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1. ÚVODNÉ SLOVO
Milí bratia kňazi,
pravidelne sa stretávame na rekolekciách celodiecéznych ako aj po dekanátoch.
Jedným so zámerov týchto stretnutí je naša duchovná obnova zameraná
na upevnenie nášho kňazského povolania a kňazského svedectva, ktoré má svoju
dôleţitosť uprostred našich veriacich a pred dnešným svetom. Boh pouţíva
svedectvo kňazov, ktorí sú verní svojmu poslaniu. Svätý Otec Benedikt XVI.
zdôraznil tri aspekty kňazského ţivota, ak má jeho svedectvo byť účinné:
I. Priateľstvo s Kristom
Toto priateľstvo je úzko spojené so ţivotom a svedectvom modlitby. Kňaz ţije
v hlbokej vnútornej blízkosti s Kristom a ostáva v jeho láske. „Z príkladu a zo
svedectva kňaza môţu veriaci čerpať veľký úţitok, keď odhalia farnosť ako „školu“
modlitby. Beda, ak zabudneme, ţe bez Krista nič nemôţeme urobiť. Modlitba nám
umoţňuje ţiť práve v tejto pravde. Ona nám neustále pripomína Kristovo prvenstvo
a vo vzťahu k nemu prvenstvo vnútorného ţivota a svätosti“ (Ján Pavol II., Príhovor
k rímskym farárom, 1.03.2001).
II. Úplné darovanie sa Bohu
Kňaz má byť „Boţím muţom“, ktorý patrí Bohu a druhým pomáha, aby Boha
spoznali a milovali. Zmýšľa rovnako ako Jeţiš a v celom svojom ţivote plní Boţiu
vôľu. Je naplno a s radosťou sprievodcom na ceste pre tých, ktorí mu boli zverení
do pastierskej sluţby, aby sa Kristovo slovo stalo pre nich svetlom na ich ceste.
III. Život v spoločenstve
Jeţiš označil za rozlišovací znak tých, ktorí chcú byť jeho učeníkmi, hlboké
spoločenstvo lásky: „Podľa toho spoznajú všetci, ţe ste moji učeníci, ak sa budete
navzájom milovať“ (Jn 13, 35). Zvlášť kňaz má byť človekom spoločenstva,
otvoreným pre všetkých, ktorých mu Pán zveril. Prekonáva rozdelenia a zaceľuje
trhliny, zmierňuje protiklady a nedorozumenia, odpúšťa uráţky (Benedikt XVI.,
Posolstvo k dňu povolaní, 25.04.2010). Toto platí nielen pre farské spoločenstvo ale
tieţ aj pre diecézne presbytérium, ktoré bez výhrad má charakterizovať jednota,
spolupatričnosť a bratská láska.
Uvedené tri aspekty kňazského ţivota v súvislosti s osobným svedectvom kňaza
sú výzvou k zamysleniu sa nad vlastným ţivotom a sluţbou, a tieţ podnetom
k horlivosti a vytrvalosti v našom povolaní.
Je nielen dôstojné, ale je aj pekné a radostné byť kňazom. Chcem vás povzbudiť
k úsiliu o účinné svedectvo nášho kňazského ţivota.

arcibiskup
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2. ONDREJSKÉ REKOLEKCIE
Celodiecézne rekolekcie z príleţitosti sviatku sv. Ondreja, apoštola – patróna našej
arcidiecézy, sa budú konať v sobotu 27. novembra 2010 o 10:00 v Košickej katedrále.
Budú spojené s vďačnosťou Pánu Bohu za 60 rokov ţivota Mons. Bernarda Bobera,
arcibiskupa – metropolitu, ktorý na túto slávnosť pozýva celé diecézne presbytérium
a po skončení sv. omše všetkých kňazov na občerstvenie na ABÚ.
Parkovanie v Košiciach je spoplatnené (v sobotu do 13:00). S obmedzenou
kapacitou moţno vyuţiť parkovanie v kňazskom seminári.
Ku koncelebrácii si doneste červenú štólu.
Miesto v katedrále je potrebné zaujať najneskôr 5 minút pred začiatkom sv. omše.
V sprievode do katedrály pôjde hlavný celebrant spolu s koncelebrantmi
oblečenými v kazulách a s asistenciou.
Po spoločnom pozdrave jubilanta, záverečnom poţehnaní a odchode asistujúcich
si kňazi odloţia štólu a albu a presunú sa z katedrály do priestorov ABÚ.
3. VIGÍLIA ŽIVOTA
Svätý Otec Benedikt XVI. bude 27.11.2010 v Bazilike sv. Petra v predvečer prvej
adventnej nedele predsedať modlitbám za kaţdý počatý ľudský ţivot. Vigília bude
zahŕňať Eucharistickú adoráciu z vďačnosti Pánovi za Jeho úplné sebadarovanie sa
svetu a za Vtelenie, ktoré dalo kaţdému ľudskému ţivotu skutočnú hodnotu
a dôstojnosť. Na záver bude prosebná modlitba za Boţiu ochranu pre kaţdú ľudskú
bytosť, ktorú Pán povolal k ţivotu.
Mimoriadnu vigíliu za kaţdý počatý ľudský ţivot bude sláviť Mons. Bernard
Bober, arcibiskup-metropolita 27.11.2010 o 17:30 v seminárnom kostole v Košiciach.
Odporúčame v tento deň zapojiť aj jednotlivé farnosti podobnou vigíliou, k čomu
dostávate podklady v prílohe.
4. MISIJNÁ NEDEĽA
V nedeľu 17.10.2010 máme misijnú nedeľu ustanovenú pápeţom Piom XI. ako deň
modlitieb za misie. Modlitbou a obetou spolupracujeme s Duchom Svätým na diele
šírenia viery. Môţe sa pouţiť formulár omše Za ohlasovanie evanjelia národom.
Zbierku na misie odošlite na č. účtu 243512/0200, VS: 910 06 do konca októbra 2010.
5. DEKANSKÁ PORADA
Všetkých dp. dekanov pozývame na dekanskú poradu, ktorá bude v pondelok
25. októbra 2010 o 10:00 na arcibiskupskom úrade. Ak by sa niektorý z dekanov
nemohol zúčastniť, pošle vicedekana.
6. PRESBYTERSKÁ RADA
V prílohe dostávate volebný lístok členov presbyterskej rady (druhé kolo volieb),
ktorý po vyplnení odošlite v zalepenej obálke na ABÚ do 15. novembra 2010.
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7. OZNÁMENIE ŠTÁTNEHO SEKRETARIÁTU
Z poverenia Štátneho sekretariátu Apoštolská nunciatúra na Slovensku zverejňuje
nasledovné oznámenie:
„Ako je známe, štyria domnelí biskupi (Markian, SDBMr., Samuel, SDBMr.,
Metoděj, SDBMr., Eliáš, SDBMr.) z dediny Pidhirky (Ukrajina), bývalí baziliánski
mnísi zbavení mníšskeho stavu, uţ dlhší čas neustále posielajú kardinálom
a biskupom celého sveta listy obsahujúce vyhráţky exkomunikácie, naliehania
vyznať vieru a vyhlásiť anatemizmy proti katolíckym cirkevným hodnostárom.
Je potrebné si uvedomiť, ţe títo biskupi padli do veľkej exkomunikácie, o ktorej
hovorí Kódex kánonov východných cirkví a ktorá bola udelená Kyjevským vyšším
arcibiskupom Ukrajiny, a o prípad ktorej sa teraz zaujíma z pohľadu svojej
kompetencie Kongregácia pre náuku viery.
Je vhodné vidieť tento oznam aj v súvislosti so situáciou troch slovenských kňazov
a jedného diakona, ktorí svojim stanoviskom upadli do kánonických sankcií a ktorí,
ako sa zdá, sú stále v kontakte so spomínanými ukrajinskými biskupmi.“
8. PERSONALIA
Dp. LAUDA Ján, uvoľnený zo sluţby sudcu Metropolitného tribunálu v Košiciach
po uplynutí obdobia, na ktoré bol menovaný (972/10).
Dp. VARGA Marek, po ukončení štúdií vo Francúzsku, za kaplána vo Veľkom
Šariši od 15.9.2010 (980/10).
Dp. HAKOŠ Marcel prepoţičaný z diecézy Astorga v Španielsku, výpomocný
duchovný v komunitnom centre Koinonie Ján Krstiteľ vo V. Klátove od 1.9.2010
(976/10).
Dp. HERMANOVSKÝ Peter, výpomocný duchovný pre Koinoniu Ján Krstiteľ bol
prepoţičaný pre diecézu Plzeň v ČR od 1.10.2010 (977/10).
Zmeny v rehoľných komunitách
P. AMRICH Jozef, SJ, preloţený z komunity jezuitov v Košiciach, ukončený
pracovný pomer k 15.09.2010.
P. ČVERČKO Ján, SDB preloţený z komunity saleziánov v Košiciach, ukončený
pracovný pomer k 1.10.2010.
P. KAČMÁRY Martin, SDB, menovaný do komunity saleziánov v Košiciach na Kalvárii
od 1.10.2010.
P. GAJDOŠ Cyril, SDB, preloţený z komunity saleziánov v Humennom do Michaloviec
od 1.09.2010.
9. ÚMRTIE
Dňa 12.10.2010 Pán ţivota a smrti povolal do večnosti dp. Ladislava Franca.
Narodil sa 27.06.1941 v obci Víťaz. Na kňaza bol vysvätený 5.06. 1966 v Bratislave.
Pôsobil vo farnostiach: Bardejov, Košice Kráľovnej pokoja a sv. Alţbety, Malčice,
Richvald, Stropkov, Osikov a naposledy ako výpomocný duchovný vo svojej rodnej
obci Víťaz, kde je pochovaný po vykonaní pohrebných obradov Mons. Bernardom
Boberom, arcibiskupom-metropolitom dňa 15. 10. 2010.
V duchu kňazskej spolupatričnosti nezabudnime za zosnulého kňaza odslúžiť sv. omšu. R.I.P.
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10. AKADEMICKÉ TITULY
Dp. DOLNÝ Ján dosiahol dňa 31.1.2010 na Katolíckej univerzite Ameriky (CUA)
vo Washingtone D.C. akademický titul licenciát v teológii (ThLic.).
Dp. MACÁK Dominik dosiahol dňa 3.7.2009 na Katolíckej univerzite
v Ruţomberku akademický titul doktor filozofie (PhD.) a titul doktor teológie (ThDr.)
v odbore katolícka teológia.
11. KATECHÉZA
I. Evidenčný list katechétu – kňaza
V prílohe je Evidenčný list na školský rok 2010/2011, ktorý po vyplnení zašlite (ak
ste to ešte neurobili) na oblastné katechetické stredisko do 31. 10. 2010.
Zdôvodnenie Evidenčného listu katechétu:
- prehľad o vyučovaní náboţenskej výchovy/náboţenstva (ďalej NV/N) v diecéze:
farnosti, školy.
- prehľad o personálnom obsadení vyučovacích hodín NV/N vyučujúcimi.
- štatistické údaje ţiakov navštevujúcich predmet NV/N z celkového počtu ţiakov
na škole (%-né zastúpenie) podľa ročníkov na jednotlivých druhoch a typoch škôl,
trend záujmu o predmet NV/N na školách.
- štatistické údaje sú podkladom pre Ministerstvo školstva na predbeţné určenie
výšky nákladu pracovných zošitov a učebníc na NV/N podľa ročníkov.
- sledovanie dodrţiavania hornej hranice počtu ţiakov v skupine na vyučovacej
hodine NV/N. (V súlade so Štátnym vzdelávacím programom je horná hranica 20
ţiakov, minimálna 12 ţiakov).
- prehľad o zaradení NV/N do rozvrhu hodín, operatívnosť pri zastupovaní
vyučujúceho, podklad na vykonanie hospitácie predmetu.
II. Žiadosť o kánonickú misiu
Pouţívajte tlačivá na stránke Diecézneho katechetického úradu:
www.dku-ke.rimkat.sk. Pri opätovnom obnovení kánonickej misie nie je potrebné
prikladať prílohy: kópia diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške.
III. Dodržiavanie učebných osnov
Pri vyučovaní NV/N na ZŠ v ročníkoch 1. - 3., 5. – 7., na SŠ v ročníkoch 1.- 3. sú
záväzné učebné osnovy schválené KBS dňa 30. 10. 2008. V ostatných ročníkoch platia
osnovy schválené KBS dňa 3. 6. 1992. Podrobné informácie nájdete na stránke
Katolíckeho pedagogického a katechetického centra Spišská Nová Ves, n.o.:
www.kpkc.sk. /Rámcový vzdelávací program/Kurikulum.
12. MLÁDEŽ
Odporúčame farnostiam, aby vhodným spôsobom spropagovali medzi mladými
a objednali do farností a prostredníctvom katechétov do škôl časopis pre mladých
AHA, ktorý je na Slovensku príťaţlivým časopisom pre mladých kresťanov.
Adresa redakcie: AHA!, Miletičova 7, 821 08 Bratislava; aha@donbosco.sk.
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13. DOBRÁ NOVINA 2010
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s Pápeţskými misijnými
dielami pozýva farnosti, aby sa zapojili do 16. ročníka Dobrej noviny. Koledníci budú
počas Vianoc ohlasovať radostnú zvesť o Jeţišovom narodení a zbierať príspevky na
podporu projektov v misijných krajinách. V minulom roku sa zapojilo 1.285 farností
a filiálok, navštívili vyše 80.000 rodín a vyzbierali 884.998,73 € na podporu projektov
v Keni, Sudáne, Ugande, Etiópii, Mozambiku, na Madagaskare a projekty PMD.
Bliţšie informácie a prihláška: eRko – Dobrá novina; Miletičova 7; 821 08 Bratislava 2;
e-mail: dn@erko.sk; web: www.erko.sk; www.dobranovina.sk. (Farnosti, ktoré
koledovali v 15. ročníku sa prihlasujú prostredníctvom určených osôb.)
14. DAŇOVÉ PRIZNANIE
Všetkých dp. farárov a farských administrátorov ako aj ďalších štatutárov
právnických osôb patriacich do Košickej arcidiecézy dôrazne upozorňujeme
na váţnu povinnosť vyplývajúcu zo zákona podávať daňové priznanie. Farnosť je
verejnou právnickou osobou. Vo vzťahu k štátnym orgánom má svoje identifikačné
číslo – IČO a daňové identifikačné číslo – DIČ (Smernice pre vedenie farského úradu, 1.1).
Ak farnosť nemá pridelené DIČ, poţiadajte o to príslušný daňový úrad.
V prípade, ak daňový subjekt bol povinný podať daňové priznanie a doteraz tak
neurobil a urobí tak aţ na základe výzvy daňového úradu, nasleduje pokuta 66 € za
kaţdé jedno nepodané daňové priznanie. Ak subjekt nepreukáţe, ţe daňové
priznanie podať nemusel (podľa zákona nemal daňovú povinnosť) resp. ak túto
povinnosť má a neurobí tak ani v lehote stanovenej vo výzve, nasleduje
neodpustiteľná sankcia 16.666 € za kaţdé nepodané daňové priznanie.
V našej arcidiecéze kaţdá filiálka má svoje IČO. Čiţe je registrovaná. Ak si filiálka
z daňového úradu vybrala aj DIČ, je povinná podať daňové priznanie. Ak si ho
nevyzdvihla filiálka samostatne, ale ho má farnosť, farnosť podá daňové priznanie
spolu za všetky subjekty (farnosť a jej filiálka/-y). Daňové priznanie sa podáva aj
vtedy, keď daňové priznanie v konečnom dôsledku je nulové. Podrobnejšie v prílohe
„Zdaňovanie v organizáciách nezriadených za účelom podnikania“.
15. FOND

NA OCHRANU CIRKEVNÉHO MAJETKU

V prílohe dostávate obnovený štatút Fondu na ochranu cirkevného majetku.
Ţiadame všetkých farárov / administrátorov, aby vyplnili priloţené tlačivo čo
najpresnejšie a zaslali ho na majetkové oddelenie ABÚ do 15. novembra 2010.

 Mons. Bernard B OB E R
arcibiskup-metropolita
Mons. Juraj KAMAS
kancelár
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