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1. ÚVODNÉ SLOVO  

Drahí bratia kňazi, 
  

náš Pán Jeţiš Kristus pri pohľade na ľudí svojej doby, videl ich sklesnutých ako sú 
ovce bez pastiera. Vtedy povedal: „Ţatva je veľká , ale robotníkov málo. Preto proste Pána 
ţatvy, aby poslal robotníkov na svoju ţatvu“ (Mt 9, 37-38). Časy sa menia, ale problémov 
neubúda, práve naopak. Aj v súčasnosti je potrebné správne vidieť a dobre rozoznávať. Aj 
v súčasnosti je potrebné zachovávať Kristovo slovo a priľnúť k nemu. 

 Keď si kaţdým rokom pripomíname v júni deň ordinácie, nevieme sa ubrániť 
dojmom z prvotného nadšenia. Vţdy mocné a oslovujúce slová „ste moji priatelia“ 
prirodzene podsúvajú otázku: Som ja Kristov priateľ? Som ja jeho robotník? Som 
starostlivý pastier jeho ľudu? Kaţdá úprimná odpoveď skrýva v sebe ubezpečenie, ţe Pán 
je vţdy verný, a preto mu mám byť za to vďačný. 

 V mesiaci kňazských jubileí si zvlášť pripomíname šesťdesiate kňazské výročie 
Svätého Otca Benedikta XVI. a tieţ päťdesiate výročie emeritného otca arcibiskupa Alojza 
Tkáča. Zahrňme ich do svojich vďačných chvál. Svätý Otec pripája prosbu v tomto čase 
modliť sa za kňazov i nové kňazské povolania.  

 Bratia, chcem Vás povzbudiť: Kráčajme za Pánom ďalej, tak ako sme mu na 
začiatku povedali – „Tu som“. Dali sme mu slovo, záväzok, zachovávajme ho a priľnime 
k nemu. On nám dôveruje a za kaţdým – aj keď slabým naším úkonom, nedokonalosťou 
azda aj povrchnosťou – opakuje: „Poď za mnou“.  

Svätý Otec Benedikt XVI. nám kňazom hovorí: „Povzbudzujem vás k tomu, aby ste 
nestrácali nádej a zostali bdelí v modlitbe a duchovnom ţivote  pri plodnom plnení vašej 
sluţby: učiť, posväcovať a viesť tých, ktorí nám boli zverení do našej starostlivosti. 
S veľkodušnosťou prijmite kaţdého, kto zaklope na dvere vášho srdca a kaţdému 
ponúknite dary, ktoré vám Boţia dobrota zverila. Oţivujte vaše úsilie pri prameňoch 
Písma, sviatostí a neustáleho vzdávania chvál Bohu. Buďte otvorení a pozorní na konanie 
Duchu Svätému. Tak sa stanete účinnými realizátormi novej evanjelizácie, ku ktorej ste 
pozvaní spolu s laikmi v súlade a bez zmätku medzi tým, čo patrí ku sluţobnému 
kňazstvu a tým, čo patrí všeobecnému kňazstvu všetkých pokrstených (Homília katedrála 
Záhreb, 5. 06. 2011). 

 Bratia, spája nás spoločné kňazstvo, Kristova láska. Nech nám nechýba bratská 
láska. S láskou prijmime nových spolubratov – novokňazov. Sprevádzajme ich modlitbami 
a povzbuďme sa ich prvotným nadšením. Oni nám pripomínajú naše kňazské začiatky, 
my im odovzdajme skúsenosti a vzájomne si nesme bremená.  

 Ďakujem Vám za katechizovanie v škole i mimo nej, za námahy spojené 
s ohlasovaním evanjelia, za mnohorakú pastoračnú sluţbu, za ţivé svedectvo o Kristovi, 
za horlivú lásku ku svojim veriacim.  

 Doţičte si letného oddychu a načerpajte nových síl potrebných na splnenie svojho 
poslania, ktoré nám bolo zverené. 
 

 Všetkých Vás pozdravujem a ţehnám 
 

 Mons. Bernard Bober  
   arcibiskup-metropolita 
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2.  VÝZVA KONGREGÁCIE PRE KLERIKOV 

Svätý Otec Benedikt XVI. dňa 29. júna 2011 oslávi 60. výročie kňazskej vysviacky. Pri 
tejto príleţitosti prefekt Kongregácie pre klerikov kardinál Mauro Piacenza pozýva 
všetkých kňazov k príprave duchovného daru pre Svätého Otca. 

Vyzýva kaţdé cirkevné spoločenstvo k duchovnému daru 60 hodín Eucharistickej 

adorácie za posvätenie kňazov a za nové a sväté povolania. Adorácia môţe byť vykonaná 
v celku alebo po častiach počas mesiaca júna a mohla by vyvrcholiť na Slávnosť Najsv. 
Srdca Jeţišovho 1. júla 2011. Dôleţitá je účasť kňazov na adoráciách. Kňaz môţe rozdeliť 
tieto hodiny do viacerých kostolov. Tak sa zároveň vytvorí mimoriadny veniec modlitieb 
a nadprirodzenej jednoty a poukáţe na reálny stred nášho ţivota. 

3. BLAHOSLAVENÝ JÁN PAVOL II. 

J.E. Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita, v súlade s dekrétom Kongregácie 
pre bohosluţbu a sviatosti ohľadom stanovenia dní a miest k ďakovnej bohosluţbe za 
blahorečenie Jana Pavla II. stanovil, ţe túto bohosluţbu je moţné sláviť v kaţdej farnosti 
22. októbra 2011 alebo v nedeľu pred či po tomto dátume, pokiaľ sa v daný deň v danom 
kostole neslávi výročie posvätenia kostola. V iné dni zatiaľ nie je moţné sláviť bohosluţby 
k úcte nového blahoslaveného, dokiaľ Apoštolský Stolec nedá schválenie na zavedenie 
nezáväznej pamiatky do miestneho kalendára. Liturgické texty budú zverejnené po 
schválení slovenského prekladu.  

4. JUBILEUM MONS. ALOJZA TKÁČA 

J.E. Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup, sa doţíva zlatého kňazského jubilea – 50 
rokov od kňazskej vysviacky (25.06.1961). Na Eucharistickú slávnosť do Košickej 
katedrály v utorok 28. júna 2011 o 10:00 pozval všetkých kňazov. Svoju účasť, prosíme, 
potvrdiť návratkou, mailom, telefonicky. K sv. omši si prineste bielu štólu a zaujmite 
miesto v katedrále. Po skončení slávnosti sme všetci srdečne pozvaní na bratské agapé 
v priestoroch arcibiskupského úradu. 

5. ROK SV. ONDREJA 

Koncom septembra 2011 sa uskutoční pod vedením Mons. Bernarda Bobera, 
arcibiskupa-metropolitu, diecézna púť do Amalfi, kde sú v katedrále uloţené relikvie 
apoštola sv. Ondreja. Púť vyvrcholí prevzatím čiastky relikvie za prítomnosti J.Em. Jozefa 
kardinála Tomku. Znova dávame do pozornosti moţnosť pre vás a vašich veriacich 
zúčastniť sa tejto výnimočnej udalosti. Púť je organizovaná za pomoci CK Awertravel. 
Viac podrobnosti nájdete na www.rimkat.sk – „Rok sv. Ondreja“. 

6. KOINONIA JÁN KRSTITEĽ  

Koinonia Ján Krstiteľ vo Vyšnom Klátove predstavuje projekt „Priateľ“ na dobudovanie 
komunitného centra vo Vyšnom Klátove, rozšírenie ubytovacej kapacity, vytvorenie 
tvorivých dielni, športovísk, miesta formácie a oddychu. Projekt môţete podporiť 
zaslaním darcovskej SMS – odoslať SMS správu s textom: DMS PRIATEL na číslo 877. 
Cena darcovskej SMS je 1,-€. Viac info na www.priatel.sk.  
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7. MODIFIKOVANIE FARNOSTI 

I. Dekanát Michalovce a  Sobrance 
Dekanát Michalovce bol k 1. júlu 2011 rozdelený na dva dekanáty (515/11) 

MICHALOVCE:  Budkovce, Horovce, Malčice, Michalovce I., Michalovce II.,  
                          Staré, Nacina Ves, Stráţske, Trhovište, Vinné, Zaluţice, Ţbince. 

SOBRANCE: Jenkovce, Lekárovce, Pavlovce nad Uhom, Remetské Hámre,  
                    Senné, Sobrance, Tibava, Úbreţ. 

II. Zemplínske Kopčany 
s filiálnymi obcami od 1. júla 2011 je zlúčená tak, ţe jednotlivé obce patria:   
do farnosti BUDKOVCE: Zemplínske Kopčany, Slavkovce, Malé Raškovce,  
do farnosti ČIČAROVCE: Drahňov, Veľké Raškovce, Oborín (508/11). 

III. Stretava a Stretávka  
doterajšie filiálne obce farnosti Senné od 1. júla 2011 preradené do farnosti Pavlovce 
nad Uhom (507/11). 

IV. Vyšná Hutka 
doterajšia filiálna obec farnosti Košická Polianka od 1. júla 2011 preradená  
do farnosti Košice – Krásna (506/11). 

V. Farnosť Brehov  
Doteraz spravovaná excurrendo z farnosti Cejkov je po kladnom stanovisku 

presbyterskej rady od 1.07.2011 zverená Reholi menších bratov konventuálov - minoritov 
 

8. POSVÄTNÝ STAV 

I. Diakonát  
Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita, 17. júna 2011 v Košickej katedrále 

vysvätil za diakonov pre Košickú arcidiecézu:  
František Barna 
Jozef Bujňák  
Slavomír Engel  
Miloš Geci  

      Vladimír Klešč 
      Martin Kohut  

Ján Kovaľ  
Peter Kuriško  

Peter Labanc  
Jozef Novák  
Matúš Poremba  
René Vykukal  

II. Presbyterát 
Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita, 18. júna 2011 v Košickej katedrále 

vysvätil za kňazov pre Košickú aridiecézu: 
Viktor Baltes  
Jozef Eliáš  
Ladislav Jeremiáš 

Jozef Kohút 
Peter Leško  
Miroslav Liška 

Gabriel Repaský  
 Peter Rusnák  

 

Noví sluţobníci sú jedným z viditeľných darov Boţej starostlivosti a lásky pre našu 
arcidiecézu. Účasť kňazov na týchto slávnostiach je prejavom vďačnosti voči Pánu Bohu a  
spolupatričnosti i účasti na Kristovom kňazstve. 

9. AKADEMICKÉ TITULY 

Dp. HRABOVECKÝ Pavol dosiahol dňa 14.05.2011 na CUA Washington D.C. akademický 
titul licenciát (ThLic.)  v odbore systematická teológia. Blahoželáme. 
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10. CHARITA 

Slovenská katolícka charita ponúka moţnosť zapojenia sa do akcie potravinovej 
pomoci. V prílohe nájdete inštrukciu k Potravinovej pomoci na Slovensku a tieţ prihlášku – 
návratku ohľadom spolupráce so Slovenskou katolíckou charitou pri distribúcii 
potravinovej pomoci z intervenčných zásob Európskej únie. Ak máte priestorové a hlavne 
ľudské kapacity, odporúčam, aby ste sa zapojili do tejto akcie. 

11. LAICI 

Pápeţská rada pre laikov vytvorila internetovú stránku: www.laici.va. Stránka je 
vyhotovená v štyroch jazykových mutáciách: taliansky, anglicky, španielsky a francúzsky. 
Obsahuje správy a dokumenty, ktoré predstavujú aktivity a iniciatívy tohto dikastéria. 
Stránka je osobitne venovaná veriacim laikom a ich úsiliu vo svete, prináša informácie o 
schválení nových laických zdruţení, o rôznych projektoch, udalostiach a publikáciách. 

12. JEZUITI 

Spoločnosť Jeţišova (jezuiti) si pripomína 450. výročie počiatku svojho pôsobenia na 
našom území (23.04.1561 začiatok jezuitského kolégia v Trnave). K tomuto výročiu 
Apoštolská penitenciária udelila moţnosť získania úplných odpustkov v roku 2011 od 
veľkonočnej vigílie aţ do slávnosti Krista Kráľa, ak veriaci navštívia niektorý z kostolov 
alebo kaplniek v duchovnej správe jezuitov. Podrobnejšie podmienky zverejnené 
v kaţdom jezuitskom kostole a na www.jezuiti.sk. Na území Košickej arcidiecézy sa to 
týka kostola Boţského Srdca v Košiciach  (ul. Komenského) a kaplnky sv. Ignáca v Prešove 
(Pod Kalváriou 81). 

13. VÝKAZ O HOSPODÁRENÍ 

Polročný výkaz o hospodárení sa podáva iba za tú farnosť, kde došlo k zmene farára / 
farského administrátora. Dp. dekani doručia výkaz spolu so zápisnicou o prevzatí správy 
cirkevného majetku farnosti na ABÚ do 31. júla 2011. Aţ potom ABÚ vydá novému 
farárovi/administrátorovi osvedčenie o právnej subjektivite, na základe ktorého je moţné 
urobiť zmeny v banke. Farnosti, kde nedošlo k zmene farára/administrátora odovzdávajú 
výkazy aţ na konci kalendárneho roka.  

14. ZMENA DOMÉNY 

V priebehu druhého augustového týţdňa sa zrealizuje presun domény „rimkat“ na 
jeden webhosting, zo súčasných dvoch (Webglobe a Inet). Z tohto dôvodu vás ţiadame, 
aby ste v uvedenom čase rátali s provizórnym fungovaním domény a na domovských 
stránkach zverejňovali len nevyhnutné informácie. Zvlášť upozorňujeme na skutočnosť, 
ţe môţe dôjsť k strate mailových správ, preto si dôleţité mailové správy uloţte, vytlačte 
alebo archivujte na pevnom disku počítača. Toto riziko sa netýka tých, ktorí na správu 
mailov pouţívajú Outlook alebo iného klienta (e-mail bez prípony „rimkat“). 
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15. LAICI - MENOVANIA 

Ing. Peter Urban, ekonóm, bol 12.01.2011 v zmysle rozhodnutia Dozornej rady CSS 
menovaná do Rady ekonómov za Košickú arcidiecézu (13/11). 

ThDr. Mária Minaríková menovaná notárkou metropolitného súdu od 15.06.11, (594/11). 

16. KATECHÉZA 

I. Veni Sancte pre učiteľov NV/N 
Pozývame kňazov a učiteľov vyučujúcich náboţenskú výchovu/náboţenstvo (NV/N) 

na metodický seminár pre učiteľov spojený so začiatkom  školského roka 2011/12, ktorý 
sa uskutoční 2.09.2011 v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach.  
Program: 

  9:00 sv. omša a Veni Sancte, Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita 
10:30 Exegéza biblických kníh (Gn 20-50, Mk), ktoré sú predmetom Biblickej 

olympiády v školskom roku 2011/2012 – ThDr. Juraj Feník 
12:15 Prepojenie školskej a farskej katechézy - ThDr. Vladimír Šosták, PhD. 
12:45 Informácie Diecézneho katechetického úradu 

 
II. Dovolenky 

Na Diecézny katechetický úrad prichádzajú zo škôl sťaţnosti, ţe niektorí kňazi z dôvodu 
čerpania dovolenky v mesiaci jún vynechávajú vyučovanie NV/N. V takom prípade má 
škola problém zabezpečiť adekvátne zastupovanie a hodiny N/NV odpadávajú. Predmet 
náboţenská výchova môţe vyučovať, prípadne zastupovať neprítomného katechétu 
(kňaza, laika) iba osoba, ktorá má platnú kánonickú misiu. Z tohto dôvodu ţiadame 
kňazov, aby v škole čerpali dovolenku tak ako ostatní učitelia v čase prázdnin.  
 
III. Zmena časovej dotácie 

Ministerstvo školstva SR schválilo zmenu časovej dotácie pre predmet NV/N počnúc 
šk. rokom 2011/2012 nie na ročníky, ale na vzdelávacie stupne. Na primárnom stupni (roč. 
1.-4. ZŠ) sú 4 hodiny, na niţšom sekundárnom stupni (roč. 5.-9.; 1.-4. Roč. osemročných 
gymnázií) 2 hodiny. Táto zmena môţe priniesť narušenie systematickej edukácie. Povinnú 
dotáciu môţe škola realizovať tak, ţe v niektorých ročníkoch bude zvýšená a v niektorých 
nemusí byť vôbec vyučovanie náboţenstva. Je potrebné, aby sa rodičia a kňazi zaujímali 
o rozloţenie povinnej dotácie na jednotlivé ročníky a aby nedošlo k výpadku predmetu 
v niektorom ročníku. 

17. DOM ANKY KOLESÁROVEJ 

I. Púť rodín 
Dom Anky Kolesárovej a Inštitút Rodiny v Košiciach pozývajú rodiny na 13. Púť rodín do 
Vysokej nad Uhom 26. Júna 2011. Téma: Evanjelium čistoty srdca – včera a dnes. Prihasovanie 
rodín (vek a počet detí) na www.domcek.org. Informujte o tom vo farnostiach. 
 
II. Festival radosti 

V dňoch 21.-25. Júla 2011 sa vo Vysokej nad Uhom uskutoční Tretí festival radosti (50. 
Púť radosti). Témou je motto svetových dní mládeţe: Zakorenení a postavení na Ježišovi 
Kristovi, upevnení vo viere. Prihlasovanie do 13.07.2011. Program a info: www.domcek.org 

http://www.domcek.org/
http://www.domcek.org/
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18. REKOLEKCIE 

V sobotu 3. septembra 2011 v katedrále budú celodiecézne rekolekcie z príleţitosti 
sviatku sv. Košických mučeníkov. Začiatok o 9:30 Fatimská sobota; 10:00 sv. omša. 

19. PERSONALIA  

I. Farári s platnosťou od 1.07.2011 

Dp. BOĽANOVSKÝ Imrich  
z farnosti Ploské preloţený za farára do farnosti Richvald (612/11) 

Dp. ČECH-ŠPIREK Ján 
z farnosti Veľké Ozorovce preloţený za farára do farnosti Staré (616/11) 

Dp. ČELLÁR Igor  
z farnosti Slivník preloţený za farára do farnosti Bystré (603/11) 

Dp. DULIN Ján  
administrátor farnosti menovaný za farára tej istej farnosti: Trhovište (628/11) 

Dp. JAKUBČIN František 
z farnosti Radatice preloţený za farára do farnosti Parchovany (608/11) 

Dp. KANDRÁČ Jozef  
administrátor farnosti menovaný za farára tej istej farnosti: Sedlice (629/11) 

Dp. KURINEC Milan  
z farnosti Šarišké Dravce preloţený za farára do farnosti Kokošovce (605/11) 

Dp. KVARTEK Jozef  
z farnosti Richvald preloţený za farára do farnosti Ploské (610/11) 

Dp. MARCIN Juraj  
z farnosti Soľ preloţený za farára do farnosti Bohdanovce (602/11) 

Dp. MARČÁK Michal 
z farnosti Plavnica preloţený za farára do farnosti Lipany (607/11) 

Dp. MARČÁK Peter 
z farnosti Skrabské preloţený za farára do farnosti Svidník (615/11) 

Dp. ONDERKO Emil 
administrátor farnosti menovaný za farára tej istej farnosti: Naciná Ves (631/11) 

Dp. PRISTÁŠ Vincent  
z farnosti Staré preloţený za farára do farnosti Čerhov (604/11) 

Dp. RADIMÁK Marián 
z farnosti Lieskovec preloţený za farára do farnosti Radatice (611/11) 

Dp. REVÁK Imrich  
z farnosti Kokošovce preloţený za farára do farnosti Terňa (617/11) 

Dp. RUŢBARSKÝ Peter  
vicerektor kňazského seminára preloţený za farára do farnosti Plavnica (609/11) 

Dp. SABO Jozef  
administrátor farnosti menovaný za farára tej istej farnosti: Boťany (672/11) 

Dp. SENDERÁK Marek  
z farnosti Bohdanovce preloţený za farára do farnosti Šarišské Dravce (619/11) 

Dp. SIVÁK Slavko  
z farnosti Čerhov preloţený za farára do farnosti Lieskovec (606/11) 

Dp. SLOVÁK František  
administrátor farnosti menovaný za farára tej istej farnosti: Nováčany (632/11) 
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Dp. STRAKA Jozef 
z farnosti Parchovany preloţený za farára do farnosti Veľké Ozorovce (620/11) 

Dp. TREŠČÁK Jozef  
z farnosti Sečovce preloţený za farára do farnosti Soľ (614/11) 

Dp. VAŇO Ľubomír  
administrátor farnosti menovaný za farára tej istej farnosti: N. Slávkov (633/11) 

Dp. VARGA Branislav 
z farnosti Perín preloţený za farára do farnosti Sečovce (613/11) 

Dp. VIHONSKÝ Jozef  
kaplán Košice-Sv. Alţbety preloţený za farára do farnosti Košice-Barca (670/11) 

Dp. VOJTKO Peter  
administrátor menovaný za farára tej istej farnosti: Trstené pri Hornáde (634/11) 

II. Administrátori od 1.07.2011 

Dp. FÁBRY Peter  
kaplán farnosti Sečovce za administrátora farnosti Perín (624/11)  

Dp. GEJGUŠ Radoslav  
kaplán farnosti Košice – sv. Gorazd za administrátora farnosti Jarovnice (623/11) 

Dp. GNIP Martin  
kaplán Košice – B. milosrdenstvo za administrátora farnosti Zlatá Idka (658/11) 

Dp. KOŠČ Jozef, OFMConv  
za administrátora farnosti Brehov (673/11) 

Dp. MEĽUCH Ján, CM  
kaplán Košice – Šaca za administrátora farnosti Košice-Šaca (668/11) 

Dp. PAVLÍČEK Anton  
farár farnosti Svidník za administrátora farnosti Niţný Ţipov (626/11) 

Dp. SABO Ján  
administrátor farnosti Niţný Ţipov za administrátora farnosti Skrabské (627/11) 

Dp. ŠČERBA Stanislav  
kaplán farnosti Košice – Sv. Rodiny za administrátora farnosti Slivník (618/11)  

Dp. SEPEŠI Peter – od 15.06.2011 
kaplán Humenné – Všechsv. za administrátora farnosti Kamenica n/C. (665/11)  

III. Kapláni od 1.07.2011 

Dp. BAČO Radoslav za kaplána do farnosti Zborov (635/11) 
Dp. BALUCHA Vladimír,CM za kaplána do farnosti Humenné – Všetkých svätých (661/11) 
Dp. BAŠISTA Matúš za kaplána do farnosti Prešov – Sekčov (636/11) 
Dp. BOBER Pavol za kaplána do farnosti Michalovce (637/11) 
Dp. GURSKÝ Marián za kaplána do farnosti Košice-Juh (671/11) 
Dp. HARČÁR Martin za kaplána do farnosti Košice – Sv. Alţbeta (638/11) 
Dp. HREBÍK Martin za kaplána do farnosti Košice – Kráľovnej pokoja (639/11) 
Dp. HUDÁK Ján za kaplána do farnosti Košice – Sv. Gorazda (640/11) 
Dp. JURAŠEK Peter za kaplána do farnosti Košice – Sv. Alţbeta (641/11) 
Dp. JURAŠKO Jozef za kaplána do farnosti Trebišov (642/11) 
P. Ledecký Michal, OFMConv,  za kaplána do farnosti Brehov (674/11) 
Dp. LIBÁK Lukáš za kaplána do farnosti Sobrance (643/11) 
Dp. MATISOVSKÝ Roman za kaplána do farnosti Košice – Ťahanovce (644/11) 
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Dp. NEMEC Peter za kaplána do farnosti Ruskov (645/11) 
Dp. OLAH Jozef za kaplána do farnosti Veľký Šariš (646/11) 
Dp. PAĽOVČÍK Michal za kaplána do farnosti Košice – Sv. mučeníkov (662/11) 
Dp. PEKÁR Jozef za kaplána do farnosti Lipany (667/11) 
Dp. POLČA Branislav za kaplána do farnosti Košice – B. milosrdenstva (647/11) 
Dp. PRŦŠA Adrián za kaplána do farnosti Stropkov (648/11) 
Dp. SABOL Radoslav za kaplána do farnosti Košice – sv. Gorazda (649/11) 
Dp. SEMAN Tibor za kaplána do farnosti Moldava nad Bodvou (657/11) 
Dp. STANKO Marcel za kaplána do farnosti Prešov – Sekčov (650/11) 
Dp. STIEBER Martin za kaplána do farnosti Sečovce (651/11) 
Dp. SUPEK Milan za kaplána do farnosti Rozhanovce (652/11) 
Dp. TIRPÁK Matúš za kaplána do farnosti Prešov – Kráľovnej pokoja (653/11) 
Dp. TIRPÁK Peter za kaplána do farnosti Košice – Sv. Rodiny (663/11) 
Dp. TOMKO Milan za kaplána do farnosti Prešov – N. Šebastová (664/11) 
Dp. VEĽAS Marek za kaplána do farnosti ZŠ Sabinov (654/11) 

III. Novokňazi od 1.07.2011 

Dp. BALTES Viktor za kaplána do farnosti Svidník (581/11) 
Dp. ELIÁŠ Jozef za kaplána do farnosti Sečovce (582/11) 
Dp. JEREMIÁŠ Ladislav za kaplána do farnosti Humenné – Sťatie sv. Jána (583/11) 
Dp. KOHÚT Jozef za kaplána do farnosti Čaňa (584/11) 
Dp. LEŠKO Peter za kaplána do farnosti Šarišské Dravce (585/11) 
Dp. LIŠKA Miroslav za kaplána do farnosti Tibava (586/11) 
Dp. REPASKÝ Gabiel za kaplána do farnosti Jenkovce (587/11) 
Dp. RUSNÁK Peter Jozef za kaplána do farnosti Ľubiša (588/11) 

IV. Iné menovania od 1.07.2011 

Dp. BABJÁK Anton do farnosti Košice-Krásna za výpomocného duchovného (630/11)  
Dp. GNIP Jozef menovaný dekanom dekanátu Trebišov (622/11) 
Dp. KAČMÁR Andrej kaplán Košice-Juh za prefekta kň. seminára (598/11)  
Dp. KMEC Jozef za osobného tajomníka arcibiskupa a ceremonára (660/11)  
Dp. MACÁK Dominik výp. duchovný za prefekta kňazského seminára (597/11)  
Dp. ŠVEC-BABOV Ján menovaný dekanom dekanátu Sobrance (625/11) 

V. Štúdia 

Dp. FOGÁŠ Peter licenciátne štúdium Rím na 3 roky (175/11)  
Dp. KRIVDA Andrej doktorand na Teologickej fakulte Košice na 3 roky (358/11) 
Dp. MUCHA Michal licenciátne štúdium Rím na 3 roky (160/11)  

VI. Mimo arcidiecézu 

Dp. AĽUŠÍK Peter prepoţičaný pre sluţbu diecézy Riga na 5 rokov (501/11)  
Dp. BOLEŠ Daniel do rehole premonštrátov ( 41/11)  
Dp. DVOROVÝ Rastislav prepoţičaný pre sluţbu Melkitskej eparchie - 3 roky (503/11) 
Dp. KADLIC Jozef prepoţičaný pre sluţbu diecézy Litoměřice na 5 rokov (502/11) 
Dp. PALEČKO Roman do Oratória sv. Filipa Neri v New Yorku (374/11)  
Dp. SMOTER Rudolf prepoţičaný pre sluţbu diecézy Spoleto-Norcia na 3 roky (297/11)   
Dp. VANDŢURA Pavol, CM, administrátor Košice-Šaca iné rehoľ. zaradenie  (668/11) 
Dp. ZUBKO Peter pre Katolícku Univerzitu v Ruţomberku (656/11)  
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VII. Odchod do dôchodku 

Dp. ANDERKO Imrich doteraz farár v Terni (601/11)  
Dp. JANOVČÍK Miroslav doteraz farský administrátor farnosti Bystré (655/11)  

20. ÚMRTIE 

Dp. Andrej VARGA 
Narodil sa 10.07.1919 v Blaţiciach. Na kňaza bol vysvätený 19.06.1949 v Košiciach.  

Pôsobil: 1949 Stráţske, 1950 Svinia, 1951 Turany, 1953 Plechotice, 1961 Svinia a v roku 1996 
išiel na dôchodok v Košiciach. 

Zomrel 24.05.2011. Pohrebné obrady vykonal Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup, 
dňa 27.05.2011 v Blaţiciach, farnosť Bohdanovce. 

Dp. Jaroslav NAŠČÁK 
Narodil sa 14.09.1950 v Zemplínskych Hámroch. Na kňaza bol vysvätený 8.06.1974 

v Bratislave. Pôsobil: 1975 Jankovce, 1976 Sabinov, 1977 Prešov, 1978 Zborov, Sedlice, 1981 
Pušovce, 1990 Sabinov, 2005 Kamenica nad Cirochou. 

Zomrel 25.05.2011 v Kamenici n/Cirochou. Pohrebné obrady v Zemplínskych Hámroch 
dňa 29.05.2011 vykonal Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita.  
  

V duchu kňazskej spolupatričnosti nezabudnime za zosnulého odslúžiť sv. omšu. R.I.P. 

21. OMŠOVÉ ŠTIPENDIÁ 

Diecézni biskupi Košickej provincie, Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-
metropolita, Mons. František Tondra, spišský diecézny biskup, a Mons. Vladimír Filo, 
rožňavský diecézny biskup, dňa 15. júna 2011 v súlade s kán. 952 § 1 rozhodli ohľadom 
milodaru venovaného na slávenie sv. omše a stanovili s platnosťou od 1. júla 2011 výšku 
milodaru na 5 €. Veriaci môţe  dobrovoľne obetovať vyšší alebo niţší milodar neţ je 
určený. Všetci nech s osobitnou pozornosťou zachovávajú predpisy kán. 945-958.   

 
 
 
 

 
  Mons. Bernard  BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
   
   
  Mons. Juraj KAMAS 

  kancelár 

 


