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1. SLOVO ARCIBISKUPA 

Bratia kňazi,  
záver občianskeho roka nás spontánne vedie k vďačnosti za prežité dni. S týmto 

postojom si v našich kostoloch chceme pokľaknúť pred nášho Boha a Pána, Ježiša Krista, 
prítomného v Eucharistii. Z mnohých požehnaní pre našu arcidiecézu chcem spomenúť 
predovšetkým jubileum sv. Košických mučeníkov, ktoré sa prežívalo vo všetkých našich 
farnostiach. Ich hrdinské svedectvo sa stalo novým impulzom pre obnovenie našej 
vernosti Kristovi. Celý život kresťana je sústredený práve na osobu Ježiša Krista. On je 
Pánom dejín a Vykupiteľom človeka. To preto s takou intenzívnosťou a dôstojnosťou 
slávime jeho narodenie a v priebehu liturgického roka ďalšie udalosti spásy s najväčším 
dôrazom na Veľkú noc.  

 

Ježiš Kristus je tým, ktorý nás povolal do svojej služby. Rozhodli sme sa byť s ním, pre 
neho žiť a pracovať – nech by to stálo čokoľvek. Ako jeho nasledovníci a priatelia všetkým 
tým, čo robíme a ako žijeme, vydávame o ňom svedectvo. A nielen my kňazi, ale aj naši 
veriaci. Keď sa po tieto dni pozrieme v našich kostoloch s otvorenými očami, chápajúcim 
pohľadom a milosrdnou láskou na nich, sú pre nás kňazov veľkým povzbudením. 
Mnohokrát sú bežcami, ktorí nás ťahajú dopredu každodennou svätosťou svojho života. 
K vďačnosti, ktorú im na záver roka prejavíte, pridajte, prosím, aj moju vďačnosť. 
A samozrejme ďakujem každému jednému z vás. Za to viditeľné a niekedy aj nebadané, 
čo ste urobili v uplynulom roku pre rozšírenie Božieho kráľovstva v ľudských srdciach.  

 

Nový rok 2020 bude pre nás spojený s 25. výročím svätorečenia Košických mučeníkov, 
tiež uplynie 25 rokov od povýšenia diecézy na arcidiecézu. Okrem toho bude to rok 
Božieho slova a Jubilejný loretánsky rok. Želám nám všetkým, aby sme s radosťou - 
a odvážim sa povedať - aj s určitou zvedavosťou denne otvárali, čítali Sväté písmo a svoju 
službu, rozhodnutia a životné postoje inšpirovali Božím slovom. Tak budeme ešte viac 
hodnovernejšími svedkami Ježiša Krista. Panna Mária nech nám v tom pomáha. Do jej 
materinskej starostlivosti a lásky zverujem vás všetkých.  

 
 
 
arcibiskup 
 

2. MIMORIADNA ZBIERKA  

Pre rodiny postihnuté výbuchom plynu v Prešove sa v našej arcidiecéze uskutoční 
zbierka na sviatok Svätej rodiny 29. decembra 2019 pri každej sv. omši vo všetkých 
kostoloch. O zbierke informujte veriacich. Zbierku odošlite do 10.01.2020 na účet Košickej 
arcidiecézy SK54 0200 0000 0000 0024 3512, VS 910 60. Poštový poukaz je v prílohe. 

3. ROK BOŽIEHO SLOVA 

Konferencia biskupov Slovenska prijala návrh predsedu Katolíckej biblickej federácie, 
ktorým je kardinál Luis Antonio G. Tagle, a od Prvej adventnej nedele 1.12.2019 sa slávi 
Rok Božieho slova trvajúci do 30.09.2020, kedy si pripomenieme tisíc šesťsté výročie smrti 
svätého Hieronyma. Rok Božieho slova je príležitosťou k prehĺbeniu záujmu o Sväté písmo.  
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4. NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA  

Svätý Otec František apoštolským listom motu proprio Aperuit illis ustanovil „Nedeľu 
Božieho slova“, ktorá sa bude pravidelne sláviť v 3. nedeľu liturgického obdobia cez rok. 

5. JUBILEJNÝ LORETÁNSKY ROK 

Pápež František schválil Jubilejný loretánsky rok od 8. decembra 2019 do 10. decembra 
2020 pri príležitosti 100. výročia vyhlásenia Panny Márie za patrónku letectva. Motto roka 
je: „Leťme k výšinám“.  

Mons. Fabio Dal Cin, arcibiskup: „Loretánske jubileum bude príležitosťou k znovuobjaveniu 
úcty k Panne Márii z Loreta. Svätý dom z Nazareta je náboženským prvkom, pretože je miestom, 
kde sa narodila a kde vyrastala Panna Mária, kde žila Svätá rodina. Je však aj silným prvkom 
všeobecného antropologického symbolizmu: odvoláva sa na hodnoty, korene, ktoré si každý človek 
nesie so sebou. ... Veteráni Prvej svetovej vojny žiadali pápeža o schválenie osobitnej ochrany 
Panny Márie. Prvé lietadlá sa v tej dobe nazývali „lietajúcimi domami“ a tak myšlienky prirodzene 
smerovali k Svätému domu v Lorete, ktorý podľa tradície priletel do Loreta z Nazareta. Zveriť 
Panne Márii všetkých tých, čo používali lietadlo, bolo teda úplne prirodzené. 

6. SPOMIENKA PANNY MÁRIE Z LORETA 

Svätý Otec František 7.10.2019 dekrétom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu  
sviatostí rozhodol, že do všeobecného Rímskeho kalendára bude zapísaná ľubovoľná 
spomienka Panny Márie z Loreta na 10. decembra. Každoročné slávenie má napomáhať 
všetkým napodobňovať cnosti dokonalej učeníčky Evanjelia, Panenskej Matky Márie. 
V Lorete majú pôvod známe mariánske Loretánske litánie.  

7. DUCHOVNÉ CVIČENIA  

13. – 17.01. 2020  "S anjelom k prázdnemu hrobu: Spirituálne čítanie knihy Tobiáš" 
Exercitátor: Róbert Lapko, moderátor C-SBBS 

21. – 25.09. 2020  "Ľudia evanjelia - ľudia radosti"  
Exercitátor: Peter Ceľuch, špirituál Kňazského seminára v Košiciach.  

Prihlasovanie: Penzión Augustineum, 086 31 Bardejovské Kúpele 63, 0948 681 682  

8. ŠTATISTICKÉ VÝKAZY A FORMULÁRE 

Dekanovi odovzdať do 25.01.2020 
a) Vyplnený štatistický výkaz / tlačivo v prílohe 
b) Svedectvo o odslúžených 15 sv. omšiach a milodar za ne a tiež za binačné  
c) Kópiu krstnej matriky – opis krstov za rok 2019 

9. DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 

Dňa 1.02.2020 bude Deň zasväteného života. 
Program:  9.30 – sv. omša v dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie 

11.00 – prednáška – Mons. Marek Forgáč, biskup: 
Zasvätený život a vzťahový charakter človeka 

12.30 – obed a neformálna komunikácia.  
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10. DEKANSKÁ PORADA 

Oznamujeme vdp. dekanom, že 29.01.2020 o 10.00 bude dekanská porada na ABÚ.  
Do 29.01.2020 doručia na ABÚ štatistické výkazy, intenčné a kópie krstnej matriky.  

11. EKONOMICKÉ 

I. Dovolenka za rok 2019 a rok 2020 
Dovolenku za rok 2019 (prenesených 5 dní) vyčerpajte do 31.03.2020. Čerpanie 

dovolenky z roka 2020 nahláste počas celého roka, najneskôr do 31.10.2020.  

II. Dočasná pracovná neschopnosť (PN-ka) 
Po vystavení  „Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti“ lekárom je dôležité: 
- príslušné časti potvrdenia, na zadnej strane v časti „Vyhlásenie poistenca“, podpísať  

a neodkladne poslať do 3 pracovných dní na ekonomické oddelenie ABÚ,  
- na potvrdení uvádzať správny názov zamestnávateľa – Košická arcidiecéza, 

(nie: Arcibiskupský úrad; farský úrad a pod.), 
- ak si uplatňujete nárok na nemocenské z viacerých poistení, t.j. aj na školách, ste 

povinní predložiť potvrdenie o  pracovnej neschopnosti každému zamestnávateľovi 
s rovnakým dátumom začiatku a konca práceneschopnosti. 

III. Zmeny  
V prípade výmeny občianskeho preukazu, zmeny zdravotnej poisťovne, priznania 

invalidného a starobného dôchodku; pri uzatváraní ďalšieho pracovného pomeru (škola – 
náboženstvo) je zamestnanec povinný nahlásiť to neodkladne na ekonomické oddelenie 
ABÚ 055/68 28 231, sabolova@abuke.sk. 

IV. Zbierky 2020 
  

variab. symbol názov  zbierky dátum   

910 09 Pastorácia mládeže ACM/UPC 19.01.2020 

910 04 Podporný fond zvonček z nedele zo všetkých sv. omší  do 31.01.2020 

 Charita – jar 1.03.2020 

910 02 Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota 10. - 11.04.2020 

910 03 Kňazský seminár 3.05.2020 

910 35 Masmédia 24.05.2020 

910 29 Dobročinné diela Svätého Otca 28.06.2020 

910 35 Rádio Lumen 20.09.2020 

910 06 Misie 18.10.2020 

910 13 Dobročinná zbierka sv. Alžbety 15.11.2020 

 Charita – jeseň 29.11.2020 

910 16 Jasličky – prvý deň 25.12.2020 
 

Finančné prostriedky zo zbierky odošlite do 2 týždňov od konania zbierky. Zbierky – 
okrem zbierok na charitu – sa majú odviesť na účet SK54 0200 0000 0000 0024 3512. 
Nezabudnite uviesť variabilný symbol a pri prevode z účtu aj špecifický symbol farnosti. 

V. Obežník ACAC – VS 910 07  a Taxy – VS 910 23 
Farnosti, ktoré majú vyplatiť taxy za rok 2019, dostávajú k tomu poukážku s uvedenou 

sumou. Uhradia poukážkou alebo prevodom do 31.01.2020. 
Poplatok pre odberateľov ACAC 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 
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poukážkou alebo bankovým prevodom. Poplatok vyplaťte do 15.05.2020. Neuhrádzajú: 
biskupské úrady a kňazi dôchodcovia, ktorí nie sú v pastorácii vo farnostiach. 

VI. Finančná uzávierka  
Do 25.01.2020 dp. farári/farskí administrátori predložia dp. dekanovi na kontrolu 

účtovné doklady, Denník príjmov a výdavkov za rok 2019 a tiež Výkaz o hospodárení 
v dvoch vyhotoveniach. Archiváciu z programu Step 2002 (všetky 4 vygenerované súbory) 
odošlú elektronicky na adresu archivaciastep@abuke.sk. 

Dekani predložia účtovné doklady, Denník príjmov a výdavkov za rok 2019 a tiež 
Výkaz o hospodárení v dvoch vyhotoveniach na ekonomické oddelenie ABÚ najneskôr do 
29.01.2020. Archiváciu z programu Step 2002 (všetky 4 vygenerované súbory) odošlú 
elektronicky na adresu archivaciastep@abuke.sk.  

Dekani doručia výkazy o hospodárení všetkých farností svojho dekanátu v dvoch 
vyhotoveniach na ekonomické oddelenie Arcibiskupského úradu. 
Tlačivo výkazu vytlačí priamo program Step 2002. 

VII. Karta Doxx 
Od 1.1.2020 sa mení forma poskytovania stravných lístkov pre zamestnancov Košickej 

arcidiecézy. Papierová forma stravných lístkov bude nahradená elektronickou formou 
(platobná karta Doxx). Výhody: rýchle bezkontaktné platby, možnosť prevodu medzi 
dvoma Doxx – kartami, bezplatný online účet na prehľad transakcií.  

Doxx karty budú distribuované v priebehu januára na  jednotlivé dekanáty.  

VIII. Filiálne obce  
Košická arcidiecéza požiadala Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR o výmaz 

údajov (IČO) filiálok zo štatistického registra ku dňu 31.12.2019. 
Filiálky od 1.1.2020 nemôžu v praxi vystupovať v právnych vzťahoch samostatne 

(napr. nadobúdať majetky, uzatvárať zmluvy, žiadať granty a pod.), nakoľko takéto 
právne vzťahy sú neplatné pre neexistenciu právnej subjektivity filiálok. Uzatváranie 
právnych vzťahov je výlučne v kompetencii farností, do pôsobnosti ktorých filiálky patria. 

IX. Pokyny pre účtovníčku  
V osobitnej obálke v prílohe obežníka je list pre účtovníka/čku farnosti, ktorý jej 

odovzdajte. Sú v ňom informácie ohľadom evidovania majetku farnosti v účtovníctve.  

12. LIKVIDÁCIA LEPRY 

Likvidace lepry ako cirkevná právnická osoba bola zriadená pražským arcibiskupom 
1.11.2010. Jej poslaním je podporovať liečbu malomocenstva a tuberkulózy a konať osvetu 
pomocou rôznych stretnutí, prednášok a besied. Na podnet kardinála Dominika Duku sa 
slovenskí biskupi na 91. plenárnom zasadnutí v novembri 2018 vyjadrili, že pokladajú za 
primerané, aby sa aj na Slovensku umožnilo rozšírenie časopisu „Misionář malomocných“. 
Časopis prináša misijné a charitatívne posolstvo s možnosťami konkrétnej pomoci.  

13. PRÍPRAVA NA MANŽELSTVO 

Arcidiecézne centrum pre rodinu ponúka víkendové kurzy prípravy na manželstvo 
(piatok až nedeľa) s ubytovaním v týchto termínoch:  
6. - 8.03. 2020 Augustineum, Bardejovské kúpele; 8. - 10.05. 2020 Kláštor Minoritov, Brehov 

Prihlasovanie a bližšie informácie na stránke www.rodina.rimkat.sk., kde sú v ponuke 
aj ďalšie kurzy plánované v Košiciach. Tiež pozrite www.domanzelstva.sk. 

http://www.likvidacelepry.cz/O-nas/Kdo-jsme/
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14. TEOLOGICKÁ FAKULTA 

I. Študijné programy 2020/21: 
- bakalársky: sociálna práca, sociálna filozofia, náuka o rodine, učiteľstvo predmetu 

náboženská výchova, učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácií, učiteľstvo filozofie v 
kombinácií, učiteľstvo etickej výchovy v kombinácií 

- magisterský: katolícka teológia, sociálna práca, sociálna filozofia, náuka o rodine, 
učiteľstvo predmetu náboženská výchova, učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácií, 
učiteľstvo filozofie v kombinácií, učiteľstvo etickej výchovy 

- doktorandský: katolícka teológia 
Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 30.04.2020; na 

doktorandské do 31.05.2020. Je potrebné vyplniť e-prihlášku (stránka www.tf.ku.sk). Viac 
informácii nájdete na www.tf.ku.sk. 

II. Deň otvorených dverí na TF KU: 4. február 2020 
Všetky informácie sú na stránke www.tf.ku.sk 

15. PERSONALIA 

Dp. ALBIČUK Štefan, dekan, farár Vranov nad Topľou – sv. František, menovaný aj za 
administrátora farnosti Michalok od 15.12.2019 (1332/19) 

Dp. BABJÁK Anton, menovaný za výpomocného duchovného pre farnosť Ruskov 
od 15.12.2019 (1330/19) 

Dp. GABZDIL Miroslav, farský administrátor Michalok, menovaný za výpomocného 
duchovného pre farnosť Sabinov od 15.12.2019 (1330/19) 

Dp. KURINEC Milan, farár farnosti Horovce, zrieknutie sa úradu farára a menovaný za 
výpomocného duchovného pre dekanát Lipany k 10.12.2019 (1302/19) 

Dp. NEMEC Peter, kaplán Prešov – Solivar, menovaný za kaplána Michalovce – Narodenie 
Panny Márie od 5.11.2019 (1216/19) 

Dp. VAĽKO Jozef, kaplán Ruskov, za farára farnosti Horovce od 10.12.2019 (1303/19) 

16. AKADEMICKÉ HODNOSTI 

Dp. ONDREJ Dalibor dosiahol dňa 27.08.2019 na Katolíckej univerzite v Ružomberku 
akademický titul  licenciát teológie (ThLic.). K úspechu blahoželáme. 

17. STRETNUTIE „KŇAZI PRE MLADÝCH“ 

Vo štvrtok 30. januára 2020 sa v priestoroch Kňazského seminára a TF v Košiciach 
uskutoční stretnutie kňazov angažujúcich sa v pastorácii mládeže s biskupom Marekom 
Forgáčom pod názvom „Kňazi pre mladých“. Na stretnutie sú pozvaní kňazi pracujúci 
v mládežníckych centrách (UPC Košice a Prešov, ACM, Pastoračné centrum bl. Anny 
Kolesárovej), kňazi vykonávajúci duchovnú službu na katolíckych školách, ako aj tí, 
ktorým leží na srdci pastoračná starostlivosť o mládež. Téma stretnutia: Spolupráca 

s laikmi. Na stretnutie sa môžete prihlásiť do 15.1.2020 dp. P. Hraboveckému 0907 286 002 
alebo hrabovecky@gmail.com. Pri nahlásení potvrďte aj účasť na obede. Program stretnutia: 

  9.00 – sv. omša v kaplnke KS (ku koncelebrácii si prineste albu a bielu štólu) 
10.00 – zhodnotenie záverov z predošlého stretnutia 
10.10 – pohľad laikov na spoluprácu s kňazmi: 
RNDr. Marcel Tkáč, riaditeľ Spojenej katolíckej školy sv. Mikuláša v Prešove 
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Peter Štupák, spoločenstvo Maranatha a Drahomíra Kucková, eRko, Škola snúbencov 
11.00 – diskusia v skupinách     12.30 – závery diskusie, zhodnotenie 
13.00 – obed (jeden stravný lístok) 

18. POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM 

Záujemcovia o postgraduálne štúdiá (denná aj externá forma) nech pošlú písomnú 
žiadosť do konca januára 2020 na adresu o. arcibiskupa. Týka sa to aj tých, ktorí už 
žiadosti poslali v minulosti.  

V žiadosti je potrebné uviesť špecifikáciu štúdia, o ktoré uchádzač prejavuje záujem: 
vednú oblasť štúdia, formu štúdia (denná/externá), adresu vzdelávacej inštitúcie; uvedú 
stupeň znalosti cudzích jazykov, doterajšie aktivity v oblasti záujmu, absolvované štúdia 
a kurzy po skončení teologickej fakulty prípadne iné certifikáty a svedectvá.  

V súlade s požiadavkou vyjadrenou v Inštrukcii pre permanentnú formáciu kňazov (E, 
1-3), ktorá platí pre Košickú arcidiecézu, bola ustanovená Komisia pre postgraduálne 
štúdium kňazov v zložení: predseda: diecézny biskup; členovia: generálny vikár, dekan TF, 
rektor kňazského seminára a kancelár. Úlohou Komisie je preskúmať a posúdiť žiadosti 
kňazov a po preskúmaní členovia, okrem predsedu, tajným hlasovaním vyjadria, či 
odporúčajú diecéznemu biskupovi, aby žiadateľa vyslal na štúdiá. Členstvo jednotlivých 
osôb trvá dovtedy, kým daná osoba zastáva uvedenú funkciu.  

19. POKYNY K PRÍPRAVE NA PRIJATIE SVIATOSTI BIRMOVANIA 

Na základe odporúčaní zo stretnutia „Kňazi pre mladých“, ktoré sa v januári 2019 
uskutočnilo na tému „Príprava ku sviatosti birmovania“ a tiež diskusií na dekanátnych 
rekolekciách i osobných stretnutí pri udeľovaní sviatosti birmovania diecézny biskup 
usmerňuje prípravu na sviatosť birmovania nasledovne: 

Forma prípravy: Sviatosti krst, birmovanie a najsvätejšia Eucharistia sú navzájom tak 
zviazané, že sa vyžadujú pre plné uvedenie do kresťanského života (kán. 842 §2). Sviatosť 
birmovania teda patrí medzi iniciačné sviatosti. Je nevyhnutné urobiť všetko pre to, aby 
každý pokrstený bol cez túto sviatosť obohatený darom Ducha Svätého a stal sa svedkom 
Krista. Vhodnou formou sú malé spoločenstvá vedené animátormi z radu kňazov, 
rehoľníkov, katechétov a osvedčených veriacich (Smernica pre katechetickú prípravu 1.3). 

Obsah prípravy: Zodpovednosť za prípravu je na duchovných pastieroch (kán. 843 
§2). Treba zdôrazniť, že v príprave je mimoriadne dôležitá evanjelizácia, pretože ako sa 
v praxi ukazuje, často sú birmovanci formálne katolíkmi, ale živá viera im chýba. 
Vedomostná príprava je len jednou časťou prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Pre 
evanjelizáciu birmovancov je možné použiť u nás existujúce kurzy ako je kurz Alfa, kurz 
Filip, kurz Objav Krista prípadne iné vlastné programy. Pre vedomostnú prípravu je zasa 
vhodný Youcat alebo publikácia Tweetuj s Bohom. Školské vyučovanie náboženstva má 
byť len podporením katechézy vo farnosti a nie ťažiskom prípravy na sviatosť 
birmovania. Príprava má byť pre birmovancov stretnutím s Cirkvou ako láskavou Matkou 
a má viesť k tomu, aby pobirmovaní aktívne žili kresťanskú vieru.  

Dĺžka prípravy: Časová dĺžka prípravy na sviatosť birmovania je v našej arcidiecéze 
zvyčajne jeden rok (respektíve jeden školský rok) s frekvenciou stretania približne raz do 
týždňa. Je možné predĺžiť prípravu aj na dva roky, avšak môže tak byť iba s vedomím 
diecézneho biskupa.  

Vek birmovancov: Požadovaný vek na prijatie sviatosti birmovania je vek 
rozoznávania (kán. 891). KBS stanovila vek na prijatie birmovania najskôr na 13 rokov. 
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Pastoračné skúsenosti a predsynodálna konzultácia odporúčajú situovať prijatie sviatosti 
birmovania po ukončení základnej školy (Smernica pre katechetickú prípravu 3.1-2). 

Spolupráca s mládežníckymi inštitúciami: Do prípravy na sviatosť birmovania je 
vhodné zapojiť rôzne spoločenstvá vo farnosti či v diecéze. Konkrétnu pomoc ponúka 
Arcidiecézne centrum mládeže, Univerzitné pastoračné centrá, Pastoračné centrum 
bl. Anny Kolesárovej.  

Ak o sviatosť birmovania žiadajú veriaci, ktorých vek je vyšší než vek zvyčajných 
birmovancov, ich prípravu treba adekvátne prispôsobiť. Treba chápať, že môže byť pre 
nich ľudsky náročné absolvovať prípravu spolu s ostatnými.  

Mimoriadne okolnosti 
Ak sa nepobirmovaný katolík nachádza v nebezpečenstve smrti, hociktorý kňaz má 

splnomocnenie vysluhovať sviatosť birmovania (kán. 883 §3). Takéto situácie sa môžu 
vyskytnúť pri návšteve vážne chorého v nemocnici alebo aj v prípade, že veriaci je pred 
vážnym lekárskym zákrokom. Postačí základná vedomosť o tejto sviatosti.  

Ak o prijatie manželstva žiada katolík, ktorý ešte neprijal sviatosť birmovania, má ju 
pred uzavretím manželstva prijať, ak je to možné bez veľkej ťažkosti (kán. 1065 §1). Týmto 
snúbencom treba ponúknuť možnosť prijatia sviatosti birmovania a tiež individuálnej 
prípravy, ale absencia sviatosti birmovania nie je kánonickou prekážkou pre sobáš.  

20. ÚMRTIE  

Dp. Anton LESNÍK 
Narodil sa 1.01.1950 v Kojaticiach. Na kňaza bol vysvätený 10.06.1973 v Bratislave. 

Pôsobil: 1973 Sabinov, 1974 Prešov, 1975 Široké, 1977 Sedlice, 1978 mimo pastorácie, 
1980 Humenné, 1981 Nováčany, 1987 Stropkov, 1990 Lastovce, 2001 Šarišské Michaľany, 
2012 Petrovany, 2018 Prešov.  

Zomrel 4.11.2019 v Prešove. Pohrebné obrady so sv. omšou 7. novembra 2019 vykonal 
v Kojaticiach (farnosť Svinia) Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup. 

Dp. František MAŠĽÁR 
Narodil sa 25.11.1933 v Ražňanoch. Na kňaza bol vysvätený 23.06.1957 v Bratislave. 

Pôsobil: 1957 Veľký Šariš, 1959 Snina, 1962 Humenné, 1968 Vyšný Klátov, 1973 Petrovany, 
1990 Plavnica, 1998 Prešov. 

Zomrel 7.12.2019 v Prešove. Pohrebné obrady so sv. omšou 11. decembra 2019 vykonal 
vo Veľkom Šariši Mons. Ján Sokol, trnavský emeritný arcibiskup. 
 

Nech sú pre nás Vianoce aj tento rok novou príležitosťou 
k aktívnemu vytváraniu pokoja v srdci a vo vzťahoch. 

Božia láska a požehnanie nech vás sprevádzajú aj v nastávajúcom roku.  
 
 
 
 

  Mons. Bernard BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
   

 Mons. Marek FORGÁČ   Mons. Juraj KAMAS 

biskup-generálny vikár  kancelár 
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