (Iz 40, 30). Avšak Boh „dáva silu 
ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť. [...] Tí však, čo dúfajú v Pána, 
dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú 
putovať a neomdlejú“ (Iz 40, 29.31). Pôstne obdobie nás vyzýva, aby sme znovu 
vložili svoju dôveru a nádej v Pána (1 Pt 1, 21), lebo len s pohľadom upretým na 
zmŕtvychvstalého Ježiša Krista (Hebr 12, 2) môžeme prijať výzvu apoštola Pavla: 
„Neúnavne konajme dobro“ (Gal 6, 9). 
Neúnavne sa modlime. Ježiš učil, že je potrebné „stále sa modliť a 
neochabovať“ (Lk 18, 1). Potrebujeme sa modliť, pretože potrebujeme Boha. To, 
že si vystačíme sami, je len nebezpečná ilúzia. Ak pandémia zvýšila povedomie 
o našej osobnej i spoločenskej krehkosti, nech nám toto Pôstne obdobie umožní 
zakúsiť útechu z viery v Boha, bez ktorého nemôžeme obstáť (Iz 7, 9). Nik sa 
nespasí sám, pretože všetci sme v búrkach dejín na jednej lodi; no predovšetkým 
nik sa nespasí bez Boha, lebo iba veľkonočné tajomstvo Ježiša Krista víťazí nad 
temnými vodami smrti. Viera nás neušetrí od ťažkostí života, ale umožní nám 
čeliť im v spojení s Bohom v Kristovi, vo veľkej nádeji, ktorá nesklame a ktorej 
prísľubom je láska, Bohom „rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého“ 
(Rim 5, 1 – 5). 

              

TÝŽDENNÍK RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI NIŽNÝ HRUŠOV        16. ROČNÍK       3.4.2022       
    

(z Posolstva Svätého Otca na Pôstne obdobie 2022; preklad: Mária Spišiaková) 


