
 

  

SSvvää ttéé   oommššee    
 

16.5. Pondelok  
Sv. Jána Nepomuckého 

Nižný Hrušov 07:30  František 

17.5. Utorok   
Féria 

Nižný Hrušov 
 

18:00  Marta 

18.5. Streda  
Féria 

Rakovec n/O 17:00 † Július Viršík (1. výr.) 

19.5. Štvrtok 
Féria 

Nižný Hrušov 18:00 † Andrej, Anna 

 

20.5. Piatok 
Féria 

Nižný Hrušov 18:00  Matúš s rod. 

21.5. Sobota 
féria 

Nižný Hrušov 7:30  Michal s rod. 

22.5.  

6. VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA 

 

Nižný Hrušov 

Rakovec n/O 

Nižný Hrušov 

 

8:00 

9:15 

   10:30 

 za farnosť 

† r. Bumberovej, r. Ladikovej 

† Alexander, František, Magdaléna, Zuzana 

 

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. 

  

  

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

 

    

„„PPáánn  BBoohh  ppoovveeddaall::  kkoonniieecc““  
 

Raz som vošiel do izby, kde ležali 

dvaja muži. Ten prvý bol tam už 

nejaký deň, tak som mu podal Pána 

Ježiša, a potom sme ešte prosili Pána, 

aby pokračoval v procese uzdravo-

vania. Ale keď som prišiel k tomu 

druhému a opýtal sa na jeho túžby, 

tak začal plakať. Po chvíli vyšlo         

z neho, že toľko ráz ho už Pán Boh 

zachránil, ale že teraz Pán Boh 

povedal: koniec. Prišiel čas, keď bude 

musieť zomrieť. Tak som sa ho 

opýtal: či tú facku si dá sám, alebo 

mu ju vyplatím ja? Vyzerám, ako smrtka s kosou? To ako fakt si myslí,    

že celá táto námaha Pána Ježiša a moja, je len na to, aby mu oznámiť 

odchod z tohto sveta, či možno skôr, aby mu oznámiť, že bude žiť? Tak 

sme sa dali do práce. A až prijal Pána Ježiša a pomodlil som sa nad ním, 

povedal:   „no, cítim, že asi budem žiť! Cítim, že moje pľúca začali dýchať 

(a nebolo to kyslíkom)“. Keď prišiel deň odchodu z nemocnice bol tak 

vzrušený a šťastný, že už ani nevydržal, aby prijal Pána Ježiša. Prišlo mi to 

trochu ľúto, že bol tak spokojný so svojim darom, že už zabudol na Darcu. 
 

(Pokračovanie svedectiev z čísla 17 Nášho Adonaia) 

TÝŽDENNÍK RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI NIŽNÝ HRUŠOV       16. ROČNÍK      15.5.2022       
    


