
 

  

SSvvää ttéé   oommššee   
  

2.5. Pondelok  
Sv. Atanáza, biskupa 

Nižný Hrušov 07:30 † Michal Kačur 

3.5. Utorok   
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 

Nižný Hrušov 
 

18:00 † Marta Uchaľová 

4.5. Streda  
Féria 

Rakovec n/O 17:00 † r. Antoničovej, r. Kuzmovej 

5.5. Štvrtok 
Féria 

Nižný Hrušov 18:00 Marek Palko (50 r.) 

 

6.5. Piatok 
Prvý piatok v mesiaci 

Rakovec n/O 

Nižný Hrušov 

17:00 

18:00 

† Rudolf, Ján 

† Ján 

7.5. Sobota 
Fatimská sobota 

Nižný Hrušov 7:00  za ružencové bratstvo 

8.5.  

4.VEĽKONOČNÁNEDEĽA 

 

SLÁVNOSŤ 1. SV.PRIJÍMANIA 

 

Nižný Hrušov 

Rakovec n/O 

Nižný Hrušov 

 

8:00 

9:15 

   10:30 

 za tých, čo sa modlia za kňazov 

 Milan 

 za farnosť 

 

 Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom: 
 

Utorok: Nižný Hrušov   17:00 – 18:00 hod. 

Streda: Rakovec n/O    16:00 – 17:00 hod. 

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

 Piatok – Spovedanie chorých v piatok od 8:00 hod. Začínam od Rakovca n/O. 

Chorých, ktorí sú pripútaní na lôžko a nemôžu prísť na sv. spoveď do kostola 

nahláste v sakristii. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac máj 2022 
 

Úmysel Svätého Otca:  
„Modlime sa za mladých ľudí, ktorí sú pozvaní žiť naplno, aby si od Panny Márie osvojili 
umenie počúvať, dôkladne rozlišovať, odvahu veriť a odhodlanie slúžiť“. 
 

Úmysel našich biskupov:  
„Za hnutia v Cirkvi, aby každé svojou charizmou prispievalo k ešte väčšej jednote 
kresťanov a k vernosti Rímskemu veľkňazovi“.                                                       (SR RV; mh; jb)  

 

mailto:%20nizny.hrusov@rimkat.sk


 
 

 

    

„My chceme Pána Ježiša“  
 

Asi taký najvýraznejší zážitok som prežil pri 

jednej pani, ktorá - keď som k nej prišiel - nemala 

silu už na nič. V izbe boli dve pacientky.            

Na otázku - či si prajú prijať Pána Ježiša? - prvá 

z nich bola prekvapená, že je taká možnosť. 

Druhá sa ani neozvala. Tak som išiel k nej a začal 

som sa vypytovať: kto je, či je pokrstená, či je 

katolíčka, a prečo nechce prijať Pána Ježiša? 

A ona tichým hlasom vyšepkala, že by rada 

prijala, ale nemá silu. A tak som ju začal uisťovať, 

že až Ho príjme, určite sa jej uľaví. On (Ježiš) 

chce k nej prísť, aby jej pomohol. Súhlasila.     

Tak sme sa začali modliť. Prijala sviatosti – aby 

prijala Pána Ježiša v Eucharistii, musel som jej 

dať masku s kyslíkom dolu, lebo to sama 

nezvládala. Potom som sa ešte nad ňou pomodlil 

modlitbu príhovoru. Pani som nechal a šiel som sa 

venovať tej druhej pacientke. Po pár minútach sme ukončili „naše stretnutie“. 

Otočil som sa, aby som im obidvom dal požehnanie. A uvidel som niečo,      

čo som nečakal. Ta druhá pacientka sedela na posteli, rozťahovala ramená 

a vzrušeným silným hlasom hovorila: „ja už môžem dýchať, ja môžem 

dýchať...“. Keď som k nim prišiel na druhý deň – z pozdravov na chodbe už 

vedeli, že na oddelení je kňaz – obe pacientky sedeli na posteliach, ako malé 

dievčatká. Odrážali sa zadkami od matracov a vykrikovali: „ja chcem Pána 

Ježiša, my chceme Pána Ježiša...“ Keď som sa k nim vrátil o ďalšie dva dni, tá, 

ktorá na začiatku nemala silu na nič, tam už nebola. „Kde je?“  opýtal som sa – 

„išla domov“ – počul som od spoluležiacej.... . 
 
 

(Pokračovanie svedectiev z predchádzajúceho čísla Nášho Adonaia) 

TÝŽDENNÍK RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI NIŽNÝ HRUŠOV        16. ROČNÍK        1.5.2022       
    


