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1. ÚVODNÉ SLOVO  

Milí bratia kňazi, 
 
v atmosfére týchto dní cítime, že sa pomaly približujú Vianoce. A nielen to. 

Približuje sa Kristus - Emanuel - Boh s nami. Už pri jeho narodení boli prvými 
návštevníkmi jednoduchí ľudia a pastieri. Tento obraz pastierov sa mu silno vpísal 
do jeho obrazotvornosti a sám sa nazval pastierom, ktorý dá život za svoje ovce. 

V tejto reflexii sa preto aj my ako Kristovi služobníci viac priblížme k všetkým 
svojim ovečkám zvereným do našej opatery a starostlivosti. Predovšetkým pri 
vysluhovaní sviatosti zmierenia majme trpezlivosť s každým človekom, ktorý sa na 
nás s dôverou obráti, i keby prišiel a poprosil nás v nie celkom vhodný čas. 

V traktáte svätého biskupa Augustína na Jánovo evanjelium (Trac. 123, 5: CCL 36, 
678-680) sa spomína: Kto pasie Kristove ovce tak, akoby patrili jemu, a nie Kristovi, 
dokazuje, že miluje seba, a nie Krista. Pred takýmito varuje Kristov toľko ráz zdôraznený hlas 
a Apoštol nad nimi narieka, že hľadajú svoje záujmy, a nie záujmy Ježiša Krista. [...] Tí teda, 
čo pasú Kristove ovce, nesmú milovať seba samých, ani ich nesmú pásť ako svoje, ale ako Jeho. 
A najväčšia chyba, ktorej sa musia chrániť tí, čo pasú Kristove ovce, je hľadať svoje záujmy 
a nehľadať záujmy Ježiša Krista a zneužiť pre svoju žiadostivosť tých, za ktorých Kristus 
vylial svoju krv. 

Tieto poučenia veľkého biskupa vychádzajú jednak z jeho vlastných skúseností, 
z úprimného obrátenia, a tiež z jeho osobnej lásky ku Kristovi. Je pravda, že 
potrebujeme vypnúť a chceme osobne prežiť sviatky v pokoji a radosti. No toto je 
práve čas duchovnej žatvy, na ktorú nás Ježiš povolal. Naši ľudia ešte chcú a niekedy 
na poslednú chvíľu sa túžia zmieriť s Bohom. Cítia to ako vnútornú potrebu 
k pokojnému prežitiu Vianoc. Pre nás kňazov je to na druhej strane obdobie snáď 
najväčšieho vypätia kňazských síl, tak fyzických ako aj duchovných. A preto hoci by 
sme zostali pri štedrej večeri úplne sami, nech nás pri srdci hreje dobrý pocit, že sme 
svojou trpezlivosťou a ochotou napomohli k obnoveniu pokoja v toľkých srdciach 
i vzťahoch. 

Drahí bratia, znova sa raz blíži jedna z „hodín“, pre ktorú sme sa stali kňazmi. 
Kiežby sme sa osvedčili ako dobrí správcovia Božích milostí. Neodoprime nikomu 
možnosť oslobodiť sa od hriechov a stretnúť sa s Kristom. On – Novonarodený – 
nám to iste nezabudne a obdarí nás radosťou v Jeho službe.  

Chcem vám poďakovať za vaše slová povzbudenia i podporu modlitbami, 
námahu, úsilie, ako i za verné vykonávanie kňazského povolania počas celého 
uplynulého roka. Ani vy sa nebojte vyjadriť vašu vďačnosť voči veriacim. 

Nech sú pre nás sviatky Narodenia Pána novou príležitosťou na upevnenie viery, 
radosti i pokoja v rodinách, vo vzťahoch i v srdciach. Božia láska a požehnanie nech 
vás sprevádzajú aj v nastávajúcom roku. 

 

 

arcibiskup 
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2.  ROK VIERY 

Apoštolská penitenciária dekrétom Urbis et orbis stanovila podmienky pre 
získanie odpustkov v Roku viery. Text dekrétu nájdete na stránke KBS: dokumenty-
dokumenty vatikanskych uradov.  

V súlade s uvedeným dekrétom Apoštolskej penitenciárie Mons. Bernard Bober, 
arcibiskup-metropolita, určil kostoly a stanovil dni pre získanie odpustkov 
v Košickej arcidiecéze. Informujte o tom svojich veriacich. Dekrét v prílohe. 

3. BETLEHEMSKÉ SVETLO 

Z betlehemskej baziliky Narodenia Pána prinesú skauti svetlo a budú ho roznášať 
do farností a rodín. Tam, kde nepôsobia skautské oddiely, je možné prevziať svetlo 
v najbližšej vlakovej stanici 22.12.2012. Presné časy príchodu a tiež viac informácii 
nájdete na www.svetlo.skauting.sk. Odporúčame, aby ste sa aktívne zapojili do 
prinesenia betlehemského svetla do svojej farnosti. 

4. DOBRÁ NOVINA 2012 

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s Pápežskými misijnými 
dielami pozýva farnosti do koledovania pre misie s názvom Dobrá novina. Koledníci 
budú počas Vianoc ohlasovať radostnú zvesť o Ježišovom narodení a zbierať 
príspevky na podporu misijných projektov.  

V roku 2011 sa zapojilo 1.286 farností a filiálok, navštívili vyše 80.000 rodín 
a vyzbierali 910.750,77 € na podporu projektov v Keni, Južnom Sudáne, Ugande, 
Etiópii a  projekty PMD. 

Viac info a prihláška: www.erko.sk;  www.dobranovina.sk, e-mail: dn@erko.sk 
eRko – Dobrá novina; Miletičova 7; 821 08 Bratislava 2; 0908/183 410 a 0911/249 358.  

5. TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov od 18. do 25. januára 2013 bude 
sprevádzaný hlavnou témou „Čo žiada od nás Boh?“ (Micheáš 6, 6-8). Liturgické 
usmernenie sa nachádza v Direktóriu 2013 str. 64. Pápežská rada na podporu jednoty 
kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok svetovej rady cirkví pripravili materiál na 
celý týždeň, ktorý nájdete na www.kbs.sk. 

6. DEKANSKÁ PORADA 

Oznamujeme vdp. dekanom, že dňa 30.01.2013 o 15:30 bude porada na 
arcibiskupskom úrade. Po jej skončení sa zúčastnia sv. omše ako je to uvedené 
v ďalšom bode. 

Do 20.01.2013 za svoj dekanát odovzdajú:  
v kancelárii ABÚ – štatistické výkazy, žiadosť o biskupskú službu, intenčné 

a kópiu krstnej matriky  
na ekonomickom oddelení – výkazy o hospodárení jednotlivých farností; 

a účtovné doklady zo svojej farnosti.  
Vyrovnajú podlžnosti za svoj dekanát za rok 2012. 
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7. VÝROČIE BISKUPSKEJ VYSVIACKY 

Dňa 30.01.2013 uplynie 20 rokov od biskupskej vysviacky J.E. Mons. Bernarda 
Bobera, arcibiskupa-metropolitu. Toto výročie si pripomenie slávením Eucharistie 
v katedrále sv. Alžbety v stredu 30.01.2013 o 18:00. Pozývame ku koncelebrácii 
a prosíme o modlitby. 

8. DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 

Dňa 2.02.2013 sa v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach bude 
sláviť deň zasväteného života. 
Program:  9:30 – sv. omša v seminárnom kostole  
               11:00 – prednáška          12:30 – obed a príležitosť k neformálnej komunikácii 

9. PÚTE 

I. Národná púť do Ríma 
Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že v rámci slávenia Roka sv. Cyrila  

a Metoda sa uskutoční Národná púť do Ríma. Jej program vyvrcholí v stredu 
27.02.2013. Podrobnejšie informácie budú dostupné na stránkach tkkbs.sk. 

II. Arcidiecézna púť  
V jubilejnom roku príchodu sv. Cyrila a Metoda bude v dňoch 25.-28.04.2013 púť 

pod vedením o. arcibiskupa Bobera, kde sa navštívia miesta: Nitra, Velehrad, Devín 
a ďalšie. Podrobný program v prílohe. 

10. PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA 

Ak vo vašej farnosti pôsobí misijný klub detí, mládeže alebo dospelých, nahláste 
kontakt klubu na: Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy, Štefan Kondis, 
moderátor, Hlavná 80, 080 01 Prešov; 0905/953 792 e-mail: pmdke@mail.t-com.sk. 

11. ŠTÚDIUM 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach ponúka 
bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v dennej aj externej forme:  

program Katolícka teológia pre budúcich kňazov alebo učiteľov náboženstva  
program Náuka o rodine sa zameriava na teologické základy kresťanskej rodiny 

v kontexte psychologických, sociálnych a kultúrnych rozmerov.   
program Sociálna práca vzdeláva budúcich pracovníkov v sociálnej sfére 

s dôrazom na kresťanské hodnoty, prioritu rodiny a misijný charakter. V tomto 
programe Teologická fakulta plánuje rozšíriť ponuku predmetov, v rámci ktorých si 
študenti sociálnej práce budú môcť vybrať oblasti ako je dobrovoľníctvo, 
špecializované poradenstvo, supervízia, špeciálne jazyky (posunková reč, rómsky 
jazyk) a pod. V rámci štúdia budú študentom ponúkané niektoré certifikované 
kurzy, psychosociálny výcvik ako aj odborná prax v sociálnych zariadeniach.  

Duchovnú starostlivosť študentov Teologickej fakulty zabezpečuje Univerzitné 
pastoračné centrum, ktoré sídli v jej priestoroch.  

Záujemcovia môžu podávať prihlášku do 31.03.2013. Plagát v prílohe. 
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12. MLÁDEŽ 

I. Fórum mladých 2013 
Víkendové pracovné stretnutie delegátov mladých z farností a spoločenstiev, kde 

sa diskutuje, počúva hlas mladých. Téma: „TY si RO(C)K VIERY“ – angl. skala. 
Fórum mladých sa uskutoční 15.-17.02.2013 v Prešove v priestoroch Gymnázia sv. 
Moniky. Prihláška a list s info v prílohe. 

II. Volejbalový turnaj mladých 
Turnaj sa uskutoční v sobotu 9.03.2013 v Prešove. Info o prihlasovaní na webe. 

Uzávierka prihlášok 28.02.2012.  

III. Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM)  
V sobotu 6.04.2013 sa uskutoční ADSM v športovej hale na Baštovej v Prešove.  
Svätý Otec Benedikt XVI. určil tému: „Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých 

národov" (porov. Mt 28, 19)  

IV. HLAS – Hľadáme Lídrov A Spoločenstvo 
Uzávierka návrhov na ocenenie lídrov a spoločenstiev v Košickej arcidiecéze 

(kňaz, laik, spoločenstvo), ktorí môžu byť motiváciou pre druhých, je do 28.02.2012. 

V. Svetové stretnutie mládeže 
Pozvite mladých do Rio de Janiero na Svetové stretnutie mládeže so Svätým 

Otcom v dňoch 23.-28.7.2013. Prihlášky a registrácia na www.rio13.sk 

VI. Národné stretnutie mládeže  
Paralelne so Svetovými dňami mládeže sa bude konať národné stretnutie 

mladých 26.-28.7.2013 v Ružomberku. Info a prihlasovanie na www.rio13.sk/r13 

VII. YOUCAT Košickej arcidiecézy  
V mesiacoch január – marec začneme prepisovanie YOUCATu mladými 

z jednotlivých farností, vloženie fotografií zo života konkrétnej farnosti, svedectvá 
a ankety. Výsledok – YOUCAT ako naše živé svedectvo – dar ADSM.  

Info o pripravovaných projektoch na www.premladez.sk, acm@rimkat.sk, 0918 630 866. 

13. ZÁPIS BIRMOVKY 

Farár, farský administrátor má zodpovednosť postarať sa o zápis udelenia 
sviatosti birmovania do knihy birmoviek vo svojej farnosti a o odoslanie birmovného 
lístka na zápis do knihy pokrstených farnosti krstu birmovanca. Má tak urobiť v čo 
najkratšom čase – do jedného mesiaca. Sú prípady, keď došlo k zanedbaniu tejto 
povinnosti. Na základe staršieho birmovného lístka alebo akéhokoľvek 
hodnoverného svedectva zo strany pobirmovaného, poznačte do knihy pokrstených. 
Od 1.01.2013 netreba k dodatočnému zápisu birmovky žiadať súhlas ABÚ. 

14. KONTAKTY 

rkfú Lemešany: 0948/292 954, lemesany@rimkat.sk 
rkfú Prešov – sídl. III: kancelaria@kralovnapokoja.sk, www.kralovnapokoja.sk  
rkfú Želmanovce: 054/38 10 843, Želmanovce 25, 086 44  Kuková, 

 farnostzelmanovce@gmail.com   
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15. PERSONALIA  

Dp. ŠTRONCER Andrej výp. duchovný pre dekanát Lipany od 3.10.2012 (1065/12) 
Dp. ANDREJ Ján uvoľnený z funkcie farára v Giraltovciach a prepožičaný do Pražskej 
arcidiecézy k 31.10.2012 (1056/12). 
 
Od 1.11.2012 
Dp. ENGEL Slavomír za stáleho patróna pri Metropolitnom tribunáli (1125/12). 
Dp. GAĽA Martin, kaplán Kračúnovce, za kaplána Lipany (1064/12) 
Dp. KASSAI Peter, admin. Želmanovce, za administrátora Turany n/O. (1054/12) 
Dp. MAGER Jozef, farár Turany nad Ondavou, za farára Giraltovce (1053/12) 
Dp. PEKÁR Jozef, kaplán Lipany, za administrátora Želmanovce (1055/12) 
Dp. SABOL Peter, notár Metropolitného súdu za stáleho patróna (1124/12). 
 
Od 1.11.2012 boli farskí administrátori menovaní za farárov v tej istej farnosti: 
Dp. FÁBRY Peter, Perín (1101/12) 
Dp. GNIP Martin, Zlatá Idka (1102/12) 
Dp. GURSKÝ Marián, Medzilaborce (1133/12) 
Dp. JALČÁK Miloš, Slovenská Kajňa (1103/12) 
Dp. JENČO Pavol, Podhorany (1104/12) 
Dp. JUHÁS Peter, Zbudské Dlhé (1105/12) 
Dp. KAPPAN Peter, Lastovce (1106/12) 
Dp. KORMOŠ Juraj, Nižný Hrabovec (1107/12) 
Dp. KOZÁK Jozef, Humenné – sv. Košických mučeníkov (1108/12) 
Dp. LAZOR Peter, Lemešany (1109/12) 
Dp. METIĽ Marek, Tibava (1110/12) 
Dp. MIHOK Jozef, Veľká Lodina (1112/12) 
Dp. PAĽOVČÍK Michal, Dlhé nad Cirochou (1113/12) 
Dp. PEKÁR Jozef, Želmanovce (1114/12) 
Dp. POLÁK Jozef, Soľ (1116/12) 
Dp. REČIČÁR Viliam, Remetské Hámre (1117/12) 
Dp. SEPEŠI Peter, Kamenica nad Cirochou (1119/12) 
Dp. SUPEK Milan, Koprivnica (1120/12) 
Dp. ŠČERBA Stanislav, Slivník (1121/12) 
Dp. ŠKVARLA Martin, Nižný Žipov (1122/12) 
Dp. TURÁK Miroslav, Ohradzany (1123/12) 
 
Od 1.12.2012 
Dp. JAKUBČIN František, farár v Parchovanoch, za výp. duchovného pre dekanát 

 Prešov II (1161/12). 
Dp. KOZÁK Jozef, menovaný za vicedekana dekanátu Humenné (1187/12). 
Dp. LUPČO Dušan, administrátor Hrubov, za farára Parchovany (1162/12). 
Dp. ROBA Rastislav, kaplán Humenné, za administrátora Hrubov (1163/12).  
Dp. PANČIŠIN Marek, kaplán Budkovce, za kaplána Humenné – Všetkých svätých  

(1167/12).  
Dp. VOJTEK Patrik, menovaný za vicedekana dekanátu Košice – východ (1187/12). 
P. FINTOR Irenej Maroš, OP odchádza z Košíc do Žiliny. 
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16. AKADEMICKÉ TITULY  

Dp. LOJAN Radoslav dosiahol dňa 26.06.2012 na University of Ottawa, ON, v Kanade 
akademický titul philosophiae doctor (PhD.) a na Saint Paul University, Ottawa, 
ON, v Kanade akademický titul Sacrae Theologiae Doctor (STD). Blahoželáme. 

17. SUSPENZIA 

JANCUSKO Stanislav suspendovaný 22.10.2012, kán. 1395 § 1; 1371.2° a 1333.   

18. ÚMRTIE 

Dp. Milan BALICA 
Narodil sa 6.06.1947 v Slovenskom Krivom. Na kňaza bol vysvätený 8.06.1975 

v Bratislave. Pôsobil: 1975 Zbudské Dlhé, 1978 Prešov, 1980 Široké, 1990 Tibava, 1991 
Nižná Šebastová, 2006 Dlhé nad Cirochou. 

Zomrel 7.11.2012 v Prešove. Pohrebné obrady v Slovenskom Krivom, farnosť 
Zbudské Dlhé, dňa 10.11.2012 vykonal Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita.  

Dp. Ján TKÁČIK 
Narodil sa 15.01.1936 v Hrabovci. Na kňaza bol vysvätený 8.06.1975 v Bratislave. 

Pôsobil: 1976 Snina, 1977 Prešov, 1977 Plavnica, 1979 Veľké Ozorovce, 1982 Tibava, 
1984 Zbudské Dlhé, 1990 Kobyly, 2000 Krivany, 2007 Veľká Lodina. 

Zomrel 11.11.2012 v Hrabovci. Pohrebné obrady v Hrabovci, dňa 14.11.2012 
vykonal Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita.  

Dp. Štefan ŠANTA 
Narodil sa 21.11.1942 v Cejkove. Na kňaza bol vysvätený 18.06.1972 v Bratislave. 

Pôsobil: 1972 Vranov n/T, 1973 Vechec, 1990 Zemplínsky Branč, 1995 Jankovce, 1996 
Trebišov, 1999 Vyšný Klátov, 2004 Trebišov.  

Zomrel 5.12.2012 v Trebišove. Pohrebné obrady v Cejkove, dňa 10.12.2012 vykonal 
Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita.  
  

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

19. SV. OMŠE NA ÚMYSEL ORDINÁRA 

I. Za rok 2012      
V prílohe je tlačivo, ktoré po vyplnení odovzdajte dp. dekanovi do 15.01.2013. 

II. Za rok 2013      
Všetci farári, farskí administrátori, kapláni a kňazi v osobitných službách diecézy 

(diecézna kúria, pastoračné centrá, duchovná správa nemocníc, seminár, teologická 
fakulta) odovzdajú milodar za 15 omšových štipendií z vlastného intencionára. Tým 
splnia povinnosť odslúženia sv. omší na úmysel ordinára. Povinnosť odovzdania 
uvedených milodarov sa nevzťahuje na kňazov na dôchodku, ktorí nie sú poverení 
pastoračnou službou; na rehoľníkov vo farskej pastorácii a na študentov v zahraničí. 

20. CELEBRET 

Celebret na rok 2013 dostávate v prílohe obežníka. Niektorí ho už dostali skôr. 
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21. EKONOMICKÉ 

I. Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti na rok 2013 
je v prílohe. Po vyplnení podpíšte a obratom zašlite na ekonom. oddelenie ABÚ.  

II. Preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím 
Žiadame tých, ktorí v priebehu roka 2012 získali preukaz občana s ťažkým 

zdravotným postihnutím, vydaný Úradom práce, aby nám to obratom oznámili, ak 
tak ešte neurobili (vzniká nárok na nižšie odvody poistného zo mzdy). 

III. Zdravotná poisťovňa  
Žiadame obratom nahlásiť zmenu zdravotnej poisťovne od 01.01.2013. 

IV. Zbierky 2013 
  

variab.symbol názov  zbierky dátum   

910 09 Katolícka univerzita 27.01.2013 

910 04 Podporný fond  
zvonček z jednej nedele zo všetkých sv. omší  a kostolov 

do 31.01.2013 

910 20 Charita – jar 17.02.2013 

910 22 Fond na ochranu cirkevného majetku do 31.03.2013 

910 02 Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota 29. a 30.03.2013 

910 03 Kňazský seminár 21.04.2013 

910 35 Masmédia 12.05.2013 

910 29 Cent sv. Petra 29.06.2013 

910 13 Zachráňme katedrálu 17.11.2013 

910 35 Rádio Lumen 22.09.2013 

910 06 Misie 20.10.2013 

910 11 Katechetický fond do 31.10.2013 

910 20 Charita – jeseň 1.12.2013 

910 16 Jasličky – prvý deň 25.12.2013 
 

Finančné prostriedky zo zbierky odošlite do 2 týždňov od konania zbierky. Zbierky – 
okrem zbierok na charitu – sa majú odviesť na účet ABÚ 243512/0200. Nezabudnite 
uviesť variabilný symbol zbierky a pri prevode z účtu aj špecifický symbol farnosti. 

V. Obežník ACAC – VS 91007  a Taxy – VS 91023 
Farnosti, ktoré majú vyplatiť taxy za rok 2012, dostávajú k tomu poukážku 

s uvedenou sumou. Uhradia poukážkou alebo prevodom do 31.01.2013. 
Poplatok pre odberateľov je 6,50 €. Farnosti platia po 10,- € z dôvodu príloh pre 

farnosti. Dp. farári uhradia za svojich kaplánov á 6,50 z farského fondu spoločnou 
poukážkou alebo bankovým prevodom. Poplatok vyplaťte do 15.05.2013. 
Neuhrádzajú: biskupské úrady a kňazi dôchodcovia mimo duchovnej správy.  

22. PONUKY 

I. Diár a mapa 
Na ekonomickom oddelení je možné zakúpiť si Kňazský diár na rok 2013 za 10,- € 
a Mapu Katolíckej cirkvi na Slovensku za 20,- €. 
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II. Ubytovanie v Ružomberku 
Študentské domovy KU v Ružomberku počas mesiacov júl a august poskytujú 

ubytovanie vo svojich zariadeniach za výhodné ceny pre jednotlivcov a skupiny. 
Bližšie info na internete: http://uszku.blogspot.sk/  

23. ŠTATISTICKÉ A KONCOROČNÉ VÝKAZY O HOSPODÁRENÍ 

I. Vo farnosti      
Farári/farskí administrátori majú v závere kalendárneho roka 2012 oboznámiť 

veriacich so súhrnným prehľadom o živote farnosti, ktorý má obsahovať správu 
o duchovno-pastoračnej oblasti a tiež finančné vyúčtovanie z darov, ktoré venovali 
Cirkvi ( kán. 1287 § 2), príjmy, výdaje a zostatok (aspoň tie najhlavnejšie položky). 
Koncoročné vyúčtovanie je potrebné pripraviť s farskou ekonomickou radou. 

II. Dekanovi odovzdať do 15.01.2013      
a) Vyplnený štatistický výkaz / tlačivo v prílohe 
b) Žiadosť o biskupskú službu (požehnanie kostola, birmovka, odpust a pod.) 
c) Svedectvo o odslúžených 15 sv. omšiach a milodar za ne a tiež za binované 
d) Kópiu krstnej matriky – opis krstov za rok 2012  
e) Výkaz o hospodárení – nie je prílohou obežníka; vytlačte ho zo stránky arcidiecézy: 

www.ke-arcidieceza.sk/dokumenty/formulare/, pod sekciou „Ekonomické“; alebo požiadajte oň 
na: jencik@rimkat.sk alebo na telefón. čísle 055/6828 234. 

III. Finančná uzávierka  
Do 15. januára 2013 dp. farári/farskí administrátori predložia dp. dekanovi na 

kontrolu denník príjmov a výdavkov a tiež účtovné doklady za rok 2012. 
Dekani pokladničný denník svojej farnosti predložia ekonomickému oddeleniu. 

24. KATECHÉZA 

Upozorňujeme kňazov – farárov, že sa vyskytujú prípady, kedy katechéti vyučujú 
predmet náboženstvo/náboženská výchova bez platnej kánonickej misie, resp. 
uplynul termín, ku ktorému bola udelená. Často si tento údaj nevšimne katechéta 
a ani škola. Bez platnej kánonickej misie nemôže katechéta vyučovať predmet 
náboženstvo/náboženská výchova. Upozorňuje na to Zákon č. 317/2009 Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch, § 6 ods. 1 písm. e. 
 

Radosť a svetlo Betlehemskej udalosti spolu s Božím požehnaním 
a príhovorom Panny Márie nech Vás sprevádzajú po celý Nový rok 2013. 

 
 
 
 

  Mons. Bernard  BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
   
  Mons. Juraj KAMAS 

  kancelár 

 


