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1. ÚVODNÉ SLOVO  

 
Bratia kňazi,  
 
mesiac jún je spojený s úctou k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorá v našich farnostiach 

je živá vďaka pobožnosti prvého piatku. Litánie, ktoré sa modlievame k Božskému Srdcu, 
sú výpoveďou o tom, čím všetkým je naplnený Ježišov vzťah k nám. Zároveň sú 
inšpiráciou, aby sme dovolili svojmu srdcu formovať sa podľa čností Božského Srdca –
dobrota, láskavosť, trpezlivosť, milosrdenstvo... Tieto a ďalšie čnosti, ktoré v plnej miere 
nachádzame u Ježiša, očakávajú nielen ľudia od nás, ale aj ako kňazi jeden od druhého. 
Buďme si v tom vzájomnou oporou a povzbudením, s ktorým nešetrime pre mladších 
spolubratov vrátane tých, ktorých sme teraz od Pána dostali do daru.  

Pred nami sú letné prázdniny s mnohými odpustami. Je to príležitosť k načerpaniu 
nových fyzických a duchovných síl. Všetkým vám prajem, aby ste si ich v zdraví 
a k spokojnosti užili, oddýchli a vrátili sa do farnosti s novým elánom – pastoračnou 
horlivosťou.  

Spolu s obežníkom dostávate pozvánku na vzácne jubileum sv. Košických mučeníkov. 
Naša spoločná účasť na slávnosti v katedrále bude potvrdením ochoty žiť svoje kňazstvo 
vo vernosti Kristovi a Cirkvi.  

 
 

arcibiskup 
 

2. REKOLEKCIE – 400. VÝROČIE SMRTI SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV 

V sobotu 7. septembra 2019 o 10.00 bude v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach 
slávnostná sv. omša pri príležitosti 400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov. Pred 
sv. omšou o 9.30 sa začne pobožnosť Fatimskej soboty. Aspoň 10 minút pred tým zaujmite 
miesto v katedrále. Ku koncelebrácii si vyzdvihnete červenú štólu na ABÚ. 

3. ORDO VIRGINUM – ZASVÄTENÉ PANNY  

28. apríla 2019 Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita, v Košickej katedrále 
liturgickým obradom prijal do Ordo virginum Zdenku HERTELYOVÚ a Jozefínu HVASTOVÚ. 

4. POSVÄTNÝ STAV 

I. Diakonát  
14. júna 2019 Mons. Marek Forgáč, biskup – generálny vikár, v Košickej katedrále vysvätil 

za diakonov pre Košickú arcidiecézu:  Dominik ADAMČÍK, Boris BYČÁNEK, Jakub FARKAŠ, 
Matej FUTEJ, Marek PICH, Karol SAKSA, František SOKYRA. 

II. Presbyterát 
15. júna 2019 Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita, v Košickej katedrále 

vysvätil za kňazov pre Košickú arcidiecézu: Rastislav GÖNCI, Marek MARCIN, 
Martin MIŠKUF, František PETRUŠKA, pre diecézu Youngstown: Šimon MIŇO. 
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5. CELIBÁT A EMOCIONÁLNOSŤ V KŇAZSKOM ŽIVOTE 

Kňazské centrum Atheneum organizuje „24 hodín v Zemianskom Lieskovom“; stretnutie 
pre kňazov sa bude zaoberať témou: „Celibát a emocionálnosť v kňazskom živote“. 
Program: Celibát v gréckokatolíckej skúsenosti - Mons. Ladislav Hučko 

 Emocionálnosť v kňazskom živote – dp. Ján Kulan 
 Pápežský dekrét o sexuálnom zneužívaní: „Vox estis lux mundi“ – dp. Anton Ziolkovský 

Stretnutie sa začne 7.10.2019 o 15.00 a končí 8.10.2019 obedom vo Františkánskom centre 
Melčice – Lieskové pri Trenčíne. Cena 40 eur. Prihlášky do 15.09.2019 na 
santiagofuertes@gmail.com, oscarbeorlegui@gmail.com, 0944/311 057. 

6. VÝROČIE SOBÁŠA 

V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si v košickej katedrále spoločne pripomenieme 
jubileum manželov z celej arcidiecézy: 

13. októbra o 15.00 h – 50., 60. a 65. výročie manželstva.  
Žiadame všetkých farárov, aby informovali svojich veriacich, povzbudili a pozvali 

jubilujúcich manželov do Katedrály sv. Alžbety na stretnutie s otcom arcibiskupom, kde 
dostanú osobitné požehnanie. Manželia, ktorí oslávia svoje jubileum v roku 2019, nech sa 
prihlásia u svojho farára. Farár za celú farnosť nahlási kancelárii ABÚ ich účasť na svätej 
omši v katedrále do 1. októbra 2019.  

Je potrebné uviesť mená, priezvisko manželov a rok ich sobáša – formulár je v prílohe.  

7. MODIFIKÁCIA FARNOSTÍ 

Po vypočutí mienky presbyterskej rady v zmysle kán. 515 § 2 dňom 1. júla 2019 došlo 
k nasledujúcim zmenám: 

I. Ľubotice (novovzniknutá farnosť) 
z farnosti Nižná Šebastová. Kostol zasvätený Narodeniu Panny Márie sa stáva farským 

kostolom. Do farnosti patrí aj jej miestna časť Šarišské Lúky (605/19). Dni pre celodennú 
poklonu: 28. apríl a 29. august. Adresa: Makarenkova 35, 080 06 Ľubotice. 

II. Vyšná Šebastová (novovzniknutá farnosť) 
z farnosti Nižná Šebastová. Kostol zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej sa stáva 

farským kostolom. Do farnosti patrí aj jej miestna časť Severná s kostolom sv. Cyrila 
a Metoda a tiež ako filiálka obec Podhradík s kostolom Najsv. Trojice (606/19). Dni pre 
celodennú poklonu: 23. jún a 2. november. Adresa: Vyšná Šebastová 96, 080 06 Prešov. 

III. Zmena príslušnosti filiálnych obcí 
Beniakovce z farnosti Rozhanovce do farnosti Budimír (471/19) 
Drienovská Nová Ves z farnosti Kendice do farnosti Ličartovce (475/19) 
Haniska z farnosti Prešov–Solivar do farnosti Kendice (473/19) 
Janovík z farnosti Budimír do farnosti Lemešany (474/19) 
Okružná z farnosti Nižná Šebastová do farnosti Kapušany (472/19). 

8. ZMENY V ADRESÁRI 

Arcidiecézne centrum pre mládež: Rooseveltova 12, 040 01 Košice 
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9. APOŠTOLÁT OCHRANY ŽIVOTA 

I. Národný pochod za život - 22. september 2019 
Ak ste ešte nenahlásili farského delegáta, treba tak urobiť čím skôr na adresu: 

delegatifarnosti@pochodzazivot.sk. Uveďte meno delegáta, email a telefón, farnosť, 
dekanát, diecézu. 

Silou Národného pochodu za život je jednota. Bolo by dobré, aby sa na daný víkend 
neplánovala iná farská akcia.  

II. Bioetická konferencia pre katolíckych farmaceutov 
Je určená pre farmaceutov, laborantov a študentov farmácie. Uskutoční sa v sobotu 

12. októbra 2019 na Teologickej fakulte v Košiciach. Bude zameraná na 
problematiku umelého oplodnenia a jeho etických alternatív. Povzbuďte k účasti vašich 
farníkov, ktorí sú zamestnaní v tejto sfére. Podrobnosti sú na plagáte.  

III. Na bicykli za život 
Spoločenstvá Život ako dar a Deti sv. Alžbety pripravujú 23. ročník cykloakcie Na bicykli 

za život. Cesta potrvá štyri týždne (30. jún - 25. júl) s programom v 44 mestách.  Cieľom 
púte je mobilizácia, modlitba a pozvánka na Národný pochod za život. Možno sa k nej 
pripojiť modlitbou na miestach plánovaných zastávok, alebo bicyklovaním na 
ktoromkoľvek úseku cesty.  

10. ZRIADENIE KAPLNKY 

13. mája 2019 bola zriadená kaplnka sv. Františka z Asissi v Útulku pre ľudí v krajnej 
núdzi a bez domova Oáza v Záhrade Bernátovce v Košiciach bez uchovávania Najsvätejšej 
Eucharistie (prot. č. 522/19). 

11. FARSKÁ KANCELÁRIA 

I. Svedectvá o krste 
Ak dôjde k zmene priezviska, rodičov (z dôvodu adopcie) alebo iných skutočností 

v knihe pokrstených a je to uvedené v poznámke, je potrebné to plne rešpektovať 
a svedectvo o krste bude obsahovať už iba novú skutočnosť. Staré resp. neplatné údaje sa 
na svedectve neuvádzajú a ani poznámka, že došlo k zmene. 

II. Žiadosti 
Žiadosti o povolenie alebo dišpenz k sobášu je potrebné odoslať na ABÚ aspoň mesiac 

pred uzatvorením manželstva. Písomnosti v komunikácii farnosť – arcibiskupský úrad, aj 
keď sa na ich príprave podieľa kaplán, podpisuje farár alebo farský administrátor a nech 
nie sú posielané na poslednú chvíľu. 

12. EKONOMICKÉ  

Povinnosti štatutárneho orgánu farnosti  
v súvislosti s uzatváraním zmlúv týkajúcich sa nakladania s cirkevným majetkom 

 
V zmysle Inštrukcie o spravovaní cirkevného majetku, čl. III., (ďalej len „Inštrukcia“) 

má každý správca cirkevného majetku (t.j. štatutárny orgán farnosti) povinnosť požiadať 
arcibiskupský úrad o písomné stanovisko ku každej majetkovej transakcii ešte pred 
samotným vypracovaním a podpisom zmluvy, predmetom ktorej je takáto transakcia. 
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K uzavretiu zmluvy môže štatutár farnosti pristúpiť až po tom, čo obdrží kladné 
stanovisko Komisie pre správu cirkevného majetku Košickej arcidiecézy (ďalej len ako 
„Majetková komisia“) s tým, že podmienky, za ktorých sa predmetná zmluva uzatvára, 
musia byť v súlade s podmienkami určenými Majetkovou komisiou v spomenutom 
stanovisku. Okrem uvedeného je ďalšou nevyhnutnou podmienkou realizácie majetkovej 
transakcie v súlade s ustanoveniami Kódexu kanonického práva a predpismi Košickej 
arcidiecézy aj následný súhlas s uzatvorením zmluvy prostredníctvom tzv. schvaľovacej 
doložky k zmluve podpísanej diecéznym biskupom alebo ním delegovanou osobou. 
Predmetná schvaľovacia doložka je podmienkou nadobudnutia účinnosti dotknutej 
zmluvy.  

V prípade nedodržiavania určeného postupu pri uzatváraní zmlúv týkajúcich sa 
nakladania s cirkevným majetkom, sa štatutárny orgán farnosti dopúšťa závažného 
porušovania pracovnej disciplíny, čl. IX. ods. 9.4 pracovnej zmluvy. V prípade, že takýmto 
konaním vznikne farnosti finančná ujma alebo škoda na majetku, budú voči štatutárovi 
vyvodené pracovnoprávne dôsledky. 

13. KATECHÉZA 

I. Oznamy Diecézneho katechetického úradu 
Emailom s poslednou katechézou ku sv. Košickým mučeníkom bol zaslaný hodnotiaci 

dotazník ku katechézam. Nezabudnite ho vyplniť a odoslať. 

V prípade potreby vhodného učiteľa náboženskej výchovy pre školu na území vašej 
farnosti kontaktujte Diecézny katechetický úrad, ktorý vám ochotne pomôže.  

V nasledujúcom školskom roku Diecézny katechetický úrad ponúka kňazom, 
vyučujúcim náboženskú výchovu, pomoc pri vyučovaní a skvalitňovaní edukačného 
procesu prostredníctvom hospitácie. Kto by mal záujem o túto službu, nech sa skontaktuje 
s biskupským vikárom ThDr. Vladimírom Šostákom, PhD.  

Objednávanie pracovných zošitov k vyučovaniu náboženstva na nový školský rok 
2019/2020 sa nachádza na stránke www.pracovnyzosit.sk Objednávky, ktoré odošlete do 
07.07.2019 vydavateľstvo dodá v poslednom augustovom týždni 2019. Viac info na vyššie 
uvedenej web stránke. 

Z rozhodnutia správnej rady KPKC ponúkame k odpredaju metodické príručky 
katolíckeho náboženstva za dobrovoľný príspevok pre ZŠ, okrem 5. a 8. ročníka, a pre 
1. a 2. ročník SŠ, až do vypredania zásob. Dôvodom tejto ponuky je pripravované nové 
kurikulum predmetu náboženská výchovy. Príručky nezasielame poštou. 

II. Katechetická konferencia 
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v Levoči organizuje v dňoch 17. až 

19.10. 2019 v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule katechetickú konferenciu: “Nové 
perspektívy pre školské vyučovanie náboženstva a katechézu vo farnosti na Slovensku”. Na 
konferenciu je potrebné prihlásiť sa do 20.09.2019 cez prihlasovací formulár. Viac 
informácii na stránke www.kpkc.sk. 
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14. TEOLOGICKÁ FAKULTA  

I. Druhé kolo prijímacieho konania 2019/2020 
vyhlásila Teologická fakulta KU v Ružomberku pre I. a II. stupeň štúdia 

v akademickom roku 2019/2020 pre študijné programy: sociálna filozofia, sociálna práca, 
štúdium rodiny a sociálnej práce (len I. stupeň), učiteľstvo predmetu náboženská výchova, 
učiteľstvo filozofie v kombinácii, učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii, učiteľstvo 
etickej výchovy v kombinácii, katolícka teológia (iba pre laikov). Prihlášky do 05.08.2019. 
Termín prijímacieho konania je 20.08.2019. 

II. Univerzita tretieho veku 2019/2020 
Charakteristika štúdia: Štúdium sa uskutočňuje v študijnom programe: Filozoficko-

teologické základy. Štúdium trvá tri roky (6 semestrov). Organizované je formou 
sústredení, ktoré sa konajú raz týždenne. Sústredenie tvoria tri prednášky. Súčasťou 
štúdia sú prednášky z morálnej teológie, filozofie, kanonického práva, spirituality, 
cirkevných dejín, liturgiky, katechetiky, misiológie, sociológie. Ak študent splní všetky 
podmienky štúdia, získa osvedčenie (certifikát) o absolvovaní UTV. 

Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 40 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské 
vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 30 
eur. Úhrada sa platí bankovým prevodom alebo poštovým poukazom typu U alebo 
internet bankingom na číslo účtu: IBAN: SK34 8180 0000 0070 0008 5755 do 10.10.2019; do 
popisu platby (správy pre adresáta) treba uviesť „UTV“. O prihlášku možno požiadať na: 
Teologická fakulta, Hlavná 89, 1. poschodie, č. dverí 106/D, tel. 055/6836 100 Termín do 
7.10.2019 Štúdium v akademickom roku 2019/2020 začína 10. októbra 2019. 

15. PASTORAČNÉ CENTRUM ANNY KOLESÁROVEJ 

Letné podujatia v rodisku blahoslavenej Anny vo Vysokej nad Uhom: 
30. jún 2019 Púť rodín s požehnaním súsošia Svätej Rodiny (program začína svätou 

omšou o 10.00 hod.) 
25. - 29. júl 2019 Festival radosti - pre mladých nad 15 rokov (potrebné sa vopred 

registrovať) 
1. september 2019 - 1. výročie blahorečenia blahoslavenej Anny Kolesárovej 
pútnické soboty - vždy tretiu sobotu v mesiaci (20. júl, 17. august, 21. september) 

Bližšie informácie sú priebežne zverejňované na stránkach annakolesarova.sk, domcek.org 

16. AKADEMICKÉ HODNOSTI 

Dp. KOHUT Jozef dosiahol dňa 25.08.2017 na Katolíckej univerzite v Ružomberku 
akademický titul philosophiae doctor (PhD.).  

Dp. LOJAN Radoslav dosiahol dňa 21.05.2019 na Prešovskej univerzite v Prešove 
vedecko-pedagogický titul docent (doc.) v odbore katolícka teológia. 

Dp. MACÁK Dominik dosiahol dňa 12.02.2019 na Pápežskej univerzite sv. Tomáša 
Akvinského v Ríme akademický titul licenciát zo sociálnych vied v odbore Medzinárodné 
vzťahy a politické vedy (ScSLic.).                                                     

K úspechom blahoželáme. 

 

http://annakolesarova.sk/
http://domcek.org/
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17. PERSONALIA 

Od 1.06.2019 
Dp. GERGEĽ Peter, administrátor Janík, za kaplána farnosti Moldava nad Bodvou (490/19) 
Dp. JURKO Marián menovaný za výpomocného duchovného do farnosti Sabinov (428/19) 
Dp. SMETANKA Jozef menovaný za kaplána do farnosti Hubošovce (429/19) 

Od 1.07.2019 

I. Farári  

Dp. BUGOŠ Pavol z farnosti Ražňany za farára do farnosti Hýľov (486/19) 
Dp. GURSKÝ Marián, misia Albánsko, menovaný za farára farnosti Vyšná Šebastová 

(607/19) 
Dp. MAGER Jozef z farnosti Giraltovce za farára do farnosti Hankovce (473/19) 
Dp. METIĽ Marek, štúdiá Rím, za farára do farnosti Kurima (484/19) 
Dp. MIŠENKO Daniel z farnosti Kurima za farára do farnosti Giraltovce (483/19) 
Dp. ONDERČIN Ľuboš z farnosti Radoma za farára do farnosti Vinné (476/19) 
Dp. PEKÁR Jozef z farnosti Želmanovce za farára do farnosti Veľký Šariš (480/19) 
Dp. RAŠKOVSKÝ Martin z farnosti Hermanovce za farára do farnosti Želmanovce (479/19) 
Dp. ROJAK Marek, moderátor Arcidiecézneho centra pre mládež, za farára do farnosti 

Hermanovce (482/19) 
Dp. SALANCI Bartolomej z farnosti Veľký Šariš za farára do farnosti Rožkovany (477/19) 
Dp. SEDLÁK Peter z farnosti Rožkovany za farára do farnosti Brezovica (481/19) 
Dp. SPIŠÁK Jozef z farnosti Hankovce za farára do farnosti Radoma (478/19) 
Dp. SZÁRAZ Ján z farnosti Buzica za farára do farnosti Veľké Kapušany (491/19) 
Dp. ŠČERBA Pavol z farnosti Brezovica za farára do farnosti Ražňany (485/19) 
Dp. VOĽANSKÝ František, kaplán Košice – Šaca, za farára do farnosti Ľubotice (608/19) 

II. Administrátori  

Mons. GÁBOR Bartolomej, dekan a farár Moldava nad Bodvou, menovaný aj za 
administrátora (excurrendo) farností Drienovec a Janík (488/19, 489/19). 

Dp. MATISOVSKÝ Roman, kaplán Prešov – Kráľovná pokoja, menovaný za administrátora 
farnosti Turany nad Ondavou (768/19) 

Dp. POLČA Branislav, kaplán Bardejov – sv. Egíd, menovaný za administrátora farnosti 
Bystré (559/19) 

Dp. ŠUŠKO Michal, dekan a farár Veľké Kapušany, menovaný za administrátora farnosti 
Buzica (499/19) 

III. Kapláni  

Dp. BABJAK Branislav, kaplán Trebišov, do farnosti Stropkov (524/19) 
Dp. BODNÁR Michal, kaplán Košice – Krásna, do farnosti Vranov nad Topľou – 

sv. František z Assisi (525/19) 
Dp. FEJERČÁK Peter, kaplán Ohradzany, do farnosti Košice – Šaca (526/19) 
Dp. FOGAŠ Peter, riaditeľ ACR Košice, do farnosti Humenné – Všetci svätí (554/19) 
Dp. FUŇAK Jozef, kaplán Trhovište, do farnosti Košice – Kráľovná pokoja (528/19) 
Dp. GAZDAČKO Martin, kaplán Prešov – Kristus Kráľ, do farnosti Košice – sv. Košickí 

mučeníci (529/19) 
Dp. GOČIK Mathias, kaplán Vranov nad Topľou – sv. František z Assisi, za duchovného 

správcu vysokoškolskej mládeže Košice (530/19). 



ACAC 3 (2019) - 8 

Dp. GÖNCI Radoslav, kaplán Belá n/Cirochou, do farnosti Košice – Božie milosrdenstvo 
(531/19) 

Dp. HARVAN Jozef, prepožičaný do Rožňavskej diecézy, menovaný za kaplána do farnosti  
Prešov – Kristus Kráľ (533/19) 

Dp. HARVILIK Dušan, kaplán Sačurov, do farnosti Lipany (534/19) 
Dp. HRABOVECKÝ Pavol, kaplán Košice – Kráľovná pokoja, do farnosti Slanec (553/19) 
Dp. JAKLOVSKÝ Marián, kaplán Humenné – sv. Košickí mučeníci, do farnosti Košice – 

sv. Gorazd a spol. (535/19) 
Dp. KAČMÁR Štefan, kaplán Humenné I., do farnosti Košice – Svätá Rodina (536/19) 
Dp. KURIŠKO Peter, kaplán UPC Košice, do farnosti Belá nad Cirochou (539/19) 
Dp. LIŠKA Miroslav, kaplán Sabinov, do farnosti Veľký Šariš (540/19) 
Dp. NAGY Gustáv, kaplán Giraltovce, do farnosti Kapušany (543/19) 
Dp. NEMAŠIK Jozef, kaplán Prešov – Nižná Šebastová, do farnosti Košice – sv. Košickí 

mučeníci (544/19) 
Dp. NEMEC Peter, farár Turany nad Ondavou, do farnosti Prešov – Solivar (767/19) 
Dp. ONDREJ Dalibor, kaplán UPC Košice, do farnosti Košice – Svätá Rodina (545/19) 
Dp. PANČIŠIN Marek, kaplán Prešov – Nižná Šebastová, do farnosti Sačurov (546/19) 
Dp. PAVLÍK Michal, kaplán Košice – Sv. Rodina, do farnosti Prešov – Sekčov (547/19) 
Dp. PLAVNICKÝ Dominik, kaplán Stropkov, do farnosti Košice – Krásna (538/19) 
Dp. POREMBA Matúš, kaplán Prešov – Solivar, do farnosti Prešov – Kráľovná pokoja 

(766/19) 
Dp. RADIMÁK Marián, kaplán Terňa, do farnosti Nižná Šebastová (593/19) 
Dp. RUSNÁK Peter, kaplán Košice – sv. Košickí mučeníci, do farnosti Terňa (532/19) 
Dp. SABO Ján, administrátor Bystré, do farnosti Bardejov – sv. Egíd (558/19) 
Dp. SABOL Peter, kaplán Pavlovce nad Uhom, do farnosti Zborov (541/19) 
Dp. ŠKULKA Michal, kaplán Košice – Svätá Rodina, do farnosti Prešov – sv. Mikuláš 

(542/19) 
Dp. ŠTIEBER Martin, kaplán Veľký Šariš, za duchovného správcu vysokoškolskej 

mládeže Košice (551/19) 
Dp. ŠTIEBER Peter, kaplán Košice – sv. Gorazd a spol., za školského kaplána Katolíckej 

spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove (548/19) 
Dp. TELVÁK František, kaplán Prešov – sv. Mikuláš, do farnosti Čaňa (549/19) 
Dp. VAJS Marek, kaplán Zborov, do farnosti Trhovište (550/19) 
Dp. VINTER Stanislav, kaplán Lipany, do farnosti Trebišov (527/19) 

IV. Rôzne 

Dp. BARTKO Alex, farár farnosti Drienovec, zrieknutie sa úradu farára (487/19) 
Dp. BUJŇÁK Jozef, kaplán Čaňa, uvoľnený na štúdiá do Ríma (594/19) 
Dp. DRONZEK Jozef, dekan a farár Prešov – sv. Mikuláš, potvrdený na päť rokov 

vo funkcii dekana dekanátu Prešov I (645/19) 
Dp. GOMBITA Peter, farár Hýľov, zrieknutie sa úradu farára a menovaný za duchovného 

správcu ľudí bez domova a rektora kaplnky sv. Františka z Assisi v zariadení Oáza – 
Nádej pre nový život, n.o., Záhrada Bernátovce (521/19, 554/19) 

Dp. KULAN Ján, kaplán Košice – Božie milosrdenstvo, za moderátora Arcidiecézneho 
centra pre mládež (557/19) 

Mons. MARTON Pavol, dekan a farár Bardejov – sv. Egíd, potvrdený na jeden rok 
vo funkcii dekana dekanátu Bardejov (592/19) 
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Dp. NEMEC Vladimír, duchovný správca Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove, 
uvoľnený pre misie v diecéze Karaganda, Kazachstan (412/19) 

Dp. REČLO Martin, kaplán Snina – Svätý Kríž, menovaný za riaditeľa Arcidiecézneho 
centra pre rodinu v Košiciach (556/19) 

Dp. RENDEŠ Juraj, farár Vinné, zrieknutie sa úradu farára (263/19) 
Dp. SZÁRAZ Ján, farár Veľké Kapušany, menovaný aj za dekana dekanátu Veľké 

Kapušany (465/19) 
Mons. ŠÁNDOR František, dekan a farár Košice – Sv. Alžbeta, potvrdený na jeden rok vo 

funkcii dekana dekanátu Košice – stred (591/19) 

V. Novokňazi – kapláni  

Dp. GÖNCI Rastislav do farnosti Pavlovce nad Uhom (682/19) 
Dp. MARCIN Marek do farnosti sv. Košických mučeníkov v Humennom (683/19) 
Dp. MIŠKUF Martin do farnosti Sabinov (684/19) 
Dp. PETRUŠKA František do farnosti Snina (685/19) 

VI. Diakonská prax  

Dp. ADAMČÍK Dominik farnosť Svätej Rodiny v Košiciach  
Dp. BYČÁNEK Boris farnosť sv. Alžbety v Košiciach 
Dp. FARKAŠ Jakub farnosť sv. Mikuláša v Prešove  
Dp. FUTEJ Matej farnosť Svätého Kríža v Snine 
Dp. PICH Marek farnosť Kráľovnej pokoja v Košiciach 
Dp. SAKSA Karol farnosť Narodenia Panny Márie v Michalovciach  
Dp. SOKYRA František farnosť Sabinov 

VII. Zmeny v rehoľných komunitách 

Jezuiti (SJ) k 1.7.2019 
P. PUSS Alexander z komunity v Košiciach odchádza do Nitrianskej diecézy  

Pavlíni (OSPPE) k 1.8.2019 
P. LEJMAN Zbigniew Dominik za kaplána Vranov nad Topľou – Sever (763/19) 

Redemptoristi (CSsR) k 1.7.2019 
P. HUK Martin odvolaný z funkcie farára v Gaboltove (647/19) 
P. BILYK Artur,  kaplán Gaboltov (649/19) od 1.09.2019 
P. REGEŠ Tomáš, kaplán Gaboltov, za administrátora farnosti Gaboltov (648/19) 

Saleziáni (SDB) k 1.7.2019 
odchádzajú:  

P. DANKO Tomáš, kaplán (Košice – Kalvária) (650/19) 
P. GAJDOŠ Cyril (Michalovce), P. HURBANIČ Stanislav (Bardejov) 
P. KAČMÁRY Martin (Prešov), P. VILHAN Dušan (Košice – Kalvária) 
P. ŽEMBERA Jozef (Košice – Luník IX) 

prichádzajú: 
P. GIBALA Jozef (Košice – Luník IX) od 1.10.2019 
P. HAMRÁČEK Rastislav (Košice – Tri hôrky), P. JAKUBOV Ján (Prešov) 
P. LUKÁČIK Peter (Košice – Kalvária), P. MILICZKI Ondrej (Košice – Tri hôrky) 

iné poslanie v rámci arcidiecézy:  
P. FELBER Dominik z komunity v Humennom do Bardejova 
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18. MLÁDEŽ 

I. Pešia púť 
5. - 7. júla 2019 z Košíc do Levoče. Viac info na http://www.putujeme.sk/letak.html.  
 
II. Frekvencia 
pešia púť mladých z Prešova do Levoče s úmyslom ďakovať za prázdniny a naladiť sa na 
správnu frekvenciu do ďalšieho školského roka. Púť sa uskutoční 22. - 24. augusta. Viac 
info a prihlasovanie na www.premladez.sk v časti Frekvencia. 

19. UPOZORNENIE 

Do oznamov pri bohoslužbách a do farského bulletinu zaraďte nasledujúci text: 
Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych podvodníkov, ktorí sa 
usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad odškodnenie osôb pre škodu 
spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu, vrátenie preplatkov, uzatvorenie 
poistky a iné. Vždy je potrebné overiť pravosť týchto osôb, nejednať s nimi osamote, ale zavolať 
príbuzného. Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní 
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa chráňte pred tým, aby ste sa nestali 
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.  

20. SUSPENZIA 

REPASKÝ Gabriel suspendovaný od 12.04.2019, kán. 1371.2° a 1333 (199/19). 

21. ÚMRTIE  

Dp. Jozef ŠTOFEJ 
Narodil sa 13.03.1923 v Brekove. Na kňaza bol vysvätený 19.06.1949 v Košiciach. 

Pôsobil: 1949 Zborov, 1951 Humenné, 1951 pracovný tábor, 1954 Humenné, 
1958 vo väzení, 1960 vo výrobe, 1962 Michalovce, 1963 Úbrež, 2002 dôchodok Prešov. 

Zomrel 19.02.2019 v Prešove. Pohrebné obrady so zádušnou sv. omšou 
21. februára 2019 vykonal v Brekove Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup. 

Dp. Jozef VEĽAS 
Narodil sa 16.02.1944 v Hankovciach. Na kňaza bol vysvätený 18.06.1972 v Bratislave. 

Pôsobil: 1972 Sečovce, 1973 Nižný Žipov, 1983 mimo pastorácie, 1985 Koprivnica, 1986 
mimo pastorácie, 1988 Koprivnica, 1990 Hrubov, 2005 Svinica, 2013 Slanec. 

Zomrel 4.05.2019 v Košiciach. Pohrebné obrady so zádušnou sv. omšou 8. mája 2019 
vykonal v Hankovciach (Ľubiša) Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup. 
 

 
 

  Mons. Bernard BOBER  
 arcibiskup-metropolita  
   
   

 Mons. Marek FORGÁČ   Mons. Juraj KAMAS 
biskup-generálny vikár  kancelár 
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