
FARSKÁ EKONOMICKÁ RADA 

 

Kódex kánonického práva (CIC) stanovuje, že každá farnosť má mať 

ekonomickú radu, ktorej činnosť je riadená univerzálnym právom Cirkvi a 

normami diecézneho biskupa (kán. 537). 

Farská ekonomická rada (FER) je pomocným a poradným orgánom 

farára alebo farského administrátora. Radí a pomáha mu v správe majetkov 

a v ekonomických záležitostiach týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom 

svojich názorov, skúseností a odborných rád tak, aby majetok farnosti bol 

spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo. 

Vo FER má svoje zastúpenie spoločenstvo veriacich, ktoré je pri 

každom kostole patriacom do farnosti. 

 

Členovia FER by mali byť zbehlí vo finančných a hospodárskych veciach. 

Členstvo vo FER je na päť rokov. 

Odporúča sa, aby členstvo nebolo dlhšie než dve po sebe nasledujúce obdobia. 

 

Farská ekonomická rada: 

1. Peter Fedor, Košice - Krásna  

2. František Jurčo, Košice - Krásna  

3. Ing. Peter Genčur 

4. Vincent Beregszázi, Nižná Hutka  

5. Štefan Ulík, Vyšná Hutka  



Zoznam členov kostolnej rady pri farskom kostole sv. Cyrila a Metoda  

v KE – Krásnej: 

 

1. Peter Fedor  

2. František Jurčo  

3. Vincent Marton  

4. Ing. Peter Genčur  

5. Marián Bábeľa 

6. Terézia Salaková 

 

 

 

Sľub členov farskej rady:  

Sľubujem, že zverenú úlohu 

člena ekonomickej rady budem 

v y k o n á v a ť  s v e d o m i t e ,  

zodpovedne a čestne v súlade s 

ustanoveniami diecézneho  

biskupa, v úzkej jednote a 

spolupráci so svojim farárom a 

pre dobro farnosti.  Chcem 

svojim životom a prácou  

napomáhať dobru našej  

Cirkvi, chrániť jej morálne a 

materiálne hodnoty.  

Tak mi Pán Boh pomáhaj.

 

 

 

 

 

 

 

KOSTOLNÍČKA: Marta Lacková 

KANTORKA: Milada Trojčáková 

  



Zoznam členov kostolnej rady pri filiálnom 

kostole Narodenia Panny Márie v Nižnej Hutke:  

 

1. Vincent Beregszázi  

2. Milan Németh  

3. Marek Poprocký  

 

 

 

 

KOSTOLNÍČKA: Terézia Benediková 

KANTORKA: Mária Vargová  

  



Zoznam členov kostolnej rady pri filiálnom kostole Najsvätejšieho 

Ježišovho Srdca vo Vyšnej Hutke:  

 

1.  Štefan Ulík  

2.  Vincent Janočko  

3.  Miroslav Nosáľ  

4. Štefan Timko  

5.  Vincent Szilagyi  

6.  Magdaléna Pástorová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSTOLNÍK: Vincent Szilagyi 

KANTORKA: Mária Vargová 

 

 


