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1. ÚVODNÉ SLOVO
Drahí bratia kňazi,
koniec školského roka chcem spojiť s poďakovaním voči vám a všetkým katechétom za
vyučovanie náboženstva a za farskú katechézu. Nie je ľahké pracovať s deťmi a mládežou.
Ale určite investícia do výchovy budúcej generácie stojí za to. Počas udeľovania sviatosti
birmovania som si všimol na tvárach mnohých mladých ľudí ich otvorenosť a nadšenie
pre život viery. Je našim spoločným želaním, aby neostali len spomienky na prvé sväté
prijímanie a na birmovku, ale aby tieto stretnutia s Kristom mali svoje pokračovanie vo
vedomí, že Pán dáva vzrast.
Začiatok letných prázdnin a dovoleniek neznamená ani pre kňaza, ani pre laikov
odpočinok od modlitby a duchovného života. Ba naopak, v Evanjeliu vidíme apoštolov
ako si išli odpočinúť s Ježišom. V tomto buďme ako duchovní pastieri vzorom, tak pokiaľ
ide o osobnú modlitbu ako aj o slávenie svätej omše. Nevynechávajme stretnutia s našim
Majstrom a na tieto stretnutia, zvlášť slávenia Eucharistie a sviatostí, napriek horúcemu
počasiu, prichádzajme vždy v kňazskom oblečení.
Personálne zmeny, ktoré po tieto dni uskutočňujete, prijmite s vedomím, že cez vášho
biskupa vás posiela k veriacim Ježiš Kristus, ktorého kňazstvo nosíme v sebe. Máme byť
jeho reprezentantmi, dobrými pastiermi, ktorí dokážu byť naplno so svojimi veriacimi.
Starší kňazi buďte vo všetkom príkladom pre mladších spolubratov.
S vďačnosťou voči Pánu Bohu prijímame rozhodnutie Svätého Otca Františka, že jeden
z nás – dp. Marek Forgáč – bol menovaný a bude vysvätený za biskupa. Sprevádzajme
jeho prvé kroky v novej službe svojimi modlitbami a ústretovosťou.
Nielen kňaz má byť vzorom muža modlitby pre ostatných, ale aj rodičia pre svoje deti
a farnosti pre okolitý svet. Od 1. júla Slovensko bude predsedať Rade Európskej únie
a istým spôsobom moderovať smerovanie Európy. Pre nás veriacich je to výzva, aby sme
svojimi modlitbami prispeli k duchovnej obnove nášho kontinentu, aby sme spôsobom
svojho života vydali svedectvo o duchovných hodnotách a o našom vzťahu k Ježišovi
Kristovi. Modlitba má svoj význam a svoju silu. Zjednoťme sa vo všetkých farnostiach
pokornou prosbou o požehnanie pre Európu a konkrétne v stanovené dni za jednotlivé
krajiny.
Príjemnú dovolenku a už teraz prijmite srdečné pozvanie na 1. septembra do katedrály
na vysviacku nášho nového pomocného biskupa.
arcibiskup
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2. NOVÝ POMOCNÝ BISKUP
Svätý Otec František vymenoval dňa 11. júna 2016 vdp. doc. PhDr. PsLic. Marka FORGÁČA,
PhD., doterajšieho prodekana Teologickej fakulty a duchovného správcu UPC v Košiciach,
za titulárneho biskupa diecézy Seleuciany a pomocného biskupa Košickej arcidiecézy.
I. Životopis
Marek Forgáč sa narodil 21. januára 1974 v Košiciach. Študoval na gymnáziu a v roku
1992 vstúpil do Kňazského seminára v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí, kde na
Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského vyštudoval základnú
teológiu. Za kňaza bol vysvätený 19. júna 1999 v Košiciach pre Košickú arcidiecézu.
Bol kaplánom vo farnostiach Trebišov (1999 - 2000), Snina (2000 - 2001) a Humenné
(2001- 2002) a kaplánom v Univerzitnom pastoračnom centre v Košiciach (2002 - 2004).
V rokoch 2004 - 2007 študoval na Inštitúte psychológie Gregorovej univerzity v Ríme. Od
roku 2007 až doteraz je duchovným správcom Univerzitného pastoračného centra
v Košiciach a zároveň prednáša pastorálnu psychológiu a psychológiu manželstva a
rodiny na Teologickej fakulte v Košiciach. Na tejto fakulte pôsobí od roku 2011 ako
prodekan pre vedu a výskum.
V rokoch 2008 - 2012 absolvoval doktorandské štúdiá na Filozofickej fakulte Trnavskej
univerzity v Trnave. V roku 2015 sa habilitoval ako docent na Teologickej fakulte
v Košiciach. Svoje odborné služby poskytuje pri prijímaní kandidátov do kňazských
seminárov a spolupracuje pri riešení manželských káuz na Metropolitnom súde. Je členom
presbyterskej rady a členom zboru konzultorov. Ovláda anglický, taliansky a nemecký
jazyk.
II. Vysviacka
Biskupská vysviacka Mons. Marka Forgáča sa uskutoční 1. septembra 2016 v Košickej
katedrále. Hlavným svätiteľom bude Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita;
spolusvätiteľmi budú: J. Em. Jozef kardinál Tomko a J. E. Mons. Mario Giordana,
apoštolský nuncius. Na túto slávnosť pozývame všetkých kňazov a zástupcov veriacich
z našich farností. Všetkým kňazom našej arcidiecézy príde osobitná pozvánka aj
s návratkou, ktorú v prípade svojej účasti obratom odošlite na arcibiskupský úrad.
III. Spomienka biskupa v Eucharistickej modlitbe
V eucharistickej modlitbe bude možné spomínať pomocného biskupa po jeho
vysviacke. Spomienka pomocného biskupa nie je povinná. Napríklad: II. eucharistická
modlitba: „s našim biskupom Bernardom a jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými
kňazmi a diakonmi.“ III. eucharistická modlitba: „nášho biskupa Bernarda a jeho pomocného
biskupa Marka, celý zbor biskupov“.
IV. Celodiecézne rekolekcie
Biskupská vysviacka v katedrále toho roku nahradí celodiecézne rekolekcie, ktoré
zvyknú bývať z príležitosti sv. Košických mučeníkov. Slávenie septembrovej Fatimskej
soboty zostáva v katedrále 3.09.2016 so začiatkom o 9:30, modlitba svätého ruženca a po
nej svätá omša.
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3. LITURGIA
I. Partikulárny kalendár
KBS rozhodla o doplnení partikulárneho kalendára (dekrét č. K-527/2014-1; 1.08.2014).
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí navrhované úpravy kalendára potvrdila
dekrétom zo dňa 5.11.2015 (Prot. N. 557/14).
Do partikulárneho kalendára slovenských rímskokatolíckych diecéz sa týmto
pridávajú nasledovné slávenia v stupni ľubovoľná spomienka:
4. mája
30. júla
18. augusta
5. októbra
16. októbra
25. októbra
4. decembra

sv. Floriána, mučeníka
bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice
sv. Heleny
sv. Faustíny Kowalskej, panny
sv. Gála, kňaza
sv. Maura, biskupa
sv. Barbory, panny a mučenice

Pri sláveniach týchto ľubovoľných spomienok, pokiaľ nie sú k dispozícii oficiálne
schválené vlastné texty, je treba použiť liturgické texty z príslušných spoločných častí.
Schválené úpravy vstúpili záväzne do platnosti od 1. júna 2016.
II. Benedikcionál
Schválený slovenský preklad časti Rímskeho rituála De benedictionibus vyšiel v roku
2007 a stal sa záväzným od 1.01.2008. Vydanie Benedikcionála z roku 2007 obsahovalo
preklad príslušného latinského vydania, chýbali však požehnania vlastné Slovensku. Preto
bola v roku 2009 na spôsob dodatku k Benedikcionálu „ad experimendum“ vydaná kniha
Požehnania, kde sú osobitné požehnania používané na Slovensku, dovtedy publikované
v direktóriách. Tieto texty následne prešli schvaľovacím procesom Konferencie biskupov
Slovenska a Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí.
Definitívne nebola schválená celá kniha Požehnania z roku 2009, ale len 14 vybraných
požehnaní, ktoré sú vlastné Slovensku a neobsahoval ich Benedikcionál z rok 2007.
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí dekrétom č. 102/14 zo dňa 6.11.2015
udelila „recognitio“ týmto formulárom požehnaní uvedeným v knihe Požehnania:
Požehnanie rodín na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
Požehnanie koledníkov
Požehnanie hrdla na spomienku sv. Blažeja
Požehnanie adventného venca
Požehnanie betlehemov
Požehnanie vody, soli, kriedy a tymianu na Zjavenie Pána
Požehnanie domu v období slávnosti Zjavenia Pána
Požehnanie veľkonočných pokrmov
Požehnanie viníc na sv. Urbana
Požehnanie bylín a kvetov na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie
Požehnanie farskej budovy alebo pastoračného centra
Požehnanie domu nádeje
Požehnanie symbolov obce alebo mesta (erbu, vlajky a pečate)
Požehnanie pamätnej tabule

s. 23-28
s. 29-33
s. 35-36
s. 99-103
s. 105-108
s. 177-181
s. 177-181
s. 183-188
s. 205-209
s. 211-212
s. 229-234
s. 239-244
s. 251-254
s. 255-258
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Tieto formuláre sú „typické“ pre slovenský jazyk a úradné pre používanie v liturgii.
Možno ich hneď používať ako oficiálne liturgické texty. Pri slávení ostatných požehnaní je
potrebné použiť schválené texty z knihy Benedikcionál (SSV, 2007).
III. Lekcionár II
Liturgická komisia KBS pripravila obnovený slovenský preklad druhého zväzku
Lekcionára, ktorý obsahuje čítania a medzispevy na férie v Adventnom, Vianočnom,
Pôstnom a Veľkonočnom období a čítania na sviatky a spomienky svätých pripadajúce na
tieto liturgické obdobia. KBS obnovený preklad Lekcionára II schválila na 73. plenárnom
zasadaní v dňoch 6. – 8.11.2012 a Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí ho
potvrdila dekrétom dňa 4.11.2015 (Prot. N. 153/13/L).
Toto vydanie treba považovať za „typické“ pre slovenský jazyk a úradné pre
používanie v liturgii. Texty Lekcionára II možno používať hneď po vydaní, záväznými sa
stávajú od Prvej adventnej nedele v roku 2016.
4. MISIONÁRI MILOSRDENSTVA NA SLOVENSKU
Svätý Otec František menoval misionárov milosrdenstva. V prípade záujmu
o duchovnú službu ich môžete pozvať do svojej farnosti.
Kapucíni na Slovensku: bratislava@kapucin.sk, 02/59 303 800
br. Félix Ján Tkáč OFMCap. (Bratislava – Rača)
br. Damián Marian Szulowski OFMCap. (Bratislava)
br. Jakubrafael Patay OFMCap. (Žilina)
Rehoľa menších bratov – františkánov
br. František Xaver Olbert OFM (Trnava), ferolbert@gmail.com, 0911 311 575, 0905 254 547
br. Juraj Andrej Mihály OFM (Bratislava), abmofm@gmail.com, 0910 966 778
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi
P. Michal Zamkovský CSsR (Podolínec), michalzamkovsky@gmail.com, 052/43 912 54
P. Peter Hertel CSsR (Kostolná – Záriečie), p.hertel@centrum.sk, 032/64 992 32
P. Jozef Mihok CSsR (Banská Bystrica – Radvaň), mihokjozef@gmail.com, 048/ 41 61 553
5. POSVÄTNÝ STAV
I. Diakonát
10. júna 2016 Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup, v Košickej katedrále vysvätil za
diakonov pre Košickú arcidiecézu:
Pavol BUJŇÁK, Jozef FUŇAK, Lukáš IMRICH, Dominik PLAVNICKÝ
II. Presbyterát
11. júna 2016 Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita, v Košickej katedrále
vysvätil za kňazov pre Košickú arcidiecézu:
Branislav BABJAK Mathias GOČIK
Marián JAKLOVSKÝ
Michal BODNÁR
Dušan HARVILIK Štefan NEBESŇÁK
25. júna 2016 J. Em. Mons. Christoph Schönborn OP, kardinál, viedenský arcibiskup,
v dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach vysvätil za kňazov pre
rehoľu dominikánov: Rafael Marek TRESA OP, Alan Ján DELY OP, Samuel Peter LOVÁS OP.
25. júna 2016 Mons. Antal Majnek OFM, mukačevský biskup, v kostole sv. Jozefa v
Prešove vysvätil za kňaza pre rehoľu františkánov Cypriána Marka BOBÁKA, OFM.
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6. MODLITBY
I. Za blahorečenie Anny Kolesárovej
Blíži sa záverečná fáza procesu beatifikácie, preto je potrebné posilniť naše modlitby za
jeho pozitívny výsledok. V prílohe dostávate prosby, ktoré môžete pridať k spoločným
modlitbám veriacich a modlitbu za blahorečenie Božej služobnice Anny Kolesárovej.
II. Za formovanie Európy podľa kresťanských princípov
Po poludňajšej modlitbe Anjel Pána je možné pridať nasledujúcu modlitbu:
Otče náš...
Modlime sa: „Nech zostúpi Duch Svätý a obnoví tvárnosť zeme! Nech obnoví tvárnosť krajín
nášho kontinentu, aby sa kresťanské dedičstvo národov Európy nielen zachovalo, ale i posilnilo,
zveľadilo a povzbudilo všetkých, ktorým záleží na ľudskej dôstojnosti a vzájomnom rešpekte. O to
prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.“
Matka milosrdenstva, oroduj za nás! Svätí patróni Európy, orodujte za nás!
III. Duchovné predsedníctvo Slovenska „Zo srdca Slovenska“
Slovenská republika bude od 1.7.2016 do 31.12. 2016 predsedať Rade Európskej únie. Je
to príležitosť predstaviť našu krajinu, jej duchovné dedičstvo a tradície.
Cieľom iniciatívy „Zo srdca Slovenska“ je modliť sa v určených dňoch za jednotlivé
krajiny Európskej únie a takýmto spôsobom prispieť k duchovnej obnove nášho
kontinentu. Plagát s listom predsedu KBS a prosby budú zaslané do farností.
7. PÚTE - ODPUSTY
I. Gaboltov – celodiecézna púť
sobota 16.07.2016 sv. omša 18.00 J. E. Mons. Bernard Bober, 21.00 (novokňazi)
nedeľa 17.07.2016 sv. omša 10.30 J. E. Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup
Spovedanie:
sobota 16.07. 2016: 10:00-12:00 každý kto môže
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 17.07. 2016: 6:00-8:30 každý kto môže
8:30-10:30 dekanáty: Bardejov, Humenné, Prešov I., Stropkov
II. Stropkov
nedeľa 10. júla o 10:30 sv. omša – Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup
III. Veľký Šariš
nedeľa 10. júla o 10:30 sv. omša – Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita
IV. Skalka pri Trenčíne – Púť zdravotníckych pracovníkov
sobota 16. júla o 10:30 sv. omša – Mons. Milan Lach, biskup
Púť organizuje Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pod vedením pána biskupa Lacha.
V. Rómska púť do Gaboltova
nedeľa 7. augusta, 16:00 sv. omša – Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita
VI. Púť mužov do Gaboltova
nedeľa 21. augusta o 16:00 sv. omša – Mons. Jozef Haľko, biskup
Jednotlivé programy sú zverejnené na stránke pútnických miest a www.ke-arcidieceza.sk
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8. UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
Teologická fakulta v Košiciach organizuje vzdelávanie – Univerzita tretieho veku
(UTV) v Košiciach a v Prešove. Ide o formu celoživotného vzdelávania, ktorá účastníkom
umožňuje uspokojiť ich záujmy v oblasti katolíckej teológie a filozofie.
Štúdium trvá 6 semestrov; je organizované formou sústredení raz týždenne s tromi
prednáškami. Po absolvovaní študent získa osvedčenie (certifikát).
Prihlásiť sa môžu starší ako 40 rokov s maturitou. Prijímacie skúšky sa nekonajú.
Prihláška je na: http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/teologicka-fakulta;
www.ktfke.sk, alebo si ju môžu vyzdvihnúť na sekretariáte Teologickej fakulty, Hlavná
89, 1. poschodie, č. dverí 106/D, tel. 055/6836 100. Poplatok za rok štúdia je 30 eur. Termín
prihlásenia: do 30.09.2016. Písomné prihlášky je potrebné zaslať na adresu: Teologická
fakulta – UTV, Hlavná 89, 041 21 Košice.
9. PERSONALIA
Od 1.03.2016
Dp. BEDNÁR Peter, kaplán Šarišské Michaľany za kaplána Veľký Šariš (147/16)
Dp. JEREMIÁŠ Ladislav, kaplán Veľký Šariš za kaplána Košice – sv. Alžbeta (146/16)
Od 15.06.2016
Dp. FORGÁČ Marek, uvoľnený z funkcie duchovného správcu vysokoškolskej
a univerzitnej mládeže v Košiciach (726/16)
Dp. JURČ Marcel ustanovený za duchovného správcu pre vysokoškolskú a univerzitnú
mládež v Košiciach (727/16)
Od 1.07.2016
I. Farári
Dp. BUJDOŠ Ján z farnosti Horovce preložený za farára do farnosti Fintice (501/16)
Dp. JANIČ Anton z farnosti Hubošovce za farára do farnosti Prešov – sídl. III (504/16)
Dp. KAPPAN Peter z farnosti Lastovce za farára do farnosti Nižná Sitnica (510/16)
Dp. KURINEC Milan z farnosti Kokošovce za farára do farnosti Horovce (512/16)
Dp. REVÁK Cyril z farnosti Nižná Sitnica za farára do farnosti Nižný Slavkov (513/16)
Dp. VAŇO Ľubomír z farnosti Nižný Slavkov za farára do farnosti Kokošovce (509/16)
II. Administrátori
Dp. DUBÓCZI Milan, duchovný správca nemocnice v Prešove za administrátora farnosti
Hubošovce (506/16)
Dp. NEMEC Peter, kaplán farnosti Vranov nad Topľou – juh za administrátora farnosti
Turany nad Ondavou (553/16)
Dp. RADVANSKÝ Ladislav za administrátora farnosti Ličartovce (508/16)
Dp. SEMAN Tibor, kaplán farnosti Moldava nad Bodvou za administrátora farnosti Veľký
Kamenec (554/16)
Dp. SMOTER Rudolf, kaplán Vranov n/T – juh za administrátora farnosti Tibava (507/16)
Dp. ŠOLTIS Peter, kaplán farnosti Božieho milosrdenstva v Košiciach za administrátora
farnosti Lastovce (511/16)
Dp. ZÁLEHA Marcel, kaplán Sečovce za administrátora farnosti Mokroluh (561/16)

ACAC 2 (2016) - 8

III. Kapláni
Dp. BERGER Edvin, kaplán Prešov – Sekčov do farnosti Trebišov (590/16)
Dp. GAZDA Peter, po štúdiách v Ríme za kaplána do farnosti Prešov – Solivar (574/16)
Dp. GAZDAČKO Martin, kaplán Michalovce I. do farnosti Prešov – Sekčov (555/16)
Dp. HUDÁK Ján, kaplán Trebišov do farnosti Ľubiša (576/16)
Dp. JALČÁK Miloš, výp. duchovný Ondavské Matiašovce do farnosti Veľký Šariš (570/16)
Dp. JANIČ Jozef, kaplán Hubošovce do farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove (505/16)
Dp. JURAŠKO Jozef, kaplán Bardejov – sv. Egíd do farnosti sv. Dominika Savia
v Košiciach (572/16)
Dp. KAČMÁR Štefan, kaplán Bardejov – sv. Egíd do farnosti Všetkých svätých
v Humennom (556/16)
Dp. KOCÚRKO Ján, kaplán Trebišov do farnosti Božieho milosrdenstva Košice (569/16)
Dp. KORMANÍK Tomáš, kaplán Sabinov do farnosti Narodenia Panny Márie
v Michalovciach (568/16)
Dp. LABANC Peter, kaplán Snina – Sv. Kríža do farnosti Svätej Rodiny v Košiciach (558/16)
Dp. LIŠKA Miroslav, kaplán Humenné – Všetkých svätých do farnosti Sabinov (559/16)
Dp. MAJERNÍK Peter, misie Tanzánia za kaplána do farnosti Šarišské Michaľany (577/16)
Dp. MURAJDA Martin, kaplán Ľubiša do farnosti Svätého Kríža v Snine (560/16)
Dp. NAGY Gustáv, kaplán Moldava nad Bodvou do farnosti Giraltovce (571/16)
Dp. ONDREJ Dalibor, kaplán Košice – sv. Dominik Savio do UPC v Košiciach (573/16)
Dp. POLČA Branislav, kaplán Humenné – sídl. III. do farnosti sv. Egída v Bardejove (567/16)
Dp. PRŮŠA Adrián, kaplán Giraltovce do farnosti Všetkých svätých v Humennom (563/16)
Dp. PUŠKÁŠ Marcel, administrátor farnosti Mokroluh do farnosti sv. Františka vo
Vranove nad Topľou (552/16)
Dp. REVICKÝ Blažej, kaplán Prešov – Kráľovná pokoja do farnosti Valaliky (564/16)
Dp. SABOL Peter, kaplán Košice – Krásna do farnosti Hubošovce (566/16)
Dp. SVAT Tomáš, kaplán Valaliky do farnosti sv. Egída v Bardejove (557/16)
Dp. ŠTIEBER Peter, kaplán Šaca do farnosti sv. Gorazda a spol. v Košiciach (565/16)
Dp. VANDŽURA Pavol, CM, kaplán Solivar do farnosti sv. Alžbety v Košiciach (591/16)
Dp. VOĽANSKÝ František, kaplán Košice – Svätá Rodina do farnosti Košice – Šaca (562/16)
IV. Novokňazi – kapláni
Dp. BABJAK Branislav do farnosti Trebišov (674/16)
Dp. BODNÁR Michal do farnosti Košice – Krásna (670/16)
Dp. GOČIK Mathias do farnosti sv. Františka vo Vranove nad Topľou (672/16)
Dp. HARVILIK Dušan do farnosti Moldava nad Bodvou (675/16)
Dp. JAKLOVSKÝ Marián do farnosti sv. Košických mučeníkov v Humennom (671/16)
Dp. NEBESŇÁK Štefan do farnosti Sečovce (673/16)
V. Rôzne
Dp. BARLAŠ Jozef, kaplán farnosti sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach na štúdium
kánonického práva do Ríma (517/16)
Dp. BEDNÁR Peter, kaplán Veľký Šariš za výp. duchovného nemocnice v Prešove (575/16)
Dp. BÖÖR Roland, farár farnosti Rad ukončenie excurrenda Veľký Kamenec (586/16)
Dp. ČONTOFALSKÝ Rudolf, farár Ličartovce za výpomocného duchovného dekanátu
Prešov – Solivar (502/16)
Dp. DRONZEK Jozef, farár Prešov – sv. Mikuláš ukončenie excurrenda Fintice (592/16)

ACAC 2 (2016) - 9

Mons. DUGAS Jozef, dekan, riaditeľ DKD Veľký Šariš, uvoľnený z funkcie farára farnosti
Kráľovnej pokoja v Prešove (503/16)
Dp. DVOROVÝ Rastislav, za výpomocného duchovného pre dekanát Trebišov (725/16)
Dp. KASSAI Peter, administrátor Turany n/O menovaný za výpomocného duchovného
dekanátu Košice – Juh (588/16)
Dp. METIĽ Marek, farár farnosti Tibava na štúdium kánonického práva do Ríma (516/16)
Dp. STANKO Marcel, za duchovného správcu nemocnice a rektora nemocničnej kaplnky
sv. Jozefa Moscatiho v Prešove (682/16)
Dp. SZALAY László, farár Veľká Ida, zrieknutie sa úlohy obhajcu manželského zväzku pri
Košickom metropolitnom súde (521/16)
VI. Diakonská prax (680/16)
Dp. BUJŇÁK Pavol farnosť Svätej Rodiny v Košiciach
Dp. FUŇAK Jozef farnosť Narodenia Panny Márie v Michalovciach
Dp. IMRICH Lukáš farnosť sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach
Dp. PLAVNICKÝ Dominik farnosť sv. Mikuláša v Prešove
VII. Zmeny v rehoľných komunitách
Dominikáni (OP) k 1.07.2016
odchádzajú: P. ĎUBEK Pavol Filip a P. HRIC Peter Charbel
do komunity v Košiciach prichádzajú
P. DELY Ján Alan, P. HUSOVSKÝ Ján Antonín
P. LOVÁS Peter Samuel, P. TRESA Marek Rafael
Františkáni (OFM) k 1.07.2016
P. BOBÁK Cyprián Marek prichádza do komunity v Prešove
Jezuiti (SJ) k 1.08.2016
odchádzajú: P. BENKOVSKÝ Ján a P. GOČALA Róbert
do komunity v Košiciach prichádzajú: P. PUSS Alexander a P. RINDOŠ Jaroslav
do komunity v Prešove prichádzajú: P. PILARČÍK Ľubomír a P. ŠUPPA Jozef
Karmelitáni (OCD)
odchádza: P. BEBEN Pawel od 1.05.2016
do komunity v Košiciach - Lorinčíku prichádzajú ŠTEVKOV Ján a P. KRÓL Bogdan
Premonštráti (O.Praem) k 1.07.2016
odchádza: P. BANYKÓ Attila Joachim
Saleziáni (SDB) k 1.07.2016
odchádzajú:
P. BOKA Pavol z komunity v Košiciach – Tri Hôrky
P. KORMANČÍK Štefan z komunity v Košiciach – Kalvária
P. ČERVEŇ Anton z komunity v Bardejove – Vinbarg
prichádzajú:
P. DEGRO Pavol – Košice – Luník IX
P. RIŠKO Viliam – Bardejov – Vinbarg
P. TURANSKÝ Štefan – Košice – Kalvária
na iné miesto pôsobenia v rámci arcidiecézy k 1.10.2016
P. BEŠENYEI Peter z komunity v Košiciach – Luník IX do Humenného
P. MIKO Ladislav z komunity v Humennom do Košice – Tri Hôrky
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10. POĎAKOVANIE
I. Dobročinné diela Svätého Otca
Štátny sekretariát nám zaslal list z 12.02.2016, v ktorom ďakuje veriacim našej arcidiecézy
za zbierku Dobročinné diela Svätého Otca vo výške 45.783,25 €, ktorú sme poslali na podporu
apoštolskej činnosti Najvyššieho veľkňaza Františka.
II. Boží hrob
Kongregácia pre východné cirkvi nám listom zo dňa 20.04.2016 vyslovuje vďačnosť za
zbierku v našej arcidiecéze pre Svätú Zem, ktorú konáme pod názvom „Boží hrob“.
Z Košickej arcidiecézy sme odoslali 64.446,82 €.
Veľmi rád vám oznamujem tieto poďakovania. Je vhodné, aby ste ich tlmočili svojim
veriacim.
11. ZBIERKA „BOJ PROTI HLADU“
Vincentínska rodina na Slovensku organizuje 10. ročník zbierky „Boj proti hladu“
k zmierneniu utrpenia hladných a negramotných chudobných ľudí. Hlavným príjmom
zbierky je predaj medovníkových srdiečok počas septembra. Ďalšie spôsoby podpory sú:
a) zaslanie SMS správy s textom: DMS VINCENT na číslo 877 (cena jednej správy 2 €);
b) príspevok na bankový účet v Poštovej banke: 20286026/6500.
12. PRÍPRAVA NA MANŽELSTVO
Komisia pre pastoráciu rodín ponúka víkendový Kurz prípravy na manželstvo pre
snúbenecké páry. Túto formu ponúkame zvlášť pre tie páry, ktoré nemôžu absolvovať
prípravu vo farnosti kvôli študijnému, či pracovnému pobytu, alebo z iných dôvodov.
Kurzy budú v penzióne Augustineum v Bardejovských kúpeľoch v termínoch:
od štvrtka 1.09.2016 (nástup večer) do nedele 4.09.2016
od štvrtka 17.11.2016 (nástup večer) do nedele 20.11.2016 (kurzy končia obedom)
Snúbenci majú zabezpečený nocľah (oddelene muži a ženy), stravu a kurz; cena za
ubytovanie a stravu podľa cenníka penziónu. Prihlasovanie cez formulár na stránke
www.augustineum.sk, kde sú ďalšie informácie.
13. MLÁDEŽ
I. FREKVENCIA
25. – 27. 8. 2016 pešia púť mladých z Prešova do Levoče na konci prázdnin: ďakovať za
prázdniny a vyprosiť si potrebné milosti do nového školského roka.
II. ADAŠ
Animátorská škola - kurz pre mladých, korí chcú pomáhať vo farnosti s prácou pre
mládež. Kurz otvárame od septembra. Prihlasovanie a bližšie info na www.premladez.sk.
III. Domček - Vysoká nad Uhom
11. – 15. 8. 2016 8. festival radosti od 15. rokov s témou SDM: Blahoslavení milosrdní,
lebo oni dosiahnu milosrdenstvo (Mt 5, 7)
26. 7. , 8. 8. 2016 Púť rodín
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14. PRACOVNÉ ZOŠITY NÁBOŽENSTVA
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR o nefinancovaní pracovných zošitov
náboženstva pre školský rok 2016/2017 objednávky, ktoré ste realizovali cez Edičný portál
Ministerstva školstva sú neplatné. Edičný portál ich zo zákona nemôže posunúť inému
subjektu, preto ich treba zadať znova na portáli www.pracovnyzosit.sk.
Od 1.06.2016 je cena pracovných zošitov 1,60 eur za kus. Poštovné pri objednávke
20 eur a viac hradí vydavateľstvo DON BOSCO. Do sumy 20 eur bude vo výške 2,99 eur.
Pracovné zošity bude možné uhradiť formou dobierky alebo prevodom na účet.
Objednávky pracovných zošitov sú vybavované priebežne od 15.06.2016.
15. KAPLNKY
Kaplnka UPC v priestoroch Kňazského seminára sv. Karola Boromejského
a Teologickej fakulty Katolíckej univerzity bola zrušená 18.05.2016 (654/16).
16. ZMENY V ADRESÁRI
rkfú Kostoľany nad Hornádom: 0911 806 327
17. ZRUŠENIE REHOĽNÉHO DOMU
Kongregácia sestier dominikánok ruší od 25.07.2016 komunitu sestier a Dom
sv. Ruženy z Limy v obci Bačkov.

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

