
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ročník XIX (8) 
číslo 1 

20. júl 2016 

Slovo vladyku Milana 
 
Drahí bratia kňazi, 
v Mimoriadnom jubilejnom roku milosrdenstva v našej Eparchii prežívame aj kňazské vysviacky. Pri tejto príležitosti 
by som rád upriamil našu pozornosť na kňazstvo a milosrdenstvo. Kňaz je prvým svedkom Božieho milosrdenstva, 
lebo sme to my, ktorých si Pán vyvolil a povolal – bez našich zásluh. Ničím sme si nezaslúžili túto milosť. Prvá 
myšlienka dňa by mala byť vďačnosť za tento dar. Svätý Otec František počas duchovných cvičení pre kňazov 
zvýraznil milosrdenstvo ako podstatný moment kňazského života. Milosrdenstvo – ako ho nám odkrývajú slová 
Svätého písma – má dva aspekty. Ženský aspekt –  rahamim – je materská láska, doslova „pohnutie lona“. Jej 
význam je postoj matky, ktorá práve porodila dieťa a vníma jeho krehkosť a preto urobí všetko, aby ono mohlo 
rásť, silnieť, rozvíjať sa. Mužský aspekt milosrdenstva nám Biblia opisuje pojmom chesed – milosrdná a verná láska, 
ktorá vyplýva z vernosti otca voči svojmu dieťaťu. Je to neustály postoj dvíhania, posilňovania, odpúšťania. Postoj, 
ktorý dovoľuje začať nanovo. Znovu vykročiť. Postoj otca, ktorý stojí pri svojom dieťati. 
(http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160602_giubileo-
sacerdoti-prima-meditazione.html).  
Kňaz je ten, kto „rodí“ človeka pre večnosť, pre Krista (Gal 4,19).  Zároveň sprevádza svojich bratov ako starší brat 
či otec podľa príkladu Krista Veľkňaza: „Veď sa neujíma anjelov, ale ujíma sa Abrahámovho potomstva. Preto sa vo 
všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy 
ľudu.  A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní.“ (Hebr 2,16-18) 
Nezabúdajme teda na naše poslanie. Buďme zaň vďační deň čo deň. A žime ho skláňajúc sa ku všetkým, posilňujúc, 
dvíhajúc a darujúc novú šancu. 
 
 vladyka Milan, košický eparchiálny biskup 
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I. AKTUALITY A INFORMÁCIE 

1. Oslavy výročí eparchie v roku 2017 

V roku 2017 si naša košická gréckokatolícka cirkev pripomenie viacero významných výročí, ktoré nám pripomínajú 
vážne udalosti v živote našej miestnej cirkvi. Uplynie totiž 230 rokov od toho času, ako sa vtedy Mukačevská 
eparchia usilovala o vznik vikariátu so sídlom v Košiciach v roku 1797, čo sa stalo skutočnosťou až o 200 rokov, 
kedy pápež svätý Ján Pavol II. erigoval Košický apoštolský exarchát 21.2.1997, teda pred 20 rokmi. Na čelo 
spoločenstva košických gréckokatolíkov, ako otec spoločenstva bol vymenovaný vladyka Milan Chautur CSsR, od 
narodenia ktorého uplynie 60 rokov, a ktorého 25 výročie biskupskej vysviacky je tiež dôležitým momentom i pre 
nás, jeho kňazov a jeho veriacich. 
Tieto jubileá budú obsahom našich aktivít v budúcom roku. Aby sme sa na ne dobre pripravili, už teraz by sme 
chceli poukázať na konkrétne podoby aktivít v nasledujúcom Roku jubileí. 
1. Púť do Svätej Zeme sa stala súčasťou rozvoja nášho miestneho cirkevného spoločenstva. Po vzniku Apoštolského 
exarchátu sa uskutočnili celkom 4 celocirkevné púte na sväté miesta v Izraeli. Bola to púť ďakovná za dar nového 
cirkevno-právneho subjektu; potom púť prosebná, odprosujúca a púť chvál vždy, keď sme pocítili istotu Božieho 
sprevádzania pri rozvoji a upevňovaní spoločenstva veriacich v našej Košickej cirkvi. Preto v duchu tejto tradície 
chceme ponúknuť našim kňazom a veriacim v poradí piatu celoeparchiálnu púť do Svätej Zeme, ktorej by sme 
chceli dať názov oslavná, a tak osláviť Boha a Otca za to, že dal spoločenstvu našej cirkvi nielen vznik ale ho 
neustále udržuje pri živote a rozvíja ho. 
Termín: 12. – 20. 3. 2017 (NE 12.3.2017 večer let z Budapešti (17,00 odchod z KE) - PO ráno odlet z Tel Aviv do 
Budapešti (v KE okolo 15,00 h). Cena: 670 € + 100 dolárov 
V prípade nahlásenia viacerých pútnikov, každý autobus bude mať svojho sprievodcu a svoj program, pričom všetci 
pútnici sa stretnú na niekoľkých spoločných podujatiach. 
2. Zachytiť rozvoj nášho cirkevného spoločenstva by sme chceli aj formou vydania novej knihy o našej eparchii 
a tiež o osobe nášho sídelného biskupa, čo pripravujeme ako pokračovanie už existujúcich troch publikácií.  
3. V súvislosti s pripravovanou knihou o  vladykovi Milanovi Chauturovi, našom eparchiálnom biskupovi, ktorá chce 
nadviazať na knihu s názvom Vladyka pripravujeme súťaž o najoriginálnejšiu fotografiu s vladykom Milanom 
v rámci ktorej nám budú môcť veriaci i kňazi zasielať vlastné fotografie z rôznych stretnutí s vladykom Milanom. 
4. Pripravovaná web-stránka, týkajúca sa roku výročí našej eparchie bude obsahovať i e-mailovú adresu, ktorá 
bude slúžiť pre vyjadrenie spomienok, dojmov a zážitkov veriacich zo života Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach 
a najmä na rok 1997, kedy sa Košice stali sídlom nového cirkevno-právneho subjektu a sídlom gréckokatolíckeho 
biskupa. Adresa web stránky je: www.vyrocia.grkatke.sk 
5. Deň samotných osláv týchto výročí bol predbežne stanovený na nedeľu 26.2.2017, teda na  Nedeľu syropôstnu.  
6. Pri tejto príležitosti pripravujeme aj aktualizáciu nášho schematizmu, kde by sme chceli obohatiť jeho obsah 
o informácie o filiálnych chrámoch našej eparchie. Preto naše farnosti už navštevuje o. Martin Mráz s fotografom, 
ktorí pripravujú potrebnú fotodokumentáciu. Databáza farností je prístupná k editácii prostredníctvom vašich 
farských stránok. Rovnako chceme aktualizovať aj personálnu databázu našich kňazov, kde už teraz chceme 
poprosiť o pomoc pri jej aktualizácii vás, milí bratia v kňazstve. Konkrétne požiadavky oznámime včas. 
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2. Metropolitné zhromaždenie  

Na základe Štatútu metropolitného zhromaždenia, ktorý nadobudol svoju platnosť na 17. riadnom zasadaní Rady 
hierarchov dňa 10.06.2015 a na základe záverov prvého pracovného stretnutia k príprave metropolitného 
zhromaždenia (zo dňa 21.06.2016) podľa článku 1 §1 a §6, bod 5., vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny 
biskup listom zo dňa 1.7.2016 vymenoval členov metropolitného zhromaždenia za Gréckokatolícku eparchiu Košice 
v tomto zložení: 

protosynkel - o. Vladimír Tomko 
 kancelár  - o. Marko Rozkoš 
 hovorca  - o. Róbert Jáger 
 farári:  - o. František Puci, farár-protopresbyter Michalovce 
   - o. Jozef Kellö, farár-protopresbyter Sobrance 
   - o. Jaroslav Štefanko, farár-protopresbyter Spišská Nová Ves 
   - o. Jozef Miňo, farár-protopresbyter Košice 
   - o. Michal Tóth, farár-protopresbyter Maďarský protopresbyterát 
 rehoľník  - o. Pimen Pavol Medviď 
 laici:  - Ing. Mikuláš Hučko 
   - Prof. MUDr. Peter Kalanin, PhD. 
 Podľa článku 2, kap. 1a 2  Štatútu metropolitného zhromaždenia ďalej  vladyka Milan Chautur CSsR, 
košický eparchiálny biskup do funkcie vicesekretára vymenoval o. Jaroslava Girovského, kaplána vo farnosti Košice 
Staré Mesto. 

Na rokovaní 18. riadneho zasadania Rady hierarchov  z 26. februára 2016 v bode 3. Metropolitné 
zhromaždenie gréckokatolíckej cirkvi, boli dohodnuté témy rokovania Metropolitného zhromaždenia, ktorých 
obsah pripravia jednotlivé eparchie nasledovne: 

Prešovská archieparchia: Evanjelizácia Rómov. 
Košická eparchia: Iniciačné sviatosti a prijímanie detí 
Bratislavská eparchia: Evanjelizácia rodiny 

Rada hierarchov stanovila i prvý termín zasadania Metropolitného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční v piatok  
23. septembra 2016 (v Prešove na GTF-PÚ). 
Témou Pastoračné aspekty kresťanskej iniciácie sa ako prvou zaoberalo Eparchiálne zhromaždenie v rámci Košickej 
eparchie, ktoré vo svojom uznesení zo dňa 14.5.2014 predložilo vladykovi Milanovi Chauturovi CSsR, košickému 
eparchiálnemu biskupovi návrh schváliť závery rokovania s týmito obsahovými celkami: 

a) pravidlá udeľovania Eucharistie deťom 
b) katechéza rodičov a krstných rodičov 
c) vek prijatia sviatosti zmierenia. 

Pracovnú komisiu pri príprave tejto témy tvorili:  
o. Mgr. Štefan Ančočik,  o. ThLic.  Jozef Matejovský, PhD.,  o. Mgr. Maroš Riník, o. JCDr. Jozef Ivan, PhD.,  
o. doc. JCDr.František Čitbaj, PhD., o. Mgr. Vladimír Tomko a o. ThLic. Marcel Gajdoš. 
Táto komisia bude pracovať aj na príprave návrhu textu pre rokovanie Metropolitného zhromaždenia.  Jej členovia 
budú pozvaní na Metropolitné zhromaždenie, pričom jeden z jej členov bude referovať závery pracovnej skupiny. 
Prosíme kňazov o modlitby za úspešné a požehnané rokovanie, ktoré prinesie našej cirkvi nové smerovanie 
v dôležitých otázkach. 
 

II. OZNAMY EPARCHIÁLNEHO ÚRADU 
 

1. Oznamy Majetkovej komisie (z Obežníka Eparchie Košice 2/2010, 3/2012 a 1/2014) 

Vzhľadom k početným otázkam kňazov pri postupe s nakladaním s cirkevným majetkom a tiež pri realizácii opráv, 
stavieb či rekonštrukcii budov vo vlastníctve cirkvi chceme pripomenúť dôležité zásady, ktoré boli v tejto veci 
publikované v obežníkoch Eparchie Košice. 

Rekonštrukcie liturgických priestorov 

Kňazov, ktorí plánujú stavebnú rekonštrukciu liturgických priestorov (chrám, kaplnka, dom nádeje, kríže na území 
farnosti, poľné kaplnky a iné) týmto chceme usmerniť, aby svoje návrhy vopred konzultovali s predsedom Komisie 
pre posvätné umenie Košickej eparchie jeromonachom Pimenom Pavlom Medviďom a s o. Marcelom Gajdošom, 
predsedom Liturgickej komisie Košickej eparchie. (z Obežníka Eparchie Košice, zo 16.11.2010). 
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Rozpočty investícií 

V duchu usmernenia z Obežníka 1/2014, II. Oznamy, bod 3 znovu pripomíname, že je povinnosťou farárov 
a administrátorov našich farností každú investíciu presahujúcu 3000 € oznámiť Majetkovej komisii a súčasne 
predložiť projekt a finančný rozpočet investície. 

Žiadosti o finančnú pomoc 

V Obežníku č. 3/2012, čl. II/8 je uvedené, že všetky žiadosti farností o finančnú pomoc adresované do zahraničia 
eviduje a predkladá vladykovi Milanovi, košickému eparchovi na podpis Ing. Mgr. Stanislav Zimovčák, predseda 
Majetkovej komisie Eparchiálneho úradu Košice. Pripomíname, že tieto žiadosti sa týkajú rovnako investícií do 
opráv budov, ako aj štipendií a rôznych pastoračných projektov. Projekty týchto žiadostí ešte v prípravnej fáze je 
pred ich podpisom potrebné konzultovať s Ing. Mgr. Stanislavom Zimovčákom. 

Zásahy do sakrálnej výzdoby 

Okrem vyššie spomenutého dôrazne pripomíname, že bez predchádzajúcej konzultácie s predsedom Komisie pre 
posvätné umenie nie je dovolené zasahovať tak do existujúcej výzdoby chrámov, (stenopisov, ikon ako i prestola, 
ikonostasu a ostatných sakrálnych paramentov), ako i vytvárať novú sakrálnu výzdobu, a to ani v prípade, že by 
uvedenú výzdobu vytváral sám kňaz. 

Zodpovednosť za správu farského majetku 

Pri spravovaní farského majetku farár alebo administrátor je povinný rešpektovať ustanovenia CCEO týkajúce sa 
správy majetku a tiež interné nariadenia eparchiálneho úradu v rovnakej oblasti vydané Majetkovou komisiou 
a schválené vladykom Milanom, košickým eparchiálnym biskupom. V súvislosti s týmto ak farár alebo administrátor 
nebude rešpektovať tieto ustanovenia, v dôsledku čoho farnosť utrpí finančnú škodu, farár alebo administrátor 
bude zodpovedný za všetky škody spôsobené farnosti. 

Registrácia neziskových subjektov 

Farnosti, ktoré participujú na zriadení neziskového subjektu /občianske združenie, nezisková organizácia, ap./,  sú 
povinné  existenciu takého subjektu oznámiť Gréckokatolíckej eparchii, a to vyplnením registračného formulára.   
Vznik nového  neziskového subjektu s účasťou farnosti, prípadne farára je nevyhnutné vopred konzultovať 
s Gréckokatolíckou  eparchiou Košice, s predsedom Majetkovej komisie.   
Vykonávať ekonomické aktivity rôzneho druhu, uchádzať  sa o finančné  príspevky, prípadne žiadať o registráciu 
v centrálnom cirkevnom registri (CSS), môže len subjekt  zaevidovaný  v registri Gréckokatolíckej eparchie Košice. 
V opačnom prípade farnosti nemôžu vykonávať žiadne ekonomické aktivity prostredníctvom nezaregistrovaných 
subjektov. 
Farári (administrátori) nech zaregistrujú tieto subjekty do 09.09.2016 vyplnením e-formulára na adrese, ktorá bude 
zaslaná na jednotlivé farské úrady e-mailovou poštou. 

Platby pre CSS 

Na základe žiadosti zo strany Cirkevnej servisnej spoločnosti žiadame kňazov, aby platby pre CSS vyplácali priamo 
z bankového účtu formou internetbankingu a nie poštovou poukážkou. 

2. Intencie na úmysel vladyku Milana Chautura, eparchiálneho biskupa  (oznam protosynkela) 

Tak ako po minulé roky, aj roku 2016 je povinnosťou všetkých kňazov, inkardinovaných do Gréckokatolíckej 
eparchie Košice sláviť 12 sv. liturgií s intenciou na úmysel eparchiálneho biskupa (ad intentionem dantis). 
Potvrdenie o ich odslúžení zašle každý kňaz svojmu protopresbyterovi do konca roka 2016. 

3. Štatút protopresbytera (z Presbyterskej rady dňa 18. 9. 2012) 

Presbyterská rada na svojom riadnom zasadnutí dňa 18. 9. 2012 prerokovala v bode 6 návrh na špecifikovanie 
oblastí, ktoré patria do kompetencie protopresbytera. Ide o konkretizáciu úloh vyplývajúcich z postavenia 
protopresbytera v spoločenstve miestnej Cirkvi, vyjadrenú v Kódexe kánonov Východných cirkví a predloženú 
v návrhu textu Štatútu protopresbytera. Po diskusii v rámci zasadania Presbyterskej rady prebehlo hlasovanie o 
štatúte s jednohlasným kladným výsledkom. 
Vladyka Milan, košický eparchiálny biskup návrh prijal a dovolil text Štatútu uverejniť v Obežníku Eparchiálneho 
úradu, čím uvedený štatút získava platnosť a účinnosť.  
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Súčasťou Štatútu protopresbytera bude príloha o vizitácii farnosti, príloha textu zápisnice o odovzdávaní farnosti, 
príloha administratívnej agendy vedenia protopresbyterátu. Texty príloh sú v štádiu prípravy. Text Štatútu 
protopresbytera je prílohou č. 01 tohto Obežníka.  

4. Nová gréckokatolícka farnosť (z Presbyterskej rady dňa 27.4.2016) 

Na zasadnutí Presbyterskej rady Gréckokatolíckej cirkvi Eparchie Košice dňa 27. apríla 2016 bol predložený návrh 
na zriadenie novej gréckokatolíckej farnosti v meste Moldava nad Bodvou. 
Mesto Moldava nad Bodvou pôvodne patrilo ako fília k farnosti Cestice. V roku 2010 (5.9.) sa v meste Moldava 
začala pravidelná pastoračná činnosť Gréckokatolíckej cirkvi. Bohoslužby sa tam slávia vždy v utorok a nedeľu 
v miestnom farskom rímskokatolíckom chráme po dohode s farárom miestnej rímskokatolíckej farnosti.  
Od 1.8.2014 bola dekrétom č. 608/2014 zo dňa 17.6.2014 zverená dočasná pastoračná činnosť v Moldave  
PhDr. Markovi Rozkošovi, PhD., kancelárovi Eparchie Košice s tým, že administratívne náležitosti ostali 
v kompetencii farára v Cesticiach. Dňa 1.10.2014 sa konala posviacka základného kameňa chrámu v Moldave nad 
Bodvou. V súčasnosti sú postavené základy chrámu. 
Súčasťou návrhu bola aj otázka pričlenenia aktívnej filiálky Turňa nad Bodvou, pôvodne vo farnosti Chorváty pre 
farnosť Moldava nad Bodvou. Dôvodom tejto úpravy je skutočnosť, že veriaci z tohto spoločenstva pochádzajú 
poväčšine z obce Hačava, podobne ako aj veriaci v meste Moldava nad Bodvou. Bohoslužby v tejto filiálke sa 
konajú v slovenskom a cirkevnoslovanskom jazyku, pričom bohoslužobný jazyk farnosti Chorváty je maďarský. 
Filiálka Turňa nad Bodvou by mohla takto poskytnúť duchovné i spoločenské zázemie pre novovzniknutú farnosť 
Moldava nad Bodvou. 
Presbyterská rada jednohlasne podporila tento návrh a odporúčala vladykovi Milanovi Chauturovi CSsR, košickému 
eparchiálnemu biskupovi, aby zriadil novú farnosť Moldava nad Bodvou. 
Vladyka tento návrh prijal a dekrétom č. 701/2016 zo dňa 26.6.2016 zriadil novú gréckokatolícku farnosť Moldava 
nad Bodvou, pričom zároveň rozhodol o usporiadaní hraníc ostatných dotknutých farností Cestice, Hačava, 
Chorváty nasledovne: 
 
Hranice farnosti Cestice (filiálky) boli upravené dekrétom č. 702/2016 zo dňa 26.6.2016 nasledovne: Buzica (1195, 
26), Cestice

*
 (824, 95), Čečejovce (2048, 29), Gomboš, časť obce Veľká Ida, Hodkovce (293, 8), Komárovce (390, 

39), Nižný Lánec (423, 10), Nováčany (716, 13), Paňovce (590, 20), Perín - Chým (1407, 40), Rešica (345, 5), Rudník 
(613, 10), Šemša (803, 21), Veľká Ida (3256, 42), Vyšný Lanec, časť obce Perín – Chým. 
 

Sumár farnosti Cestice: počet obcí vrátane farskej obce 13; počet obyvateľov v celej farnosti 12 903; počet 
gréckokatolíkov v celej farnosti 358. 
 
Hranice farnosti Hačava (filiálky) boli upravené dekrétom č. 711/2016 zo dňa 26.6.2016 nasledovne:  
Betliar (931, 7), Brdárka (79, 1), Čierna Lehota (666, 10),Čučma (652, 4), Dedinky (291, 2), Dobšiná (5702, 32), 
Dobšinská Maša, časť obce Dedinky, Gemerská Poloma (2056, 17), Gočaltovo (251, 2), Gočovo (387, 0),  
Hačava (228, 181), Háj (290, 8), Hanková (64, 0), Henckovce (470, 3), Honce (380, 1) Kobeliarovo (458, 2), 
Koceľovce (257, 3), Kunova Teplica (655, 2), Markuška (168, 8), Nižná Slaná (1210, 27), Ochtiná (553, 3), Pača (635, 
10), Petrovo (105, 1), Rakovnica (612, 3), Rejdová (766, 28), Rochovce (338, 0), Roštár (553, 0), Rozložná (191, 0), 
Rožňava (19706, 201), Rožňavské Bystré (619, 6), Slavoška (131, 2), Slavošovce (1967, 12), Stratená (131, 3),  
Štítnik (1544, 8), Vlachovo (866, 2), Vyšná Slaná (510, 3). 
 

Sumár farnosti Hačava: počet obcí vrátane farskej obce 35; počet obyvateľov v celej farnosti 44 422; počet 
gréckokatolíkov v celej farnosti 591. 
 
Hranice farnosti Chorváty (filiálky) boli upravené dekrétom č. 718/2016 zo dňa 26.6.2016 nasledovne:  
Ardovo (159, 0), Bohúňovo (296, 6), Bôrka (516, 0), Bretka (375, 3), Brzotín (1316, 10), Čoltovo (485, 0),  
Dlhá Ves (586, 2), Drnava (704, 9), Dvorníky - Včeláre (434, 2), Gemerská Hôrka (1338, 23),  
Gemerská Panica (660, 6), Hosťovce (198, 1), Hrhov (1137, 4), Hrušov (334, 0), Chorváty (102, 45),  Jablonov nad 
Turňou (808, 10), Janík (571, 20), Jovice (726, 1), Kečovo (375, 0), Kováčová (76, 0), Krásnohorská Dlhá  
Lúka (732, 4), Krásnohorské Podhradie (2575, 10), Kružná (484, 4), Lipovník (511, 9), Lúčka (192, 2),  
Meliata (215, 1), Pašková (303, 1), Peder (394, 7), Plešivec (2405, 16), Rudná (745, 10), Silica (562, 32), Silická 
Brezová (171, 1), Silická Jablonica (203, 3), Slavec (458, 6), Turnianska Nová Ves (324, 13), Zádiel (168, 2), 
Žarnov (405, 11). 
 

                                                                 
*
 podčiarknuté označujú tzv. aktívne filiálky, kde sa konajú gréckokatolícke bohoslužby   
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Sumár farnosti Chorváty: počet obcí vrátane farskej obce 37; počet obyvateľov v celej farnosti 22 043; počet 
gréckokatolíkov v celej farnosti 274. 
 
Hranice farnosti Moldava nad Bodvou (filiálky) boli upravené dekrétom č. 701/2016 zo dňa 26.6.2016 nasledovne:  
Budulov, časť obce Moldava nad Bodvou, Debraď (375, 7), Drienovec (2126, 21),  Jasov (3351, 48), Lucia-Baňa, časť 
obce Medzev, Medzev (4261, 83), Mokrance (1366, 26), Moldava nad Bodvou (11 068, 240), Poproč (2760, 37), 
Štós (739, 22), Turňa nad Bodvou (3511, 112), Vyšný Medzev (535, 10). 
 

Sumár farnosti Moldava nad Bodvou: počet obcí vrátane farskej obce 10; počet obyvateľov v celej farnosti 30 092; 
počet gréckokatolíkov v celej farnosti 606. 
Schematická mapa hraníc farností Moldava nad Bodvou, Cestice, Hačava a Chorváty tvorí prílohu č. 03 tohto 
Obežníka. 

5. Kantorský kurz 

Na základe viacerých podnetov z našich farností o možnostiach vzdelávania sa našich kantorov, týmto Eparchia 
Košice dáva ponuku Kantorského kurzu pre kantorov a tých, ktorí sa kantormi chcú stať. Viacerí kňazi i kantori si 
dodnes pamätajú na prvý kantorský kurz po vzniku Košického exarchátu, ktorý bol určite obohatením nielen 
na osobnej ale i cirkevnej úrovni. Zámerom tohto výukového procesu je poskytnúť kantorom tak teoretické základy 
hudobného vzdelania ako i základnú orientáciu v liturgickom pravidle a tiež praktickú výučbu liturgického spevu. 
Obsahom tejto školy kantorovania budú nasledovné okruhy tém: 
1.  Základy hudobnej náuky a hlasová výchova; 
2.  Liturgické pravidlo (cyklus tematických prednášok z liturgiky); 
3. Spev stálych i menlivých častí bohoslužieb (liturgia v jazykovej modifikácii slovensky a cirkevnoslovansky, 
večiereň, utiereň, hlasy, samohlasy, irmosy, sobáš, krst...) 
Cieľovou skupinou, ktorú by sme chceli osloviť sú všetci, ktorí majú záujem o zvýšenie úrovne liturgického spevu 
bez ohľadu na vek a hudobné, či liturgické vzdelanie. 
Kňazov v našich farnostiach by sme chceli týmto osloviť a poprosiť o pomoc pri motivovaní terajších 
i potencionálnych nových kantorov pre účasť na tomto užitočnom vzdelávaní. 
Vzhľadom k osvedčenej praxi z minulosti chceme ponúknuť čas stretnutí počas sobôt a voľných dní a miesto 
konania plánujeme v Košiciach a Trebišove (podľa záujmu to môžu byť aj iné miesta). Kurz plánujeme začať 
v nasledujúcom šk. roku, teda od septembra 2016. 
Školiteľmi budú Mgr. Lucia Lovášová, zbormajsterka Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda a Mgr. Marcela 
Zorvanová, pedagóg na Základnej umeleckej škole svätej Cecílie v Sečovciach. Výsledkom kurzu bude certifikát 
o odbornom vzdelaní v liturgickom speve.  
Záujemcovia nech sa prihlásia výlučne prostredníctvom farských úradov do 21. augusta 2016. Kňazi pošlú 
informácie o záujemcoch do 22. augusta 2016 vyplnením e-formulára na adrese, ktorá bude zaslaná na jednotlivé 
farské úrady e-mailovou poštou. 

6. Zmena organizácie fatimských sobôt v mesiacoch júl, august a november 

Vzhľadom k organizačným úpravám, ktoré boli vyvolané termínmi duchovných podujatí, bol upravený rozpis 
zodpovedných za organizácie fatimských sobôt v mesiacoch júl, august a november.  Táto informácia bola zaslaná 
kňazom e-poštou 2.6.2016. 
Prosíme, aby jednotliví protopresbyteri a kňazi v protopresbyterátoch tieto zmeny akceptovali s ich vlastnými 
požiadavkami, nakoľko témy ostali nezmenené. 
Upravený rozpis fatimských sobôt 
Júl 
deň: 2. júl 2016; sviatok Uloženia rúcha Presvätej Bohorodičky 
miesto: Klokočov 
 zodpovedný: protopresbyterát Michalovce 
téma: Program pre nadchádzajúce obdobie –každému priniesť balzam milosrdenstva. (MV, 5) 
 

August 
deň: 6. august 2016; sviatok Premenenia Pána  
miesto: Klokočov  
zodpovedný: protopresbyterát Košice 
téma: Božia spravodlivosť je milosrdenstvo prameniace zo smrti a zmŕtvychvstania Ježiša. (MV, 21) 
 

November 
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deň: 5. november 2016; sv. muč. Galaktion a Epistema  
miesto: Bazilika Minor  
zodpovedný: protopresbyterát Spišská N. Ves 
téma: Vzťah milosrdenstvo a spravodlivosť - dva rozmery jednej reality; Oz 6,6. (MV, 20) 

7. Usmernenie o zásnubách (z uznesení 84. plenárneho zasadania KBS, bod. 15) 

Konferencia biskupov Slovenska sa rozhodla nevydať osobitné normy, týkajúce sa §1 kánona 1062 KKP. (Kánon 
1062 KKP - §1: Prisľúbenia manželstva, či jednostranné alebo obojstranné, nazývané zásnubami sa riadi 
partikulárnym právom, ktoré stanovila konferencia biskupov pri zohľadnení zvykov a občianskych zákonov, ak také 
sú. - §2: Z prisľúbenia manželstva nevzniká právo žalobou vymáhať slávenie manželstva; vzniká však právo žalobou 
vymáhať náhradu škôd, ak je povinnosť náhrady.) 
KBS vydala v tejto veci usmernenie, že ak by v niektorých farnostiach existovali nejaké zvyky v tomto ohľade, tie 
usmerňuje príslušný miestny ordinár pri rešpektovaní práva veriacich, aby pri voľbe tak dôležitého životného stavu, 
akým je celoživotné manželské spoločenstvo, boli uchránení od akéhokoľvek nátlaku. (porov. kán. 219, kán. 1103). 
Ohľadne §2 kánona 1062 KBS zdôrazňuje, že „z prisľúbenia manželstva nevzniká právo žalobou vymáhať slávenie 
manželstva“. Ak by však vzniklo právo žalobou vymáhať náhradu škôd v materiálnych záležitostiach (napr. sobášna 
výbavy, veno a pod.), vtedy povinnosť náhrady sa riadi prirodzeným mravným zákonom  a právnym poriadkom 
Slovenskej republiky. 
V Košickej eparchii platí, že zásnuby slávené samostatne pred sobášom povinné nie sú, ale ak vyplynú z pastoračnej 
potreby, sú dovolené. 

8. Kódex pastoračného správania (z uznesení 84. plenárneho zasadania KBS, bod. 14) 

Konferencia biskupov Slovenska na svojom 84. plenárnom zasadaní prijala Kódex pastoračného správania a ponúka 
jeho aplikáciu v jednotlivých biskupstvách.   
Kódex pastoračného správania je súhrn určitých pravidiel a zásad, ktoré vymedzujú štandardné postoje 
v pastoračnom správaní sa klerikov, rehoľníkov a laikov vo vzťahu k tým, s ktorými prichádzajú do kontaktu. Ide tu 
o explicitné vyjadrenie morálnej povinnosti realizácie kresťanských hodnôt v každodennom živote.  
V preambule tohto kódexu je vyjadrené: „Každý, kto sa podieľa na pastoračnej službe má vo svojom verejnom 
i súkromnom živote nasledovať príklad Ježiša Krista, ktorý „...neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil...“  
(Mk 10,45).  Tým, že sa podieľajú na jeho poslaní, majú si plne uvedomovať svoju zodpovednosť za svoje konanie.“ 
KBS odporúča prijať tento kódex v jednotlivých biskupstvách tým, že sa stane súčasťou  pracovnej zmluvy všetkých 
zamestnancov biskupstva. Vo svojich 25 bodoch konkrétnym spôsobom pomenúva zásadné postoje v rôznych 
pastoračno-pracovných postupoch, ktorých nedodržanie môže byť dôvodom pre udelenie písomného 
napomenutia či iného primeraného trestu. V závažnom prípade môže byť i dôvodom pre ukončenie pracovného 
pomeru. 
Jeho publikovaním v Obežníku Gréckokatolíckej eparchie Košice sa stáva záväzným pre všetkých zamestnancov 
Košickej eparchie a bude súčasťou pracovnej zmluvy každého zamestnanca. Prakticky to znamená, že každý 
zamestnanec je povinný sa s textom tohto kódexu zoznámiť a podpísať ho. Podpísaný sa stane súčasťou jeho 
pracovnej zmluvy. Texty kódexu na podpis jednotlivým kňazom a zamestnancom budú distribuované Eparchiálnym 
úradom prostredníctvom delegátov na protopresbyterských poradách v mesiaci september.  
Text Kódexu pastoračného správania tvorí prílohu č. 02 tohto Obežníka. 

9. Animátorská škola (Oznam Rady pre mládež Košickej eparchie) 

Rada pre mládež Košickej eparchie otvára v septembri 2016 ďalší ročník Animátorskej školy. Ide o dvojročný kurz 
zameraný na formáciu mladého človeka pre službu pomoci pri šírení evanjelia. Animátorská škola je určená pre 
šestnásť a viac ročných mladých ľudí z farností Košickej eparchie, ktorí pocítili v srdci túžbu slúžiť iným a chceli by ju 
naplniť konkrétnou formou a obsahom. Keďže laická služba je spätá s hierarchickou službou, prihlásiť sa na 
animátorskú školu možno iba prostredníctvom svojho miestneho kňaza, a to do 1. septembra 2016. Všetky bližšie 
informácie a spôsob prihlasovania vám zašleme elektronickou formou.  

10. Pozvánka - 8. Metropolitná púť kňazov (z Obežníka ABÚ-PO, 4/2016) 

V utorok 6. septembra 2016  sa uskutoční 8. Metropolitná púť kňazov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do 
baziliky minor v Ľutine, na ktorú pozývame všetkých kňazov Košickej eparchie. 
Program púte:  
09.00 archijerejská svätá liturgia v bazilike minor (cirkevnoslovanská, liturgická farba svetlá) 
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10.30 katechéza o. doc. ThDr. Štefana Paločka, PhD. na tému: Vzťah medzi Božou spravodlivosťou 
a Božím milosrdenstvom + diskusia 
13.00 obed, priestor na osobnú modlitbu, spovede a rozhovory 
15.00 Akatist k bl. Pavlovi P. Gojdičovi (slovenský) 
16.00 záver púte 
Svoju účasť na púti nahláste do 1.9.2016 prostredníctvom e-formulára na adrese, ktorú dostanete elektronickou 
poštou. 

11. Permanentná formácia kňazov 

Na základe smernice pre prácu kaplánov v Košickej eparchii, ktoré boli schválené Kňazskou radou Košického 
apoštolského exarchátu v roku 2001 týmto oznamujeme všetkým kaplánom, že v rámci permanentnej formácie 
kňazov pre nich pripravila Rada pre permanentnú formáciu kňazov Košickej eparchie cyklus deviatich mesačných 
stretnutí v čase od októbra 2016 do júna 2017. Okrem kaplánov sa týchto stretnutí môže zúčastniť každý kňaz 
Košickej eparchie, ktorý sa chce zorientovať v základných bodoch kňazskej pastoračnej služby. Termíny stretnutí 
oznámime včas. V prílohe č. 04 tohto Obežníka prikladáme text Smernice pre prácu kaplánov v Košickej eparchii. 

12. Oznam o blahorečení ctihodnej Márie Celeste Crostarosa 

Komunita Sestier redemptoristiek emailom zo dňa 20. 5. 2016 poprosila o uverejnenie radostnej správy o 
blahorečení ctihodnej Márie Celeste Crostarosa, zakladateľky Sestier redemptoristiek: 
Dôstojní otcovia, s radosťou Vás chceme oznámiť, že dňa 14. 12. 2015 pápež František schválil vydanie dekrétu o 
zázraku na príhovor ctihodnej Márie Celesty Crostarosa, čím otvoril cestu k jej blahorečeniu, ktoré sa uskutočnilo 
vo Foggia, v Taliansku dňa 18. júna 2016. V kláštore vo Foggia, kde prežila poslednú časť svojho života, spočívajú jej 
telesné pozostatky. Zároveň Vás pozývame k vďačnosti za dar blahorečenia a k duchovnej jednote spolu s jej 
dcérami, sestrami Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa. 

13. Distribúcia knihy 

Na podnet tajomníka Rady pre mládež a univerzity, dp. Ondreja Chrvalu, podávame kňazom nasledovnú 
informáciu. Vyvrcholením duchovnej prípravy mladých na Slovensku na Svetové dni mládeže je aj kniha Milosrdný 
rok, ktorá môže byť vynikajúcou katechetickou pomôckou pre mládežnícke stretnutia alebo hodiny náboženstva. 
Knihy pre jednotlivé farnosti boli distribuované na biskupské úrady po celom Slovensku. Súčasťou každej knihy je aj 
darček - hudobné CD MILOSRDNE s piesňami, ktoré sú zložené špeciálne k jednotlivým témam Milosrdného roka. 
V Košickej eparchii budú tieto knihy distribuované na protopresbyterských poradách, pričom každá farnosť si knihu 
zakúpi pre svoju farskú knižnicu za cenu 5 €. Protopresbyteri odovzdajú  vyzbierané peniaze delegátom 
Eparchiálneho úradu na protopresbyterských poradách. 
 
 

III. PERSONÁLIE 

Personálne zmeny 

o Mgr. Peter Jambor, archivár Metropolitného archívu v Prešove bol k 1. máju 2016 exkardinovaný z Košickej 
eparchie do Prešovskej archieparchie, dekrétom č. 370/2016. 

o Na základe žiadosti provinciálnej predstavenej Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok vo 
Vrícku zo dňa 7.1.2016 vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup dal súhlas k presídleniu Mgr. 
Rastislava Dzurjovčina do Banskobystrickej diecézy od 1.4.2016 do konca kalendárneho roka 2016, a to listom 
č. 298/2016 zo dňa 7.3.2016. 

o Na základe vlastnej žiadosti o exkardináciu z Prešovského arcibiskupstva zo dňa 15.4.2016 a následnej 
prepúšťacej listiny prešovského arcibiskupa a metropolitu č. 1467/2016 zo dňa 5.5.2016 bol Dr. Vojtech Boháč, 
ml., inkardinovaný do Košickej eparchie listom č. 579/16 zo dňa 24.5.2016. 

o Na základe menovacieho dekrétu č. 707/2016 zo dňa 26.6.2016 bol jer. Dr. Vojtech Boháč, ml., kaplán 
Bardejov, vymenovaný za  kaplána pre veriacich byzantského obradu vo farnosti Košice-Západ od 1.8.2016.   

o Na základe menovacieho dekrétu č. 708/2016 zo dňa 26.6.2016 bol jer. Stanislav Činčár, kaplán vo farnosti 
Novosad vymenovaný za  kaplána pre veriacich byzantského obradu vo farnosti Sečovce a duchovného 
správcu Cirkevnej spojenej školy v Sečovciach od 1.8.2016. 
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o Na základe menovacieho dekrétu č. 709/2016 zo dňa 26.6.2016 bol jer. Milan Diheneščík, kaplán vo farnosti 
Sečovce vymenovaný za  kaplána pre veriacich byzantského obradu vo farnosti Trebišov a duchovného správcu 
Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove od 1.8.2016. 

o Na základe menovacieho dekrétu č. 706/2016 zo dňa 26.6.2016 bol jer. Kamil Drozd, kaplán vo farnosti  
Košice-Staré Mesto vymenovaný za  výpomocného duchovného pre veriacich byzantského obradu vo farnosti 
Hačava, pri ponechaní dekrétu č. j. 903/2005 – aktuár Košickej eparchie od 1.8.2016. 

o Na základe menovacieho dekrétu č. 710/2016 zo dňa 26.6.2016 bol jer. Kamil Ganóczy, kaplán vo farnosti 
Trebišov vymenovaný za  kaplána pre veriacich byzantského obradu vo farnosti Novosad od 1.8.2016. 

o Na základe menovacieho dekrétu č. 703/2016 zo dňa 26.6.2016 bol jer. Jozef Gočík, farár vo farnosti Hačava 
vymenovaný za  farára pre veriacich byzantského obradu vo farnosti Moldava nad Bodvou od 1.8.2016. 

o Na základe menovacieho dekrétu č. 700/2016 zo dňa 26.6.2016 bol jer. Marek Horňák, farár vo farnosti Kojšov 
vymenovaný za  duchovného správcu Cirkevnej základnej školy s Materskou školou sv. Gorazda v Košiciach na 
sídlisku Ťahanovce od 1.8.2016. 

o Na základe menovacieho dekrétu č. 699/2016 zo dňa 26.6.2016 bol jer. Tomáš Labanič, kaplán vo farnosti 
Spišská Nová Ves vymenovaný za  administrátora pre veriacich byzantského obradu vo farnosti Kojšov od 
1.8.2016. 

o Na základe menovacieho dekrétu č. 704/2016 zo dňa 26.6.2016 bol jerm. Pimen Pavol Medviď, farár vo 
farnosti Slovinky vymenovaný za  farára pre veriacich byzantského obradu vo farnosti Hačava od 1.8.2016. 

o Na základe menovacieho dekrétu č. 705/2016 zo dňa 26.6.2016 bol jer. Tomáš Mikunda, kaplán vo farnosti 
Michalovce vymenovaný za  administrátora pre veriacich byzantského obradu vo farnosti Slovinky od 
1.8.2016.  

Noví seminaristi 

Po absolvovaní série stretnutí kandidátov na prijatie do kňazského seminára a na základe výsledkov prijímacieho 
konania, ktoré absolvovalo celkom 8 kandidátov boli pre formáciu v kňazskom seminári za Gréckokatolícku 
eparchiu Košice prijatí títo: 
1. Richard Fučko, farnosť Sobrance 
2. Štefan Keruľ-Kmec, farnosť Kuzmice 
3. Ján Pavúk, farnosť Košice-Ťahanovce 
4. Boris Rebják, farnosť Lekárovce 
5. Samuel Slota, farnosť Košice-Nad Jazerom 
Prijatým seminaristom prajeme úspešnú, požehnanú formáciu v kňazskom seminári. 

Úmrtie 

o. Milan Šeliga SVD, zomrel dňa 12.7.2016 vo veku 51. rokov a v 20. roku kňazstva 
Milan Šeliga sa narodil 25.9.1964 v Námestove. Pokrstený bol 4.10.1964 v Hruštíne, kde prijal i birmovku 4.7.1976. 
Do postulátu Spoločnosti Božieho Slova (SVD) bol prijatý v roku 1989. Po náležitej príprave v noviciáte, ktorý 
absolvoval na Slovensku vo Vidinej a v Nyse a Pieniężnom v Poľsku, prijal večné sľuby 8.9.1995 v Pieniężnom 
v Poľsku. 
Po ukončení  štúdií v Misyjnom seminarium księży werbistów (SVD) wydział teologii v Pieniężnom (Poľsko) dňa 
15.2.1996 (Nr.1076) prijal kňazskú vysviacku 27.4.1996 v Pieniężnom (Poľsko). 
So súhlasom vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa a tiež provinciála Spoločnosti Božieho 
Slova P. Petra Dušičku SVD, bol presídlený do Košickej eparchie od dňa 15.1.2010, č. j. 27/2009, kde poskytoval 
duchovnú službu veriacim, zhromažďujúcim sa na mieste nazývanom „pri Brale“. 
Za základe vlastnej žiadosti a po náležitej príprave mu Kongregácia pre východné cirkvi udelila indult biritualizmu 
listom Prot. N. 3/97 zo dňa 8.10.2010.  Dňa 15.3.2012 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a pre 
spoločnosti apoštolského života listom Prot. n. 52810/2012 zo dňa 15.3.2012 mu udelila indult od zasväteného 
života a dovolila inkardináciu do Košickej eparchie. 
Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup  listom č. 1118/2012 zo dňa 28.9.2012 mu dovolil presídliť 
sa do Košickej eparchie a dekrétom č. 1107/2012 ho vymenoval za výpomocného duchovného pre pastoráciu 
Rómov v Sečovciach od 1.10.2012. Neskôr dekrétom č. 506/2015 z 20.5.2015 ho vladyka Milan Chautur CSsR, 
košický eparchiálny biskup poveril duchovným vedením pre veriacich s ťažkosťami a poverením exorcistu, kde 
pracoval až do dňa, kedy si ho Pán povolal k sebe 12.7.2016. Pochovaný bol dňa 15.7.2016 na miestnom cintoríne 
v Sečovciach vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchiálnym biskupom. 
Víčnaja jemú pámjať. 
V duchu bratského kňazského spoločenstva bude sláviť každý kňaz za dušu zosnulého spolubrata jednu sv. liturgiu. 
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Nové e-mailové adresy: 

František Engel                   engel.frantisek@grkatke.sk   
Tomáš Fischer                     fischer.tomas@grkatke.sk   
Vojtech Boháč, ml.                    bohac.vojtech@grkatke.sk   
Adam Mackovjak                 mackovjak.adam@grkatke.sk 
 
 
 
 
 
 

vladyka Milan Chautur, CSsR 
košický eparchiálny biskup 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Vladimír Tomko, protosynkel                                                                        PhDr. Marko Rozkoš, PhD.,  kancelár 
 
 
 
 

IV. PRÍLOHY 
01 text Štatútu protopresbytera 
02 text Kódexu pastoračného správania 
03 mapa hraníc farností Moldava nad Bodvou, Cestice, Hačava a Chorváty 
04 text Smernice pre prácu kaplánov v Košickej eparchii 

 
 
 
 

V. INFORMÁCIE ZASLANÉ ELEKTRONICKOU POŠTOU  
(diakritika textu je zachovaná z presného znenia predmetu e-mailovej správy) 
 
od EpKE: Ponuka prenájmu tlačiarní       18.7.2016  
asociácia otca mamu deťom        15.7.2016  
Parte - o. Milan Šeliga        14.7.2016  
FW: Plagát Klokočov         13.7.2016  
Milan Šeliga - pohreb        13.7.2016 
FW: Pozvánka na Kurz pre spovedníkov, Spišská Kapitula, 6.-8.9.2016   11.7.2016  
FW: pastorácia rodín vo farnostiach       11.7.2016  
FW: Duchovne predsednictvo - prosby       11.7.2016 
FW: Odpust Veľké Kapušany 2016       11.7.2016  
FWEpKE: duchovné predsedníctvo Slovenska      24.6.2016  
FW: Oznámenie o úmrtí a pohrebe pani Bernardiny Michalovej, mamky o. Jozefa Michalova 22.6.2016   
Duchovná obnova, 24.6.2016       20.6.2016  
Ponuka CD         20.6.2016  
FW: odpust         20.6.2016  
Duchovná akcia v KE-upozornenie       16.6.2016  
parkovanie v areáli Eparchie KE       15.6.2016   
ubytovainie         07.6.2016  
ukončenie štúdia detí - oznámenie - povinnosť      06.6.2016  
FW: telefónne číslo (bujňák)        06.6.2016  
FW: Pozvánka na Kurz pre spovedníkov, Spišská Kapitula, 6.-8.9.2016   06.6.2016   
fatimské soboty - úprava v rozpise       02.6.2016  
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duch. obnova a dovolenky        01.6.2016  
FW: XXII. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb - pozvánka   01.6.2016  
FW: Zvýhodnenie cieľovej skupiny       31.5.2016  
FW: parte - sr. Veronika Theresia Rácková      25.5.2016  
FW: Plagát         18.5.2016  
FW: Smutná správa        18.5.2016  
zbierka na SDM         18.5.2016  
Metropolitná ppúť - nahlásenie       17.5.2016   
FWEpKE: misionári milosrdenstva       17.5.2016  
FWEpKE: CREDO - duch. obnova Košice      09.5.2016  
FW: Oznam o úmrtí a pohrebe p. Pavlíny Novickej     09.5.2016  
od EPKE: skauting - prosba o pomoc       04.5.2016  
Oratórium Misericordia - ponuka        04.5.2016  
Rodinná pastorácia - info        04.5.2016  
presb. rada         28.4.2016  
SDM-ohlásenie zbierky        22.4.2016  
Zbierka UA - list kard. Parolina       21.4.2016  
Kňazský deň EpKE         19.4.2016   
FW: plagát Slovinky        13.4.2016  
FW: Pozvánka - Celoslovenská formačno-pracovná konferencia PP, 27. - 30. apríl 2016 Modra Harmónia 12.4.2016  
FW: biblicka olympiada        11.4.2016  
oznam          11.4.2016  
Dobrá novina v Eparchii Košice; 2015       11.4.2016  
Fw: material k biblickej nedeli 2016       08.4.2016  
Fw: Týždeň modlitieb za duchovné povolania 11. - 17. apríl 2016    08.4.2016  
nové tel. číslo         07.4.2016  
zbierka na Ukrajinu         05.4.2016  
FWEpKE: púť s redemptoristami do Ríma      04.4.2016  
FW: cyklotúra s vladykom        01.4.2016  
FW: pozvánka na slávnosť na Devíne       31.3.2016  
FW: víkendovka pre kňazské deti       31.3.2016  
Liturgie za šírenie kultúry života 2016 - dôležité      31.3.2016  
FW: plagát Krakov         30.3.2016  
FW: Svätý rok milosrdenstva - Pápežská rada pre novú evanjelizáciu    30.3.2016  
FW: Koncerty Anastasis´95        30.3.2016  
FW: plagát Krakov         24.3.2016  
EpKE-poďakovanie         24.3.2016  
FW: ŠAŠTÍN : sezonny plagat + put muzov + PUMIN put ministrantov   24.3.2016  
Oznam - kancelár         23.3.2016  
kurz o exorcizme         21.3.2016  
FW: smútočný oznam        21.3.2016  
FWEpKE: Materiály ku DMM 2016 pre farnosti, rehole, školy    18.3.2016  
FW: top škola spolupracujúca s podnikmi CSOŠ sv. Jozafáta..    17.3.2016  
od EpKE: Prijímacie konanie GKF PÚ a  GKS       17.3.2016  
FW: list (TV-LUX)         16.3.2016  
FW: daňové priznanie - aktualizácia       16.3.2016  
FW: Oznam o úmrtí a pohrebe p. Anny Šarišskej      08.3.2016  
FW: Postna akademia        07.3.2016  
FW: Mikuláš Klimčák zosnul v Pánu       02.3.2016  
Homília pápeža Františka        29.2.2016  
FWEpKE: Svätý Otec o výchove a vzdelávaní      29.2.2016  
kň. deň - prednášky 2.časť        26.2.2016  
Kň.deň250216 - prednášky        26.2.2016  
výzva - EpKE         26.2.2016  
daňové priznanie - aktualizácia       23.2.2016  
FW: Kňazský deň - prosba (inštrukcia)       22.2.2016  
Kňazský deň         19.2.2016  
FW:dotazník Rady pre mládež       19.2.2016  
FW EpKE: UNIPAS KE        18.2.2016  
FW: Stužky do Evanjeliára        18.2.2016  
smútočné oznámenie        10.2.2016  
FW: Text do oznamov - Slovenská katolícka charita - Pôstna krabička pre Afriku  09.2.2016 
FW: Duchovné cvičenia - ponuka       04.2.2016  
FW: prosba o modlitbu za chorého Andreja      02.2.2016  
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Smútočné oznámenie        27.1.2016  
Spoločné užívanie-formuláre        21.1.2016  
od EpKE: Oznam - pohreb        19.1.2016  
oznam - Anna Magerová        18.1.2016  
FW: Nová web stránka        18.1.2016  
FW: put lurdy fatima barcelona       18.1.2016  
FW: prezentácia časopisu Verbum       18.1.2016  
od EpKE: Krestanski migranti na Slovensku      18.1.2016   
FW: SASTIN - put zalubenych 12.-14.2.2016      04.1.2016  
FWEpKE: Prosba         23.12.2015  
FWEpKE: Aplikácia časoslov        21.12.2015  
Prechod sv. bránou - texty        18.12.2015  
Liturgie pre LUMEN - máj 2016 - oprava      17.12.2015  
otvorenie brány milosrd. KE        09.12.2015  
kultúra života         09.12.2015  
FW: Obežník EpKE-oprava        09.12.2015  
FW: prednaska o Islame od pana Hucka      08.12.2015  
FW: Pozvánka na kolokvium        08.12.2015  
FW: Info o stránkach        08.12.2015  
Obežník EpKE         08.12.2015  


