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1. ÚVODNÉ SLOVO  

 
Drahí bratia kňazi 

letné prázdniny sú definitívnou bodkou za uplynulým školským rokom, ktorý 
v určitom zmysle ovplyvňuje aj rytmus našej pastoračnej práce. Zo srdca vám ďakujem za 
vaše nasadenie v škole pri vyučovaní náboţenskej výchovy a vo farskej katechéze, ktorá 
predchádzala prvým sv. prijímaniam a tieţ v príprave na sviatosť birmovania. Viem, ţe 
v niektorých farnostiach  ste sa v tomto Roku viery a Roku sv. Cyrila a Metoda zamerali aj 
na katechézu dospelých a na ďalšie programy oţivenia a posilnenia viery vo vedomí, ţe 
„viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo“ (Rim 10, 17). 

Tak ako neprestávame byť kňazmi ani v čase dovolenky, neprestáva ani naše 
svedectvo a  ohlasovanie počas prázdnin. Má len inú podobu – azda bezprostrednejšiu 
v neformálnom rozhovore s inými. Je potešujúce, keď dokáţete spolu ako kňazi tráviť 
voľný čas. Jednoducho, doprajte si oddychu a oddych doprajte aj svojim spolubratom a to 
tým, ţe sa navzájom ochotne vo farnostiach zastúpite. 

Azda môţem vyjadriť nádej, ţe sa nám čoskoro v slovenskom preklade dostane do 
rúk vzácna encyklika Svätého Otca Františka Svetlo viery (Lumen fidei), na ktorej má značný 
podiel jeho predchodca Benedikt XVI. Je prejavom starostlivosti Najvyššieho Pastiera, aby 
v nás bol dar viery neustále ţivený a posilňovaný. Ako budeme čítať v encyklike, vierou 
spoznávame, že nám bola ponúknutá obrovská Láska, že sme boli oslovení dobrým Slovom, 
vteleným Slovom, ktorým je Ježiš Kristus. 

Aké to nezaslúţené vyznačenie byť sluţobníkmi Slova! Aká to radosť byť Jeţišovými 
kňazmi a priateľmi!  

Na chvíľku sa ešte vrátim k téme dovolenky. Zvykneme ju tráviť s našimi najbliţšími, 
s priateľmi. Tak nezabudnime pozvať, ba ísť na dovolenku s Jeţišom Kristom, naším 
opravdivým priateľom a Pánom. Jeho pozvanie, adresované kedysi apoštolom, je aktuálne 
aj pre nás: „Poďte so mnou do ústrania a odpočiňte si“ (por. Mk 6, 31) 

Prajem vám, aby zregenerovanie síl prispelo k novej a ďalšej horlivosti v ţatve, vo 
vinici, pri ovciach, pri budovaní Boţieho kráľovstva. Veľké vzory našej viery, sv. Cyril 
a Metod, nech nás stále inšpirujú k láske voči Boţiemu Slovu, k vernosti voči Kristovi 
a Cirkvi, k dôslednému a misionárskemu ohlasovaniu Evanjelia. 

 
 

 
 

 
        arcibiskup 
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2. REKOLEKCIE  

V sobotu 7. septembra 2013 na sviatok sv. Košických mučeníkov budú v katedrále 
celodiecézne rekolekcie. Začiatok o 9:30 Fatimská sobota; 10:00 sv. omša. Minimálne 10 
minút pred tým zaujmite miesta v katedrále. Ku koncelebrácii si doneste červenú štólu. Po 
skončení sv. omše pozývame na bratské agapé v priestoroch arcibiskupského úradu.  

3. EXERCÍCIE 

Duchovné cvičenia pre kňazov našej arcidiecézy budú:  
7.-11. 10. 2013, exercitátor Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup 

Prihlášky posielajte priamo na adresu: Kapitol, s.r.o., Charitný domov, 059 81 Dolný 
Smokovec 19;  052 / 44 22 630 alebo 0905 /918 664;  info@charitatatry.sk 

4. PÚTE - ODPUSTY 

Nezabudnite informovať a pozvať svojich veriacich na púte: 

I. Gaboltov – hlavné pútnické miesto arcidiecézy 
nedeľa 21. júla sv. omšu o 10:30 celebruje Mons. Štefan Sečka, spišský biskup 

II. Rómska púť do  Gaboltova 

nedeľa 4. augusta, program od 14:00; o 16:00 sv. omša – Mons. Bernard Bober, arcibiskup. 

III. Púť muţov do Gaboltova 

nedeľa 25. augusta program je v prílohe   

IV. Stropkov  
nedeľa 14. júla sv. omša o 10:30 – Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup  

V. Veľký Šariš 
nedeľa 14. júla sv. omša o 10:30 – Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita 
 
Jednotlivé programy sú zaslané poštou na farské úrady a zverejnené na stránke pútnických miest a 
www.ke-arcidieceza.sk 

5. STRETNUTIE MLÁDEŢE 

Paralelne so Svetovými dňami mládeţe sa bude konať národné stretnutie mladých 26.-
28. júla v Ruţomberku. Info a prihlasovanie na www.rio13.sk/r13. Plagát v prílohe. 

6. SCHEMATIZMUS 

V prílohe dostávate formulár k spresneniu údajov pre nový schematizmus. Prosíme, 
aby ste vyplnený hneď zaslali späť na ABÚ, najneskôr  do 15. júla 2013. Môţete tak urobiť 
osobne, riadnou poštou alebo aj emailom. 

7. NORMY OHĽADOM KATOLÍCKYCH MÉDIÍ 

Konferencia biskupov Slovenska vydala Normy ohľadom katolíckych médií a vystupovania 
klerikov a zasvätených osôb a predkladania katolíckej náuky prostredníctvom prostriedkov 
spoločenskej komunikácie. Text je v prílohe. 

http://www.ke-arcidieceza.sk/
http://www.rio13.sk/r13
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8. EUCHARISTICKÉ MODLITBY 

Kongregácia pre Boţí kult a disciplínu sviatostí zverejnila dekrét Paternas vices 
(1.05.2013), na základe ktorého vo všetkých eucharistických modlitbách má byť zaradené 
meno sv. Jozefa, a to hneď po mene Preblahoslavenej Panny Márie. Táto úprava 
nadobudla okamţitú platnosť pokiaľ ide o latinsky text: 

Druhá eucharistická modlitba: 
ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine María, beáto Ioseph, eius Sponso, beátis Apóstolis 

Tretia eucharistická modlitba: 
cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum beátis 
Apóstolis 

Štvrtá eucharistická modlitba: 
cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum Apóstolis 

V slovenskom jazyku vstúpi zmena do platnosti aţ po schválení KBS a následnom 
udelení recognitio zo strany Kongregácie. 

9. YOUCAT – PRÍPRAVA NA BIRMOVKU 

Po úspešnom titule YOUCAT – Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých a YOUCAT 
– Modlitby pre mladých prináša Karmelitánske nakladateľstvo ďalšiu publikáciu 
s názvom YOUCAT – príprava na birmovku. Je určená predovšetkým samotným 
birmovancom. Kniha sa venuje témam: existencia Boha, príčiny zla vo svete, osobnosť 
Jeţiša Krista, Duch Svätý, modlitba, Cirkev, sviatosť birmovania a priebeh jej udeľovania. 
Publikácia uvádza zaujímavé príklady zo súčasného ţivota, odkazy na Bibliu a YOUCAT. 
Vydavateľstvo ponúka cirkevným inštitúciám mimoriadne zľavy, ktoré moţno získať po 
registrácii do veľkoobchodného systému na e-mailovej adrese distribucia@kna.sk.  

10. MISIE  

I. Čad 
Mons. Matthias N´Gartéri Mayadi, arcibiskup – metropolita z čadského N´Djamenu na 

stretnutí s biskupmi KBS v Ţiline dňa 6.06.2013 poprosil o kňazov – misionárov pre mladú 
africkú Cirkev v Čade. Ideálne by bolo, keby títo misionári mali pochopenie pre prvú 
kresťanskú generáciu, ovládali francúzsky jazyk a mali menej ako 70 rokov. 

II. Lotyšsko 
Mons. Zbignevs Stankevičs, arcibiskup – metropolita z Rigy prosí o kňazov, ktorí by 

boli ochotní pomôcť v misionárskej činnosti a v pastorácii v rôznych oblastiach. 
V Lotyšsku uţ pôsobí náš kňaz Peter Aľušík. Kto by mal záujem a ochotu pôsobiť aspoň 
na čas v Lotyšsku, nech sa priamo kontaktuje s naším o. arcibiskupom. 

11. PONUKA 

V nedeľu 17.11.2013 sa v Dome umenia v Košiciach uskutoční večer o kráse a úvahách 
o Teológii tela Jána Pavla II. s názvom Naplň tieto srdcia (Fill these hearts) z umeleckej dielne 
Christophera Westa, teológa, prednášateľa a úspešného autora kníh. Program je 
sprevádzaný hudbou, svetlom, obrazom a inými formami umenia. Lístky si moţno 
zakúpiť na: http://www.ticketportal.sk/event.aspx?id=18334  

mailto:distribucia@kna.sk
http://www.ticketportal.sk/event.aspx?id=18334
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12. DIECÉZNA  SVÄTYŇA 

J.E. Mons. Bernard Bober, arcibiskup metropolita, vyznačil titulom diecézna svätyňa 
(sanctuarium dioecesanum) farský kostol farnosti Veľký Šariš  (Prot. č. 763/13). 

Toto vyznačenie má prispieť k tomu, aby sa veriacim hojnejšie poskytovali prostriedky 
spásy horlivým hlásaním Boţieho slova, vhodným rozvíjaním liturgického ţivota, najmä 
slávením Eucharistie a sviatosti pokánia, ako aj pestovaním schválených foriem ľudovej 
náboţnosti pre spásu ich duší a na väčšiu slávu Trojjediného Pána Boha.  

13. ZRIADENIE FARNOSTÍ 

I. Farnosť sv. Ondreja, apoštola, v Košiciach 
S platnosťou od 1. júla 2013 je zriadená farnosť sv. Ondreja, apoštola, v lokalite 

Podhradová, doteraz časť farnosti sv. Alţbety v Košiciach. Teritoriálne vymedzenie 
s popisom ulíc dostávajú farnosti mesta Košice. Do farnosti patrí kaplnka Nanebovzatej 
Panny Márie na Hornom Bankove a cintorín Rozália s kostolom sv. Rozálie (701/13). 

Celodenná poklona 20.08. a 03.11. Špecifický symbol: 217 

II. Farnosť Najsvätejšej Trojice, Košice - Pereš 
S platnosťou od 1. septembra 2013 je zriadená farnosť Najsvätejšej Trojice v mestskej 

časti Košice – Pereš, ktorá bola filiálnou obcou farnosti Košice - Poľov. Do farnosti bude 
patriť filiálka Lorinčík s kostolom sv. Vavrinca (č. 703/13) 

Celodenná poklona 19.03. a 16.12. Špecifický symbol: 218 

14. NÁRODNÝ POCHOD ZA ŢIVOT – KOŠICE 2013 

V nedeľu 22. septembra 2013 bude v Košiciach Národný pochod za ţivot, ktorého 
cieľom je zjednotiť všetkých ľudí dobrej vôle v úsilí, aby bolo v našej krajine zaistené 
základné právo na ţivot od počatia po prirodzenú smrť. Chceme sa verejne postaviť za 
kultúru ţivota, za ochranu daru ţivota, jeho dôstojnosti od chvíle počatia aţ po 
prirodzenú smrť. 

13. - 21. september sa na celom Slovensku duchovne spojíme pri 9-dňovej poboţnosti 
za nastolenie kultúry ţivota. Zapojte do tejto novény aj vašu farnosť. 

16. - 20. september budú v Košiciach prebiehať rôzne pro-life iniciatívy: pouličná 
propagácia; ţivá pro-life reťaz s transparentmi; modlitby pred budovami, v ktorých sa 
vykonávajú potraty; kontinuálne čítanie encykliky Evangelium vitae a iné. Iniciujte 
podobné aktivity vo vašich dedinách a zvlášť v okresných mestách.  

piatok 20. september večer sa bude v evanjelickom a.v. chráme, za účasti viacerých 
biskupov a predstaviteľov mesta, konať ekumenická bohoslužba slova „na poďakovanie 
Bohu za dar ľudského života“.  

sobota 21. september  

od 10:00 prednášky, diskusie a workshopy na rozličné pro-life témy v centre Košíc.  
16:00 v Infiniti aréne na Moyzesovej ul. – spoločenstvo Maranatha z Prešova, svedectvá 
18:00 pro-life ruţenec košických farností; 
19:00 otváracia sv. omša Národného pochodu za ţivot za účasti biskupov;  
20:30 „Koncert pre nenarodených“ – Milenky band, Kerygma a ich hostia 
22:00 celonočná adorácia pred Eucharistiou v Uršulínskom kostole. 
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nedeľa 22. september  

sv. omše za ţivot; jednotliví katolícki biskupi budú celebrovať sv. omše v určených 
košických kostoloch spolu s miestnymi veriacimi ako aj s pútnikmi z vlastnej diecézy;  

 

Obedňajšia prestávka – atrakcie pre deti na Hlavnej ul. pri Urbanovej veţi.  

Od 12:30 moderovaný hudobný pro-life program pri soche Immaculaty na Hlavnej ul.: 
vystúpia rečníci z oblasti politiky, verejného ţivota, lekárskej profesie, Cirkvi, pro-life 
hnutia na Slovensku i v zahraničí a pod. Prebiehajúci program postupne zhromaţdí 
účastníkov na jednom mieste. 

14:30 oslavný pochod ulicami mesta 
Hlavná – Alţbetina – Šrobárova – Kuzmányho – Strojárenská – Nám. maratónu mieru – 
Hlavná.  

Ţiadame kňazov, aby vo svojich farnostiach dobre spropagovali Národný pochod za život, 
vysvetlili veriacim dôleţitosť osobnej angaţovanosti a spolu-zodpovednosť za ochranu 
bezbranných. Veriacich vyzvite k účasti a pomôţte zabezpečiť prepravu spoločným 
autobusom. So zreteľom na povahu akcie je vhodné, ak si k Národnému pochodu za ţivot 
prinesiete aj vlastné transparenty o úcte k ľudskému ţivotu, štátne zástavy, originálne 
vlastné označenie (tričká, šatky, šiltovky...) a pod. Najkrajšou ozdobou pochodu za ţivot 
sú rodičia so svojimi deťmi. 

Z organizačných dôvodov je vítané, ak svoju účasť na Národnom pochode oznámite 
vopred cez registráciu na www.pochodzazivot.sk. 

15. KONTAKTY 

farnosť Zbudské Dlhé: zbudske.dlhe@fara.sk  
farnosť sv. Ondreja, Košice: farnostsvondreja@gmail.com, Vihorlatská 90, Košice 

16. STAKČÍN 

V Stakčíne obnovilo svoju činnosť Pastoračné centrum pri kostole sv. Pia X.  
Jeho duchovným správcom od 1.07.2013 bol menovaný Mons. Marián Čiţmár. 
Adresa: ul. SNP 761/91, 067 61 Stakčín; telefón: 0918 496 734 

miesto čas biskup-celebrant 

katedrála sv. Alţbety 10:30 Mons. Bernard Bober 

seminárny kostol sv. Antona 11:00 Mons. Stanislav Zvolenský 

dominikánsky kostol 11:00 Mons. Tomáš Galis 

uršulínsky kostol 11:30 Mons. Ján Orosz 

premonštrátsky kostol 10:00 Mons. Jozef Haľko 

kostol Krista Kráľa 10:00 Mons. Marián Bublinec 

kostol Kráľovnej pokoja (Juh) 9:00 Mons. Stanislav Stolárik 

kostol sv. Gorazda (Terasa) 10:30 Mons. Viliam Judák 

kostol sv. Koš. mučeníkov (Jazero) 11:30 Mons. František Rábek 

kostol Boţieho milosrdenstva (KVP) 10:30 Mons. Andrej Imrich 

kostol Sv. Rodiny (Furča) 11:00 Mons. Štefan Sečka 

http://www.pochodzazivot.sk/
mailto:zbudske.dlhe@fara.sk
mailto:farnostsvondreja@gmail.com
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17. PRÍPRAVA SOBÁŠNEJ DOKUMENTÁCIE 

I. Obaja snúbenci ţijú v zahraničí, sobáš bude na území našej arcidiecézy 
V prípade, že jeden zo snúbencov pochádza z inej krajiny, v ktorej sa aktuálne zdržiava aj 

slovenská stránka, všetku sobášnu dokumentáciu pripravia vo farnosti svojho aktuálneho pobytu 
a cez príslušný biskupský úrad v zahraničí ju zašlú na arcibiskupský úrad do Košíc, ktorý ju odošle 
do farnosti, kde sa má uskutočniť sobášny obrad (Synodálny dekrét o pastorácii rodín, bod 23).  

Doklady, ktoré majú byť zaslané na ABÚ z biskupského úradu v zahraničí sú tieto: 
krstné listy 
potvrdenie o predmanželskej príprave 
licencia (kán. 1115) 
dišpenz/povolenie k sobášu – ak je potrebný, udelí tamojší ordinár 
potvrdenie o civilnom sobáši, ak uţ bol 
písomné osvedčenie, že diecéza aktuálneho bydliska nevidí žiadne prekážky pre sobáš 

(Testimonial Letters / Nulla Osta della curia vescovile di proveniuenza) 
Snúbencov je potrebné informovať o tejto poţiadavke, uviesť im presnú adresu 

farnosti, kde má byť sobáš, a arcibiskupského úradu v Košiciach.  

II. Obaja snúbenci ţijú na území našej arcidiecézy a sobáš bude v zahraničí 
Vo farnosti aktuálneho pobytu sa pripraví sobášna dokumentácia, ktorá obsahuje: 

krstné listy 
potvrdenie o predmanželskej príprave 
licencia (kán. 1115) kde bude uvedená farnosť sobášneho obradu 
dišpenz/povolenie k sobášu– ak je potrebný 
potvrdenie o civilnom sobáši, ak uţ bol 
svedectvo o slobodnom stave – vyţadujú mnohé zahraničné diecézy;  

formulár k tomu je na stránke www.ke-arcidieceza.sk.  
Dokumentácia má byť pripravená v reči tej diecézy v zahraničí, kde bude odoslaná, 

prípadne v latinčine alebo v angličtine. Do Čiech stačí po slovensky. Po vyplnení 
a príprave, celú dokumentáciu je potrebné zaslať na ABÚ do Košíc, ktorý ju odošle do 
príslušnej diecézy na území ktorej bude sobáš.  

Zodpovednosť za prípravu sobášnej dokumentácie v zahraničnom medzi diecéznom 
kontakte je vţdy na farárovi aktuálneho pobytu snúbencov.  

III. Kánonické bydlisko 
Pri písaní cirkevnej sobášnej zápisnice a uvádzaní bydliska snúbencov je potrebné sa 

riadiť kán. 102 CIC. Adresa kánonického bydliska stránok môţe byť odlišná od adresy, 
ktorá je uvedená na občianskom preukaze.  

IV. Ţiadosť o udelenie dišpenzu / povolenia 
KBS odporúča so ţiadosťou o udelenie dišpenzu od prekáţky rozdielnosti náboţenstva 

(kán. 1086 § 1) alebo so ţiadosťou o dovolenie asistovať pri uzatváraní manţelstva 
v prípadoch, v ktorých to právo vyţaduje (kán. 1071 § 1), hoci môţe jestvovať viacero 
ordinárov, súčasne kompetentných na udelenie tohto právneho úkonu, treba sa na prvom 
mieste obrátiť na miestneho ordinára trvalého bydliska katolíckej stránky pri zachovaní 
kompetencie ordinára ozbrojených síl a ozbrojených zborov. 

V. Ochrana osobných údajov 
Upozorňujeme, ţe farské úrady nemajú právo - nesmú robiť kópiu občianskych 

a cestovných dokladov snúbencov alebo svedkov, ani zisťovať čísla týchto dokladov. Pre 
cirkevnú zápisnicu stačí vedieť mená a adresy svedkov, pre civilnú aj ich rodné čísla. 

http://www.ke-arcidieceza.sk/
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18. AKADEMICKÉ HODNOSTI 

Dp. HARČÁR Martin dosiahol dňa 20.10.2011 licenciát v odbore katolícka teológia na 
Pápeţskej lateránskej univerzite v Ríme (ThLic.). 

Dp. OSLOVIČ Štefan dosiahol dňa 30.08.2011 licenciát v odbore katolícka teológia na 
Katolíckej univerzite v Ruţomberku (ThLic.) a dňa 27.08.2012 mu bol udelený akademický 
titul philosophiae doctor (PhD.).             K dosiahnutým úspechom blahoželáme. 

19. ZBIERKA  

Vincentská rodina organizuje v septembri 7. ročník zbierky Boj proti hladu. Dp. farárov 
môţu navštíviť jej členovia za účelom zbierky formou predaja medovníkových srdiečok. 
Odporúčame, aby ste tejto aktivite vyšli v ústrety. Ďalšie moţnosti: zaslanie SMS (DMS) na 
číslo 877 od 1.07. do 30.09.2013 (cena jednej správy 2 €), alebo poslať finančný príspevok 
na číslo účtu: 20286026/6500, názov: Zbierka-Boj proti hladu, variabilný symbol: 2013. 
Účet spravuje Národné zdruţenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. 

20. PERSONALIA  

S platnosťou od 1 júla 2013 došlo k nasledujúcim zmenám: 

I. Farári  

Dp. BABČÁK Matej z farnosti Čaňa preloţený za farára do farnosti Svinica (626/13) 
Dp. BAČIŠIN Pavol z farnosti Svinica preloţený za farára do farnosti Slanec (615/13) 
Dp. DRÁB Vincent z farnosti Zemplínsky Branč za farára do farnosti Udavské (620/13) 
Dp. FEDOR Stanislav z farnosti Topoľovka za farára do farnosti Plechotice (613/13) 
Dp. FENCÁK Marián z farnosti Vojčice za farára do farnosti Papín (612/13) 
Dp. FERČÁK Stanislav z farnosti Niţný Hrušov za farára do farnosti Záhradné (630/13) 
Dp. GAMRÁT Jozef z farnosti Slanec za farára do farnosti Trstené pri Hornáde (619/13) 
Dp. GOČ Martin z farnosti Brezovička za farára do farnosti Ţbince (625/13) 
Dp. GOSTIČ Peter z farnosti Ţbince za farára do farnosti Niţný Hrušov (610/13) 
Dp. HARČÁR Martin, kaplán Košice – sv. Alţbeta za farára Košice – sv. Ondrej (702/13) 
Dp. HERMANOVSKÝ Jozef z farnosti Stráţske za farára do farnosti Ptičie (614/13) 
Dp. HOĽKO Metod z farnosti Papín za farára do farnosti Topoľovka (618/13) 
Dp. HUDÁK Marián z farnosti sv. Anny Ťahanovce za farára do farn. Hencovce (607/13) 
Dp. JAKUBÍK Ivo z farnosti Čaklov preloţený za farára do farnosti Raslavice (611/13) 
Dp. KATRIŇÁK František uvoľnený z funkcie rektora kňazského seminára v Košiciach 

a menovaný za farára do farnosti Čaňa (631/13) 
Dp. KRAJNÍK Patrik z farnosti Úbreţ za farára do farnosti Zemplínsky Branč (623/13) 
Dp. LOJA Marián z farnosti Brezov za farára do farnosti Vyšná Voľa (622/13) 
Dp. MARTOŇÁK Miroslav z farnosti Vyšná Voľa za farára do farnosti Brezovička (606/13) 
Dp. NOVOTNÝ Martin menovaný za farára farnosti Najsvätejšej Trojice Košice – Pereš 

s platnosťou  od 1.09.2013 (710/13). 
Dp. PORVAZNÍK Miroslav z farnosti Niţný Medzev preloţený za farára do farnosti sv. 

Anny v Košiciach - Ťahanovce (617/13) 
Dp. SENAJ Albín z farnosti Raslavice za farára do farnosti Čaklov (608/13) 
Dp. ŠALAGOVIČ Peter z farnosti Udavské za farára do farnosti Vojčice (621/13) 
Dp. ŠTALMACH Marcel z farnosti Hencovce za farára do farnosti Lenartov (609/13) 
Dp. VOJTKO Peter z farnosti Trstené pri Hornáde za farára do farnosti Stráţske (616/13) 
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II. Administrátori  

Dp. GURSKÝ Daniel, kaplán farnosti Kráľovnej pokoja v Košiciach za administrátora 
farnosti Brezov (603/13) 

Dp. KRENICKÝ Radoslav, kaplán farnosti sv. Mikuláša v Prešove za administrátora 
farnosti Úbreţ (604/13) 

Dp. TIRPÁK Peter, kaplán farnosti Svätej Rodiny v Košiciach za administrátora farnosti 
Niţný Medzev (605/13) 

III. Kapláni  

Dp. BAŠISTA Matúš, kaplán Prešov – Sekčov do farnosti Košice – sv. Gorazd (634/13) 
Dp. BREČKA Martin, kaplán Košice – Kráľovná pokoja do farnosti Stropkov (635/13) 
Dp. ELIÁŠ Jozef, kaplán Sečovce do farnosti Čaňa (636/13) 
Dp. FENÍK Juraj kaplán Košice – Šaca za výp. duchovného do farnosti Drienov (653/13) 
Dp. FRENA Martin, kaplán Hanušovce nad Topľou do farnosti Veľké Kapušany (666/13) 
Dp. GAĽA Martin kaplán Šarišské Dravce za kaplána v UPC v Košiciach (654/13) 
Dp. HOSPODÁR Marek, kaplán Bardejov do farnosti Vranov n/T. – sv. František (637/13) 
Dp. JEREMIÁŠ Ladislav kaplán Humenné – Sťatie sv. Jána do farnosti Veľký Šariš (638/13) 
Dp. JURAŠKO Jozef kaplán Trebišov do farnosti Košice – Boţie milosrdenstvo (639/13) 
Dp. KOHÚT Jozef kaplán Čaňa do farnosti Košice – Kráľovná pokoja (640/13) 
Dp. KOŢUŠKO Pavol kaplán Košice – sv. Gorazd a spoločníci menovaný za duchovného 

správcu ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach (665/13) 
Dp. KUĽHA Jozef kaplán Vranov n/T. – sv. František do farnosti Prešov – Sekčov (641/13) 
Dp. OLAH Jozef kaplán Veľký Šariš do farnosti Raslavice (642/13) 
Dp. ONDREJ Dalibor kaplán Veľký Šariš do farnosti Humenné – sídlisko III. (643/13) 
Dp. PETRO František kaplán Veľké Kapušany do farnosti Prešov – sv. Mikuláš (667/13) 
Dp. POLČA Branislav kaplán Košice – Boţie milosrdenstvo do farnosti Lipany (644/13) 
Dp. PUŠKÁŠ Marcel školský kaplán Košice – sv. Gorazd a spol. do farnosti Humenné – 

Sťatie sv. Jána (645/13) 
Dp. REPASKÝ Gabriel kaplán Jenkovce do farnosti Sečovce (646/13) 
Dp. ŠTEFANIČ Vladimír kaplán Humenné – sv. Koš. mučeníci do farnosti V. Šariš (647/13) 
Dp. TELVÁK František kaplán Stropkov do farnosti Bardejov – sv. Egid (648/13) 
Dp. VAĽKO Jozef kaplán Prešov – Kráľovná pokoja do farnosti Šariš. Michaľany (649/13) 
Dp. VARGA Ladislav kaplán Moldava n/B do farnosti Prešov – Kráľovná pokoja (650/13) 
Dp. VOĽANSKÝ František kaplán Snina – Sv. Kríţ do farnosti Košice – Sv. Rodina (651/13) 

IV. Novokňazi  

Dp. DURKAJ Lukáš za kaplána do farnosti Šarišské Dravce (656/13) 
Dp. FEJERČÁK Peter za kaplána do farnosti Jenkovce (657/13) 
Dp. HAŠKO Roman za kaplána do farnosti Košice – Kráľovná pokoja (658/13) 
Dp. KOCÚRKO Ján za kaplána do farnosti Trebišov (659/13) 
Dp. NEMAŠIK Jozef za kaplána do farnosti Hanušovce nad Topľou (660/13) 
Dp. POREMBA Matúš za kaplána do farnosti Snina – Sv. Kríţ (661/13) 
Dp. ŠTIEBER Peter za kaplána do farnosti Košice - Šaca (662/13) 
Dp. TAKÁCS Dionýz za kaplána do farnosti Košice – sv. Alţbeta (663/13) 
Dp. VINTER Stanislav za kaplána do farnosti Moldava nad Bodvou (664/13) 
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V. Rôzne 

Dp. ANDREJKO Radovan uvoľnený z funkcie výp. duchovného vo Fričovciach a tieţ zo 
sluţby v Košickej arcidiecéze od 1.05.2013 (455/13). 

Dp. ČAP Tomáš menovaný za dekana dekanátu Lipany (719/13) 
Mons. ČIŢMÁR Marián, farár v Ptičom preloţený za duchovného správcu pastoračného 

centra a rektora kostola v  Stakčíne (601/13) 
Dp. FOGAŠ Andrej, administrátor v Lenartove preloţený za výpomocného duchovného pre 

dekanát Prešov II. (602/13) 
Mons. GÁBOR Bartolomej menovaný za dekana dekanátu Moldava nad Bodvou (718/13) 
Dp. HERMANOVSKÝ Jozef uvoľnený z funkcie vicedekana dekanátu Michalovce k 30.06.2013 

(628/13) 
Dp. KAČMÁR Andrej uvoľnený z funkcie prefekta a menovaný za vicerektora Kňazského 

seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach (633/13) 
Dp. LOJA Marián uvoľnený z funkcie vicedekana dekanátu Stropkov k 30.06.2013 (627/13) 
Dp. NEMAŠIK Jozef odvolaný z funkcie notára Metropolitného tribunálu v Košiciach (709/13) 
Dp. NOVÁK Jozef do Kongregácie Najsv. Vykupiteľa – redemptoristi od 1.07.  (655/13). 
Dp. NOVOTNÝ Štefan menovaný za rektora Kňazského seminára sv. Karola Boromejského 

v Košiciach a zároveň za rektora seminárneho kostola (632/13) 
Dp. PRISTÁŠ Peter inkardinovaný do diecézy Mainz od 1.06.2013 (230/13). 
Dp. SOJČÁK Štefan, výp. duchovný Kamenica nad Cirochou od 11.04.2013  (432/13). 
Dp. ŠVEC-BILÝ Ján menovaný za dekana dekanátu Stropkov (720/13) 
Dp. VEĽAS Jozef, výpomoc.duchovný Svinica za výpom. duchovného Slanec (629/13) 

VI. Diakonská prax od 1.07.2013 

Dp. HATOK Matúš farnosť Michalovce – Narodenie Panny Márie  
Dp. JURAŠKO Ľuboš farnosť Košice – Sv. Rodina 
Dp. KACVINSKÝ Jozef farnosť Bardejov – sv. Egíd 
Dp. REČLO Martin farnosť Snina – Sv. Kríţ 
Dp. SABO Bystrík farnosť Prešov – sv. Mikuláš 
Dp. SVAT Tomáš farnosť Sabinov 
Dp. TUPTA Tomáš notár Metropolitného tribunálu v Košiciach 
Dp. VAJS Marek farnosť Prešov – Kristus Kráľ 

 
VII. Zmeny v rehoľných komunitách 

Premonštráti (O. Praem.) k 1.07. 
P. BUDZÁK Peter Ján, menovaný za rektora kostola Najsv. Trojice v Košiciach (406/13). 
P. KURUC Angelus Štefan z komunity v Košiciach preloţený na iné miesto pôsobenia 

 (407/13)  
Redemptoristi (CSsR) k 1.07. 
P. ROMAŇÁK František z komunity v Gaboltove odchádza mimo arcidiecézu (722/13)  
P. HUK Martin, menovaný za kaplána do Gaboltova (679/13). 

 
Saleziáni (SDB) k 1.07. 
P. BALLO Milan, menovaný za farára Bardejov - Vinbarg (742/13). 

Na iné miesto pôsobenia mimo arcidiecézu odchádzajú 
P. GÁLIS Marek z Prešova a P. MICHALKA Pavol zo Sabinova 
P. ŠTOFEJ Ivo z komunity v Bardejove odchádza mimo arcidiecézu (741/13) 
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Do komunít prichádzajú  
P. KOPINEC Rudolf – Košice-Tri hôrky; P. MIKO Ladislav – Košice-Kalvária  
P. KAČMÁRY Martin – Prešov 
P. VARGA Peter z Michaloviec za kaplána do farnosti Sv. Rodiny v Bardejove (746/13) 
P. PIPKA Pavol, novokňaz za kaplána do farnosti Pomocnice Kresťanov v Michalovciach 

 (744/13) 
Františkáni (OFM) k 1.08. 

Na iné miesto pôsobenia mimo arcidiecézu odchádza 
Br. ŠČERBAN Myroslav Benedikt  

Do komunity v Prešove prichádzajú  
Br. HLAVINA Peter Augustín; Br. ČIERNY Andrej Filip  
Br. KRAČUNOVSKÝ Milan Anton – rektor kostola od 1.09.2013. 

 
Jezuiti (SJ) k 1.09. 

P. KARĽA Viliam, superior komunity v Prešove a rektor kaplnky sv. Ignáca  
P. GOČALA Róbert, moderátor exercičného domu sv. Ignáca v Prešove  
P. KOVAĽ Patrik, exercitátor v exercičnom dome. 

21. ÚMRTIE 

Dp. JCLic. Juraj PETRÍK 
Narodil sa 1.04.1949 v Palúdzke. Na kňaza bol vysvätený 9.06.1973 v Bratislave. Pôsobil: 

1975 Lastovce, 1990 Kamenica, 1990 Hýľov, 1997 Sobrance, 2002 Plechotice.  
Zomrel 4.05.2013 v Trebišove. Pohrebné obrady v Plechoticiach dňa 8.05.2013 vykonal  

Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita.  
 

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

  Mons. Bernard  BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
   
  Mons. Juraj KAMAS 

  kancelár 

 

 

 


