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1. ÚVODNÉ SLOVO  

Bratia kňazi, 
je tu záver Roka sv. Ondreja, apoštola. Som naplnený vďačnosťou voči Pánu 

Bohu za túto duchovnú iniciatívu a za všetky aktivity, ktoré ste urobili vo svojich 
farnostiach. Každý mesiac vám a vašim veriacim boli ponúknuté podklady 
s ondrejovskou tematikou pre Lectio Divina, k farskej katechéze dospelých a pre deti. 

Rok sv. Ondreja chceme ukončiť novénou – deviatnikom pred sviatkom sv. 
Ondreja, spoločnými rekolekciami za účasti otca kardinála Jozefa Tomka 
a slávnostnými bohoslužbami v katedrále, ktoré budú denne až do sviatku sv. 
Ondreja. Pozývam vás ku koncelebrácii a k vytvoreniu spoločenstva modlitby. 

Tak ako Rok kňazov so sv. Jánom Máriom Vianneyom nás posunul dopredu 
a zostal nielen v pamäti ale v intenzívnejšom prežívaní kňazskej služby, tak podobne 
dúfam, že aj Rok sv. Ondreja bol impulzom pre arcidiecézu naučiť sa intenzívnejšie žiť 
s Božím slovom, častejšie otvoriť Knihu kníh, rozjímať, premodliť a zjednocovať sa 
s posvätným textom. Pokračujme ďalej, nech sú slová Svätého Písma vašim 
každodenným pokrmom, silou, oporou, povzbudením, útechou ... – vždy a všade. 

 Každý mesiac sme sa prostredníctvom ondrejovských tém pozreli z iného zorného 
uhla na evanjelizáciu, aby sme si lepšie uvedomili jej nevyhnutnosť a tiež miesto nás 
kňazov v službe Evanjeliu. V poslednom obežníku som upriamil vašu pozornosť na 
katechézu a snažil sa vás povzbudiť k tomu, aby ste podávanie právd kresťanskej 
viery spolu s katechétmi urobili pre žiakov čo najviac príťažlivé a radostné. 

Je tu aj ďalšia dôležitá súčasť evanjelizácie – naše kázanie, homílie.  Posynodálna 
apoštolská exhortácia Benedikta XVI. Verbum Domini zdôrazňuje, že Božie Slovo má 
privilegované miesto v liturgii, ktorá je tým prostredím, v ktorom k nám Boh hovorí, 
kde ho my počúvame a dávame svoju odpoveď. V liturgickom slávení sám Kristus sa 
obracia na nás, aby sme ho prijali (56). 

 Aktualizáciu biblického posolstva prináša homília, ktorá má viesť k objaveniu 
účinnosti Božieho slova v každodennom živote, k pochopeniu tajomstva, k 
vyznávaniu viery, k spoločnej modlitbe a k eucharistickej liturgii. Táto úloha leží na 
srdci každého kňaza. „Treba sa vyhýbať rozvláčnym a abstraktným homíliám, ktoré 
zatieňujú jednoduchosť Božieho slova, ako aj zbytočným odbočeniam, ktoré 
upriamujú pozornosť skôr na kazateľa ako na jadro evanjeliového posolstva. 
Potrebné je, aby bolo veriacim jasné, že kazateľovi leží na srdci ukazovať na Krista, 
ktorý má byť stredobodom homílie. Osobitnú pozornosť treba venovať homíliám na 
nedele a slávnosti, nech sa však nezanedbáva príležitosť ponúknuť krátke 
zamyslenia prispôsobené situácii aj počas týždňa v omšiach cum populo, a tak 
pomáhať veriacim prijímať a činiť plodným Božie slovo, ktoré počúvali“ (59). 

K týmto slovám Svätého Otca chcel by som pridať, aby naše kázanie bolo: 
zrozumiteľné – do obsahu i do podania,  
povzbudivé – zamerané na rast viery a budovanie spoločenstva  
radostné – lebo sme služobníkmi radostnej zvesti Evanjelia. 
 

Znova ďakujem Pánu Bohu za spoločne prežitý Rok sv. Ondreja a vyprosujem 
vám a vašim veriacim požehnané dni Adventu. 

  
 

arcibiskup 
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2.  SLÁVNOSŤ SV. ONDREJA 

I. Program ukončenia Roka sv. Ondreja  
        a prinesenia relikvie sv. Ondreja, apoštola do katedrály: 

21.-30.11.2011 vo farnostiach 
Deviatnik k sv. Ondrejovi, apoštolovi; 

materiál k tomu u dp. dekana na rekolekciách  

26. 11. 2011 sobota o 10:00 
celodiecézne rekolekcie, celebrant: J.Em. Jozef kard. Tomko 

Ku koncelebrácii si doneste červenú štólu. Miesto v katedrále je potrebné zaujať 
najneskôr 5 minút pred začiatkom sv. omše. V sprievode do katedrály pôjde 
celebrant spolu s koncelebrantmi oblečenými v kazulách a s asistenciou. Biskupi, 
kanonici, dekani a členovia kúrie sa oblečú do ornátov na arcibiskupskom úrade. 

Po záverečnom požehnaní a odchode asistujúcich si kňazi odložia albu a štólu 
a presunú sa do priestorov ABÚ . 

Parkovanie v Košiciach je spoplatnené (v sobotu do 13:00). S obmedzenou 
kapacitou možno využiť parkovanie v kňazskom seminári. 

27.11.2011 nedeľa o 10:30 v katedrále 

sv. omša, celebruje J.Em. Jozef kardinál Tomko 
15:30 v aule Teologickej fakulty v Košiciach – recitál: Modlitba Ondreja 

28.11.2011 – 30.11.2011 v katedrále 
17:45 deviatnik k sv. Ondrejovi, apoštolovi 
18:00 sv. omša 
19:30 recitál Modlitba Ondreja (účinkujú: Lukáš Maťufka a Pavol Jenčo) 

Účasť oznámte dp. dekanom a tí za dekanát nahlásia osobnému sekretárovi 
arcibiskupa: arcibiskup@rimkat.sk; tel. 055/68 28 102. Kňazi, ktorí chcú 
koncelebrovať v nedeľu – stredu, sa pripravia na sv. omšu v sakristii katedrály. 
 

II. Pastiersky list 
V prílohe dostávate Pastiersky list k záveru Roka sv. Ondreja. Veriacim ho 

prečítajte 20. novembra pri každej sv. omši. 

3. DUCHOVNÉ CVIČENIA 

v roku 2011     Banskobystrická diecéza ponúka možnosť duchovných cvičení pre 
kňazov v Penzióne Zornička na Donovaloch v nasledujúcich termínoch: 

14.-18.11.2011, exercitátor: Mgr. Dominik Markoš 
21.-25.11.2011, exercitátor: PhLic. Ján Viglaš 
Cena ubytovania v jednolôžkovej izbe s celodennou stravou je 124,- €.  

Prihlasovanie: sekretariát BÚ B. Bystrica: 048/4720801; e-mail: sekretar.bb@rcc.sk 
 
v roku 2012     sú pre kňazov našej arcidiecézy na pláne duchovné cvičenia 
v Charitnom domove v Dolnom Smokovci v termínoch: 

23.-7.04.2012 a 8.-12.10.2012. Exercitátor bude zverejnený dodatočne.  
Prihlasovanie: 052/4422630; mob. 0905 918 664; e-mail: info@charitatatry.sk 



ACAC 5 (2011) - 33 
 

 

4. PERSONALIA  

Dp. BERTA Marián, od 1.09.2011 prepožičaný pre službu diecézy Mainz (1007/11). 
Dp. KNAPÍK Ján, výpomocný duchovný UPC Košice, zároveň externý pracovník TV 

LUX od 16.09.2011 (1007/11). 
Dp. ZUBKO Peter, profesor na KU v Ružomberku, zároveň archivár ABÚ v 1/3 rozsahu 

od 1.09.2011 (1016/11). 
 

Od 1.10.2011 
 

Dp. LENČIŠ Štefan, docent na TF Košice, zároveň 
za výpomocného duchovného pre farnosť Kecerovce (1093/11). 

Mons. KONEČNÝ Anton, profesor na TF Košice, zároveň 
za výpomocného duchovného pre farnosť Košice-Poľov (1092/11). 

Dp. ŠIMKO Martin, notár-kancelár metropolitného súdu  
za obhajcu manželského zväzku (1009/11)  
a od 1.11.2011 tiež výpomocný duchovný v Kecerovciach (1137/11). 

Od 15.10.2011 
 

Dp. TOMÁŠ Allan, farár farnosti Snina – Sv. Kríž, dekanom dekanátu Snina  (1006/11).  
Mons. ČIŽMÁR Marián, uvoľnený z funkcie dekana dekanátu Snina  (1005/11).  

VICEDEKANI – od 1.11.2011 
 

dp. JANIČ Anton, pre dekanát Prešov II. (1142/11) 
dp. KREHEĽ Marek, pre dekanát Prešov-Solivar (1143/11) 
dp. MATINA Anton, pre dekanát Snina (1140/11) 
dp. METIĽ Marek, pre dekanát Sobrance (1139/11) 
dp. PRISTÁŠ Marek, pre dekanát Michalovce (1138/11) 
dp. VARGA Branislav, pre dekanát Trebišov (1141/11) 

REHOĽNÍCI 
 

P. MIŠOVIČ Bernard, SJ, exercitátor v  dome sv. Ignáca v Prešove, 1.10.2011 
P. LEHOCKÝ Daniel, SJ, člen komunity v rehoľnom  dome v Prešove, 1.11.2011 

5. PÔSTNA REŤAZ ZA KŇAZOV 

Od 8. septembra do 17. októbra sa konala 40 dňová nepretržitá reťaz pôstu 
a modlitieb za kňazov na Slovensku. Rozšírila sa aj za hranice Slovenska. Podľa 
vyjadrenia iniciátorov sa zapájali nielen farnosti, ale aj rehoľné spoločenstvá, 
dôchodcovia a rôzne hnutia. Za kňazov boli odslúžené mnohé sv. omše a konali sa 
adorácie. To všetko poukazuje na to, že našim veriacim záleží na kňazoch a sú im 
vďační za ich službu. Organizátori ďakujú všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
zapojili do tejto duchovnej akcie. 

6. KONTAKTY 

Kamenica nad Cirochou: www.farnostknc.eu    e-mail: farnost@farnostknc.eu 
                          Skrabské: www.rkcskrabske.eu  e-mail: rkcskrabske@gmail.com  

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky 17, 040 11 Košice, www.3horky.sk 
tel. 055/309 29 85; e-mail: trihorky.kosicesdb.sk, predstavený P. Pavol Boka, SDB 

http://www.farnostknc.eu/
mailto:farnost@farnostknc.eu
http://www.rkcskrabske.eu/
mailto:rkcskrabske@gmail.com
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7. PMD 

Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy a klub Slovenského misijného hnutia 
v Udavskom pozývajú do Udavského na výstavu osobných darov bl. Jána Pavla II., 
ktoré dostal počas svojich misijných cestách. Výstava potrvá do 15. novembra 2011. 
Kontakt: PhDr. Blažej Marko, 0907 082 489 

8. STRETNUTIE RODÍN 

V dňoch 30.05.-3.06.2012 v Miláne bude Siedme svetové stretnutie rodín. 
K príprave na toto stretnutie dostávate na rekolekciách publikáciu, ktorú predstavila 
Pápežská rada pre rodinu – meditácie a dialógy, ktoré smerujú k ústrednej téme 
stretnutia – Rodina: práca a sviatok.  

Viac info na: www.rodina.kbs.sk; www.family2012.com; www.family.va;  

9. KAPLNKY 

Kaplnka v dome sestier sv. Vincenta (Satmárky) v Pavlovciach nad Uhom č. 374  
bola zrušená v súlade s kán. 1224 § 2 dňa 28.09.2011 (1050/11).  

10. TÝŽDEŇ PRE MLÁDEŽ 

V dňoch 12.-20. novembra 2011 sa uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež 
s upriamením na slová bl. Jána Pavla II.: „Cirkev má veľa čo povedať mládeži a 
mládež má veľa čo povedať Cirkvi. Tento vzájomný dialóg musí byť úprimný, 
zrozumiteľný a odvážny“ (Christifideles laici, 46). ACM odporúča: 

 
 Godzone Tour - The One: evanjelizačné turné so sprievodným programom 

hudby, tanca, svedectiev, videoprojekcií, divadla, ktorý pripravuje tím takmer 50 
mladých ľudí z celého Slovenska. Motto Godzone tour je „Lebo od Neho, skrze Neho 
a pre Neho je všetko“. Na území našej arcidiecézy program bude: 

14. november 2011 - Košice - Cassosport hala 
15. november 2011 - Lipany - Mestská športová hala 

Viac info na www.godzone.sk. 
 

Akadem – stretnutie študentov vysokých škôl z celého Slovenska a zo zahraničia 
v dňoch 11.-13. novembra 2011v Ružomberku v športovej hale Koniareň. 

Viac info o Akademe je na www.akadem.sk. 
 

Celoslovenský mládežnícky futbalový turnaj o putovný pohár predsedu KBS 
ktorý bude 12. novembra 2011 v Trnave a Hrnčiarovciach nad Parnou. Účastníkmi 
tohto turnaja sú víťazi jednotlivých diecéznych turnajov.  

Viac info na http://futbalkbs.weebly.com/. 
  
 

http://www.godzone.sk/
http://www.akadem.sk/
http://futbalkbs.weebly.com/
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11. DOBRÁ NOVINA 2011 

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s Pápežskými misijnými 
dielami pozýva farnosti, aby sa zapojili do koledovania pre misie s názvom Dobrá 
novina. Koledníci budú počas Vianoc ohlasovať radostnú zvesť o Ježišovom narodení 
a zbierať príspevky na podporu projektov v misijných krajinách.  

V roku 2010 sa zapojilo 1.291 farností a filiálok, navštívili vyše 76.000 rodín 
a vyzbierali 848.476,73 € na podporu projektov v Keni, Južnom Sudáne, Ugande, 
Etiópii a  projekty PMD. 

Viac info a prihláška: www.erko.sk;  www.dobranovina.sk     e-mail: dn@erko.sk 
eRko – Dobrá novina; Miletičova 7; 821 08 Bratislava 2; tel. 0908-183 410 a 0911-249 358.  

 

 
 
 

  Mons. Bernard  BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
   
  Mons. Juraj KAMAS 

  kancelár 

 
 
 

 


