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1. SLOVO ARCIBISKUPA 

 
Bratia kňazi, 
  

v závere občianskeho roka sa chcem vám všetkým poďakovať za pastoračnú službu, 
za vaše úsilie, námahu a nezištnú obetavosť pre našich veriacich. Tiež vám ďakujem za 
účasť na kňazských stretnutiach počas roka, osobitne na spoločných rekolekciách v Prešove 
a v Michalovciach a ondrejských rekolekciách v Košiciach. Služba kňaza je viditeľným 
vyjadrením jeho vzťahu s Ježišom Kristom, úcty a lásky ku kňazstvu a k Cirkvi.  

Keď sa pozeráme na uplynulých 12 mesiacov, potrebujeme vidieť mnohé milosti, ktoré 
nám boli udelené a ktoré sú dôvodom na osobnú vďačnosť Pánovi. Kňazské povolanie, ako 
to vyjadril pápež sv. Ján Pavol II., zostáva stále veľkým darom a tajomstvom, ktorý nás 
nekonečne prevyšuje a pred ktorým pociťujeme vlastnú nedostatočnosť. Je dobré započuť 
vo svojom vnútri Ježišove slová: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti“ 
(2 Kor 12, 9). Spomienka na naše nedokonalosti a nie vždy dostatočnú lásku k ľuďom 
i horlivosť v službe, má viesť nielen k pokornému uznaniu, ale aj odproseniu, ktorého 
súčasťou je dobrá vôľa nanovo sa usilovať o budovanie Božieho kráľovstva a lepší svet. 

Chcel by som vás požiadať – nielen s ohľadom na sviatočné dni, ktoré sú pred nami, ale 
na celý nový rok – aby sme boli tvorcami pokoja v kontexte modlitby od sv. Františka z Assisi. 
Stojí za to, pridať si ju k ranným chválam. Jej obsah nech účinne sprevádza naše každodenné 
úsilie a prístup k spolubratom i k našim veriacim. 

 
arcibiskup 
 

2. DEKANSKÁ PORADA 

30.01.2023 o 10.00 sa uskutoční dekanská porada v hornej zasadačke Arcibiskupského 
úradu. O 12.00 bude sv. omša v Kaplnke sv. Michala, po nej obed v jedálni ABÚ. 

3. KŇAZSKÁ RADA 

Od 1.11.2022 bola ustanovená nová kňazská rada na obdobie piatich rokov: 
Členovia na základe úradu: 

Mons. Marek Forgáč biskup, generálny vikár Dp. Ján Urban moderátor kúrie 

Mons. Peter Holec súdny vikár Mons. Juraj Kamas kancelár 

Mons. Zoltán Pásztor biskupský vikár Dp. Štefan Novotný rektor kňaz. seminára 

Dp. Vladimír Šosták biskupský vikár  
Členovia zvolení kňazmi: 

Dp. Peter Ceľuch špirituál kňaz. seminára Dp. Marek Kreheľ dekan-farár Bardejov 

Dp. Ján Dudič špirituál kňaz. seminára Dp. Marek Kunder prefekt propedeutika 

Dp. Marek Haratim dekan-farár Sabinov Dp. Marek Rojak farár Hermanovce 

Dp. Juraj Jurica pedagóg TF, výp. duchovný Dp. Peter Sepeši farár Kamenica n/C 

Dp. Jozef Kadlic rektor UPC Košice Dp. Peter Sykora farár Košice – KVP 
Členovia menovaní: 

Dp. Pavol Hrabovecký pedagóg TF, výpomocný duchovný 

Dp. Peter Gazda farár Prešov - Solivar 

Dp. Ferdinand Jurčišin dekan-farár Seňa                                                   prot. č. 1136/22 
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4. KOLÉGIUM KONZULTOROV 

Od 16.11.2022 na obdobie piatich rokov bolo menované kolégium konzultorov: 

Mons. Marek Forgáč Dp. Marek Kreheľ 
Mons. Peter Holec Mons. Zoltán Pásztor 
Dp. Ferdinand Jurčišin Dp. Peter Sykora 
Dp. Juraj Jurica Dp. Ján Urban 
Mons. Juraj Kamas  

5. TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV 

18. – 25. január 2023 bude sprevádzaný témou vychádzajúcou zo Svätého písma: 
„Učte sa robiť dobro, hľadajte spravodlivosť“ (Iz 1, 17).  

6. KANCELÁRIA 

I. Sobášne zápisnice 
Farár / farský administrátor má povinnosť sa postarať, aby sobášne zápisnice vrátane 

ich príloh boli starostlivo uchované vo farskom archíve. Sobášne zápisnice – ani veľmi staré 
– sa nesmú skartovať bez písomného dovolenia ordinára. 

II. Zápis manželstva 
Farár / farský administrátor má povinnosť sa postarať, aby sobáš bol zapísaný v knihe 

manželstiev farnosti, a čo najskôr odoslať oznámenie o uzatvorení manželstva na zápis 
do knihy krstov farnosti, kde je zapísaný krst manželov. Farár / farský administrátor  krstu 
manželskej stránky to neodkladne zapíše do poznámky (kán. 1121-1122). 

III. Poznámka o začlenení do cirkvi 
V prípade, že jeden z rodičov dieťaťa je rímskokatolík a druhý rodič je gréckokatolík, 

berúc do úvahy legitímnosť manželstva alebo nelegitímnosť a tiež vôľu oboch rodičov 
pri určení príslušnosti dieťaťa ku konkrétnej cirkvi, farár / farský administrátor má úlohu 
sa postarať, aby v knihe pokrstených bolo v poznámke zaznamenané začlenenie 
pokrsteného do svojprávnej cirkvi (kán. 535 § 2; 111 § 1; CCEO kán. 29):  

„Patrí do Latinskej cirkvi“ alebo „Patrí do Gréckokatolíckej cirkvi“. 

7. DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 

 Sobota 4. február 2023 – dominikánsky Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach. 
Program: 9:30 sv. omša; 11:00 prednáška, diskusia, svedectvá a obed vo Veritase. 

8. FOND SOCIÁLNEJ POMOCI KŇAZOM 

V súlade s kán. 281 § 2, aby sa vhodne zabezpečila sociálna pomoc a potreby v chorobe, 
invalidite alebo starobe kňazov inkardinovaných do Košickej arcidiecézy, ktorí v nej 
vykonávali pastoračnú službu, na odporúčanie Kňazskej rady s účinnosťou od 1. júla 2020 
bol zriadený Fond sociálnej pomoci kňazom a schválený Štatút tohto fondu (510/20).  

S účinnosťou od 20.11.2022 bola menovaná nová Správna rada Fondu v zložení (Štatút, 
4:2-3): dp. Peter CEĽUCH, predseda; dp. Marek KREHEĽ, tajomník; dp. Ján DUDIČ, dp. Peter 
GAZDA, dp. Peter SEPEŠI (1248/22).  

Číslo bankového účtu Fondu sociálnej pomoci kňazom: SK39 7500 0000 0040 3019 2689. 
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9. ŠTATISTICKÉ VÝKAZY A FORMULÁRE 

Dekanovi odovzdať do 13.01.2023 
a) Vyplnený štatistický výkaz / tlačivo v prílohe; dekani odošlú výkazy za dekanát poštou 

alebo ich doručia na ABÚ do 20.01.2023. 
b) Svedectvo o odslúžených 12 sv. omšiach a milodar za binačné  
c) Kópiu krstnej matriky – opis krstov za rok 2022 

10. PERSONALIA 

Dp. BURDA Vincent, zrieknutie sa úradu farára vo farnosti Sedliská, menovaný 
za výpomocného duchovného vo farnosti Sedliská od 1.10.2022 (1069/22) 

Mons. DUGAS Jozef k 1.1.2023 odvolaný z funkcie riaditeľa Diecézneho kňazského domova 
vo Veľkom Šariši (1241/22) a menovaný za výpomocného duchovného pre farnosť 
Hermanovce (1274/22). 

Dp. IRSÁK Michal, Plzenská diecéza, štúdiá Rím, menovaný za obhajcu manželského 
zväzku Metropolitného tribunálu v Košiciach od 15.11.2022 (1191/22) 

Dp. PEKÁR Jozef menovaný aj za rektora kaplnky sv. Jozefa vo Veľkom Šariši (1242/22) 
Dp. SABOL Peter, farský vikár Zborov, menovaný za farského administrátora do farnosti 

Sedliská od 1.10.2022 (1070/22) 
Dp. SZÉKELY Oliver, farár Humenné – Sťatie sv. Jána Krstiteľa, menovaný za vicedekana 

dekanátu Humenné od 15.10.2022 (1116/22) 

11. AKADEMICKÉ HODNOSTI 

Dp. BUJŇÁK Jozef dosiahol dňa 28.06.2022 na Pápežskej Lateránskej Univerzite v Ríme 
akademický titul licenciát z pastorálnej teológie (ThLic.). 

Dp. CEĽUCH Peter dosiahol dňa 21.06.2021 na Phil.-Theol. Hochschule Sankt-Georgen 
vo Frankfurte akademický titul Doktor der Theologie (Dr. theol.).   

Dp. IRSÁK Michal dosiahol dňa 29.09.2022 na Pápežskej univerzite Urbaniana akademický 
titul licenciát z kánonického práva (JCLic.). 

Dp. KAČMÁR Andrej dosiahol dňa 23.08.2022 na Katolíckej univerzite v Ružomberku 
akademický titul philosophiae doctor (PhD.).  

Dp. KUNDER Marek dosiahol dňa 27.06.2022 na Katolíckej univerzite v Ružomberku 
akademický titul philosophiae doctor (PhD.).    

Dp. LACKO Michal dosiahol dňa 27.06.2022 na Katolíckej univerzite v Ružomberku 
akademický titul licenciát z teológie (ThLic.).  

Dp. ONDREJ Dalibor dosiahol dňa 24.08.2022 na Katolíckej univerzite v Ružomberku 
akademický titul philosophiae doctor (PhD.).                                     K úspechom blahoželáme. 

12. ARCIDIECÉZNA PÚŤ DETÍ DO OBIŠOVIEC 

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s farnosťou Ružencovej Panny 
Márie v Obišovciach opäť pripravuje Arcidiecéznu púť detí do Obišoviec v sobotu 13. mája 
2023. Aj cez túto púť si deti môžu budovať vzťah k našim pútnym miestam. Termín dávame 
do pozornosti v predstihu, aby ste si podľa neho vedeli naplánovať iné slávnosti vo svojich 
farnostiach (napr. 1. sv. prijímanie a pod.) 
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13. KŇAZSKÝ SEMINÁR  

I. Prípravné stretnutie 
14.01.2023 o 9.30 určené pre tých, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie. Cieľom je 

uvedenie do života v propedeutickom ročníku a v seminári, pomoc pri rozlišovaní 
povolania. Nie je určené pre tých, ktorí už dostali trvalo zamietavú odpoveď.  
II. Víkendový pobyt v kňazskom seminári 

24. - 26.02.2023 začiatok je v piatok o 18.00. Je pre tých, ktorí absolvovali stretnutie 
prvého kontaktu a sú v maturitnom ročníku alebo po maturite. Cieľom pobytu je získať 
osobnú skúsenosť so životom v seminári. Ubytovanie a strava sú zabezpečené v seminári.  

Záujemca potvrdí účasť na: spiritual2@kske.sk, propedeutikum@kske.sk. Viac info 
na www.kske.sk. Okrem uvedených termínov je možnosť individuálnych stretnutí 
s predstavenými Kňazského seminára po predchádzajúcej dohode cez email. 

14. EKONOMICKÉ 

I. Dovolenka za rok 2022 a rok 2023 
Dovolenku za rok 2022 (prenesených 5 dní) vyčerpajte do 31.03.2023. Čerpanie 

dovolenky z roka 2023 nahláste počas celého roka, najneskôr do 30.09.2023.  

II. Dočasná pracovná neschopnosť (PN-ka) 
Na „Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti“ správne uviesť zamestnávateľa, a síce: 

Košická arcidiecéza; nezabudnúť tlačivo podpísať a poslať do 3 pracovných dní na ABÚ. 
Potvrdenie o PN poslať každému zamestnávateľovi. Ak práceneschopnosť pokračuje 
v ďalšom mesiaci, predložiť „Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti“. V prípade 
ePN (elektronickej PN) oznámte jej začiatok na ek. oddelenie ABÚ 055/68 28 240, 
rybarova.helena@abuke.sk. 

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 28 240, rybarova.helena@abuke.sk. 

IV. Zbierky 2023 
  

variab. symbol názov  zbierky dátum   
910 09 Pastorácia mládeže ACM/UPC 15.01.2023 

910 04 Podporný fond zvonček z nedele zo všetkých sv. omší  do 31.01.2023 

 Charita – jar 26.02.2023 

910 02 Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota 7. - 8.04.2023 

910 03 Kňazský seminár 30.04.2023 

910 35 Masmédia 21.05.2023 

910 29 Dobročinné diela Svätého Otca 25.06.2023 

910 35 Rádio Lumen 17.09.2023 

910 06 Misie 22.10.2023 

910 13 Dobročinná zbierka sv. Alžbety 19.11.2023 

 Charita – jeseň 3.12.2023 

910 16 Jasličky – prvý deň 25.12.2023 
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Zbierky odoslať do 2 týždňov od konania na účet SK54 0200 0000 0000 0024 3512. Zbierky 
na charitu odviesť na účet oznámený Charitou. Nezabudnite uviesť variabilný symbol 
a pri prevode z účtu aj špecifický symbol farnosti. 

V. Obežník ACAC / Administratíva – VS 910 07 a Taxy – VS 910 23 
Farnosti, ktoré majú taxy za rok 2022, dostávajú k tomu písomnú výzvu s uvedenou 

sumou. Uhradia ju do 31.01.2023. Poplatok za ACAC je 15,- €. Vyplatí farnosť do 31.01.2023.  

VI. Finančná uzávierka  
Do 31.01.2023 dp. farári/farskí administrátori predložia dp. dekanovi účtovné doklady, 

Denník príjmov a výdavkov za rok 2022 a Výkaz o hospodárení v dvoch vyhotoveniach. 
Tlačivo výkazu vytlačí priamo program Step. Archiváciu z programu Step 2002 (všetky 
4 vygenerované súbory) odošlú elektronicky na adresu archivaciastep@abuke.sk. 

Dekani doručia výkazy o hospodárení farností dekanátu v dvoch vyhotoveniach 
na ekonomické oddelenie a tiež za svoju farnosť predložia účtovné doklady, Denník 
príjmov a výdavkov za rok 2022 a Výkaz o hospodárení do 15.02.2023.  

15. ZRIADENIE KAPLNKY 

24.10.2022 bola zriadená Kaplnka sv. Matky Terezy v Domove sociálnych služieb 
v Giraltovciach (prot. č. 968/22). 

16. ZMENY V ADRESÁRI 

rkfú Košice – sv. Dominik Savio: Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice, 0940/985 407 
rkfú Budimír: Farská 1, 044 43 Budimír 

17. ÚMRTIE 

Dp. Vincent BURDA 
Narodil sa 10.09.1951 v Snine. Na kňaza bol vysvätený 8.06.1974 v Bratislave.  
Pôsobil: 1974 Jankovce, 1975 Humenné, 1977 Stropkov, 1978 Malčice, 1987 Trhovište, 

1990 Strážske, 1994 Sabinov, 1995 Sačurov, 2012 Sedliská. 
Zomrel 28.10.2022 vo Vranove nad Topľou. Pohrebné obrady so svätou omšou 31.10.2022 

vykonal v Dlhom nad Cirochou Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita. 

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

Milostiplné sviatky Narodenia Pána Ježiša Krista  
a Božie požehnanie na každý deň v novom roku prajú 

 
 
 

  Bernard BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
   

  Marek FORGÁČ   Mons. Juraj KAMAS 

biskup-generálny vikár  kancelár 

 


