
 

  

SSvvää ttéé   oommššee   
 

13.6. Pondelok  
Sv. Antona Paduánskeho 

Nižný Hrušov 7:30 † Michal, Anna 

14.6. Utorok   
Féria 

 Nižný Hrušov 
 

18:00 † Michal (1. výr.) 

15.6. Streda  
Vigília Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 

Rakovec n.O. 17:00 † Emília Gujdová 

16.6. Štvrtok  
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 

Nižný Hrušov 18:00  za farnosť 

17.6. Piatok 
Féria 

Nižný Hrušov 18:00 † Albína (1. výr.) 

18.6. Sobota 
Féria     

Nižný Hrušov 7:30  Mária 

19.6. 
 

 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 

 

Rakovec n.O. 

Nižný Hrušov 

 

8:00 

   10:30 

 za tých, čo sa modlili májovú pobožnosť 

 za farnosť 

 

 

 Na budúcu nedeľu je zbierka na kostol.  

 V utorok bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia pred odpustovou slávnosťou: 

17:00 – 18:00 hod. 

 Vo štvrtok je prikázaný sviatok, viaže nás účasť na celej svätej omši a tento deň 

slávime ako nedeľu. Po sv. omši bude Eucharistický sprievod. V našej farnosti 

slávime odpustovú slávnosť.  

  
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

"Drahé deti! Hľadím na vás a ďakujem Bohu za 

každého z vás, pretože ON mi dovoľuje byť ešte s vami, 

aby som vás povzbudzovala k svätosti. Milé deti, pokoj 
je narušený a satan chce nepokoj. Preto nech je vaša 

modlitba ešte silnejšia, nech utíchne každý nečistý duch 
rozdelenia a vojny. Buďte tvorcami pokoja a nositeľmi 

radosti Zmŕvychvstalého vo vás aj vo vašom okolí,   

aby dobro zvíťazilo v každom človeku. Ďakujem vám, 
že ste prijali moje pozvanie. " 

Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2022   
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     Už nevidím Boha ako 

prízrak, ktorý som si 

vytvoril, ale snažím sa 

pocítiť jeho prítomnosť.  

     A to mi stačí. 

     Cítim ju všade, aj keď 

je zahalená do veľkého 

vznešeného a drsného 

tajomstva.  

     Teraz, keď som pochopil, zakazujem si – mysliac na Boha – akýkoľvek 

obraz, predstavu, rojčenie a uspokojujem sa s tým, že myslím naňho ako na 

skutočnosť, ktorá ma obklopuje a v ktorej som ponorený. 

     Tá skutočnosť hľadí na mňa svojou silou, svojou krásou, múdrosťou, svojou 

priehľadnosťou a prejavuje sa troma slovami, ktoré nemôžem zmazať pri 

všetkej svojej diabolskej rozumovosti: život, svetlo, láska.  

     I preto, že tieto tri slová – a je to zázrak nad zázrakmi – sa stali Telom.   

     Osoba Otca, ktorý je Život. 

     Osoba Syna, ktorý je Svetlo. 

     Osoba Ducha Svätého, ktorý je Láska.  

     Áno, Boh je pre mňa osobou, neudivuje ma to.  

     Či ja nie som osoba? 

     Katechizmus mi hovorí, že som stvorený na jeho obraz a jemu  podobný, 

a práve preto, že som osoba a nemôžem to poprieť, tak ako nemôžem poprieť 

existenciu svojho tela a svojho ducha, v ktorom žijem, ktorými sa prejavujem. 

     Boh je pre mňa osoba, a s ním sa stýkam. 
  

Carlo Carretto: Kráčajme cestou lásky 

TÝŽDENNÍK RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI NIŽNÝ HRUŠOV        16. ROČNÍK        12.6.2022       
    


