
V nedeľu 10.januára 2021  v skorých ranných hodinách, zaopatrený 
svätými sviatosťami,  odišiel do večnosti  kňaz Trnavskej arcidiecézy Mons. 
Miloslav Mrva.  

Zomrel vo veku 84 rokov a v 52. roku kňazstva.  

Mons. Miloslav Mrva sa narodil 18. decembra 1936 vo Varovom Šúre (v 
súčasnosti obec Šúrovce) v okrese Trnava. Po ukončení formácie a štúdia v 
Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda a na Cyrilo-metodskej bohosloveckej 

fakulte bol 22. júna 1969 v Bratislave vysvätený za kňaza. 
  

Po vysviacke nastúpil na prvé kaplánske miesto do farnosti Šurany (1969-1970). 

Potom pokračoval ako kaplán v Piešťanoch (1970-1971), Leviciach (1971), 

Vrbovom (1971-1973) a v Hlohovci (1973-1974). V roku 1974 bol ustanovený 
za farského administrátora v Dolných Orešanoch. V rokoch 1977-1994 pôsobil 
ako farský administrátor v našej farnosti Smolenice, kedy bol aj dekanom 

dekanátu Trnava B (v súčasnosti dekanát Smolenice). V rokoch 1994-2000 

pôsobil ako špirituál Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. 

V roku 2000 sa stal farárom v Horných Orešanoch, kde pôsobil do roku 2009, 
kedy odišiel do zaslúženého  dôchodku. 
  

Za honorárneho dekana bol menovaný 1. júla 2010 trnavským arcibiskupom 
Mons. Róbertom Bezákom CSsR. Svätý Otec František ho 7. januára 2017 
menoval za kaplána Jeho Svätosti. Menovací dekrét za pápežského kaplána mu 
slávnostne odovzdal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch 22.februára 2017.  
 

Počas dôchodkového obdobia pôsobil ešte ako výpomocný duchovný vo farnosti 
Hlohovec. Na odpočinku žil v Šúrovciach, Hlohovci a nakoniec v Dome 

dôchodcov a sociálnych služieb Promeritae Quieti sv. Svorada v Nitre, kde 

v nedeľu 10. januára 2021 v skorých ranných hodinách odovzdal svoju dušu 
Pánovi.  
 

Počas jeho 17-ročného pôsobenia v našej farnosti vykonal pre farnosť, ale i pre 

obec veľmi veľa. Z jeho iniciatívy bola postavená nová budova fary, niekoľko 

krát opravené  oba kostoly – v Smoleniciach aj v Smolenickej Novej Vsi i v  

Lošonci,  kaplnky, či Božie muky,  zrevitalizovaná a upravená farská záhrada 
a mnoho ďalších prospešných prác.  Osobne a veľmi rád sa zúčastňoval 
všetkých brigád, napriek tomu, že vo svojej pastorácii mal veľa práce, keďže na 
takú veľkú farnosť, ku ktorej patril aj Lošonec, nemal kaplána a bol na všetko 
sám. Miloval futbal, stolný tenis, šach, bol pravidelným návštevníkom 

smolenického ihriska  a verným fanúšikom tunajších futbalistov. Bol vášnivý 
turista, miloval prírodu a nadovšetko smolenické hory, o čom svedčia aj jeho 

pravidelné výstupy na najvyšší vrch Malých Karpát – Záruby. Na ich vrchol 



vystúpil veľakrát, výstupy  si počítal  až do niekoľko  stoviek. Navždy nám 
nášho pána dekana  bude pripomínať  drevený dvojkríž na najvyššom vrchu 
Malých Karpát, ktorý  je na vrchole osadený hlavne vďaka nemu a s obetavou 

pomocou mnohých  dobrovoľníkov, ktorí ho na vlastných ramenách vyniesli na 

tento vrchol v septembri 1991. 

   

Smolenice mu jednoducho prirástli k srdcu, rovnako ako on prirástol k srdcu 

mnohým farníkom, veriacim,  ale i neveriacim. Ľudia si ho vážili a mali radi. 

Veľmi ochotne a rád prispieval aj počas dôchodkového veku do Smolenického 
posla, svojim milým slovom nás povzbudzoval v zachovaní si viery  a láske 
k blížnemu, k práci pre rozvoj našej obce.  
 

Z úcty a vďaky k nemu a  za významnú zásluhu v rozvoji sociálneho a 
kultúrneho života našej obce počas jeho pôsobenia vo farnosti mu starosta obce 

Smolenice udelil v roku 2016 pri príležitosti jeho životného jubilea 80 rokov  
čestné občianstvo.    
Vrúcna vďaka patrí pánovi dekanovi  za  všetko, čo urobil pre farnosť a Obec 

Smolenice počas svojho 17- ročného  pôsobenia tu – v jeho obľúbenej dedinke 

pod Malými Karpatmi a pod Zárubami. Nikdy nezabudneme! Odpočinutie večné 
daj mu Pane.  

 
  

So zosnulým kňazom sa rozlúčia jeho najbližší v sobotu 16. januára 2021 o 
10:00 h pri pohrebných obradoch na cintoríne vo Varovom Šúre (časť obce 
Šúrovce). 

 


