
SVÄTÝ JOZEF, MUŽ ROZHODNÝ
Sväté písmo hovorí málo o svätom Jozefovi 

a tam, kde tak robí, tento muž práve spí a v spán-
ku mu  anjel  zjavuje Božiu  vôľu...  Božia  vôľa 
sa  mu  zjavuje,  keď  oddychuje.  Oddychovať 
v Pánovi. Oddych je potrebný pre zdravie našej 
mysle aj tela, a predsa je často nedosiahnuteľný 
pre mnohé požiadavky, ktoré nás tlačia. Oddych 
je podstatný aj pre naše duchovné zdravie, aby 
sme mohli počúvať hlas  Boha a pochopiť, čo si 
od nás želá. Jozefa vybral Boh, aby bol Ježišo-
vým otcom podľa zákona Máriiným ženíchom. 
Aj my, kresťania, sme rovnako ako Jozef povo-
laní pripraviť dom pre Ježiša. Pripraviť dom pre 
Ježiša! Nato,  aby ste počúvali  a prijali Božie povolanie  a pripravili  dom 
pre  Ježiša, musíte byť  schopní odpočívať  s Pánom. Každý deň  si musíte 
nájsť čas na oddych v Pánovi, na modlitbu. Modliť sa znamená odpočívať 
v Pánovi. Odpočívať spoločne v rodine. Chcel by som vám povedať niečo 
veľmi osobné. Ja milujem svätého Jozefa, pretože je to človek silný a ml-
čanlivý. Na stole mám obraz spiaceho svätého Jozefa. A zatiaľ čo spí, stará 
sa o Cirkev! Áno! Môže tak robiť, vieme to. A keď mám problém, nejakú 
ťažkosť, napíšem o nej na lístok a položím ho pod o jeho obraz, aby sa mu 
o tom snívalo! Toto gesto znamená: modli sa za tento problém! Ale tak ako 
svätý Jozef potom, ako začul Boží hlas, aj my sa musíme prebrať zo spánku; 
musíme  vstať a konať (porov. Rim 13,11)  
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(Pápež František, Príhovor rodinám, Manila, 16.januára 2015)

- Pobožnosť Krížovej cesty v pôste:
Nižný Hrušov - piatok o 17:30 hod., nedeľa 14:20 hod.
Rakovec n/O - piatok o 16:30 hod., nedeľa 14:00 hod.

- Na budúcu nedeľu je zbierka na kostol...

Aj tento mesiac vo štvrtok 17. 3. 2022 sme všetci pozvaní na stretnutie Združenia 
Faustínum do kláštora, kde sa stretneme po sv. omši. V Lectio Divina tentokrát bude-

me rozjímať spolu s otcom Tomášom nad textom zo Sv. Písma: Lk 16,19-31.

Blahoprianie k sviatku

V uplynulom týždni si náš dôstojný pán farár pripomenuli deň svojho narodenia. 
Pri  tejto  príležitosti  prichádzame  s  kyticou  kvetou  a  duchovnou  kyticou  našich 
modlitieb a obiet za Vás, za nášho kňaza. Drahý duchovný otec František, prijmite 
srdečné blahoprianie k sviatku. Do ďalších dní Vám vyprosujeme hojné Božie po-
žehnanie a plnosť darov Ducha Svätého, tak veľmi potrebné pre Vaše kňazstvo a 
službu. Nech Matka ustavičnej pomoci a svätý Jozef Vás ochraňujú a sprevádzajú. 

Vďační farníci z Nižného Hrušova a Rakovca nad Ondavou.



PÔSTNE POSOLSTVO PÁPEŽA FRANTIŠKA: KAIROS, ČAS NA SIATIE DOBRA NAŠE NAJKRAJŠIE SPOMIENKY NA VDP. JOZEFA MRÍZA...
Drahí bratia a sestry,
Pôstna doba je najvhodnejším časom na osobnú aj spoločenskú obnovu, ktorá nás 

povedie k Ježišovej Veľkej noci, jeho smrti a zmŕtvychvstaniu. Na našej pôstnej ceste 
v roku 2022 bude pre nás dobré, ak sa zamyslíme nad výzvou sv. Pavla Galaťanom: 
„Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase [kairos] 
žať. Kým teda máme čas, robme dobre všetkým“ (Gal 6, 9 – 10a).

Sejba a žatva
V týchto slovách nám apoštol 

pripomína  obraz  sejby  a  žatvy, 
ktorý mal Ježiš tak rád (Mt 13). 
Sv.  Pavol  spomína  kairos,  teda 
čas,  ktorý  je  s  ohľadom  na  ža-
tvu najvhodnejší na siatie dobra. 
Ktorý  čas  je  to  pre  nás?  Zaiste 
Pôstne  obdobie,  no  rovnako  aj 
celý náš pozemský život, ktoré-
ho je pôst obrazom. V našom ži-
vote príliš často prevláda cham-
tivosť  a  pýcha,  túžba  vlastniť, 
zhromažďovať  a  konzumovať, 
ako to vidíme u človeka z evan-
jeliového podobenstva,  ktorý  si 
myslel, že jeho život je bezpeč-
ný a šťastný, lebo si nazhromaž-
dil  vo  svojich  sýpkach  veľkú 
úrodu (Lk 12, 16 – 21). 
Pôstna doba nás vyzýva k ob-

ráteniu,  ku  zmene  zmýšľania, 
aby pravda a krása života nespočívali natoľko vo vlastnení, ako skôr v dávaní; ani 
nie tak v zhromažďovaní, ako v rozsievaní dobra a delení sa oň.
Prvým rozsievačom je sám Boh, ktorý vskutku veľkodušne „pokračuje v roz-

sievaní semienok dobra medzi ľuďmi“. Počas Pôstneho obdobia sme všetci po-
zvaní odpovedať na Boží dar tým, že prijmeme jeho „živé a účinné“ slovo (Hebr 
4, 12). Vytrvalé počúvanie Božieho slova rozvíja v nás otvorenosť a vnímavosť 
pre jeho pôsobenie (Jak 1, 21), ktoré robí náš život plodným.  Už toto nám robí 
radosť,  no  ešte  väčšiu  radosť  prináša  pozvanie  stať  sa „Božími spolupracov-
níkmi“  (1 Kor 3,  9)  tým,  že budeme dobre využívať prítomný čas  (Ef 5,  16), 
aby  sme  aj my  rozsievali  semená  dobra. Toto  pozvanie  rozsievať  dobro  však 
nemáme chápať ako bremeno, ale ako milosť, ktorou nás Stvoriteľ chce aktívne 
zapojiť do svojej plodnej veľkodušnosti.

V predchádzajúcom čísle sme si pripomenuli významného kňaza, ktorý 
v našej farnosti pôsobil viac ako štvrťstoročie. Spomienky na duchovného 
otca Jozefa Mriza budeme pravidelne prinášať aj v ďalších číslach. Ak máte 
pekný a zaujímavý zážitok, môžete sa o ňom podeliť v Našom Adonai. 

* * *

Zážitkov  s  dôstojným  pánom  dekanom  bolo  veľa.  Či  už  pri  oberaní  če-
rešní, pri miništrovaní alebo na náboženstve. Raz sme na náboženstve roz-
právali o Bohu a troch Božských osobách. Pán farár sa spýtal, že koľko je 
Bohov. Jeden zo spolužiakov odpovedal, že traja.  Pán farár na to odpovedal, 
že pravda, každý má svojho.

* * *

Moja  najkrajšia  spomienka  na  dôstojného  pána  dekana  Jozefa Mríza  sa 
spája  s  vierou  v  Boha.  Začínala  som  pri  ňom  prvým  svätým  prijímaním 
a  hneď po  prvom  svätom prijímaná  bola  birmovka. Naučil  nás  ako máme 
milovať Pána Ježiša. Bol na nás veľmi prísny. V kostole sme všetci museli 
stáť vpredu pred oltárom; od najmenších detí až po pätnásťročných. Zažila 
som  aj  buchnáty  po  chrbte,  keď  som  nebodaj  vyrušovala  v  kostole.  Jeho 
zásadou bola disciplína v kostola. Svätú omšu nezačal, pokiaľ nebol každý 
v kostole. Keď aj som mu náhodou protirečila, nevedel sa uraziť. Mám na 
neho dobré spomienky. Vedel prijať aj kritiku na seba. Pán dekan nás naučil, 
ako sa máme správať v kostole a všetky pravdy viery.

* * *

Dôstojný dekan Mríz bol prísnym kňazom. V kostole,  keď  sme ako deti 
hovorili,  upozornil  aj  po mene,  ale  ovocie  jeho  duchovnej  práce  vidieť  aj 
dnes na generácii za jeho pôsobenia vo farnosti.

* * *

Ja osobne môžem povedať za seba, že bol to kňaz s Veľkým srdcom. Do 
kostola som chodila každú nedeľu. Tešila som sa na kázeň, lebo čo sa týka 
kázne, bola to vždy povzbudzujúca. Stále som už len čakala, čím ma kázeň 
pána dekana upúta. Bol to veľký kazateľ a „kazateľnik“.
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