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1. ÚVODNÉ SLOVO

Drahí bratia kňazi,
mesiac jún je mesiacom Božského Srdca Ježišovho, ktoré je prameňom života, svätosti
a všetkej útechy a tiež je neustálou inšpiráciou pre našu kňazskú službu v trpezlivosti
a v milosrdenstve.
Do služby v arcidiecéze prichádzajú noví služobníci a niektorí z vás menia miesto
pôsobenia. Chcem preto, ako prvé, vyjadriť svoju vďačnosť predstaveným seminára,
pedagógom a principálom za ich podiel na formácii. Vďačnosť za obetu, ochotnú
starostlivosť a všetko, čo bolo urobené v prospech veriacich, vyjadrujem osobitne tým
kňazom, ktorých posielam z doterajšej farnosti do novej. Nech vás Pán Boh odmení.
Pred týždňom som venoval veľkú pozornosť ceste Svätého Otca Františka do Sarajeva,
upútali ma svedectvá kňazov a rehoľníkov, ktoré odzneli na stretnutí s ním. Niekoľkokrát
som si prečítal text príhovoru Svätého Otca, ktorý odovzdal kňazom. Zvlášť ma upútala
jedna myšlienka, ktorú vyberám pre nás všetkých – pre mladších i starších:
„Dávajte si pozor na seba a na celé stádo“ (Sk 20, 28).
„Ak chceme pomáhať iným stať sa svätými, nemáme zanedbávať seba samých, čiže naše vlastné
posväcovanie... Starostlivosť o svoju osobnú cestu a pastoračná láska k ľuďom idú vždy ruka v ruke
a navzájom sa obohacujú. Nikdy sa nemajú oddeľovať... Prosím vás, neupadnite do pokušenia stať
sa istým druhom elity uzavretej do seba.“
Túto výzvu Svätého Otca zoberme veľmi vážne a pokračujme v osobnom dozrievaní
a duchovnom raste. Úsilie o hodnoverný život Ježišovho učeníka nepozná prázdniny.
Pastoračná starostlivosť o spásu zverených veriacich neznesie lenivosť a neochotu. Láska
Ježišovho Srdca k nám a naša láska k Ježišovi sú základom pre horlivú službu
vykonávanú s radosťou a s nechýbajúcim osobným svedectvom.
Je správne, že si vyhradíte čas na letný oddych, aby ste zregenerovali svoje fyzické
a tiež duševné sily. Prajem vám, aby pobyt na vami zvolenom mieste priniesol úžitok pre
vás a pre farnosť. Nezabudnite dávať pozor na seba a na svoju farnosť.

arcibiskup
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2. ROŽŇAVSKÝ BISKUP
Svätý Otec František vymenoval 21. marca 2015 Mons. Stanislava Stolárika, košického
pomocného biskupa za diecézneho biskupa do Rožňavy. Kánonické prevzatia rožňavskej
diecézy sa uskutočnilo v sobotu 16. mája 2015 o 10:00 hod. na slávnosť sv. Jána
Nepomuckého, patróna diecézy v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.
J.E. Mons. Stanislavovi Stolárikovi ďakujeme za jedenásť rokov horlivej služby biskupa
a predtým kňaza pre dobro našej arcidiecézy. V novom poslaní mu vyprosujeme potrebné
dary Ducha Svätého a vzájomne ostávame v bratskom spojení.
3. GENERÁLNY VIKÁR
Mons. Pavol Dráb bol s účinnosťou od 1. apríla 2015 menovaný za generálneho vikára
Košickej arcidiecézy. Týmto ustanovením na základe úradu generálneho vikára má riadnu
výkonnú moc v celej arcidiecéze. Osobitne je mu zverená starostlivosť o cirkevné školstvo,
rehole a zasvätené osoby, a ekuménu.
4. DOPLNENIE TAJOMSTIEV RADOSTNÉHO RUŽENCA
Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že k štvrtému a piatemu tajomstvu
radostného ruženca sa pridá zmienka o sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie.
Svätý Jozef, ženích Panny Márie, bol podľa Svätého písma prítomný pri obetovaní
dieťaťa Ježiša v chráme, a tiež pri nájdení 12-ročného Ježiša po sviatkoch v Jeruzaleme.
Doplnené znenie tajomstiev, ktoré plnšie vystihuje obsah biblických udalostí, je takéto:
Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala
Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.
Ruženec predstavuje rozjímavú modlitbu nad najdôležitejšími udalosťami spásy, teda
udalosťami súvisiacimi so životom, smrťou a zmŕtvychvstaním Božieho Syna Ježiša
Krista, ktorého matkou sa stala Panna Mária a pestúnom jej ženích, svätý Jozef.
5. DUCHOVNÉ CVIČENIA
I. Bardejovské kúpele
12.10. – 16.10. 2015 exercitátor: P. Juraj Pigula OSA
„Žiť s tajomstvom.“ O kňazstve so sv. Augustínom.
Prihlášky:  Penzión Augustineum, Bardejovské kúpele 63, 085 01 Bardejov
 054/474 23 23,  info@augustineum.sk, recepcia@augustineum.sk
Ubytovanie a strava 20 € osoba/deň.
II. Dolný Smokovec
7.09. – 11.09. 2015 exercitátor: Mons. Stanislav Stolárik
5.10. – 9.10. 2015 exercitátor: P. Jozef Šuppa SJ
9.11. – 13.11. 2015 exercitátor: P. Jozef Šuppa SJ
Prihlášky:  Kapitul, s.r.o, prevádzka Charitný domov, 059 81 Dolný Smokovec 19
 052/442 26 30,  0905/918 664,  info@charitatatry.sk
Platí sa šekom vopred alebo pri príchode. Ubytovanie a strava 23 € osoba/deň.
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6. NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT – BRATISLAVA 2015
V nedeľu 20. septembra 2015 bude v Bratislave Národný pochod za život, ktorého
cieľom je zjednotiť všetkých ľudí dobrej vôle v úsilí, aby bolo v našej krajine zaistené
základné právo na život od počatia po prirodzenú smrť. Pochod je apelom na zastavenie
všetkých foriem potláčania ľudskej dôstojnosti a útokov proti ľudskému životu, zvlášť
tých proti životu nenarodených, chorých, slabých a starých. Zvláštna pozornosť sa bude
na Národnom pochode za život v roku 2015 venovať situácii tehotných žien v ťažkostiach
a snahám im pomáhať.
sobota 19. september
Workshopy a diskusie venované prioritne ochrane života
Hudobný večerný program na rôznych miestach Bratislavy
nedeľa 20. september
sv. omše za život; jednotliví katolícki biskupi budú celebrovať sv. omše v určených
bratislavských kostoloch spolu s miestnymi veriacimi ako aj s pútnikmi z vlastnej
diecézy
14:30 oslavný pochod ulicami mesta
Námestie SNP – Štúrova – Jesenského – Mostová – Rázusovo nábrežie –
Staromestská – Suché mýto – Námestie SNP.
Žiadame kňazov, aby vo svojich farnostiach dobre spropagovali Národný pochod za život,
vysvetlili veriacim dôležitosť osobnej angažovanosti a spoluzodpovednosť za ochranu
bezbranných. Vytvorte si vo farnosti prípravný tím, ktorý pomôže organizovať cestu na
NPzŽ. Svoj dar na podporu celého podujatia môžete poukázať na číslo účtu 351 220
9151/0200.
Z organizačných dôvodov je vítané, ak svoju účasť na Národnom pochode oznámite
vopred cez registráciu na www.pochodzazivot.sk.
7. GABOLTOV
Gaboltov je hlavným pútnickým miestom Košickej arcidiecézy s diecéznou svätyňou.
I. Celodiecézna púť
Sobota 18.07. 2015 sv. omša 18.00 J. E. Mons. Bernard Bober, 21.00 (novokňazi)
Nedeľa 19.07. 2015 sv. omša 10.30 J. E. Mons. Andrej Imrich, pomocný spišský biskup
Informujte svojich veriacich, ktorých spolu s vami pozývame na púť.
II. Spovedanie
Sobota 18. 07. 2015:
16:00-19:30 dekanáty: Trebišov, Moldava nad Bodvou, Sobrance, Michalovce, Veľké Kapušany a
členovia rehoľných spoločenstiev
20:00-24:00 dekanáty: Bardejov, KE - stred, juh, východ, západ, Vranov nad Topľou, Snina a
kňazi z kňazského seminára, novokňazi
Nedeľa 19.07. 2015:
6:00-8:30 každý kto môže
8:30-10:30 dekanáty: Bardejov, Humenné, Prešov I., Stropkov
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8. PÚTE - ODPUSTY
I. Levoča – Mariánska hora
nedeľa 5. júla o 10:00 sv. omša – J. Em. kardinál Stanisław Dziwisz, krakovský arcibiskup
II. Rómska púť do Gaboltova
nedeľa 2. augusta, program od 14:00; o 16:00 sv. omša – Mons. Bernard Bober, arcibiskup
Podrobnejší program na plagáte zaslanom v elektronickej podobe.
III. Púť mužov do Gaboltova
nedeľa 23. augusta o 16:00 sv. omša – Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup
IV. Stropkov
nedeľa 12. júla o 10:30 sv. omša – Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita
V. Veľký Šariš
nedeľa 12. júla o 10:30 sv. omša – Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup
Jednotlivé programy sú zaslané poštou na farské úrady a zverejnené na stránke pútnických miest
a www.ke-arcidieceza.sk
9. POSVÄTNÝ STAV
I. Diakonát
12. júna 2015 Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup, v Košickej katedrále vysvätil za
diakonov pre Košickú arcidiecézu:
Branislav BABJAK Mathias GOČIK
Marián JAKLOVSKÝ
Michal BODNÁR
Dušan HARVILIK Štefan NEBESŇÁK
II. Presbyterát
10. apríla 2015 Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, v Konkatedrále sv. Mikuláša
v Prešove vysvätil za kňazov pre Spoločnosť Ježišovu SJ:
Jakub GARČÁR, Jaroslav MUDROŇ
13. júna 2015 Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita, v Košickej katedrále
vysvätil za kňazov pre Košickú arcidiecézu:
Tomáš BELÁ, Martin LUČKO, Blažej REVICKÝ, Michal ŠKULKA, Martin TULEJA.
pre Spoločnosť Božieho Slova SVD:
Tomáš GERBOC, Stanislav OREČNÝ
Noví služobníci sú jedným z viditeľných darov Božej starostlivosti a lásky.
10. MLÁDEŽ
I. Pešia púť mládeže Košickej arcidiecézy KOŠICE – LEVOČA
3. – 5. 7. 2015 púť na Levočský odpust: z Košíc po lesných chodníkoch, mimo hlavných
cestných ťahov. Viac informácií na www.putujeme.sk.
II. Národné stretnutie mládeže P15
30. 7. – 2. 8. 2015 ťa pozývame na celoslovenské stretnutie mládeže v Poprade.
Bližšie info www.narodnestretnutiemladeze.sk
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III. FREKVENCIA
26. – 28. 8. 2015 pešia púť do Levoče na konci prázdnin: poďakovať za prázdniny
a vyprosiť si potrebné milosti do nového školského roka.
Viac info na www.premladez.sk, acm@rimkat.sk, 0918 630 866 moderátor ACM.
11. KATECHÉZA
Nové pracovné zošity a učebnice na vyučovanie katolíckeho náboženstva (N/NV)
Ministerstvo školstva začne v šk. roku 2015/16 s distribúciou učebníc, zatiaľ len pre 1.
stupeň. Distribúciu pracovných zošitov prevzalo vydavateľstvo DON BOSCO
v koordinácií s Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom v Levoči.
Vydavateľstvo zaslalo v máji na základné školy formulár s výzvou na objednávanie
pracovných zošitov pre ročníky 1. - 9. Obsahy nových pracovných zošitov sú kompatibilné
s novými učebnicami. Cena pracovného zošita je 1,50 EUR. Žiaci si pracovný zošit budú
kupovať. Vyplnený formulár má škola odoslať najneskôr do 30. júna 2015. Distribúcia
a fakturácia pracovných zošitov bude prebiehať počas septembra. Ak vyučujete predmet
N/NV, informujte sa na vašej škole o tlačive objednávky a skoordinujte objednávanie
potrebného množstva pracovných zošitov pre žiakov v ročníkoch 1. – 9.
12. MIESTO SOBÁŠA
Manželstvá sa majú sláviť vo farnosti v ktorej má jeden zo snúbencov kánonické
bydlisko, alebo s povolením vlastného farára v inej farnosti (por. kán. 1115). Sobáš má byť
v kostole vo farskom alebo filiálnom, prípadne v kaplnke, ktorú farnosť používa na
vykonávanie posvätných slávení (napr. kaplnka sv. Michala, archanjela v Košiciach, sv.
Antona v Michalovciach, Nanebovzatia P. Márie Bankov). Sobáše sa nemajú konať
v kaplnkách základných škôl, alebo v súkromných kaplnkách, ktoré sú určené pre rôzne
komunity. Konferencia biskupov Slovenska nedovoľuje sobáš mimo posvätného priestoru.
13. INTERIÉR KOSTOLA
Trvalé zmeny v interiéri kostola – napr. oltár, bohostánok, krížová cesta, sochy
a obrazy, a tiež akékoľvek zásahy sa môžu uskutočniť iba so súhlasom Komisie pre
posvätné miesta a pri dodržaní jej stanoviska. Pokiaľ ide o pamiatkové kostoly je potrebný
súhlas pamiatkového úradu. Akákoľvek svojvoľná iniciatíva je neprípustná.
14. POĎAKOVANIE
Kongregácia pre východné cirkvi nám listom zo dňa 24.03.2015 vyslovuje vďačnosť za
zbierku v našej arcidiecéze pre Svätú Zem, ktorú konáme pod názvom „Boží hrob“.
Z Košickej arcidiecézy sme odoslali 66.021,50 €. Je vhodné, aby ste poďakovanie
tlmočili svojim veriacim.
15. AKADEMICKÉ HODNOSTI
Dp. GÖNCI Radoslav dosiahol dňa 9.04.2015 na Prešovskej univerzite v Prešove
akademický titul doktor pedagogiky (PaedDr.).
Dp. MARČIN Jozef dosiahol dňa 12.05.2015 na Univerzite kardinála Stefana
Wyszyńskiego vo Varšave akademický titul docent (doc.) v odbore kánonické právo.

ACAC 2 (2015) - 7

16. ZMENY V ADRESÁRI
rkfú Jenkovce: 0911 912 818
rkfú Ťahanovce: 0907 939 556

rkfú Michalok: 057/443 20 41
dp. KAŠAJ Marián: mariokasaj@gmail.com

Zmena patrocínia filiálneho kostola v Hubošovciach – Nanebovzatie P. Márie (442/15).
17. PERSONALIA
Od 15.03.2015
Dp. NAGY Gustáv, kaplán Lipany za kaplána Moldava nad Bodvou (205/15)
Dp. VINTER Stanislav, kaplán Moldava nad Bodvou za kaplána Lipany (207/15)
Od 1.04.2015
Dp. ELIÁŠ Marek odvolaný z funkcie notára Metropolitného súdu v Košiciach (232/15)
Dp. NEMAŠÍK Jozef odvolaný z funkcie stáleho patróna a menovaný za notára
Metropolitného súdu v Košiciach (233/15)
Od 20.04.2015
Dp. HALAJČÍK Aurel, menovaný za člena Výboru SSV na štvorročné obdobie (371/15)
Od 1.05.2015
Dp. BIELAK Štefan, kaplán Plavnica za kaplána Nacina Ves (329/15)
Od 1.07.2015
I. Farári
Dp. BAJUS Marko z farnosti Červenica preložený za farára do farnosti Kendice (409/15)
Dp. ČAP Tomáš z farnosti Torysa preložený za farára do farnosti Pušovce (416/15)
Dp. ČELLÁR Igor z farnosti Bystré preložený za farára do farnosti Veľké Ozorovce
(404/15)
Dp. FARKAŠ Štefan, z farnosti Pušovce za farára farnosti Kobyly (410/15)
Dp. FEJCZO Eugen z farnosti Kecerovce preložený za farára do farnosti Tulčík (421/15)
Dp. HALAJČÍK Aurel z farnosti Belá nad Cirochou preložený za farára do farnosti Košice –
Furča (411/15)
Dp. KYŠEĽA Miroslav z farnosti Široké preložený za farára do farnosti Stropkov (417/15)
Dp. LIPKA Ľuboš z farnosti Plaveč preložený za farára do farnosti Ondavské Matiašovce
(414/15)
Dp. RUŽBAŠAN Štefan z farnosti Svinia preložený za farára do farnosti Nováčany (412/15)
Dp. SEDLÁK Ján z farnosti Tulčík preložený za farára do farnosti Torysa (420/15)
Dp. SLOVÁK František z farnosti Nováčany preložený za farára do farnosti Kecerovce
(408/15)
Dp. SMETANKA Jozef z farnosti Kendice preložený za farára do farnosti Plaveč (415/15)
Dp. TAKÁČ Stanislav z farnosti Kobyly preložený za farára do farnosti Široké (419/15)
Dp. VALLUŠ Juraj z farnosti Obišovce preložený za farára do farnosti Svinia (434/15)
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II. Administrátori
Dp. FRENA Martin, kaplán farnosti Veľké Kapušany za administrátora farnosti Belá nad
Cirochou (405/15)
Dp. HARAKAĽ Michal, kaplán farnosti Košice – Furča za administrátora farnosti Obišovce
(413/15)
Dp. HVIŠČ Jozef, duchovný správca nemocnice v Humennom za administrátora farnosti
Vechec (422/15)
Dp. SABO Ján, administrátor farnosti Skrabské za administrátora farnosti Bystré (407/15)
Dp. SITARČÍK Juraj, kaplán farnosti Sabinov za administrátora farnosti Slovenská Kajňa
(490/15)
Dp. VASIĽ Jozef, kaplán farnosti Chminianska Nová Ves za administrátora farnosti
Skrabské (418/15)
Dp. VEĽAS Marek, kaplán farnosti Prešov – sídl. III za administrátora farnosti Červenica
(406/15)
III. Kapláni
Dp. BAČO Radoslav, kaplán Košice – sv. Košickí mučeníci do farnosti Stropkov (465/15)
Dp. BUJŇÁK Jozef, kaplán Prešov – sídl. III do farnosti Čaňa (452/15)
Dp. ELIÁŠ Jozef, kaplán Čaňa do farnosti Trhovište (467/15)
Dp. FEJERČÁK Peter, kaplán Jenkovce do farnosti Košice – KVP (447/15)
Dp. FUCHS Matúš, kaplán Kapušany do farnosti Humenné (453/15)
Dp. GECI Miloš, kaplán Prešov – Solivar do farnosti Stropkov (464/15)
Dp. GÖNCI Radoslav, kaplán Prešov – Sekčov do farnosti Belá nad Cirochou (450/15)
Dp. GOSTIČ Peter, výpomocný duchovný Sropkov do farnosti Košice – Juh (444/15)
Dp. JANO Peter, kaplán Trhovište do farnosti Košice – Dóm (445/15)
Dp. JURAŠEK Peter, kaplán Košice – Dóm do farnosti Chminianska Nová Ves (456/15)
Dp. KOHUT Martin, kaplán Ohradzany do farnosti Košice – Nad Jazerom (451/15)
Dp. KOHÚT Jozef, kaplán Košice – Juh do farnosti Kapušany (455/15)
Dp. KORMANÍK Tomáš, kaplán Humenné – mesto do farnosti Sabinov (491/15)
Dp. MATISOVSKÝ Roman, kaplán Ťahanovce – sídl. do farnosti Prešov – sídl. III (460/15)
Dp. MELKOVIČ Patrik, kaplán Košice – Dóm do farnosti Lipany (457/15)
Dp. OLAH Jozef, kaplán Raslavice do farnosti Humenné (458/15)
Dp. ONDREJ Dalibor, kaplán Humenné – sídl. III do farnosti Ťahanovce – sídl. (449/15)
Dp. REPASKÝ Gabriel, kaplán Sečovce do farnosti Košice – Nad Jazerom (448/15)
Dp. PANČIŠIN Marek, kaplán Humenné do farnosti Raslavice (462/15)
Dp. PÁSZTOR Lorenzo za kaplána do farnosti Humenné (662/15)
Dp. POLČA Branislav, kaplán Lipany do farnosti Humenné – sídl. III (454/15)
Dp. RUSNÁK Peter, kaplán Belá nad Cirochou do farnosti Ohradzany (459/15)
Dp. RUŽBARSKÝ Štefan, kaplán Zborov do farnosti Terňa (466/15)
Dp. VAJS Marek, kaplán Terňa do farnosti Zborov (468/15)
P. VANDŽURA Pavol, CM za kaplána do farnosti Prešov – Solivar (469/15)
Dp. VYKUKAL René, kaplán Stropkov do farnosti Prešov – Sekčov (461/15)
Dp. ZÁLEHA Marcel, kaplán Košice – Nad Jazerom do farnosti Sečovce (463/15)
IV. Novokňazi
Dp. BELÁ Tomáš za kaplána do farnosti Košice – Dóm (496/15)
Dp. LUČKO Martin za kaplána do farnosti Veľké Kapušany (497/15)
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Dp. REVICKÝ Blažej za kaplána do farnosti Prešov – sídl. III (498/15)
Dp. ŠKULKA Michal za kaplána do farnosti Jenkovce (499/15)
Dp. TULEJA Martin za kaplána do farnosti Nižná Šebastová (500/15)
V. Rôzne
Dp. BUJDOŠ Peter, kaplán Nižná Šebastová uvoľnený pre Oratórium sv. Filipa Neriho
v New Yorku, USA (441/15)
Dp. CICHÝ Ladislav, farár Sabinov menovaný za dekana dekanátu Sabinov (668/15)
Dp. DEMETER Ján, zrieknutie sa úradu farára vo farnosti Vechec a menovanie za
výpomocného duchovného PO I. a PO II. (433/15, 435/15)
Dp. JALČÁK Miloš, farár Slovenská Kajňa za výpomocného duchovného Ondavské
Matiašovce (489/15)
Dp. JURČIŠIN Ferdinand, farár Seňa menovaný za dekana dekanátu Košice – juh (663/15)
Dp. KYŠEĽA Miroslav, farár Stropkov menovaný za dekana dekanátu Stropkov (427/15)
Dp. REBJAK Pavol, zrieknutie sa úradu farára vo farnosti Ondavské Matiašovce (423/15)
Dp. SEDLÁK Peter, farár Rožkovany menovaný za dekana dekanátu Lipany (429/15)
Dp. STRAKA Jozef, zrieknutie sa úradu farára vo farnosti Veľké Ozorovce a menovaný za
výpomocného duchovného Osikov (403/15, 432/15)
Dp. ŠVEC-BILÝ Ján, zrieknutie sa úradu farára vo farnosti Stropkov a tiež dekana dekanátu
Stropkov; menovaný za výp. duchovného Hankovce (492/15)
Dp. TKÁČ Michal, farár Košice – Šaca za dekana dekanátu Košice – západ (665/15)
Dp. URBAN Ján, zrieknutie sa úradu farára vo farnosti Košice – Furča (430/15)
Dp. VARGA Ladislav, kaplán Košice – KVP uvoľnený na štúdiá v Ríme (436/15)
VI. Diakonská prax (660/15)
Dp. BABJAK Branislav farnosť Svätej Rodiny v Košiciach
Dp. BODNÁR Michal farnosť sv. Gorazda v Košiciach
Dp. GOČIK Mathias farnosť sv. Mikuláša v Prešove
Dp. HARVILIK Dušan farnosť Krista Kráľa v Prešove - Sekčov
Dp. JAKLOVSKÝ Marián farnosť Narodenia Panny Márie v Michalovciach
Dp. NEBESŇÁK Štefan farnosť sv. Alžbety v Košiciach
VII. Zmeny v rehoľných komunitách
Františkáni (OFM) k 1.04.2015
P. HLAVINA Peter Augustín, odchádza z komunity v Prešove
P. VALACH Pavol Andrej, prichádza do komunity v Prešove
Minoriti (OFMConv.) k 1.08.2015
P. REDLICH Marek, administrátor Brehov odchádza do komunity v Spišskom Štvrtku
P. HURAJT Samuel, menovaný za administrátora farnosti Brehov

 Mons. Bernard B OB E R
arcibiskup-metropolita
Mons. Juraj KAMAS
kancelár

