
 

  

SSvvää ttéé   oommššee   
 

30.5. Pondelok  
Féria  

Nižný Hrušov 7:30 † Mária Kuriplachová 

31.5. Utorok   
Féria 

 Nižný Hrušov 
 

18:00  Matej, Gabriela, Eva, Ema 

1.6. Streda  
Sv. Justín 

Rakovec n.O.  

 

17:00 † Helena Bilá  

2.6. Štvrtok  
Féria 

Nižný Hrušov 18:00 † Mária (1. výr.) 

3.6. Piatok 
Prvý piatok v mesiaci 

Rakovec n.O.  

Nižný Hrušov 

17:00 

18:00 

 Oľga s rod.  

 Anna, Štefan s rod. 

4.6. Sobota 
Fatimská sobota     

Nižný Hrušov 7:00  za ružencové bratstvo 

5.6.  

ZOSLANIE  
DUCHA SVÄTÉHO 

 

Nižný Hrušov 

Rakovec n.O. 

Nižný Hrušov 

 

8:00 

9:15 

   10:30 

 za farnosť 

 Stanislav s rod. 

 Eduard, Ján (5O r.) 

 

 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 Poše. 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 

 

 
 

Dňa 29. 5. 2022 si pripomíname  
nedožitých 80 rokov pani Mgr. Valérie Závadskej.  

Viacerí ste ju poznali aj osobne ako učiteľku, kolegyňu a priateľku. 
Spomeňme si na ňu v modlitbe.  

Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. 
 

mailto:%20nizny.hrusov@rimkat.sk


 
 

 
 

Ľúbostný list 

 

     Raz na narodeniny dostala princezná od svojho snúbenca ťažký 

nezvyčajný balíček okrúhleho tvaru.  

     Celá netrpezlivá ho zvedavo otvorila a našla... kanónovú guľu. 

Sklamaná a rozzúrená prudko hodila čiernu bronzovú guľu o zem.  

     Vonkajší obal gule sa  nárazom otvoril a v ňom sa objavila menšia 

strieborná guľka. Princezná ju rýchlo zdvihla. Ako ju tak ohmatávala, 

strieborná guľka sa zrazu otvorila a objavilo sa zlaté puzdro.  

     Ľahulinko ho otvorila. Z jemného čierneho zamatu zažiaril nádherný 

prsteň bohato posiaty oslnivými briliantmi, osadený ako  koruna dvoch 

jednoduchých slov: MILUJEM ŤA.  

     Mnoho ľudí si myslí: Biblia ma nepriťahuje. Je v nej mnoho chladných 

a nezrozumiteľných stránok. Kto sa však odváži pozornosťou prelomiť prvý 

„obal“, v modlitbe vždy objaví nové prekvapujúce krásy. A nadovšetko ho 

zasiahne jasnosť božieho posolstva vrytého do Biblie: BOH ŤA MILUJE. 
   

Bruno Ferrero: Štyridsať príbehov z púšte     
 

TÝŽDENNÍK RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI NIŽNÝ HRUŠOV        16. ROČNÍK       29.5.2022       
    


