
Synoda pre každého vo farnosti 

 
 

     V utorok 29. marca 2022 po svätej omši sa zišli zástupcovia z rôznych stavov 

nášho farského spoločenstva na prvom synodálnom stretnutí. Úvodnou 

modlitbou sa spoločne zverili Duchu Svätému, aby bol ich radcom, aby im 

ukázal cestu a viedol ich k jednote, aby takto spoločne napredovali na púti        

do večného života.       

     Duchovný otec František srdečne privítal všetkých prítomných a bližšie 

objasnil zmysel synodálnych stretnutí a čo je cieľom synodálneho procesu. 

Podrobne vysvetlil myšlienku Svätého Otca Františka, ktorý takto pozval 

každého človeka, aby sa zapojil do života Cirkvi, do ktorej patrí. Synoda je 

dlhodobejším procesom v Cirkvi a zámerom je, aby v modlitbe zaznel hlas ľudu, 

aby sa ozval každý veriaci vo farnosti. Cieľom synody je, aby sa pokrstení 

katolíci spoločne zapojili a mohli vyjadriť svoje názory a podnety. Nikto nie je 

vyčlenený z Cirkvi, každý patrí do Cirkvi. 

     Celá synoda má tri fázy. Po diecéznej fáze prebieha farská a potom bude 

nasledovať kontinentálna synoda, kde sa budú preberať podnety partikulárnej 

(farskej – teda aj nižnohrušovskej) cirkvi a zavŕšená bude biskupskou synodou 

vo Vatikáne. Návrhy z prvej fázy a podnetné myšlienky sa zapíšu na úrovni 

partikulárnej cirkvi a tieto vypracované podnety budú odoslané na diecéznu 

úroveň.   

     Po prečítaní časti Svätého písma z listu Korinťanom 1,12; nasledovala krátka 

meditácia na prečítaný text. Je dobre byť v človeku v spoločenstve a všetci sme 

si navzájom potrební. Máme sa starať jeden o druhého a máme rovnakú hodnotu 

pred Bohom. V otázke spásy nesúťažíme medzi sebou a nemôžeme si závidieť. 

V jednom duchu sme boli pokrstení. Predbiehajte si navzájom v úctivosti. Nech 

nás spása jedna láska, nech pamätáme, že sme všetci bratia a spoločníci na ceste.       

     V závere duchovný otec predniesol otázky na zamyslenie:      

Môže sa niekto cítiť, že nie je súčasťou našej farnosti? Necíti sa niekto 

odstrkovaný alebo sa niekto cíti neprijatý? Snažíme sa byť k sebe vo farnosti 

navzájom bližší? Sme jedna rodina, sme jedna farnosť? Každý je pozvaný, každý 

je vítaný? Duchovný otec František poďakoval prítomným za prejavenú ochotu, 

účasť a rozlúčil sa povzbudivým výrokom svätého kňaza Jána Maria Vianneya: 

„Nie všetci svätí začali dobre, ale každý z nich dobre skončil“!  
 

                                (z prvého stretnutia Synodálnej skupiny vo farnosti;ač) 

 

Naše najkrajšie spomienky na vdp. Jozefa Mríza 
 

Pripomíname si osobnosť bývalého dekana Jozefa Mríza pri príležitosti 
nedožitých stých narodenín.  

  

Spomínam si na nich s veľkou úctou 

a rešpektom. Sprevádzali ma pri 

dôležitých krokoch v mojom živote. 

Za ich pôsobenia som prvýkrát 

pristúpila k svätému prijímaniu, 

prijala som sviatosť birmovania 

a tiež nám s manželom udelili 

sviatosť manželstva. Pokrstili naše 

tri deti. Najradšej si spomínam na 

ich hodiny náboženstva. Sedeli sme 

ticho, bez pohnutia a počúvali ich rozprávanie o Ježišovi Kristovi. 
                                                                     -p. Eva Halkovičová- 

 

* * * 
 

Na  pána dekana Mríza mám len tie najkrajšie spomienky. V roku 1968, keď 

bola v Nižnom Hrušove birmovka aj ja som bol pobirmovaný. Birmovným 

otcom mi boli dôstojný pán dekan. Ako darček som dostal pozlátené hodinky.  

Pán dekan Jozef Mríz slúžili v nedeľu svätú omšu. Otočili sa od oltára 

a zvýšeným hlasom povedali: Magura, Sopko a Dupaľ, po omši ma počkáte pred 

farou. Viete aké myšlienky som mal v hlave? Pán dekan po dlhej chvíli prišli 

a ich slová boli: „To sa nehanbíte vyrušovať cez svätú omšu“? Doma už bolo 

inakšie vysvetlenie.  

Tretí môj zážitok s pánom dekanom Mrízom bol, keď ma ako mladého 

miništranta zobrali do Lesného na pohreb. Koč bol ťahaný koňmi. Vtedy som 

prvýkrát išiel cez les.                                                                            
 

-p. Ján Magura- 
 


