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1. SLOVO ARCIBISKUPA 

Milí bratia kňazi, 
 

uplynulé júnové týždne a dni boli sprevádzané kvetmi v rukách našich žiakov 
a študentov, ktorí ich prinášali na znak povďačnosti svojim učiteľom; v rukách 
vysokoškolákov, ktorí ich dostali ako súčasť gratulácie k úspešnému ukončeniu štúdia. 
Podobne tomu bolo aj v našej katedrále pri vysviackach.  Je radosťou a šťastím, keď človek 
dosiahne vytúžený cieľ a dobrý výsledok. Za každým životným bežcom stoja jeho tréneri, 
formátori a inšpirujúce príklady. Bez rodičov, učiteľov, kňazov vo farnosti a dobrých 
priateľov by sme neboli tým, čím sme.  

Je dobré si uvedomiť zodpovednosť, ktorú ako kňazi máme za naše vlastné svedectvo 
podávané životom i slovom o ukrižovanom a vzkriesenom Pánovi. Mnohí veriaci dlhú 
dobu žijú z povzbudivého slova, ktoré im kňaz povedal. Každé naše slovo má vychádzať 
zo Svätého písma a má byť spojené so životnou skúsenosťou ľudí. Aj to je súčasť našej 
pastoračnej služby. Radosti, trápenia a nádeje veriacich nám nemajú byť cudzie. Aj keď sa 
končí diecézna fáza synodálnej konzultácie, spoločné kráčanie, počúvanie a rozlišovanie 
pokračuje ďalej. Vždy majme na pamäti blízkosť pastiera voči tým, ktorí sú mu zverení.  

V závere školského roka, ktorý v istom zmysle ovplyvňuje aj život farnosti, chcem sa 
vám poďakovať za vyučovanie náboženstva, farskú katechézu, za zapojenie sa 
do synodálneho kráčania a tiež za sprevádzanie a povzbudzovanie našich veriacich 
v zložitých okamihoch spojených s pandémiou. Moje osobitné poďakovanie patrí každému 
za akýkoľvek prejav pozornosti a pomoci v súvislosti s ťažkou situáciou na Ukrajine. 

Letné prázdniny sú spojené s mnohými odpustovými slávnosťami, zvlášť k úcte 
Preblahoslavenej Panny Márie. Sú príležitosťou stretnúť sa a načerpať duchovné 
povzbudenie. Samozrejme, prajem vám aj príjemnú dovolenku.  

 
 
arcibiskup 
 

2. DUCHOVNÉ CVIČENIA  

I. Duchovné cvičenia pre kňazov  
3. – 7.10. 2022  exercitátor: don Anton ČERVEŇ, SDB 

Prihlášky:  DMM-ASC Drienica, Pastoračné centrum Saleziánov 
0915 935 384, jozefkolarcik@gmail.com - Jozef Kolarčík, manažér   

Začínajú v pondelok večerou o 18.30, úvodné zamyslenie je o 19.30. 
Záver bude v piatok na obed. 

II. Holy-days pre kňazov 
Od 3.10. – 29.10. 2022 v Duchovnom centre Lukov Dvor.  
Viac informácií na www.misionari.sk, hd.lukovdvor@gmail.com. 

3. SYNODA O SYNODALITE 

10. novembra 2021 Svätý Otec František začal synodálny proces. Jeho prvá fáza 
na diecéznej úrovni sa končí 15. augusta. Žiadame všetkých farárov / administrátorov, ak 
mali synodálne spoločenstvá alebo konzultácie, prípadne majú určité podnety, aby ich 
zaslali do 10. júla 2022 na synoda@abuke.sk. 
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4. PÚTE – ODPUSTY 

I. Stropkov  
nedeľa 10. júla 2022, sv. omša 10.30 – Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup  

II. Humenné 
nedeľa 10. júla 2022, sv. omša 10.30 – Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita 

III. Gaboltov – celodiecézna púť 
sobota 16. júla 2022, sv. omša 18.00 – Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup 
nedeľa 17. júla 2022, sv. omša 10.30 – Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor 

IV. Rómska púť do  Gaboltova 

nedeľa 7. augusta 2022, sv. omša 16.00 – Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita 
V. Púť mužov do Gaboltova 

nedeľa 21. augusta 2022, sv. omša 16.00 – Mons. Bernard Bober, arcibiskup 

Jednotlivé programy budú zverejnené na stránke pútnických miest a www.ke-arcidieceza.sk 

5. SLUŽBA LEKTORA A AKOLYTU 

Konferencia biskupov Slovenska na svojom 102. plenárnom zasadnutí s platnosťou 
od 1. júla 2022 v súlade s predpisom kán. 230 § 1 CIC stanovila minimálny vek 
pre ustanovenie laikov za lektora dovŕšený 25. rok života a za akolytu 30. rok života.  

Lektorom alebo akolytom môže byť ten, kto prijal sviatosť birmovania, má podľa 
úsudku diecézneho biskupa neporušenú vieru a mravy, žije usporiadaným životom, má 
dobrú povesť, absolvoval formáciu stanovenú partikulárnym právom, má potrebné 
zručnosti na ohlasovanie Božieho Slova alebo službu pri oltári.  

6. STRETNUTIE MINIŠTRANTOV  

ACM a Farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove organizujú stretnutie miništrantov Košickej 
arcidiecézy – MIKE 2022 v sobotu 13.08.2022 vo farnosti Kráľovnej pokoja, Prešov. Program: 

9:00 registrácia  
10:00 sv. omša s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom 
 rozhovor s arcibiskupom 
 súťaže, tombola, guľáš, mnoho zábavy a prekvapenie 
14:30 vyhodnotenie súťaží 
15:00  KBM a požehnanie na cestu 

7. MLÁDEŽ 

 I. Duchovná obnova pre mladých „Obnova srdca“ 
4. – 8.07. 2022 v Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach. Je určená pre 

mladých od 14 rokov. Jej cieľom je duchovný reštart po dvoch rokoch pandémie, poďakovať 
za prežitý školský rok a zmysluplne využiť čas začiatku letných prázdnin. Mladí sa môžu 
tešiť na bohatý duchovný program.  

 II. Frekvencia 2022  
27. – 29.08. 2022 bude pešia púť mladých Košickej arcidiecézy do Levoče. Cieľom púte 

je vzdať Bohu vďaku a chválu za školský rok i prázdniny a vyprosiť si milosti do nového.  
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III. Škola slúžiaceho srdca  
 Arcidiecézna animátorská škola – ADAŠ je formačný a vzdelávací program pre mladých 
od 16 rokov.  Kurz tvorí: úvodný letný tábor – Obnova srdca/duchovný reštart pre mladých 
(odporúčané); 9 víkendov s programom od piatku 18.00  do nedele 13.00 v Pútnickom dome 
bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach. Absolventi získajú certifikát animátora. Cena letného 
tábora – 80 € študenti/90 € pracujúci; jedného víkendu 25 € (ubytovanie, strava, materiál, 
školné). Prihlášky do 31.08.2022.  

 Viac informácií a prihlasovanie na www.acmko.sk. 

8. EUCHARISTIA PRE CHORÝCH 

Mimoriadni rozdávatelia Eucharistie môžu pomáhať nielen s podávaním Svätého 
Prijímania počas sv. omše, ale Eucharistiu môžu prinášať chorým a nevládnym. Je to súčasť 
pastoračnej starostlivosti farára o tých, ktorí nevládzu prísť v nedeľu na sv. omšu.  

9. DEŇ STARÝCH RODIČOV A SENIOROV 

Druhý Svetový deň starých rodičov a seniorov si v Cirkvi pripomenieme na štvrtú 
júlovú nedeľu, ktorá je v blízkosti sviatku Ježišových „starých rodičov“ sv. Joachima 
a sv. Anny – tohto roku 24. júla. Svätý Otec František vydal k tomuto dňu posolstvo, ktoré 
vychádza z Knihy žalmov: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“ (Ž 92, 15).  

Slávenie Svetového dňa starých rodičov a seniorov má pozostávať z troch častí: 
návštevy starých ľudí, z osobitnej sv. omše venovanej seniorom a z pietnej spomienky 
na zomrelých starých rodičov. 

Slovenský text modlitby na Svetový deň starých rodičov je uverejnený na stránke 
www.kbs.sk. Tiež tam nájdete dekrét o odpustkoch, ktoré je možné získať v ten deň. 

10. POSVÄTNÝ STAV 

I. Diakonát  
17. júna 2022 v Košickej katedrále: 
Peter ASTRAB z farnosti Najsvätejšej Trojice v Budkovciach 
Dávid BUZOGAŇ z farnosti Kráľovnej pokoja v Košiciach 
František HERMANOVSKÝ z farnosti sv. Mikuláša v Kračúnovciach 
Tomáš KOVALČÍK z farnosti sv. Cyrila a Metoda v Giraltovciach 
Šimon ŠKVARKO z farnosti sv. Antona v Jarovniciach 

svätiteľ: Mons. Marek Forgáč, biskup – generálny vikár 

II. Presbyterát 
18. júna 2022 v Košickej katedrále: 
Miloš JAKLOVSKÝ z farnosti Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove  
Ján PČOLINSKÝ z farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Košickej Polianke 
Maroš VARGA z farnosti sv. Jozefa v Slivníku 

svätiteľ: Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita 

25. júna 2022 v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov: 
Ján BUTKOVSKÝ, SDB, z farnosti Panny Márie, Pomocnice kresťanov v Michalovciach  
Daniel HOLÚBEK, SDB, z farnosti Panny Márie, Pomocnice kresťanov v Bratislave  

svätiteľ: Mons. Marek Forgáč, biskup – generálny vikár 
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11. PERSONALIA 

Od 15.03.2022 

Dp. HUDÁK Ján, farár vo farnosti Košice - Myslava, menovaný za vicedekana dekanátu 
Košice - západ (175/22) 

Dp. RADVANSKÝ Stanislav, farár vo farnosti Prešov – Nižná Šebastová, menovaný 
za vicedekana dekanátu Prešov - stred (178/22) 

Dp. SYKORA Peter, farár vo farnosti Košice – Božie milosrdenstvo, menovaný za vicedekana 
dekanátu Košice - stred (176/22) 

Dp. SABO Ján, kaplán vo farnosti Bardejov – sv. Egíd, menovaný za výpomocného 
duchovného pre farnosť Hanušovce nad Topľou od 1.04.2022 (251/22) 

Od 10.04.2022 

Dp. HERMANOVSKÝ Jozef, farár vo farnosti Ptičie, menovaný za vicedekana dekanátu Snina 

(304/22) 
Dp. NOVÁK Peter, farár vo farnosti Zborov, menovaný za vicedekana dekanátu Bardejov 

(294/22) 
Dp. ONDERČIN Ľuboš, farár vo farnosti Vinné, menovaný za vicedekana dekanátu 

Michalovce (306/22) 
Dp. TURČÍK Miroslav, farár vo farnosti Pečovská Nová Ves, menovaný za vicedekana 

dekanátu Sabinov (301/22) 
Dp. TURÁK Miroslav, farár vo farnosti Krížovany, menovaný za vicedekana dekanátu 

Prešov - západ (305/22) 
Dp. VIHONSKÝ Jozef, farár vo farnosti Košice - Barca, menovaný za vicedekana dekanátu 

Košice - juh (303/22) 

Od 1.05.2022 
Dp. JURDÁK Jozef, OSA, menovaný za farského vikára do farnosti Košice – sv. Rita (161/22) 
Dp. KOVAĽÁK Andrej, OSA, menovaný za farára do farnosti Košice – sv. Rita (160/22) 

Od 1.07.2022 

I. Farári  

Dp. BABJARČÍK Marián, farár Ľubotín, za farára do farnosti Strážske (464/22) 
Dp. GIRA Miroslav, farár Košice – Kráľovná pokoja, za farára do farnosti Plaveč (457/22) 
Dp. JURKOVIČ Eugen, farár Vyšný Klátov, za farára do farnosti Košice - Pereš (468/22) 
Dp. KAČO František, farár Lipovce, za farára do farnosti Krivany (463/22) 
Dp. KOZÁK Jozef, farár Humenné – sv. Košickí mučeníci, za farára do farnosti Nižný 

Hrušov (623/22) 
Dp. MIHALKO Jozef, administrátor Košická Belá, za farára Vyšný Klátov (452/22) 
Dp. MIŽÁK Kamil, farár Sečovská Polianka, za farára do farnosti Čerhov (466/22) 
Dp. NOVÁK Jozef, farár Krivany, za farára do farnosti Dubovica (462/22) 
Dp. NOVOTNÝ Martin, farár Košice - Pereš, za farára do farnosti Košice – Kráľovná pokoja 

(465/22) 
Dp. PETRO František, farár Nižný Hrušov, za farára do farnosti Humenné – sv. Košickí 

mučeníci (624/22) 
Dp. ŠTEFAN Stanislav, farár Košická Polianka, za farára do farnosti Ploské (461/22) 
Dp. TOMKO Milan, administrátor Dubovica, za farára do farnosti Košická Polianka 

(454/22) 
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Dp. VAŇO Ľubomír, farár Kokošovce, za farára do farnosti Košická Belá (453/22) 
Dp. VAŠČÁK Augustín, farár Strážske, za farára do farnosti Ľubotín (467/22) 
Dp. ZÁLEHA Marcel, farár Mokroluh, za farára do farnosti Kokošovce (458/22) 

II. Administrátori  

Dp. BERGER Edvin, farský vikár Valaliky, za administrátora farnosti Paňovce (478/22) 
Dp. ELIÁŠ Marek, administrátor Čerhov, za administrátora farnosti Jenkovce (456/22) 
Dp. FUCHS Matúš, administrátor Plaveč, za administrátora farnosti Duplín (451/22) 
Dp. HOĽKO Metod, administrátor Duplín, za administrátora farnosti Remetské Hámre 

(480/22) 
Dp. KAŇUK Štefan, duchovný správca Gymnázia sv. Moniky v Prešove a kaplán Prešov – 

sv. Mikuláš, za administrátora farnosti Mokroluh (469/22) 
Dp. KASSAI Peter, administrátor Remetské Hámre, za administrátora farnosti Papín 

(497/22) 
Dp. LIBÁK Lukáš, farský vikár Prešov – Kristus Kráľ, za administrátora farnosti Sečovská 

Polianka (470/22) 
Dp. POKLEMBA Lukáš, farský vikár Sečovce, za administrátora farnosti Lipovce (496/22) 

III. Farskí vikári 

Dp. BABJAK Branislav, farský vikár Stropkov, do farnosti Snina – Svätý Kríž (556/22) 
Dp. ENGEL Slavomír, štúdiá Rím, do farnosti Košice – sv. Gorazd a spol. (569/22) 
Dp. FENCÁK Marián, farár Papín, do farnosti Snina – Svätý Kríž (498/22) 
Dp. GAZDAČKO Martin, výpomocný duchovný Rozhanovce, do farnosti Sečovce (561/22) 
Dp. HATOK Matúš, farský vikár Košice – Kráľovná pokoja, do farnosti Humenné – 

sv. Košickí mučeníci (711/22) 
Dp. JALČÁK Miloš, farský vikár Svidník, do farnosti Sačurov (560/22) 
Dp. JURAŠEK Peter, farský vikár Zborov, do farnosti Lipany (553/22) 
Dp. LENČIŠ Štefan za farského vikára do farnosti Košice – Kráľovná pokoja (713/22) 
Dp. MARCIN Marek, farský vikár Humenné – sv. Košickí mučeníci, do farnosti Košice – 

sv. Košickí mučeníci (564/22) 
Dp. MELKOVIČ Patrik, farský vikár Snina – Svätý Kríž, do farnosti Zborov (566/22) 
Dp. MIŠKOVIČ Ľubomír, farský vikár Lipany, do farnosti Michalovce – Narodenie Panny 

Márie (554/22) 
Dp. MIŠKUF Martin, farský vikár Sabinov, za školského kaplána Gymnázia sv. Moniky 

v Prešove a za farského vikára do farnosti Prešov – sv. Mikuláš (567/22) 
Dp. NEMAŠIK Jozef, farský vikár Košice – sv. Košickí mučeníci, do farnosti Sabinov (559/22) 
Dp. PANČIŠIN Marek, farský vikár Sačurov, do farnosti Svidník (562/22) 
Dp. PRŮŠA Adrián, farský vikár Sečovce, do farnosti Belá nad Cirochou (552/22) 
Dp. RUSNÁK Peter, farský vikár Terňa, do farnosti Trebišov (565/22) 
Dp. SAKSA Karol, farský vikár Belá nad Cirochou, do farnosti Stropkov (557/22) 
Dp. TULEJA Martin, farský vikár Košice – sv. Gorazd a spol., do farnosti Sobrance (558/22) 
Dp. VAJS Marek, farský vikár Trhovište, do farnosti Valaliky (563/22) 
Dp. VINTER Stanislav, farský vikár Trebišov, do farnosti Prešov – Kristus Kráľ (555/22) 

Dp. JAKLOVSKÝ Miloš, novokňaz, do farnosti Nanebovzatia P. Márie v Sečovciach (571/22) 
Dp. PČOLINSKÝ Ján, novokňaz, do farnosti sv. Jána Krstiteľa v Trhovišti (573/22) 
Dp. VARGA Maroš, novokňaz, do farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej v Terni (572/22) 
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IV. Rôzne 

Dp. ALBIČUK Štefan, menovaný za dekana dekanátu Vranov nad Topľou na ďalších 
5 rokov (583/22) 

Dp. KAŠAJ Marián, zrieknutie sa úradu farára vo farnosti Jenkovce (455/22) 
Dp. KRIGOVSKÝ Peter, kaplán Michalovce – Narodenie Panny Márie, návrat do domovskej 

arcidiecézy Sydney (601/22) 
Dp. KVARTEK Jozef, zrieknutie sa úradu farára vo farnosti Ploské (495/22) 
Dp. MARIŇÁK František, menovaný za dekana dekanátu Humenné na ďalších 5 rokov 

(581/22) 
Dp. PAVÚK Stanislav, za dekana dekanátu Michalovce na ďalších 5 rokov (582/22) 
Dp. PETRUŠKA František, farský vikár Sobrance, za vicerektora Pastoračného centra 

bl. Anny Kolesárovej Vysoká nad Uhom (568/22) 
Dp. TUPTA Tomáš, vicerektor Pastoračného centra bl. Anny Kolesárovej Vysoká nad Uhom, 

uvoľnený na štúdiá (574/22) 

V. Diakonská prax  

Dp. ASTRAB Peter do farnosti sv. Dominika Savia v Košiciach 
Dp. BUZOGAŇ Dávid do farnosti Krista Kráľa v Prešove 
Dp. HERMANOVSKÝ František do farnosti Kráľovnej pokoja v Košiciach 
Dp. KOVALČÍK Tomáš do farnosti sv. Mikuláša v Prešove 
Dp. ŠKVARKO Šimon do farnosti sv. Alžbety v Košiciach 

VI. Zmeny v rehoľných komunitách 

Dominikáni (OP)  
P. ĎUBEK Pavol Filip menovaný za rektora Kostola Nanebovzatia P. Márie v Košiciach  
P. KRYŠTOF František Chryzostom, rektor Kostola Nanebovzatia P. Márie v Košiciach, 

preložený do komunity v Dunajskej Lužnej 
P. KUŠNÍR František Matúš odišiel z komunity v Košiciach k 30.04.2022 
P. MIŠČO Vladimír Jakub prichádza do komunity v Košiciach 
P. VNUČKO Peter Patrik prichádza do komunity v Košiciach 

Jezuiti (SJ)  
P. MYDLA Jozef odchádza z komunity v Košiciach do Ivanky pri Dunaji od 1.10.2022 

Saleziáni (SDB)  
preložení do komunity mimo arcidiecézu:  

P. BAGO Jozef (Košice – Tri hôrky) k 31.08.2022 
P. HABURČÁK Stanislav (Košice – Tri hôrky) k 31.07.2022 
P. RAGULA Jozef (Prešov)  

prichádzajú: 
P. HOLÚBEK Daniel (Košice – Tri hôrky) 
P. JOSKO Martin (Humenné) k 1.08.2022 
P. PERŽEĽ Jozef (Prešov)  
P. ROTH Peter (Košice – Luník IX) 

iné poslanie v rámci arcidiecézy:  
P. FELBER Dominik menovaný za predstaveného komunity v Bardejove 
P. MAGURA Peter menovaný za predstaveného komunity v Košiciach – Tri hôrky  
P. RIŠKO Viliam končí úrad predstaveného komunity v Bardejove 
P. ŽATKUĽÁK Peter z komunity Košice – Luník IX do Michaloviec 
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12. AKADEMICKÉ HODNOSTI 

Dp. BARLAŠ Jozef dosiahol dňa 20.05.2022 na Pápežskej Lateránskej Univerzite v Ríme 
akademický titul doktorát z kánonického práva (ICDr.). K dosiahnutému úspechu blahoželáme. 

13. FARNOSŤ SV. RITY V KOŠICIACH 

celodenná poklona:   24. apríl a 3. júl 
adresa:                         Herlianska 52, 040 14 Košice 
email:       ke.augustiniani@abuke.sk 
telefónne číslo:    0948 257 086  
špecifický symbol:   222 

14. REKOLEKCIE  

V sobotu 3. septembra 2022 budú v katedrále celodiecézne rekolekcie, ktorými si 
spomenieme na sv. Košických mučeníkov Marka, Melichara a Štefana. Začneme spoločne 
o 9.30 pobožnosťou Fatimskej soboty. Aspoň 10 minút pred tým zaujmite miesta 
v katedrále. Ku koncelebrácii si vyzdvihnete červenú štólu na ABÚ. 

Po skončení pozývame na bratské agapé v priestoroch arcibiskupského úradu. 
Nezabudnite svoju účasť na sv. omši a pohostení potvrdiť emailom na abukosice@abuke.sk 
alebo telefonicky na (055) 68 28 106/107. Návratka je v prílohe. 

15. KURZ SAFEGUARDING 

Centrum na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte v Košiciach v spolupráci 
s Centrom pre ochranu detí Pápežskej univerzity Gregoriana v Ríme ponúka kurz pod 
názvom Safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním. 
Obsahom kurzu je získať základné poznatky o sexuálnom zneužívaní; rozpoznať možné 
známky zneužívania; aplikovať vhodné prostriedky intervencie; oboznámenie sa 
s legislatívou SR; predstavenie kánonických noriem; vytvorenie koncepcie ako pracovať 
s obeťami; implementácia prevencie v spoločenstvách a skupinách.  

Kurz je určený pre formátorov, učiteľov, psychológov, terapeutov, rehoľníkov, 
dobrovoľníkov pracujúcich s mládežou. Poplatok: 200 eur. Program kurzu pozostáva 
z 10 vyučovacích jednotiek online, 9 stretnutí s lektormi. Trvanie: október 2022 - jún 2023. 
Prihlášku je potrebné zaslať do 15.09.2022 na safeguarding.ku@gmail.com. 

Povzbuďte možných uchádzačov, ktorí by Vám v budúcnosti vedeli v tejto problematike 
pomáhať (https://ochranamaloletych.sk/blog/clanok-2022-06-01.html).  

16. BANNERY – ZNEUŽÍVANIE V CIRKVI 

Bannery, ktoré majú odkazovať na nový systém nahlasovania podnetov o zneužívaní 
v Cirkvi, nájdete v mailovej prílohe obežníka. Bannery majú rôzne veľkosti, vaši správcovia 
webových stránok môžu použiť taký, ktorý najviac vyhovuje. Umiestnite bannery 
na webové stránky farností.  

Banner má odkazovať na adresu: nahlaseniezneuzivania.kbs.sk. 
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17. VÝROČIE SOBÁŠA 

V nedeľu 23. októbra 2022 o 15.00 v košickej katedrále si môžu manželské páry 
pripomenúť svoje jubileum – 50., 55., 60. a viac. Žiadame farárov, aby pozvali jubilujúcich 
manželov na stretnutie s o. arcibiskupom. Farár nahlási jubilujúcich manželov kancelárii 
ABÚ do 15. septembra 2022. Je potrebné uviesť mená, priezvisko manželov a dátum ich 
sobáša – formulár je v prílohe.  

18. CHARIS  

Na podnet pápeža Františka vznikla Medzinárodná služba Katolíckej charizmatickej 
obnovy s názvom Charis. Ide o medzinárodný orgán pre službu všetkým vyjadreniam 
Katolíckej charizmatickej obnovy, ktorý má svoje zastúpenie aj na Slovensku. Charis 
na Slovensku (Charis – Národná služba comunia) je služba jednotlivým spoločenstvám 
s charizmatickou spiritualitou existujúcim na Slovensku. Jej cieľom je okrem iného 
zjednocovať tieto spoločenstvá a vnímať ich potreby, ako aj viesť ich správnou cestou. 
Na stránke charis-slovensko.sk sa môže každé spoločenstvo tohto typu zaregistrovať a tak 
intenzívnejšie budovať jednotu v rozmanitosti vyjadrení prúdu milosti. Odporúčame 
spoločenstvám existujúcim vo farnostiach, aby využili túto možnosť.  

19. ENERGIE - UPOZORNENIE 

V súvislosti s avizovaným nárastom cien elektrickej energie a plynu majú niektoré 
farnosti snahu eliminovať nepriaznivé finančné dopady prehlásením odberu médií 
z právnickej osoby na fyzickú osobu.  

Takýmto spôsobom sa však vystavujú riziku odstúpenia od zmluvy, nakoľko farská 
budova a kostol je vo výlučnom vlastníctve farnosti - cirkevnej inštitúcie, ktorá je v zmysle 
Osvedčenia o právnej subjektivite právnickou osobou. Správca farnosti je jej štatutárom, nie 
fyzickou osobou.  

SPP týmto v súlade s čl. XII. bod 1.2 v spojitosti s bodom 1.10 Obchodných podmienok 
má právo na odstúpenie od Zmluvy z dôvodu neoprávneného odberu plynu a podstatného 
porušenia povinnosti odberateľa. Účinky odstúpenia zo strany SPP nastávajú doručením 
oznámenia a demontážou meradla.   

Podľa zákona o energetike (§ 3 písm. c bod 12) odberateľom plynu v domácnosti je 
fyzická osoba, ktorá nakupuje plyn pre vlastnú spotrebu v domácnosti. V zmysle 
obchodných podmienok SPP odber plynu v rozpore so zmluvou sa považuje 
za neoprávnený odber a za podstatné porušenie povinnosti odberateľa. Dodávateľ môže 
v takomto prípade jednostranne odstúpiť od zmluvy a ukončiť tak dodávku plynu 
do odberného miesta. Vyššie uvedené platí pre tých odberateľov, ktorí majú priamy 
zmluvný vzťah so spoločnosťou SPP.  

Farnosti, ktoré majú zmluvne dohodnuté dodávky médií cez CSS, nemôžu vykonať 
zmenu odberateľa bez súhlasného stanoviska CSS, nakoľko spoločnosť Innogy, ktorá je 
zmluvným partnerom pre dodávku médií, pri každej zmene vyžaduje stanovisko CSS. 

V zmysle platnej legislatívy daňový doklad vyhotovený na meno fyzickej osoby, teda 
farára, nie je oprávneným daňovým výdavkom farnosti ako právnickej osoby a daňová 
kontrola by takúto skutočnosť mohla posudzovať ako krátenie daní. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti zakazujem svojvoľné prehlasovanie 
odberných miest z právnickej osoby na fyzickú osobu. 



ACAC 2 (2022) - 10 

20. ÚMRTIE  

Dp. František JAKUBČIN 
Narodil sa 2.04.1949 vo Svinej. Na kňaza bol vysvätený 10.06.1973 v Bratislave.  
Pôsobil: 1973 Michalovce, 1976 Žalobín, 1982 Ohradzany, 1984 Hanušovce nad Topľou, 

1990 Budimír, 2005 Radatice, 2011 Parchovany, 2013 Veľký Šariš.  
Zomrel 30. marca 2022 v Prešove. Pohrebné obrady so svätou omšou 4. apríla 2022 

vykonal vo Svinej Mons. Bernard Bober, arcibiskup. 

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

  Bernard BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
   

  Marek FORGÁČ   Mons. Juraj KAMAS 

biskup-generálny vikár  kancelár 

 

 

 


