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Volám sa Peter, mám 33 rokov a keď 
som sa narodil, bývali sme v Širokom. 
Mama pochádza zo Širokého a otec 
z Janova. Rodičia postavili dom v Janove. 
Ja som najstarší so súrodencov a mám 
ešte mladších dvoch bratov a dve sestry. 
Najmladší súrodenci Pavol a Mária sú 
dvojčatá, majú meno symbolicky po 
otcovi a mame a sú odo mňa mladší šesť 
rokov.  

 
 
Na konci prvého ročníka v kňazskom 
seminári som mal medzi pozitívnymi 
vlastnosťami uvedené, že som religiózny. 
Bola to pre mňa potešujúca správa  
a na to si hocikedy spomeniem, pretože 
vyzerá tak, že pán psychológ ma dobre 
odhadol. Prvá dispozícia pre službu kap-
lána v prostredí, kde som mal možnosť 
priučiť sa medzináboženskému dialógu 
možno len potvrdzuje, že mám čosi také 

v sebe. Tak predpokladám, že aj táto 
vlastnosť v značnej miere ovplyvnila 
moje rozhodovanie zvoliť si práve smer 
v oblasti náboženstva. 

Po diakonskej vysviacke som mal 

pole pôsobenia v službe diakona vo far-

nosti Košice – sídlisko KVP. Po kňazskej 

vysviacke som dostal dekrét do farnosti 

Jenkovce. Je to farnosť v susedstve  

 

 

s mestom Užhorod na Ukrajine, tak 

v tejto farnosti je cítiť hraničné prostre-

die. V Jenkovciach bolo ideálne prostre-

die získať skúsenosti v oblasti medziná-

boženského dialógu. Po dvoch rokoch 

služby na východe krajiny som šiel na-

späť do Košíc na sídlisko KVP, do farnosti 

Božieho milosrdenstva. V tom čase bol 

pápežom vyhlásený rok milosrdenstva, 

tak to som vďačný aj Bohu aj otcovi 

arcibiskupovi, že som mohol práve tento 

výnimočný čas prežiť vo farnosti Božieho 

milosrdenstva. Prajem čím viacerým 

farským vikárom, aby mali skúsenosti 

s katolíckymi médiami a diecéznou 

svätyňou. Po dvoch rokoch služby som 

bol poslaný do farnosti Ohradzany, ktorá 

je spomedzi predchádzajúcich farností 

výnimočná tým, že som tu mohol zažiť 

silné katolícke prostredie a som rád, že 

som mohol čosi poslúžiť vo farnosti, 

ktorá je rodinným prostredím emeritného 

arcibiskupa Alojza Tkáča. Práve pri tejto 

skúsenosti prichádzam k myšlienkam, že 

ak budú praktizujúce kresťanské rodiny, 

budú v budúcnosti aj povolania ku kňaz-

stvu či rehoľnému životu. Tu som bol tiež 

dva roky. Na území farnosti Košice – 

Šaca je nemocnica, ktorá nemá vlastné-

ho kaplána, tak som často chodil slúžiť 

chorým so sviatosťami. Po roku služby  

vo farnosti Nanebovzatia Panny Márie 

som dostal dekrét o preložení do Vašej 

farnosti.  

Každá zo spomenutých farností bola 

čímsi výnimočná a každé miesto mi pri-

spelo novou skúsenosťou k doterajšej 

praxi. Služba kňaza je predovšetkým 



o službe Bohu a ľuďom, tak kňaz si má 

nájsť čas pre rozhovor s Bohom a potom 

je tu spoločenstvo veriacich. Práve svätá 

omša je časom, kde sa služba Bohu 

i ľuďom spája. Kde sú dvaja alebo traja 

v mojom mene, tam som aj ja uprostred 

nich, hovorí Pán. Ja si myslím, že je to 

základná číslovka pri slávení Eucharistie, 

pod ktorú by sme nemali dovoliť klesať. 

Eucharistia tu nie je iba pre kňazov, ale 

pre každého človeka. Dovolím si pove-

dať, že ak nás je viac, je viac Boha medzi 

nami, tak aj preto často kňaz pozýva  

do domu modlitby, aby Boh bol medzi 

nami v čo najväčšej miere.     

Mojím patrónom je svätý Peter, aj 

primičnú svätú omšu som mal v deň 

slávnosti, 29. 6. 2013 v Bzenove  

na počesť veľkého apoštola. Som rád, že 

sa práve tak môžem volať. Moje meniny 

sú často spojené so zmenou miesta 

a tým je ešte viac zvýraznený misijný 

rozkaz Ježiša, ísť ohlasovať evanjelium 

do celého sveta. 

 

 

NOVOKŇAZI KOŠICKEJ  

ARCIDIECÉZY 
 

           
          Dominik Adamčík 

Narodený: 13. mája 
1992 v Prešove 

Primície: 21. júna 2020 
o 10.00 hod., v Kostole 
Najsvätejšej Trojice 
v Prešove – Solivare 

 
Boris Byčánek 
Narodený: 15. apríla 
1994 v Bardejove 

Primície: 21. júna 2020 
o 10.30 hod., v Bazilike 
sv. Egídia v Bardejove 

 

 

Jakub Farkaš 

Narodený: 25. júla 1991 
v Prešove 

Primície: 21. júna 2020 
o 10.30 hod., v Kostole 

                       Najsvätejšieho mena   
                       Ježiš a Mária v Nižnej  
                       Šebastovej 

 
 

Matej Futej 
Narodený: 18. februára 
1992 v Humennom 

Primície: 21. júna 2020 
o 10.00 hod. v Kostole 
Najsvätejšej Trojice 

v Udavskom 

 
Marek Pich 
Narodený: 14. septem-
bra 1982 vo Svidníku 

Primície: 27. júna 2020 
o 10.00 hod., v Kostole 

Najsvätejšieho Srdca  
                      Ježišovho vo Svidníku 

 
Karol Saksa 
Narodený: 24. apríla 1987 
v Prešove 

Primície: 27. júna 2020 
o 10.00 hod., v Kostole 
Najsvätejšej Trojice 
v Prešove – Solivare 

František Sokyra 

Narodený: 18. novembra 
1993 v Humennom 

Primície: 21. júna 2020 
o 10.00 hod.  v Kostole sv. 
Joachima a Anny v Dlhom   

                   nad Cirochou 

 

 



Program bohoslužieb od 29.06.2020 – 5.07.2020 

 

 liturgický kal. miesto čas úmysel 

Pondelok 
29.06. 

 

Hanušovce 7:00 
ZBP Petrov a Pavlov z 

farnosti 

Hanušovce 18:30 +Peter 

Babie 17:30 ZBP Peter s rod. 

Pavlovce 18:30 ZBP Peter 

Medzianky 17:30  

Radvanovce 16:30 ZBP Peter, Peter, Pavol 

Utorok 

30.06. 
 

Pavlovce 18:00 ZBP Peter (50 r. živ.) 

Hanušovce 18:30 +Ján Holinga 

Streda 
01.07. 

 Hanušovce 18:30 +Pavol Lacko 

Štvrtok 

02.07. 
 

Medzianky 18:00  

Hanušovce 18:30 +Julio 

Piatok 
03.07. 

 

Radvanovce 17:00 + členov. ruž. bratstva 

Hanušovce 18:30 ZBP čl. ruž. bratsva 

Pavlovce 18:00  

Babie 17:30 + Marián Gača 

Sobota 

04.07. 
 

Radvanovce 18:30 ZBP Peter 

Hanušovce 18:30 +Zuzana 

Nedeľa 

05.07. 
 

Hanušovce 07:30 Za farnosť 

Babie 09:00 ZBP Juraj Andrijko 

Pavlovce 09:00 ZBP František 

Medzianky 10:30  

Hanušovce 10:30 Za birmovancov 

 

„Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.  

Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť, svoj čas má vysádzať,  

svoj čas má sadenice vytrhať. ...“ (Kaz 3,1-8)  

 

Drahý pán kaplán PaedDr. PhDr. Edvin Berger, JCD, vyslovujeme Vám 

úprimné Pán Boh zaplať za Vašu kňazskú službu v našej farnosti, za vyslu-

hovanie sviatostí, za odslúžené sväté omše, za povzbudenie ako aj za vľúd-

nosť, láskavosť i úsmev. Nech Vám to všetko náš Nebeský Otec mnohoná-

sobne vynahradí. 

 

Do ďalšej kňazskej služby v novej farnosti Vám z úprimného srdca vyprosu-

jeme, nech Vás Pán Boh sprevádza svojimi milosťami, nech Vám dá pevné 

zdravie a dary Ducha Svätého. Nech Vás ochraňuje naša nebeská Matka 

Panna Mária. 



Program bohoslužieb od 06.07.2020 – 12.07.2020 

 

 liturgický kal. miesto čas úmysel 

Pondelok 
06.07. 

 
Babie 18:00 ZBP Andrej 

Hanušovce 18:30 ZBP Marianny 

Utorok 

07.07. 
 Hanušovce 18:00 ZBP Eva s rod. 

Streda 
08.07. 

 Hanušovce 07:00  

Štvrtok 
09.07. 

 

Medzianky 18:00  

Hanušovce 18:30 
+Juraj, Anna, Jozef a 

Františka 

Piatok 

10.07. 
 

Pavlovce 18:00 Za farnosť 

Hanušovce 18:30 +Anna Knašinská 

Sobota 
11.07. 

 
Medzianky 18:30  

Hanušovce 18:30 +Anna 

Nedeľa 
12.07. 

 

Hanušovce 07:30 ZBP Lívie a Samuela 

Babie 09:00 ZBP Monika a Juraj 

Pavlovce 09:00 + Mária 1. výročie 

Radvanovce 10:30 
ZBP Lukáš, Nikola, 

Matúš 

Hanušovce 10:30 +Jozef Marinkovič 

 

Modlitba za farnosť 

Pane, oživuj v našej farnosti 

dary Tvojej milosti: 

Potrebujeme ľudí, 

ktorí vedia počúvať. 

Ľudí tvoriacich pokoj, 

ľudí, ktorí potrebujú  

spoločenstvo,  

jednotu, ktorí upokojujú 

a zmierujú, sú príkladom 

a hovoria pravdu bez toho, 

že by zraňovali. 

Potrebujeme ľudí, 

z ktorých vyžaruje Tvoj Duch 

a vzbudzujú nádej, 

zasadzujú sa nezištne 

za službu Tebe a Tvojmu  

kráľovstvu. 

Pane, daruj nám ľudí 

schopných presvedčiť druhých, 

ľudí, ktorí sa modlia 

a premieňajú modlitbu na činy. 

Pane, daj, aby sa naša farnosť 

stávala misijným spoločenstvom, 

spôsobilým pomáhať Ti 

v službe pre spásu sveta.  

Amen 
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