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1. ÚVODNÉ SLOVO  

 
Drahí bratia kňazi 

sú tu opäť sviatky Narodenia Pána, koniec starého a začiatok nového  
občianskeho roka. Naši veriaci sú zídení vo svojich rodinách v atmosfére Vianočnej 
radosti, pokoja a lásky. Ako ich duchovní otcovia sme s nimi. Privádzame ich bliţšie 
k Jeţišovi zvlášť adventným sviatostným zmierením a sviatočnými bohosluţbami. 
Pamätajme tieţ na to, ţe niektorí veriaci vzdialení od aktívneho ţivota viery si práve 
cez sviatky nájdu cestu do kostola, čosi ich vedie k Bohu. Urobme všetko preto, aby 
chvíle v spoločenstvách farskej rodiny boli pre kaţdého povzbudením vo viere, 
uistením o Boţej láske a dobrote, duchovnou posilou spätou s nádejou do ďalších 
dní, aby boli radostné a slávnostné.  

 Pre nás kňazov je to čas aj zvýšenej námahy: hodiny v spovednici, príprava 
homílií, eucharistické slávenia a koncoročné uzávierky, ku ktorým obeţník prináša 
niekoľko potrebných informácií. Koniec roka 2010 je pre mňa tieţ ukončením prvého 
polroka v sluţbe diecézneho biskupa. Nová zodpovednosť, nové úlohy, nové 
stretnutia. Chcem sa vám poďakovať za vašu pozornosť a za vašu podporu. Cením si 
kaţdú vašu pomocnú ruku podanú pre dobro našej arcidiecézy a všetko, čo robíte 
pre spásu zverených veriacich. Naše úsilie a námaha majú byť zacielené na Jeţiša 
Krista, všetko má patriť jemu: kňaz i farnosť, biskup i diecéza.  

 Pri otvorení Roka sv. Ondreja v našej arcidiecéze som zopakoval myšlienku 
Svätého Otca Benedikta XVI., ţe Jeţišov učeník skôr ako bude evanjelizovať iných, 
má byť s Jeţišom, má byť jeho znalcom. Preto okrem rôznych aktivít počas Roka sv. 
Ondreja vychádzajúcich či uţ z centra arcidiecézy alebo z vlastnej iniciatívy farnosti, 
je tu jedno osobitné pozvanie pre nás kňazov: intenzívne byť s Jeţišom, zostať 
u neho.  

Mnohokrát sme v tej našej pastorácií uponáhľaní – treba byť s ním.  
Inokedy sme unavení, smutní, nepochopení – treba byť s ním.  
V dňoch radosti a úsmevu, vo všedných i slávnostných – byť s ním.  
Vo chvíľach kríz, pokušení, keď sa dostaví neúspech – byť s ním.  
Keď reflektory v kostole zhasnú a nastúpi pocit samoty – byť s ním. 
Kňaz nemôţe jestvovať a pôsobiť bez Jeţiša Krista. 

 Posielam vám svoj prvý pastiersky list, ktorým sa chcem prihovoriť našim 
veriacim, aby sme sa počas Roka sv. Ondreja, súkromným i spoločným čítaním 
Svätého Písma, znova nadchli za Jeţiša a urobili ţivším naše svedectvo viery. 

 Bratia kňazi, vám a vašim veriacim prajem, aby v celom Novom roku Slovo 
Pánovo – vždy a všade inšpirovalo vaše myšlienky, slová a skutky.  

 
 

 Mons. Bernard Bober  
 arcibiskup-metropolita 
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2. ROK SV. ONDREJA 

I. Dekrét o vyhlásení Roka sv. Ondreja v Košickej arcidiecéze 

Dejiny našej arcidiecézy dosvedčujú, ţe všetci jej pastieri spolu s kňazmi a veriacimi 
laikmi mali vo veľkej úcte sv. Ondreja a zvlášť z príleţitosti jeho sviatku sa 
zjednocovali v košickej katedrále na spoločných rekolekciách. 

Na začiatku mojej sluţby nového diecézneho biskupa Košickej partikulárnej cirkvi 
po konzultácii s kňazmi zídenými na dekanskej porade a presbyterskej rade a tieţ 
s vedomím Apoštolského nuncia na Slovensku, Mons. Mária Giordanu, 

na slávu Trojjediného Boha, k úcte patróna arcidiecézy a pre spásu našich duší 
vyhlasujem Rok svätého Ondreja 

ktorý sa začína 27. novembra 2010 a bude trvať do 30. novembra 2011. 

Rok sv. Ondreja pre celú arcidiecézu je príleţitosťou podľa vzoru tohto apoštola ísť 
za Kristom a byť s ním, a potom nanovo a lepšie priblíţiť evanjeliové posolstvo 
dnešnému svetu. Je to výzva k duchovnej obnove zameranej na posilnenie viery, na 
povzbudenie k svätosti a opravdivému spoločenstvu všetkých členov diecéznej 
rodiny, ktorej nemôţe chýbať misijné nadšenie privádzať druhých ku Kristovi 
vrátane tých, ktorí síce boli pokrstení, ale neboli zatiaľ dostatočne evanjelizovaní. 

Rok sv. Ondreja zameraný na naše prebývanie s Pánom v častom kontakte s Boţím 
slovom a na pozývanie iných k nasledovaniu Krista bude zároveň našou spoločnou 
prípravou na to, aby sme časť z posvätných relikvií nášho nebeského patróna mohli 
natrvalo uchovávať v Košickej katedrále, ktorá je nepretrţite duchovným centrom 
našej partikulárnej cirkvi a poskytuje mnoho príleţitosti vytvárania jednoty medzi 
sebou a s Jeţišom Kristom. 

Pozývam všetky farnosti, diecézne inštitúcie, rehole a hnutia, aby sa vlastnými 
iniciatívami zapojili do aktívneho preţívania Roka sv. Ondreja a spoločnou 
modlitbou vyprosovali Boţie poţehnanie a pomoc Ducha Svätého. 

V Košickej katedrále 27. novembra 2010 v deň konania celodiecéznych kňazských 
rekolekcií z príleţitosti sviatku patróna arcidiecézy sv. Ondreja, apoštola. 

 Mons. Bernard BOBER, arcibiskup – metropolita 

3. REKOLEKCIE 

Januárové rekolekcie budú podľa niţšie uvedeného harmonogramu. Niektoré 
dekanáty ich budú mať spolu. Budú venované oboznámeniu sa s lectio divina za 
pomoci biblistov z teologickej fakulty. Tieţ budú k dispozícii tlačené materiály 
k Roku sv. Ondreja pripravené diecéznym katechetickým úradom. 

Ut 11.01. Humenné a Snina Michalovce Trebišov 
St  12.01. Košice: Stred, Západ a Východ Prešov II. a Sabinov Prešov I. a Solivar 
Št  13.01. Moldava a V. Kapušany Vranov n/T. Košice – Juh  
Pi   14.01. Lipany  Bardejov  Stropkov 
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4. PRESBYTERSKÁ RADA 

I. Zloţenie 
Od 20.11.2010 bola ustanovená nová presbyterská rada na obdobie piatich rokov: 
Členovia na základe úradu: 

Mons. Stanislav STOLÁRIK biskup – generálny vikár; Mons. Peter HOLEC súdny vikár; Mons. 
Zoltán PÁSZTOR biskupský vikár; Dp. Vladimír ŠOSTÁK biskupský vikár; Dp. Ján URBAN 
moderátor – riaditeľ ABÚ; Mons. Juraj KAMAS kancelár; Dp. František KATRIŇÁK rektor 
kňazského seminára. 

Členovia zvolení kňazmi: 
Dp. Juraj JURICA kaplán UPC Košice; Dp. Stanislav PAVÚK farár Ohradzany; Dp. Juraj 
RENDEŠ farár Drienov; Dp. Marek FORGÁČ duchovný správca UPC Košice; Dp. Ján DUDIČ 
špirituál v kňazskom seminári; Mons. František ŠÁNDOR dekan-farár Košice–sv. Alžbety; Dp. 
Tomáš ČAP dekan-farár Torysa; Mons. Marián ČIŢMÁR dekan-farár Ptičie; Dp. Štefan 
FARKAŠ farský administrátor Pušovce; Dp. Pavol BUGOŠ farár v Ražňanoch. 

Členovia menovaní: 
Mons. Pavol DRÁB, kanonik-prepošt; Mons. Bartolomej GÁBOR dekan-farár Moldava n/Bod.; 

Mgr. Peter GAZDA tajomník TF KU   (prot. č. 1169/10).  
 

II. Zasadanie 
Dňa 24.11.2010 sa zišla presbyterská rada na prvom zasadaní s nasledujúcim 

programom:  1. Ustanovenie presbyterskej rady – odovzdanie dekrétov 
2. Oboznámenie sa so štatútom presbyterskej rady 
3. Rok sv. Ondreja pre Košickú arcidiecézu 
4. Utvorenie skupiny kňazov-farárov na prerokovanie odvolania alebo preloţenia 
farára : Mons. Bartolomej Gábor, Mons. František Šándor, Mons. Marián Čiţmár, dp. 
Juraj Rendeš, dp. Tomáš Čáp, dp. Eugen Jurkovič, dp. Peter Kentoš, dp. Pavol Ščerba, 
dp. Michal Šuško, dp. Juraj Valluš.   
 

III. Poďakovanie 
O. arcibiskup ďakuje za pomoc kňazom, ktorí ako členovia predchádzajúcej 

presbyterskej rady svojimi radami pomáhali pri riešení otázok týkajúcich sa správy 
arcidiecézy. V súlade so štatútom  (b.3) predchádzajúca PR zanikla uvoľnením úradu 
diecézneho biskupa. 

5. DUCHOVNÉ CVIČENIA 2011 

Duchovné cvičenia pre kňazov našej arcidiecézy budú v termíne 10.-14.10.2011. 
Exercitátor: P. Jozef Šuppa, SJ. 

Tieţ budú spolu s kňazmi z iných diecéz v termíne 21.-25.03.2011 s exercitátorom 
P. Jozefom Šuppom SJ.   

Prihlášky posielajte priamo na  Kapitul, s.r.o, prevádzka Charitný domov, 059 81 
DOLNÝ SMOKOVEC 19;  052/442 26 30,  0905/918 664,  info@charitatatry.sk. Platiť 
sa bude šekom mesiac vopred. Ak si vykonáte duchovné cvičenia inde, zašlite o tom 
potvrdenie na ABÚ. 

 

mailto:info@charitatatry.sk
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6. SV. OMŠE NA ÚMYSEL ORDINÁRA 

I. Za rok 2010 
V prílohe je tlačivo, ktoré je potrebné vyplniť a odovzdať dp. dekanovi do 

15.01.2010. 

II. Za rok 2011 
Všetci farári, farskí administrátori, kapláni a kňazi v iných sluţbách arcidiecézy 

(bod III) odovzdajú 15 omšových štipendií na ABÚ za odslúţené sv. omše z vlastného 
intencionára kňaza. Tým splnia  povinnosť odslúţenia sv. omší na úmysel ordinára. 

III. Povinnosť odslúţiť sv. omše na úmysel ordinára  
vzťahuje sa na farárov, farských administrátorov, kaplánov a kňazov v osobitných 

sluţbách arcidiecézy (diecézna kúria, pastoračné centrá, duchovná správa nemocníc, 
seminár, teologická fakulta). 

nevzťahuje sa na kňazov na dôchodku, ktorí nie sú poverení pastoračnou sluţbou; 
na rehoľníkov vo farskej pastorácii (KE – Šaca, Gaboltov, Vranov – Sever, Michalovce 
II., Bardejov – Vinbarg, Leles) a na  študentov v zahraničí.  

7. PERSONALIA  

Dp. TAKÁČ Radoslav, kaplán vo Veľkom Šariši uvoľnený pre Ordinariát OS a OZ 
SR od 10.10.2010 (prot. č. 636/10). 

Dp. MIHOK Jozef, SDB, kaplán v Raslaviciach, bol inkardinovaný do Košickej 
arcidiecézy od 1.11.2010 (prot. č. 1125/10).  

Dp. GNIP Jozef menovaný za vicedakana dekanátu Trebišov od 1.11.2010 (prot. č. 
1135/10). 

Dp. ANDREJKO Radovan, kňaz exarchátu Srbsko a Čierna Hora, menovaný za 
výpomocného duchovného v Stropkove od 15.11.2010 (prot. č. 1138/10).  

Mons. DRÁB Pavol ustanovený za sudcu metropolitného tribunálu na 5 rokov do 
1.9.2015 (prot. č.  1158/10). 

Dp. HARAKAĽ Michal, kaplán v Košiciach – sv. Alţbety za kaplána v Košiciach – 
sv. Rodiny (prot. č. 1171/10). 

8. ÚMRTIE 

Dp. Andrej GRIVALSKÝ 
Narodil sa 3.11.1932 v Niedzici. Na kňaza bol vysvätený 24.6.1953 v Bratislave. 

Zomrel 29.6.2010. Pohrebné obrady 31.10.2010 v Plavči vykonal Mons. Stanislav 
Stolárik, pomocný biskup.  

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

9. KOMISIE  

Komisia pre novú evanjelizáciu ustanovená 21.10.2010                            (Prot. 1104/10) 

predseda: dp. Vladimír ŠOSTÁK 
členovia: Mons. Anton Fabián, Ing. Jaroslav Fabián, dp. Marek Forgáč, dp. Igor 

Giboda, dp. Vladimír Juhás, dp. Juraj Jurica, dp. Jozef Kozák, P. Juraj 
Pigula, OSA. 
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Komisia pre pastoráciu rodín ustanovená 25.10.2010                                 (Prot. 1115/10) 

predseda: dp. Vladimír ŠOSTÁK 
členovia: dp. Ladislav Cichý, dp. Štefan Novotný, P. Pavol Michalka, SDB, Blaţej 

Vaščák, Richard Kucharčík, Iva Mocáková, Mária Hricová, Katarína 
Nováková, Iveta Slavkovská, Mária Slivková, Lucia Pečovská. 

 
Komisia pre posvätný stav a ministéria ustanovená 9.11.2010                (Prot. 1148/10) 

predseda: Mons. Stanislav STOLÁRIK, biskup 
členovia: Mons. Pavol Dráb, Mons. Juraj Kamas, dp. Imrich Degro,  

dp. František Katriňák, dp. Peter Ruţbarský. 

10. MANŢELSTVO  

Dňa 9.04.2010 vstúpil do platnosti nový predpis pápeţa Benedikta XVI., ktorý 
vyšiel v motu proprio Omnium in mentem (AAS 7.01.2010). Dosiaľ platilo, ţe katolík, 
ktorý odpadol od Cirkvi formálnym úkonom, nebol viazaný povinnosťou uzavrieť 
manţelstvo kánonickou formou. Od 9.04.2010 platí, ţe kto sa stal katolíkom, je 
katolíkom navţdy, i keby formálne odpadol od Cirkvi. V prípade manţelstva je teda 
stále viazaný kánonickou formou.  

11. KATECHÉZA 

I. Biblická olympiáda 
Predmetom vedomostnej súťaţe je Prvá kniha Samuelova a Evanjelium podľa Lukáša.  

II. Výtvarná súťaţ: „Biblia očami detí a mládeţe“ 
Prebieha súbeţne s vedomostnou súťaţou. Môţu sa jej zúčastniť ţiaci od 

materských škôl aţ po stredné školy. Predmetom tvorivosti sú tie isté knihy ako na 
vedomostnú súťaţ. Propozície nájdete  na stránke DKÚ: www.dku-ke.rimkat.sk. 

III. Katechetický fond 
Pripomíname farnostiam poţiadavku na úhradu do katechetického fondu za ţiaka 

na náboţenstve v škole na území farnosti á 0,50 € do 31.10.2010. Platbu treba 
realizovať s uvedením variabilného symbolu 91011 v termíne. Farnosti, ktoré ešte 
nerealizovali úhradu, nech tak urobia do konca roka 2010. 

12. MLÁDEŢ 

I. Ponúka projektov Arcidiecézneho centra mládeţe v Prešove  
kontakt: www.premladez.sk, e-mail: acm@rimkat.sk, 0918 630 866. 

– Internetová súťaž: „Poznaj sv. Ondreja“: na stránke www.premladez.sk ACM kaţdý 
týţdeň uverejní súťaţnú otázku. 

– Volejbalový turnaj mladých Košickej arcidiecézy, prihlasovanie do 20.01.2011  

– Konferencia o pastorácii mládeže - 26..03.2011 v Prešove, téma: Sprevádzanie 
mladého človeka v kontexte novej evanjelizácie.  

– HLAS - Oceňovanie lídrov a spoločenstiev v Košickej arcidiecéze. Uzávierka 
prihlášok do 28.02.2011. 
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– Futbalová miniliga, tzv. Miništrantská futbalová liga. Víťaz dekanátneho kola 
postúpi do diecézneho kola, ktoré sa bude konať v jeseni toho istého roka.  

– Kresťanský cykloklub IRIS pri ACM Prešov – cieľom je podchytiť mladých 
prostredníctvom cyklistiky a cez pravidelné stretnutia, kurzy a športové akcie. 

– Misijný tím: mladí ľudia od 18 do 25 rokov, ktorí na vlastnej koţi zaţili Boha. Čo 
je naším cieľom? Navštevovať farnosti našej arcidiecézy, byť pre birmovancov, 
mladých, či farské spoločenstvá a slúţiť evanjelizáciou či duchovnou obnovou. 
Chceme hovoriť o našich osobných skúsenostiach. Ak máte záujem o návštevu 
misijného tímu vo vašej farnosti - kontakt: acm@rimkat.sk 

II. Svetové stretnutie mládeže 

XXVI. svetové dni mládeţe v Madride 2011 so Svätým Otcom 16. - 21. 08. 2011. 
Motto: "Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi, upevnení vo viere" (por. Kol 2, 7). Pre 
Košickú arcidiecézu máme rezervovaných 200 miest. Kontaktný e-mail pre 
záujemcov z našej arcidiecézy je domadridu@gmail.com. Košická arcidiecéza si vybrala 
za partnerskú diecézu v Španielsku Alicante.  

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 26. svetovému dňu mládeţe, 
podrobnejšie informácie, program a moţnosť registrácie:  www.madrid2011.sk 

13. ŠTATISTICKÉ A KONCOROČNÉ VÝKAZY O HOSPODÁRENÍ 

I.  Vo farnosti 
Všetci farári/farskí administrátori majú v závere kalendárneho roka 2010 

oboznámiť veriacich so súhrnným prehľadom o ţivote farnosti. Tento prehľad má 
obsahovať správu o duchovno-pastoračnej oblasti a tieţ finančné vyúčtovanie 
z darov, ktoré veriaci darovali Cirkvi (kán. 1287 § 2), príjmy, výdaje a zostatok 
(aspoň tie najhlavnejšie poloţky). Koncoročné vyúčtovanie je potrebné pripraviť 
v spolupráci s farskou ekonomickou radou. 

 
II. Dekanovi odovzdať do 15.01.2011 (najlepšie na januárových rekolekciách)  

a) Vyplnené tlačivo – štatistický výkaz         
b) Výkaz o hospodárení 
c) Ţiadosť o biskupskú sluţbu (požehnanie kostola, birmovka, odpust a pod.)  
d) Svedectvo o splnení sv. omší na úmysel ordinára za rok 2010  
e) Štipendia za binované sv. omše za rok 2010  
f) Kópiu krstnej matriky – opis krstov za rok 2010  

 
III. Finančná uzávierka 
Do 15. januára 2011 dp. farári/administrátori prinesú na kontrolu za rok 2010 

svojmu dekanovi denník príjmov a výdavkov a tieţ účtovné doklady, tzn. 
pokladničné doklady, výpisy z bankových účtov, faktúry – došlé a odoslané tak, aby 
bolo moţné skontrolovať súlad medzi vystavenými dokladmi a zaúčtovanými 
poloţkami. Farnosti, ktoré účtujú v starom type Denníka príjmov a výdavkov, nech 
si vyţiadajú starý typ výkazu na jencik@rimkat.sk alebo na tel. čísle 055/6828 234 
Dekani pokladničný denník svojej farnosti predloţia ekonomickému oddeleniu. Tieţ 
doručia výkazy o hospodárení jednotlivých farností a sumárnu správu o zistených 
skutočnostiach v hospodárení farností – do 28.01.2010, v ten deň bude porada 
dekanov na ABÚ o 10:00. 
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14. EKONOMICKÉ 

I. Zbierky 2011 
 

variab.symbol názov zbierky dátum 

91009 Katolícka univerzita 30.01. 
91004 Podporný fond do 31.01. 

zvonček z jednej nedele zo všetkých sv. omší a kostolov 

91020 Charita I. 13.03. Prvá pôstna nedeľa  
91002 Boţí hrob 22–24.04. Veľký piatok a Biela sobota 
91003 Kňazský seminár 15.05. Nedeľa Dobrého Pastiera  
91035 Masmédiá   5.06. Siedma veľkonočná nedeľa  
91029 Halier sv. Petra 29.06. Slávnosť sv. Petra a Pavla  
91050 Augustineum   7.08. 
91035 Rádio Lumen 18.09. 
91006 Misie 23.10. Misijná nedeľa 
91011 Katechetický fond 10/11 30.10. DKÚ určí konkrétnu sumu 
91020 Charita II. 27.11. Prvá adventná nedeľa 
91016 Jasličky 25.12. Prvý vianočný deň  

 
Zbierku odošlite najneskôr do dvoch týţdňov od jej vykonania na účet ABÚ 

243512/0200. Zbierky na charitu sa majú odviesť na účet Arcidiecéznej charity 
v Košiciach. Nezabudnite uviesť variabilný symbol konkrétnej zbierky a pri prevode 
z účtu aj špecifický symbol farnosti (viď príloha ACAC). Pre tých, ktorí posielajú 
zbierku šekom, šeky budú distribuované v prvom obeţníku roka 2011. 
 

II. Fond na ochranu cirkevného majetku 
Ţiadame všetkých farárov/administrátorov, ktorí nezaslali vyplnené tlačivo 

„Zoznam objektov pre príspevok do Fondu na ochranu cirkevného majetku“, aby tak 
urobili najneskôr do 31.12.2010. 

 
III. Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2010 
Bliţšie informácie v prílohe (ţiadosť a vyhlásenie). 

 
IV. Dovolenka za rok 2010 a 2011 
Ţiadame všetkých kňazov, aby si dovolenku za rok 2010 vyčerpali do 30.06.2011 

a dovolenku za rok 2011 je potrebné vyčerpať do 30.12.2011 s tým, ţe do 
nasledujúceho roka je moţné preniesť najviac 5 dní dovolenky. 
 

V. Predčasný dôchodok 
Tí, ktorí uţ v súčasnosti majú priznaný predčasný dôchodok alebo ho budú mať 

priznaný do 31.12.2010, budú sa musieť rozhodnúť do 28.02.2011, či chcú poberať 
dôchodok alebo mzdu. Dôleţité je svoju voľbu oznámiť na ekonomické oddelenie 
ABÚ do 31.01.2011. Ak sa rozhodnete naďalej pracovať, Sociálna poisťovňa Vám 
predčasný dôchodok po 28.02.2011 nevyplatí. 
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VI. Dočasná pracovná neschopnosť (PN-ka) 
Po vystavení  „Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti“ lekárom je dôleţité na 

zadnej strane v časti „Vyhlásenie poistenca“ podpísať a poslať do 3 pracovných dní 
na ekonomické oddelenie ABÚ. Na potvrdení nech je uvedený správny názov 
zamestnávateľa: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice. 

Ak si súčasne uplatňujete nárok na nemocenské z viacerých poistení, to znamená 
aj na školách, ste povinní od lekára vyţiadať a následne predloţiť potvrdenie 
o dočasnej pracovnej neschopnosti kaţdému zamestnávateľovi. 

15. CHARITA  

Prosíme vás, aby ste venovali zvýšenú pozornosť Výzve na podporu Hospicu 
v Bardejovskej Novej Vsi. Výzva je v prílohe. Oboznámte s ňou svojich veriacich. 

16. ŠTÚDIUM  

Kňazi, ktorí majú záujem o licenciátne štúdium na pápeţských univerzitách 
v Ríme, nech do 15. januára 2011 napíšu ţiadosť a odošlú na arcibiskupský úrad. 
O štúdium je moţné sa uchádzať najskôr po ukončení troch rokov v pastorácií, je 
potrebné ovládať cudzí jazyk, a v ţiadosti uviesť moţné odbory štúdia. 
 

 
Radosť a svetlo Betlehemskej udalosti spolu s Boţím poţehnaním 

a príhovorom Panny Márie nech Vás sprevádzajú  po celý Nový rok 2011. 
 
 
 
 

  Mons. Bernard  BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
   
  Mons. Juraj KAMAS 

  kancelár 

 

 


