„U Hospodina je slitování,
hojné je u něho vykoupení.“
(Žl 130)

Plni naděje na opětné setkání v Kristu
Vám oznamujeme, že byl Pánem života a smrti
povolán ve středu 9. června 2004 věrný služebník,
kněz – redemptorista,

P. Josef Groz
Narodil se 14. února 1927 v Rájci nad Svitavou. Jeho rodiče se poté přestěhovali do Brna. Od
svých školních let ministroval u sv. Michala v Brně. Studoval na gymnáziu. Po sextě odešel do
noviciátu v Českých Budějovicích. 15. 8. 1945 složil časné sliby. Septimu a oktávu gymnázia studoval
v Praze a tam také maturoval. Po maturitě studoval na řádovém teologickém učilišti v Obořišti.
V roce 1950 byl se svými spolubratry internován na Králíkách, poté nastoupil na vojenskou službu
v Komárně, ale ze zdravotních důvodů byl propuštěn. Bydlel u rodičů v Brně a byl zaměstnán
u podniku Vzduchotechnika jako kreslič. Při zaměstnání začal studovat na umělecko-průmyslové
škole obor malířství, školu však nemohl dokončit. Naučil se také pracovat s kamerou a za jeden ze
svých krátkometrážních filmů dostal mezinárodní ocenění.
21. 11. 1961 byl zatčen a 28. 2. 1962 byl odsouzen pro podvracení republiky. Propuštěn byl na
amnestii 10. 5. 1962 a rehabilitován v roce 1969.
Roku 1969 také dokončil studium teologie a 29. 6. 1969 byl v Litoměřicích vysvěcen na kněze.
Jako kněz působil v Lomnici u Tišnova a v Tasovicích. Od roku 1994 byl magistrem noviciátu
v Tasovicích, v letech 1996-1999 provinciálem pražské provincie redemptoristů. Krátce působil na
Svaté Hoře a ve Frýdku a od roku 1999 až do svého onemocnění byl rektorem poutního kostela na
Hoře Matky Boží v Králíkách.
V březnu roku 2004 těžce onemocněl a této nemoci po několika měsících podlehl.

S naším zesnulým se rozloučíme při eucharistické oběti
ve čtvrtek 17. 6. 2004 ve 13.00 hodin
v poutním kostele Panny Marie na Hoře Matky Boží v Králíkách.
Jeho tělo bude uloženo do řádového hrobu v Tasovicích po mši svaté, která bude
v pátek 18. 6. 2004 ve 14.00 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tasovicích.
Jménem pozůstalých:
Redemptoristé
Královéhradecká diecéze
Brněnská diecéze

