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1. ÚVODNÉ SLOVO
Milí bratia kňazi,

Rok sv. Ondreja pre našu arcidiecézu a tým aj pre nás kňazov je impulzom
a príleţitosťou k duchovnej obnove. Po tieto dni som zostavoval plán pastoračnej
činnosti – birmovky, posviacky, odpusty, výročia ... Pre jednotlivú farnosť sú to
osobité slávnosti, ktoré so sebou prinášajú určitú moţnosť viac priblíţiť ľudí k Pánu
Bohu. Pokúste sa venovať trochu viac pozornosti príprave na farské liturgické
slávenia. Kaţdá liturgia je modlitbou a prvoradým v nej je sám Boh – „liturgia je actio
divina, Boh koná a my odpovedáme na túto Boţiu činnosť“ (Benedikt XVI). Boh
„musí rásť a mňa musí ubúdať“ (Jn 3, 30). Spôsob akým vysluhujeme sviatosti, akým
konáme liturgiu a celková atmosféra v kostole sú súčasťou nášho ohlasovania Krista
a teda aj evanjelizovania prítomných, niekedy vo svojej viere neistých, inokedy
hľadajúcich novú posilu.
Tu sa nám treba zamýšľať nad svojou doterajšou pastoráciou a jej výsledkami.
Sme sluţobníci Evanjelia, našou úlohou je „sadiť“ a „polievať“, húţevnato
a vytrvalo, nadšene a horlivo, aby „vzrast dal Boh“ (porov. 1 Kor 3, 5-9).
Nezabúdajme, ţe my sami sme učeníkmi nebeského kráľovstva a máme byť podobní
„hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré“ (Mt 13, 52). Sme
zvyknutí na klasické spôsoby našej duchovnej činnosti. Zachovajme ich, ale pokúsme
sa aj o čosi nové, obohacujúce, na posvätenie nás samých a nám zverených.
A ešte vás chcem poţiadať o jednu vec, ktorá má hlboký súvis s duchovnou
obnovou. Naplánujte si tento rok duchovné cvičenia. Exercície sú vhodným
priestorom pre úvahu ako viac umoţniť Kristovi, aby ţil vo mne, a tieţ môţu a majú
byť začiatkom nového ţivotného štýlu vo vedomí, ţe Evanjelium to nie sú iba slová,
ale Evanjelium to je ţivot.

arcibiskup
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2. ROK SVÄTÉHO ONDREJA
I. Materiály
Diecézny katechetický úrad k Roku sv. Ondreja kaţdý mesiac pripravuje Lectio
Divina, Katechézu pre dospelých a Katechézu pre deti. Materiály sú pravidelne zverejnené
vţdy začiatkom mesiaca na webovej stránke arcidiecézy www.rimkat.sk.
V prílohe dostávate materiály na mesiac február.
II. Témy na rok sv. Ondreja
Povolanie k evanjelizácii – Moja túţba byť s Jeţišom – Učiteľ, kde bývaš? (Jn 1, 35 – 39)
Rozhodnúť sa pre evanjelizáciu – Moja odpoveď na Boţie volanie – Hneď zanechali siete
(Mk 1, 16 – 20)
Evanjelizácia cez osobný vzťah – Ondrej Petrovi – Našli sme Mesiáša (Jn 1, 40 – 42)
Evanjelizácia nás robí rovnými – Postavenie v Cirkvi zodpovedá veľkosti sluţby - A toto
sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej (Mt 10, 2)
Evanjelizácia prostredníctvom služby v komunite – Chlapec s dvoma rybami a piatimi
chlebmi (Jn 6, 1-9)
Eucharistia – prameň evanjelizácie – Veľký predobraz Eucharistie – zázračné
rozmnoţenie chleba (Jn 6, 1-13)
Evanjelizácia prostredníctvom jednoty – Ondrej spolu s Filipom za Jeţišom privádzajú
k Jeţišovi Grékov (Jn 12, 20 – 22)
Evanjelizácia prostredníctvom čítania znamenia čias – Spolu s Ondrejom a ostatnými
apoštolmi sa pýtať Pána (Mk 13, 1 – 4)
Evanjelizácia prostredníctvom ochoty zomrieť za Krista.
III. Piesne ku cti sv. Ondreja
Do pozornosti kňazom, organistom a spevokolom pre Rok sv. Ondreja
odporúčame dve piesne: Poďte za mnou (A. Fabián – J. Veľbacký)
Ku sv. Ondrejovi „Dobrý lovec“ (Hymnus – A. Solims)
Na internetovej stránke arcidiecézy nájdete aj zvukový záznam prvej skladby
(jednohlas ako aj štvorhlas). Melódiu druhej skladby nájdete na link:
www.katolis.lv/majori/scores/AndrejaDz.mid.
IV. Komisia pre rok sv. Ondreja
Na koordináciu a plánovanie jednotlivých aktivít v súvislosti s vyhlásením Roka
sv. Ondreja bola 3.12.2010 zriadená komisia v zloţení:
Predseda: Mons. B. Bober, arcibiskup
Členovia: Mons. S. Stolárik biskup, dp. V. Šosták, Mons. Z. Pásztor, Mons. P. Dráb,
Mons. F. Šándor, Mons. J. Kamas, dp. O. Nagy a dp. J. Vihonský (Prot. č. 1253/10).
V. Púť do Amalfi
25.09.2011 v talianskom meste Amalfi o. arcibiskup Mons. Bernard Bober
prevezme časť relikvií sv. Ondreja, ktoré potom budú uloţené v Košickej katedrále.
K tejto udalosti sa organizuje celodiecézna púť. Prosíme, aby ste o tom informovali
svojich veriacich. Viac info na stránke www.rimkat.sk – Rok sv. Ondreja.
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3. DUCHOVNÉ CVIČENIA 2011
Duchovné cvičenia pre kňazov našej arcidiecézy budú v termíne 10.-14.10.2011.
Exercitátor: P. Jozef Šuppa, SJ. Tieţ budú spolu s kňazmi z iných diecéz v termíne
21.-25.03.2011 s exercitátorom P. Jozefom Šuppom SJ.
Prihlášky posielajte priamo na  Kapitul, s.r.o, prevádzka Charitný domov, 059 81
DOLNÝ SMOKOVEC 19;  052/442 26 30,  0905/918 664,  info@charitatatry.sk.
Platiť sa bude šekom mesiac vopred.
4. NOVÝ OBRAD POMAZANIA CHORÝCH
Liturgická komisia KBS pripravila nový preklad obradu pomazania chorých
a pastoračnej starostlivosti o nich, ktorý presnejšie zodpovedá typickému vydaniu
tohto obradu v latinčine, pričom boli pouţité aktuálne texty Svätého písma podľa
Neovulgáty. Zároveň bola zmenená sviatostná formula pomazania chorých, ktorej
preklad – podľa inštrukcie Liturgiam authenticam z roku 2001 – bol upravený tak, aby
doslovne zodpovedal latinskému originálu a formula bola doplnená aj o ţenský rod.
Nová sviatostná formula znie po novom takto:
Skrze toto sväté pomazanie
A pre svoje láskavé milosrdenstvo
Nech ti pán pomáha milosťou Ducha Svätého. Amen.
A oslobodeného (oslobodenú) od hriechov
Nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen.
Nový slovenský preklad tohto obradu bol schválený Kongregáciou pre Boţí kult
a disciplínu sviatostí vo Vatikáne a pápeţ Benedikt XVI. schválil nové znenie
sviatostnej formuly. Preto sa toto vydanie stáva „typickým“ pre slovenský jazyk a
úradným pre pouţívanie v liturgii. Podľa rozhodnutia KBS obnovený obrad
Pomazania chorých a pastoračnej starostlivosti o nich spolu s novou sviatostnou
formulou sa môţe pouţívať hneď po vydaní knihy, záväzný je od Prvej pôstnej
nedele - od 13.03.2011. Týmto dňom nahradí doterajšie vydanie obradu Pomazania
chorých, ktoré nie je dovolené viac pouţívať. Nový obrad sa dá kúpiť v predajniach
Spolku svätého Vojtecha, ktorý je vydavateľom tejto liturgickej knihy.
5. BLAHOREČENIE JÁNA PAVLA II
Boţí sluţobník Ján Pavol II. bude blahorečený 1. mája 2011. Obradu vo Vatikáne
bude predsedať pápeţ Benedikt XVI. Na túto príleţitosť cestovné kancelárie
pripravili do Ríma rôzne druhy zájazdov. Ponuky sú v prílohe obeţníka. Ţiadame
všetkých dp. farárov/administrátorov, aby zistili počet účastníkov z farnosti
a nahlásili to dp. dekanom a dekani na ABÚ do 15. apríla 2011.
6. KATECHÉZA
I. Diecézny katechetický úrad sa uchádza o 2% z dane
Diecézny katechetický úrad sa uchádza o 2% z dane na podporu svojej ďalšej
činnosti. Prispieť môţu fyzické aj právnické osoby. Údaje, ktoré je potrebné uviesť
v tlačive pri poukázaní 2%:
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Názov: Diecézny katechetický úrad Košickej arcidiecézy, sídlo:, Košice, 041 83,
Hlavná 28. právna forma: účelové zariadenie cirkvi, IČO: 31975780. Tlačivo bude aj
na stránke DKÚ Košice. Pán Boh zaplať!
II. Nové učebné osnovy náboţenskej výchovy a metodické príručky
Nové učebné osnovy predmetu náboţenská výchova/náboţenstvo schválené KBS
28. 10. 2010 a metodické príručky na náboţenskú výchovu pre ročníky 4., 8. a 9.
a ďalšie ročníky si môţete objednať prostredníctvom objednávky, ktorá je
aktualizovaná na stránke Katolíckeho pedagogického a katechetického centra
(KPKC) www.kpkc.sk. Objednávku odošlite na KPKC!
7. MLÁDEŢ
I. Ponuka projektov Arcidiecézneho centra mládeţe v Prešove
kontakt: www.premladez.sk, e-mail: acm@rimkat.sk, 0918 630 866.
– Konferencia o pastorácii mládeže – 26.03.2011 v Prešove. Téma: Sprevádzanie
mladého človeka v kontexte novej evanjelizácie. Pozvánka a program v prílohe obeţníka.
– Internetová súťaž: „Poznaj sv. Ondreja“: na stránke www.premladez.sk ACM
kaţdý týţdeň uverejní súťaţnú otázku.
– HLAS - Oceňovanie lídrov a spoločenstiev v Košickej arcidiecéze. Uzávierka
prihlášok do 28.02.2011.
– Futbalová miniliga, tzv. Miništrantská futbalová liga. Víťaz dekanátneho kola
postúpi do diecézneho kola, ktoré sa bude konať v jeseni toho istého roka.
– Misijný tím: mladí ľudia od 18 do 25 rokov, ktorí na vlastnej koţi zaţili Boha. Čo
je naším cieľom? Navštevovať farnosti našej arcidiecézy, byť pre birmovancov,
mladých, či farské spoločenstvá a slúţiť evanjelizáciou či duchovnou obnovou.
Chceme hovoriť o našich osobných skúsenostiach. Ak máte záujem o návštevu
misijného tímu vo vašej farnosti - kontakt: acm@rimkat.sk .
II. Svetové stretnutie mládeţe
XXVI. svetové dni mládeţe v Madride 2011 so Svätým Otcom 16. - 21. 08. 2011.
Motto: "Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi, upevnení vo viere" (por. Kol 2, 7). Pre
Košickú arcidiecézu máme rezervovaných 200 miest. Kontaktný e-mail pre
záujemcov z našej arcidiecézy je domadridu@gmail.com. Košická arcidiecéza si
vybrala za partnerskú diecézu v Španielsku Alicante. V prílohe obeţníka plagát a
info pre mladých. Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 26. svetovému dňu
mládeţe, informácie, program a moţnosť registrácie: www.madrid2011.sk.
III. Arcidiecézne stretnutie mládeţe ADSM
v sobotu 7. mája 2011v športovej hale CASSOSPORT v Košiciach.
IV. Daruj 2%
o.z. NAIM – (ACM Prešov) – tlačivo na stiahnutie www.premladez.sk
Obchodné meno alebo názov: Občianske zdruţenie Naim
Sídlo: Metodova 1, 08001 Prešov IČO: 42037590 Bankové spojenie: 0504260842/0900
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8. MISIE
Pápeţské misijné dielo ponúka pre školy a farnosti prezentáciu Pápeţského
misijného diela detí
a) I. a II. stupeň spoločne ½ hod. film o misiách a práci Slovenských misionárov +
prezentácia PMDD
b) spojené Základné školy s Materskou školou; Stredné školy a Gymnázia
c) po dohode so správcom farnosti moţná prezentácia Pápeţských misijných diel
vo farnosti pre všetkých veriacich; birmovancov (najlepšie v piatok po sv. omši).
Prezentácie trvajú pribliţne 60 min. Kontakt: Pápeţské misijné diela, Štefan Kondis,
moderátor, Hlavná 80, 080 01 Prešov; mobil: 0905 953 792; www.rimkat.sk/pmd
9. SV. OMŠE NA ÚMYSEL ORDINÁRA
Za rok 2011
Všetci farári, farskí administrátori, kapláni a kňazi v iných sluţbách arcidiecézy
(bod III) odovzdajú 15 omšových štipendií za odslúţené sv. omše z vlastného
intencionára kňaza. Tým splnia povinnosť odslúţenia sv. omší na úmysel ordinára.
Tieto štipendiá spolu s binačnými odovzdajú prostredníctvom dp. dekanov.
Povinnosť odslúţiť sv. omše na úmysel ordinára
vzťahuje sa na farárov, farských administrátorov, kaplánov a kňazov v osobitných
sluţbách arcidiecézy (diecézna kúria, pastoračné centrá, duchovná správa nemocníc,
seminár, teologická fakulta).
nevzťahuje sa na kňazov na dôchodku, ktorí nie sú poverení pastoračnou sluţbou;
na rehoľníkov vo farskej pastorácii (KE – Šaca, Gaboltov, Vranov – Sever, Michalovce
II., Bardejov – Vinbarg) a na študentov v zahraničí.
10. KURZ ORGANISTOV
V dňoch 26.03. a 2.04. 2011 v budove Teologickej fakulty, Hlavná 89, Košice bude
prebiehať ďalší ročník seminára pre organistov a cirkevných hudobníkov. Jeho obsah
je zameraný tak na teoretické prednášky ako aj praktické cvičenia. Všetci
záujemcovia nech sa prihlásia do 15.03.2011 na internetovej adrese organisti@ktfke.sk
alebo na tel. čísle 055/ 6836 202. Účastnícky poplatok za kurz je 10 €.
Pretoţe pôsobenie organistu/kantora je sluţbou pre farnosť, náklady spojené s
cestou, notovými materiálmi a účastníckym poplatkom by mali byť financované
farnosťou. Ţiadame farárov/administrátorov, aby vyuţili túto moţnosť určenú
k formácii organistov a vedúcich zborov a povzbudili ich k účasti na seminári.
11. CSS
KBS zriadila v marci 2010 Cirkevnú servisnú spoločnosť (CSS) ako cirkevnú
organizáciu s troma cieľmi: vytvoriť centrálny cirkevný register právnických osôb
zaloţených Katolíckou cirkvou; metodicky ich usmerňovať v oblastiach práva, daní
a účtovníctva a nakupovať pre ne vybrané komodity.
Do Cirkevnej servisnej spoločnosti vstúpila aj Košická arcidiecéza.
CSS na základe poverenia štatutárov diecéz, ktoré do nej vstúpili, začala proces
tvorby centrálneho cirkevného registra (CCR) a zorganizovala tendre na nákup
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povinných komodít (plynu a elektriny) pre právnické subjekty patriace do diecéz,
ktoré vstúpili do CSS. Preto ste ešte v júni 2010 dostali obálku, ktorá obsahovala
zmluvu o prístupe k CCR a splnomocnenie pre CSS, aby mohla konať vo vzťahu
k dodávateľom týchto komodít.
Dozorná rada CSS v októbri 2010 prijala uznesenie, kde sa štatutári diecéz
zaväzujú vyvinúť úsilie, aby chýbajúce právnické osoby, ktoré sú im podriadené, do
30.11.2010 podpísali zmluvu o prístupe k CCR a splnomocnenia pre CSS. Na základe
tohto uznesenia spravila CSS kroky s cieľom zmeniť dodávateľa sluţieb aj v prípade
subjektov, ktoré zatiaľ zmluvu o prístupe k CCR a splnomocnenie nepodpísali, ale
patria do diecéz, ktoré vstúpili do CSS.
V záujme naplnenia právnych účinkov, ktoré vyplývajú zo vstupu Košickej
arcidiecézy do Cirkevnej servisnej spoločnosti Vám nariaďujem podpísať zmluvu
o prístupe k Centrálnemu cirkevnému registru a splnomocnenie pre Cirkevnú
servisnú spoločnosť do konca februára. Dp. dekani dohliadnu na plnenie tejto úlohy.
12. EKONOMICKÉ
I. Zbierky v rehoľných kostoloch
Zbierky stanovené v obeţníku ACAC, ktoré sa majú konať po sv. omši v celej
arcidiecéze, sa majú uskutočniť aj v kostoloch, ktoré spravujú rehoľníci. Ţiadam dp.
farárov, ktorí na území svojej farnosti majú rehoľné kostoly, aby sa stretli so
správcami kostolov a oboznámili ich s plánom zbierok. Po vykonaní zbierky správca
kostola má v priebehu týţdňa doručiť zbierku dp. farárovi, ktorý mu vystaví
príjmový doklad, a súhrnne odošle zbierku za celú farnosť na ABÚ.
II. Daňové priznanie
Oznamujeme štatutárom farností, ţe od 1.1.2011 je v platnosti novela zákona o
dani z príjmov č. 548/2010 Z.z. týkajúca sa podávania daňových priznaní za rok
2010. Podľa tejto novely nemusia cirkevné organizácie (farnosti) podávať daňové
priznanie v prípade, ak mali iba tieto druhy príjmov: príjmy z kostolných zbierok a
za cirkevné úkony, dary alebo príspevky z rozpočtov obcí a miest, prípadne mali ste
príjmy z úrokov z bánk. Daňové priznanie ste povinný podať, ak ste mali príjmy z
predaja majetku, z prenájmu, z reklamy.
III. Obežník ACAC – VS 91007 – základný poplatok pre odberateľov je 6,50 € na celý
rok. Farnosti platia po 10 € z dôvodu príloh a materiálov, ktoré sa týkajú farností.
Poplatok za ACAC 2011 vyplatiť do 20.02.2011 (šek je v prílohe s ostatnými
šekmi). Poplatok neuhrádzajú biskupské úrady, KBS a kňazi dôchodcovia mimo
duchovnej správy. Dp. farári uhradia za svojich kaplánov á 6,5 € z farského fondu
spoločnou poukáţkou alebo bankovým prevodom.

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

