
 

Na pozvanie duchovného otca 

Františka navštívili našu farnosť v 

sobotu 12. marca 2022 koordinátorky 

Hnutia Modlitby matiek z farnosti 

Trebišov. V úvode stretnutia 

duchovný otec privítal pani Ivanu 

a Moniku, ktoré majú na starosti 

spoločenstvo Modlitby matiek v 

Košickej diecéze a Košickej eparchii. 

Spoločenstvo MM vedú 24 rokov 

a zažili veľa obrátení, zázrakov a milostí.    

     Ako prvá sa ujala slova pani Ivanka a oboznámila prítomné mamy z históriou 

vzniku modliacich sa matiek v Anglicku. VeronicaWiliams istý čas spolu so 

svojou švagrinou Sandrou cítili potrebu modliť sa odovzdanejšie za svoje deti. 

Boli povolané začať s novou modlitebnou skupinou, ktorá by sa modlila 

špeciálne za deti, a pozvali aj iné matky, aby sa k nim pripojili. Modlitby matiek 

zachránia svet, nikto sa nemodlí vrúcnejšie ako matky. Modlitby matiek sú pre 

všetky ženy, ktoré majú srdce matky. Nerobíme rozdiel medzi matkou fyzickou, 

slobodnou alebo vydatou bezdetnou. Modlitby matiek pomáhajú nielen matkám, 

ale aj deťom. Slovensko má najviac modliacich sa skupiniek na celom svete.  

     Skupinku už tvoria dve mamy až osem mám, vysvetlila pani Monika.           

Po založení skupinky sa stretáva v ten istý deň a v tú istú hodinu raz do týždňa. 

Naším rozhodnutím modliť sa za rodinu sa zároveň vzájomne povzbudíme.       

A časom zistíte, že Modlitby matiek sa nestanú vašou povinnosťou, ale radosťou. 

Stretnutie môže prebiehať v rodinách alebo v kostole. Mesiac pred prvým 

stretnutím poproste Pána v modlitbe desiatku radostného ruženca – ktorého si, 

Panna, v Betleheme porodila, aby viedol vašu skupinku. V spoločenstve ale aj 

v živote platí zásada dôvery a zásada neradiť si, ale sa modliť za daný problém 

a zveriť ho Pánu Bohu. Na začiatku stretnutia prosíme Ducha Svätého o vedenie, 

musíme sa mu dať viesť. Pri našich modlitbách sedíme alebo kľačíme okolo 

stola, na ktorý položíme kríž, Sväté písmo, sviečku a košík, do ktorého na záver 

stretnutia vkladáme papierové krúžky s menami našich detí a tých, ktorých 

chceme odovzdať do Ježišových rúk. Modlíme sa modlitby v knižočke MM.          

     V závere duchovný otec František poďakoval všetkým prítomným a oznámil, 

že zodpovednou koordinátorkou za Modlitby matiek vo farnosti Nižný Hrušov je 

Mgr. Katka Tomášová. „Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili 

pre svoje deti, bude odmenené“. 

Naše najkrajšie spomienky na vdp. Jozefa Mríza 
 
Ak si pamätáte na zaujímavé zážitky počas pôsobenia duchovného otca Jozefa 
Mríza, môžete sa s nimi podeliť v Našom Adonai.  

 
Dôstojný pán dekan Jozef Mríz v nás zanechal nezabudnuteľné a nádherné 

spomienky, zážitky, ktoré sme počas jeho pôsobenia v našej farnosti prežili. 

Našej rodine bol otec duchovný veľmi blízky. Vždy sme ho s láskou a s úctou 

privítali na nedeľňajšom obede a patril medzi našich čestných hostí. Na jeho 

múdre slová a poučné kázne nikdy nezabudneme a v našich srdciach naďalej 

zostane ako človek múdry, obetavý a plný humoru. Odpočinutie večné daj  mu 

Pane, a svetlo večné nech m u svieti.                          -spomína  p. Anna Majerníková- 

* * * 

Pán dekan nás učil náboženstvo a po skončení hodiny nás brával autom domov.   
                                                                                                                    -p. Ružena Vargová- 

* * * 

Pán dekan boli náš dobrý sused. Môj nebohý manžel bol kurátorom v kostole. 

Pravidelne sme chodili pomáhať do farskej záhrady a na farské pole. Do Hrušova 

prišli zo Svinice a na fare pracovala aj gazdiná Mária, rodáčka zo Svinice.   Keď 

potrebovala pomôcť bez všetkého sme jej pomohli. Potom neskoršie sa vrátila 

späť domov. Pán dekan mali dve sestry. Paulína bývala v rodnej Ľubiši a druhá 

sestra odišla do Ameriky za otcom, ktorý tam pracoval. „Ich mac tu do Hrušova 

chodzili na návštevy. Kec im mac umarli, caly autobus Hrušovčanov sme buli   

na chovane v Ľubiši“. Pán dekan boli dlhší čas na návšteve u sestry v Amerike. 

Keď sa vrátili z Ameriky, tak mi priniesli „podarunok, žltú šafolku“.„Pán dekan 

buli prísny kňaz. Bili dzeci, ale naučili ich a šicke chodzili do koscela“.  

Nech odpočívajú v pokoji.                                                -suseda p. Mária Hakošová- 

 
 


