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1. ÚVODNÉ SLOVO  

Milí bratia kňazi, 

s dôverou v Božiu pomoc som začal 10. júla tohto roku službu arcibiskupa. Chcem túto 

službu medzi vami i s vami vykonávať s láskou, poslušnosťou i milosrdenstvom, aby sme takto 

spoločne kráčali „k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi“(Flp 3, 14). 

V príhovore uvedenia do služby som si položil otázku: „Ako to zvládnem?“ Uisťoval som sa 

vašou prítomnosťou, podporou a modlitbami. Každému z vás je jasné, že sme sa podujali na  

náročnú cestu v tomto svete, aby sme splnili Učiteľov príkaz: „Choďte do celého sveta a hlásajte 

evanjelium“ (Mk 16, 15) a „budete mi svedkami až po samý kraj“ (Sk 1, 8).  S vytrvalosťou, bratia, 

plňme jeho vôľu, vybral si nás zo sveta za svojich priateľov a urobil nás svojou láskou ako 

svoje znamenie pre spásu sveta. A pretože dnešný svet nám nastavuje zrkadlo, aby sme sa 

ukázali akí sme, potvrdzujme denne svoju kňazskú identitu a osvedčujme sa vo vernosti 

Kristovi a Cirkvi. Ako to realizovať? Predovšetkým buďme mysľou s Ním, kráčajme 

s dôverou s Ním, znášajme všetko s Ním. „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Bezo mňa nič nemôžete 

urobiť“ (Jn 15, 5). 

Láska a dôvera! Tisíc raz sme počuli a iným hovorili, že Boh nás miluje. A miluje nás 

skutočne takých akí sme, s tými našimi vlastnosťami, ktoré sa pokúšame skrývať pred sebou 

samými, pred inými i pred Ním samým, svojim Pánom. Koľkokrát sa nám tlačili Petrove 

slová: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny“ (Lk 5, 8). Aj nás môže vyľakať hrôza, akí 

ešte nie sme. Máme poslanie, ktoré potvrdzujme každý deň a osvedčujme ho s dobrým 

svedomím. Áno, je to krížová cesta, je to Kristova cesta. On je s nami, preto nestrácajme 

istotu. Boh robí zázraky aj dnes. Stávajme sa ich svedkami. 

Po chvíli oddychu, ktorý ste potrebovali a ktorý treba prijať s pokorou a vďačnosťou – 

ako to na záver Roka kňazov vyjadril Svätý Otec Benedikt XVI., dajte sa horlivo do práce. 

Čaka na vás školská i farská katechéza, homílie, vysluhovanie sviatostí a zvlášť osobný 

príklad a svedectvo Kristovho kňaza. Nech vás sprevádza skvelý príklad našich Slovanských 

apoštolov sv. Cyrila a Metoda ako i odvážny počin svätých košických mučeníkov Marka, 

Štefana i Melichara. K odvahe pridajme vytrvalosť a osobnú svätosť. Ňou odpovieme načo 

sme sa stali  kňazmi a aké je naše kňazstvo. 

K tomu všetkému Vám zo srdca žehnám 

 

arcibiskup 
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2.  NOVÝ KOŠICKÝ ARCIBISKUP  

I.  Slovenský text apoštolskej listiny Benedikta XVI. o menovaní Mons. Bernarda Bobera za košického 
arcibiskupa – metropolitu: 

Benedikt, biskup sluha sluhov Božích, 
ctihodnému bratovi Bernardovi Boberovi,  
doteraz titulárnemu biskupovi Vissalskému a auxiliárovi Košickej arcidiecézy,  
ustanovenému za arcibiskupa – metropolitu tejto Cirkvi, pozdrav a Apoštolské požehnanie.  

Keďže zastávame veľmi vážny úrad Najvyššieho Pastiera a Otca celého Pánovho 
stáda, túžime primerane sa postarať o vznešený Košický metropolitný stolec, ktorý ostal 
uprázdnený po zrieknutí sa Najdôstojnejšieho pána Alojza Tkáča. Po vypočutí mienky 
Kongregácie pre biskupov, považujeme Teba, ctihodný brat, za vhodného na jeho 
spravovanie, lebo si obdarený preukázanými vlohami a v spomenutej arcidiecéze si až 
doteraz chvályhodne vykonával službu pomocného biskupa. A tak z Našej najvyššej 
Apoštolskej moci Ťa uvoľňujeme z titulárneho Vissalského stolca a zo spomenutej úlohy 
pomocného biskupa a menujeme za košického arcibiskupa metropolitu so všetkými právami 
a povinnosťami. Nariaďujeme, aby s touto listinou bol oboznámený Tvoj klérus i veriaci ľud. 
Všetkých povzbudzujeme, aby Ťa ochotne ďalej sprevádzali a zostávali s Tebou spojení. 
Tebe, ctihodný brat, vyprosujeme prehojné dary Ducha Potešiteľa a ponúkame Ti na 
meditáciu tieto slová svätého Cypriána: „Nech Ti je naporúdzi alebo ustavičná modlitba, 
alebo čítanie; hneď hovor Ty s Bohom, ktorý je náš život, hneď Boh s Tebou; On nech Ťa 
svojimi príkazmi vzdeláva, On nech Ťa usmerňuje. Koho On urobí bohatým, toho nik 
neprivedie na mizinu“ (Ad Donatum, 15:PL 4,221). Jeho milosť a pokoj nech je vždy s Tebou, 
s pomocným biskupom a s celým Košickým cirkevným spoločenstvom, Nám úprimne 
drahým.  

Dané v Ríme, pri sv. Petrovi dňa 4. júna roku Pána 2010, v šiestom roku Nášho Pontifikátu.  
 

Benedikt PP. XVI. 
 

 II. Kópia svedectva o kánonickom prevzatí arcidiecézy je v prílohe obežníka. 

3. REKOLEKCIE 

V sobotu 4.09.2010 v Košickej katedrále budú celodiecézne rekolekcie z príležitosti 
sviatku sv. Košických mučeníkov. Program: 

  9:30 Fatimská sobota – 10:00 sv. omša 
Ku koncelebrácii si prineste červenú štólu a zaujmite miesto v katedrále pred slávením. 
Po skončení sv. omše v priestoroch ABÚ zástupcovia Cirkevnej servisnej spoločnosti budú 

informovať a odpovedať na otázky týkajúce sa zapojenia jednotlivých farností. Po skončení 
Vás srdečné pozývame na malé občerstvenie a vzájomné bratské stretnutie. 

4. KONTAKT  NA ABÚ  

Prosíme, aby ste sa na stretnutie s otcom arcibiskupom hlásili vopred jeho tajomníkovi na čísle  
(055) 6828 102 

Riaditeľ ABÚ – dp.  Ján Urban: (055) 6828 222 
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5. LIST NUNCIA – BAZILIÁNI – SLOVENSKÍ EXKOMUNIKOVANÍ KŇAZI  

Ako je známe, štyria domnelí biskupi (Marian, SDBMr., Samuel, SDBMr., Metoděj, 
SDBMr., Eliáš, SDBMr.) z dediny Pidhirtsi (Ukrajina), bývalí baziliánski mnísi zbavení 
mníšskeho stavu, už dlhší čas neustále posielajú kardinálom a biskupom celého sveta listy, 
obsahujúce vyhrážky exkomunikácie, naliehania vyznať vieru a vyhlásiť anatemizmy proti 
katolíckym cirkevným hodnostárom.  

Je potrebné uvedomiť si, že títo biskupi upadli do veľkej exkomunikácie, o ktorej hovorí 
Kódex kánonov východných cirkví a ktorá bola udelená Kyjevským vyšším arcibiskupom 
Ukrajincov, a o prípad ktorej sa teraz zaujíma z pohľadu svojej kompetencie Kongregácia pre 
náuku viery.  

Myslím, že je vhodné vidieť tento oznam aj v súvislosti so situáciou troch slovenských 
kňazov a jedného diakona, ktorí svojím stanoviskom upadli do kánonických sankcií a ktorí, 
ako sa zdá, sú stále v kontakte so spomínanými ukrajinskými biskupmi. (Prot. č. 796/2010) 

Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius  

6. PERSONALIA  

DIECÉZNA KÚRIA 
 
Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita, po nástupe do služby diecézneho biskupa vykonal 

nasledujúce menovania do úradov v diecéznej kúrii: 

Generálny vikár: Mons. Stanislav STOLÁRIK, pomocný biskup,   (752/10) 
zároveň osobitne sú mu zverené: formácia kňazov, cirkevné školstvo,  
pastorácia mládeže vrátane UP-Centier; vzťah s rehoľami, ekuména. 

Biskupský vikár: Mons. Zoltán PÁSZTOR od 14.07.2010 na 5 rokov (757/10) 
pre zmiešané slovensko-maďarské farnosti, pastoráciu Rómov a misijné diela 

Biskupský vikár: dp. Vladimír ŠOSTÁK od 1. 9.2010 na 5 rokov (758/10) 
pre katechézu, pastoráciu rodín a apoštolát laikov 

Moderátor kúrie – riaditeľ ABÚ: dp. JÁN URBAN od 1.08.2010 na 5 rokov (776/10) 

Kancelár: Mons. Juraj KAMAS – od 13.07.2010 (754/10) 

Vicekancelár: dp. Jozef VIHONSKÝ – od 13.07.2010 (755/10) 

Osobný tajomník arcibiskupa 
a ceremonár: 

 
dp. Michal MUCHA – od 1.08.2010 (760/10) 

Hovorca ABÚ: Ing. Jaroslav FABIÁN – od 1.09.2010 (936/10) 

METROPOLITNÝ TRIBUNÁL od 1. 09.2010 na 5 rokov: 

Súdny vikár: Mons. Peter HOLEC (893/10a) 

Pridaní sudní vikári (viceoficiáli): dp. Pavol BAČIŠIN a Mons. Juraj KAMAS (893/10b) 

Sudcovia (892/10): 
Mons. Bartolomej GÁBOR  
Mons. Anton FABIAN  
Mons. Gabriel RAGAN  
Mons. Bartolomej URBANEC  
Dp. Matej BABČÁK  
Dp. Peter BUČKO  
Dp. František DUDO  

Dp. Peter GOSTIČ  
Dp. Ľudovít JUREK  
Dp. Juraj JURICA  
Dp. Jozef MARČIN  
Dp. Andrej MURENKO  
Dp. Ondrej NAGY  
Dp. Stanislav NOVOTNÝ  

Dp. Juraj PETRÍK  
Dp. Michal REBREŠ  
Dp. Peter ŠALAGOVIČ  
Dp. Pavel ŠČERBA  
Dp. Ján ŠVEC-BILÝ  
Dp. Jozef ZORVAN  
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DEKANI: 

Vzhľadom k uplynutiu stanoveného obdobia, pre ktoré boli doteraz ustanovení, znova boli 
menovaní od 1.08. 2010 na obdobie 5 rokov:  

Dp. CICHÝ Ladislav, za dekana dekanátu Sabinov (829/10). 
Dp. JURČIŠIN Ferdinand, za dekana dekanátu Košice - Juh (849/10). 
Dp. NOVÁK Peter, za dekana dekanátu Košice – Západ (779/10). 
Dp. TKÁČ Michal, za dekana dekanátu Košice – Východ (778/10). 

UVOĽNENIA: 

Dp. BEDNÁRIK Milan uvoľnený z úradu far. administrátora v Zlatej Idke 1.08.2010 (820/10). 
Mons. HOLEC Peter, uvoľnený zo služby ceremonára k 1.09.2010 (935/10). 
Mons. KOREM Jozef, uvoľnený zo služby na ABÚ k 1.08. 2010 (839/10). 
Dp. KUĽHA Michal odvolaný z úradu farského administrátora v Tibave (610/10-b). 
Dp. MUCHA Michal, uvoľnený zo služby kaplána v Snine I. k 1.08.2010 (760/10) 
Dp. ONDOVČÁK Jozef, uvoľnený z funkcie riaditeľa DKÚ k 1. 09. 2010 (840/10). 
Dp. ŠOSTÁK Vladimír, uvoľnený z úradu farára vo farnosti Lipany k 1.09.2010 (758/10). 
 
PRELOŢENIA A MENOVANIA:  

Dp. BEDNÁRIK Milan menovaný za rektora komunitného centra Koinonie Ján Krstiteľ vo 
Vyšnom Klátove od 1. 08.2010 (820/10). 

Mons. KOREM Jozef, menovaný za duchovného správcu nemocnice v Košiciach na Terase od 
1. augustu 2010 (839/10 

Dp. METIĽ Marek, kaplán v Bardejove – sv. Egídia preložený za kaplána v Tibave (od 
20.7.2010 774/10) a od 1.9.2010 menovaný za farského administrátora v Tibave 
(931/10). 

Dp. ONDREJ Dalibor, kaplán v Trebišove zároveň poverený starostlivosťou o slovensky 
hovoriacich veriacich vo farnosti Streda nad Bodrogom k 15.08.2010 (873/10). 

Dp. OSLOVIČ Štefan, kaplán v Strede nad Bodrogom preložený za kaplána do farnosti sv. 
Gorazda v Košiciach k 15.08.2010 (861/10).  

Dp. RADVANSKÝ Stanislav, farský administrátor v Hýľove ustanovený zároveň za farského 
administrátora excurrendo v Zlatej Idke od 1.08.2010 (819/10).  

Dp. ŠOLTIS Peter, kaplán v Košiciach sv. Gorazda preložený za kaplána v Bardejove sv. 
Egídia k 15.08.2010 (862/10). 

Dp. ŠTEFANIČ Vladimír, kaplán v Nižnom Hrušove preložený za kaplána v Humennom – sv. 
Košických mučeníkov (773/10). 

Dp. VOĽANSKÝ František, kaplán v Humennom – sv. Košických mučeníkov preložený za 
kaplána v Snine – Sv. Kríža (772/10). 

Dp. ZUBKO Peter, preložený z funkcie archivára ABÚ v Košiciach za farára v Lipanoch 
a zároveň poverený odborným garantovaním prác v arcidiecéznom archíve 
k 1.09.2010 (775/10). 

 
REHOĽNÍCI: 

Dominikáni 
Na iné miesto pôsobenia odchádzajú k 1.07.2010 P. Melichar Jozef Matis, OP, P. Šebastián 

Viliam Moric, OP P. Róbert Hajas, OP, a P. Markolín Ondrej Bodnár, OP.  
Do komunity v Košiciach prichádzajú: P. Marián Slavomír Hovanec, OP, P. Tadeáš 

Alexander Horváth, OP, P. Bruno Branislav Donoval, OP a P. Hilár Jozef Štefurik, OP 

Premonštráti 
K 1.07.2010 do kláštora premonštrátov prichádza: P. Ladislav Tibor Wollent, O. Praem.  

a P. Angelus Štefan Kuruc, O. Praem. 
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Jezuiti 
Do komunity v Košiciach prichádza k 1.07.2010 P. Branislav Beniač, SJ  

a k 1.09.2010 P. Jozef Mydla, SJ. 

Františkáni 
V komunite v Prešove dochádza k nasledujúcim zmenám od 1.09.2010: 
odchádzajú: P. Gracián Peter Vančo, OFM a P. Egid Branislav Golha, OFM. 
prichádzajú: P. Róbert Jozef Chabada, OFM, P. Štefan Marián Bankovič, OFM  
                       P. Pio Ján Kalinský, OFM. 

Pavlíni  
Od 1.08.2010 prichádza P. Ondrej Kentoš, OSPPE 

Saleziáni 
Z komunít na území Košickej arcidiecézy na iné miesto pôsobenia odchádzajú 

k 30.06.2010: P. Marián Peciar, SDB, P. Ferdinand Kubík, SDB, P. Jozef Knap, SDB, P. Peter 
Palušák, SDB a k 31.07.2010 P. Marián Sarňák, SDB.  

K 1.07.2010 prichádzajú: do Košíc: P. Pavol Boka, SDB, P. Pavol Drška, SDB 
do Bardejova: P. Anton Červeň, SDB, P. Ján Fabián, SDB 
do Humenného: P. Vincent Feledík, SDB 

do Sabinova: P. Pavol Michalka, SDB  
do Prešova: P. Marek Gális, SDB 

7. AKADEMICKÉ TITULY  

Dp. BERGER Edvin dosiahol dňa 14.07.2010 na KU v Ružomberku akademický titul doktor 
pedagogiky (PaedDr.)  v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov. 

Dp. HUDYMAČ Peter dosiahol dňa 23.02.2010 na RKCMBF UK v Bratislave akademický 
titul doktor filozofie (PhD.)  v odbore katolícka teológia.  Srdečne blahoželáme. 

8. ZBIERKA „BOJ PROTI HLADU“  

Vincentínska rodina organizuje 4. ročník celoslovenskej verejnej zbierky pre Haiti Boj 
proti hladu. Finančnú podporu je možné zaslať na účet s názvom Boj proti hladu, č. účtu 
20286026/6500, VS 2010. Ďalšie spôsoby pomoci aj informácie na www.bojprotihladu.sk.  

9. PREHLÁSENIE O SLOBODNOM STAVE  

V niektorých diecézach mimo územia Slovenska požadujú k sobášu od farára z farnosti 

stránky prehlásenie o slobodnom stave. V kancelárii ABÚ je k tomu tlačivo (formulár). 

V prípade potreby si ho vyžiadajte.  

10. OBRAZY A MAPY  

V kancelárii arcibiskupského úradu si môžete pre farskú kanceláriu vyzdvihnúť obrazy 

Košického arcibiskupa a tiež mapu Slovenskej cirkevnej provincie 

11. EKONOMICKÉ  

Od 1.09.2010 došlo k zmene účtu, z ktorého Vám bude poukázaná mesačná výplata. 
Bude prichádzať z účtu Arcibiskupstva Košice 0660196395/0900. Kňazi, ktorí majú svoje 
osobné účty v Slovenskej sporiteľni, budú mať pripísanú výplatu na účet v deň odoslania 
prostriedkov z Arcibiskupstva. 

Účet vlastných prostriedkov č. 243512/0200, na ktorý posielate zbierky, ostáva naďalej 
v platnosti. 

http://www.bojprotihladu.sk/
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12. PRESBYTERSKÁ RADA  

I. Voľby 

V prílohe dostávate volebný lístok členov presbyterskej rady. Voľby sa uskutočnia 
v súlade s platným Štatútom presbyterskej rady pre našu arcidiecézu, ako je zverejnený 
v publikácii Dokumenty diecéznej synody – Partikulárne normy, str. 169-175. Po vyplnení 
zašlite na ABÚ v priloženej obálke do 30. septembra 2010. 

II. Volebná komisia                                                                     

V súlade s bodom 3.5. štatútu PR volebnú komisiu tvorí predseda: Mons. Zoltán PÁSZTOR, 

biskupský vikár; členovia: dp. Ján URBAN a dp. Jozef VIHONSKÝ (937/10). 

 
 
 
 
 
 
 

  Mons. Bernard  BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
   
  Mons. Juraj KAMAS 

  kancelár 

 


