
 
 

 

 

SSnnyy  ssúú  ddoobbrrooddrruužžssttvvoo  
 

     Svätý Jozef nás nijako 

neohromuje, nie je 

obdarený mimoriadnymi 

charizmami, v očiach tých, 

ktorí sa s ním stretli, sa 

nejavil nijako zaujímavý. 

Nebol známy, ba ani 

povšimnutiahodný: 

evanjeliá neuvádzajú ani jedno jeho slovo. Avšak v tom, ako prežíval svoj 

obyčajný život, uskutočnil niečo mimoriadne v Božích očiach. 

     Boh vidí do srdca a vo sv. Jozefovi spoznal otcovské srdce, schopné 

darovať a plodiť život v každodennosti. Pán chce formovať otcovské a 

materské srdcia: srdcia otvorené, schopné veľkého nadšenia, veľkodušne sa 

darujúce, súcitne utešujúce v úzkosti a pevne posilňujúce nádej. 

     Kľúčovým slovom je sen. Pre Jozefa to bola výzva, ktorú nebolo ľahké 

prijať  

     Sv. Jozef ponúka pre povolanie každého z nás tri kľúčové slová. Prvé     

z nich je sen. Každý v živote sníva o tom, že sa uplatní. A je správne 

pestovať v sebe takéto veľké nádeje, vysoké očakávania, ktoré nedokážu 

uspokojiť prchavé ciele – ako sú úspech, peniaze a zábava. Ak by sme ľudí 

požiadali, aby jedným slovom opísali svoj životný sen, nie je ťažké 

predstaviť si ich odpoveď: láska. Práve láska dáva zmysel životu, pretože 

odhaľuje jeho tajomstvo. Život totiž máme, len ak ho dávame, skutočne ho 

vlastníme, iba ak ho celkom darujeme. Svätý Jozef nám má v tomto ohľade 

veľa čo povedať, pretože prostredníctvom uskutočnenia snov, ktoré mu 

Boh vnukol, celý svoj život spravil darom. 
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Evanjeliá hovoria o štyroch snoch. Boli to Božie výzvy, no nebolo ľahké 

ich prijať. Po každom sne musel Jozef zmeniť svoje plány a riskovať, 

obetujúc vlastné plány, aby nasledoval tajomné Božie plány. On mu 

absolútne dôveroval. Môžeme sa však pýtať: „Čo to bol za nočný sen, že 

vzbudil takú dôveru?“ Ako často sme v minulosti venovali pozornosť 

nejakému snu, ktorý mal len máločo spoločné s konkrétnou realitou života. 

Sv. Jozef sa však nechal viesť svojimi snami bez zaváhania. Prečo? Pretože 

jeho srdce už bolo zamerané na Boha, bolo voči nemu disponované. Jeho 

bdelému „vnútornému uchu“ stačil len malý náznak, aby spoznal Boží hlas. 

To platí aj pre naše povolanie: Boh sa nerád zjavuje veľkolepo, aby tak 

robil nátlak na našu slobodu. Svoje plány nám dáva poznať opatrne; 

nezasahuje nás oslnivými víziami, ale hovorí k nám potichu v hĺbke srdca, 

približuje a prihovára sa nám prostredníctvom našich myšlienok a našich 

pocitov. A tak, ako sv. Jozefovi ponúkol vysoké a prekvapivé ciele, ponúka 

ich aj nám.              - pápež František - 

 

ČČoo  vviieemmee  zz  hhiissttóórriiee  ffaarrsskkeejj  bbuuddoovvyy??  
 
Ak sa chceme dozvedieť viac 

o historických faktoch farskej 

budovy musíme sa pozrieť na 

pôsobenie kňazov, ktorý v nej žili, 

pracovali a bývali. Naša farnosť 

Nižný Hrušov patrí k starobylým 

farnostiam. Vdp. profesor Zubko už 

vo svojej prvotine veľmi podrobne 

analyzuje nepretržité pôsobenie 

kňazov vo farnosti od roku 1712. 

Dozvedáme sa koľko významných 

osobností z radu kňazov, kaplánov, 

dekanov, kanonikov, pápežských 

prelátov, komorníkov, archivárov, 

radcov a prepoštov pôsobili 

v minulosti vo farnosti. „Kňazi boli 

stále srdcom farnosti. Každá farnosť 

má tak vlastne len jedného kňaza, aj 

keď vo viacerých osobách, ktoré sa 

počas histórie vystriedali. Kaplán je 

tak pomocníkom farára“, pripomína 

terajší diecézny archivár. 

 



Juraj SZELAKY (? - 1730) - Prvý známy diecézny kňaz farnosti. V roku 

1730 bol menovaný do Humenného za farára a dekana. Z jeho pozostalosti 

postavili   v Nižnom Hrušove faru. 
 

Martin MICHELIK (1759 - 1761) – Za prispenia zemepánov vybudoval 

novú modernú faru. Bola drevená, mala tri izby, dve komory a maštaľ. 
 

Jozef MARCZINEK (1874 – 1895) - V Nižnom Hrušove opravil faru - 

vymenil strechu, okná, dvere; stálo ho to 2000 zlatých. Opravil aj hospodárske 

budovy, vybudoval novú štvortriednu katolícku školu, na ktorú venoval 600 

zlatých; celkové náklady činili 3000 zlatých. Biskup Konštantín Schuster ho 

nazval najpracovitejším a najšikovnejším dekanom. 
 

Ján MATUSCSÁK (1909 - 1927) - V Nižnom Hrušove z pozostalosti po 

Jozefovi Marczinekovi vybudoval nový farský kostol, ktorý vysvätili až po 

prvej svetovej vojne. Pri kostole postavil novú faru. Bola postavená 

z ryolitového kameňa z Lesného. V roku 1989 bola zbúraná. 
 

František STAHOVEC (1986 -1997) -V časoch totalitného režimu spolu 

s veriacimi začal rozsiahlu opravu pôvodnej fary, ktorá bola celkom zbúraná. 

Na jej základoch postavil novú budovu fary v rokoch 1989 -1990. 
 

Zdroj: prof. Peter Zubko – „Z dejín farnosti Nižný Hrušov“; 
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Oznamy 
 

Intencie na mesiace máj, jún, júl 2023 budem prijímať: 

- Rakovec: v pondelok 20.3.2023 od 15:15 hod. do 15:55 hod. ,  

- N. Hrušov: v sobotu 25.3.2023 po sv. omši do 9:00 hod. - v kancelárii. 
 

Sviatosť zmierenia budem vysluhovať, ak Boh dá, v utorok 21.marca 2023  

od 17:30-17:55 hod.. 
 

Na nástenke je nový rozpis predmodlievajúcich sa počas priamych 

prenosov. 
 

V piatok 24. marca po sv. omši skúšanie šiat pre prvoprijímajúce deti. 
 

Na budúcu nedeľu 26. marca Hodina milosrdenstva spojená s Korunkou 

Božieho milosrdenstva bude vysielaná pre Rádio Lumen z nášho farského 

kostola.  
 

Milodary vložené na  účet do 15.3.2023 - Bohuznáma Natália 100,-€, 

Bohuznáma Anna 20,-€, Bohuznáma rodina z Humenného 50,-€, 

Bohuznáma rodina z Jasenova 200,-€, Bohuznámy Jozef 27,12,-€. Pán Boh 

zaplať za milodary. 



   

SSvvää ttéé   oommššee   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

20.3. Pondelok 

Sv. Jozef 

Rakovec  

Nižný Hrušov 

16:00 

18:00 

Pro populo 

+ František 

21.3. Utorok Nižný Hrušov 18:00 + Jozef, Ján 

22.3. Streda Nižný Hrušov 8:00 ZBP Jozef, kňaz 

23.3. Štvrtok    

24.3. 

 
Piatok Rakovec 

Nižný Hrušov 

 

17:00 

18:00 

detská 

+ Ján Soták 

+ Juraj 

25.3. Sobota 

Zvestovanie Pána 

Nižný Hrušov 

Rakovec 

7:30 

9:15 

+ Michal, Ján Janič 

+ Mária 

 

26.3. 

 

5. pôstna 

nedeľa 

 

Rakovec 

Nižný Hrušov 

 

8:30 

10:00 

 

ZBP rod. Kovalíková 

ZBP Martin Židzik 

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: 0940 985 336 

 

 

Blahoželanie 
Drahý náš duchovný otec Jozef, 

k sviatku Vášho mena Vám vyprosujeme hojnosť darov Ducha Svätého, 
Božie požehnanie a pevné zdravie. 

Nech Vás s otcovským srdcom sprevádza svätý Jozef, ochranca povolaní. 
Naše modlitby za Vaše každodenné prežívaní kňazskej vernosti 

zverujeme Matke ustavičnej pomoci, nech nad Vami bdie. 
S úctou spoločenstvo veriacich farnosti Nižný Hrušov a filiálky Rakovec. 
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