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1. ÚVODNÉ SLOVO  

Bratia kňazi, 
 

vstupujeme do Veľkého týţdňa, aby sme osobitnými bohosluţbami pripomenuli 
a sprítomnili Jeţišovu smrť a zmŕtvychvstanie. 

Jeţiš Kristus „sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli 
hriechu a žili pre spravodlivosť“ (1Pt 2, 24). Zmieruje ľudí s Otcom a apoštolov poveruje 
sluţbou zmierenia (2Kor 5, 18). V tejto sluţbe pokračujeme ako vysluhovatelia 
sviatosti pokánia konajúci v osobe Krista, ktorý našim prostredníctvom uskutočňuje 
tajomstvo odpustenia. Je Pastierom, ktorý hľadá stratenú ovečku, je Lekárom, ktorý 
uzdravuje a posilňuje, je Učiteľom, ktorý ukazuje Boţie cesty a tieţ je človeku 
Bratom, milosrdným, verným a súcitným Veľkňazom (porov. Ján Pavol II., 
Reconciliatio et Paenitentia, 29). Povzbudzujem vás, aby ste tento obraz Jeţiša Krista 
mali zvlášť pred sebou pri vysluhovaní sviatosti zmierenia. 

Veľkonočné trojdnie začneme slávením Pánovej večere, pri ktorej Jeţiš ustanovil 
Eucharistiu a zároveň ustanovil kňazstvo novej zmluvy: „Toto robte na moju pamiatku“ 
(Lk 22, 19). V ten deň doobeda budem v našej katedrále spolu s vami sláviť omšu 
svätenia olejov. Toto slávenie je prejavom jednoty kňazov s ich biskupom v jedinom 
a v tom istom Kristovom kňazstve a sluţbe. Srdečne vás všetkých pozývam. Chcel by 
som, aby kaţdoročne so mnou bliţšie pri oltári boli kňazi, ktorí v tom roku budú 
sláviť svoje okrúhle kňazské jubileum. Našich jubilantov k tomu pozvem ešte 
osobitným listom. Týmto malým gestom chceme si uprostred nášho presbytéria 
oceniť ich sluţbu Jeţišovi Kristovi a jeho Cirkvi. 

Slávnosť Veľkej noci je vrcholom liturgického roka. Apoštol Peter vo svojom 
turíčnom príhovore hovorí: „Tohoto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami“ 
(Sk 2, 32). Kaţdé slávenie Eucharistie je spojené so záväzkom nášho svedectva: „Smrť 
tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve“. 
Na Veľkonočnú nedeľu pastierskym listom biskupov Slovenska chceme povzbudiť 
našich veriacich k prihláseniu sa k Jeţišovi Kristovi a k jeho Cirkvi 
v nadchádzajúcom sčítaní ľudu. Prosím, aby ste aj vy, ako starostliví pastieri svojich 
veriacich, venovali pozornosť a slová povzbudenia k odváţnemu svedectvu 
o Kristovi. 

Bratia kňazi, 
pápeţ Benedikt XVI. v závere svojej exhortácie Sacramentum caritatis o nás píše, 

ţe sme sa stali svedkami tajomstva Jeţišovej lásky, ktorou je Eucharistia. Pridávam sa 
k ţelaniu Svätého Otca, aby sme sa plní radosti a obdivu stretávali s Eucharistickým 
Kristom, aby sme sami skusovali a ohlasovali pravdivosť Jeţišových slov: „Ja som 
s vami po všetky dni aţ do skončenia sveta“ (Mt 28, 20). 

 
 

 

 

arcibiskup 
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2.  ZELENÝ ŠTVRTOK 

Na Zelený štvrtok 21. apríla 2011 v katedrále pri sv. omši o 9:30 hod. budú 
posvätené oleje: krizma, olej katechumenov a olej chorých. Tento deň je aj dňom 
spoločenstva kňazov so svojím diecéznym biskupom. Pozývame všetkých 
spolubratov, aby sa zúčastnili sv. omše a obnovili si kňazské záväzky. Na sv. omšu 
do katedrály pozvite rehoľníkov, rehoľnice, miništrantov a veriacich svojej farnosti. 
Kňazi, ktorí sa z veľmi váţneho dôvodu nemôţu zúčastniť, nech si obnovia svoje 
sľuby súkromne. Po skončení sv. omše dp. dekani prevezmú posvätné oleje.   

Parkovanie na fare a v  seminári je kapacitne veľmi obmedzené, preto je potrebné 
parkovať v centre mesta. Upozorňujeme na spoplatnenie parkovného.  

Kňazi a diakoni prídu najneskôr o 9:15 hod. Ku koncelebrácii si donesú albu 
a štólu bielej farby. Do katedrály ideme všetci v sprievode z ABÚ o 9:25.  

Ornáty si oblečú kňazi-jubilanti, ktorí k tomu dostali osobitnú pozvánku, 
kanonici a kúria. Dp. dekani budú v albe a štóle.  

3. HORA COMPETENS 

Veľký piatok: je voľný deň, obrady majú byť popoludní a nie aţ večer. 

Biela sobota: slávenie veľkonočnej vigílie nie je popoludňajšou slávnosťou. „Všetky 
obrady veľkonočnej vigílie sa konajú v noci. Nech nezačínajú pred začiatkom noci a skončia 
pred nedeľným svitaním. Toto pravidlo má byť vykladané doslovne. Odmietajú sa opačné 
a nesprávne spôsoby a zvyklosti, ktoré sa vyskytovali.“ (Kongregácia pre bohosluţbu 
a sviatosti: Príprava na veľkonočné sviatky a ich slávenie, čl. 78.). Veľkonočná vigília sa 
má začať najskôr po západe slnka. V Košiciach slnko zapadá v sobotu 23. apríla 2011 
o 19:40 hod.  

4. ZBIERKA BOŽÍ HROB 

Po obradoch Veľkého piatku a na Bielu sobotu do začiatku vigílie – obradu svetla - 
je v našich farnostiach zvykom mať „Boţí hrob“, kde veriaci zotrvávajú  
na modlitbách a uvaţujú o Jeţišovom umučení a smrti, uctievajú si kríţ. Po tieto dva 
dni sa zároveň môţeme pripojiť ku kresťanom na celom svete. Zbierka pri Boţom 
hrobe je prejavom solidarity s kresťanmi vo Svätej zemi. Získané prostriedky slúţia 
na udrţovanie Boţieho hrobu v Jeruzaleme a ďalších posvätných miest vo Svätej 
zemi.  

5. BLAHOREČENIE JÁNA PAVLA II. 

V nedeľu Boţieho milosrdenstva dňa 1. mája 2011, keď bude v Ríme blahorečený 
Boţí sluţobník Ján Pavol II. odporúčam, aby ste vyvesili vatikánsku zástavu a na 
záver sv. omše spievali pápeţskú hymnu V sedmobrežnom kruhu Ríma. 

6. KŇAZSKÝ SEMINÁR  

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach pozýva na Deň otvorených 
dverí v nedeľu Dobrého Pastiera  15. mája 2011. Plagát je v prílohe.  
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7. POSVÄTNÝ STAV 

Udelenie diakonátu bude 17.06.2011 a vysviacka novokňazov bude 18.06.2011. 
Obidve svätenia budú v katedrále o 10.00 hod. Noví sluţobníci sú jedným 
z viditeľných darov Boţej starostlivosti a lásky pre našu arcidiecézu. Účasť kňazov 
na týchto slávnostiach je prejavom vďačnosti voči Pánu Bohu a  spolupatričnosti 
i účasti na Kristovom kňazstve. 
 

8. SYMPÓZIUM  

Teologická fakulta v Košiciach pozýva 26. mája 2011 o 8:30 na sympózium 
s názvom Deň Jána Pavla II. Program a potvrdenie účasti v prílohe. 

9. TURÍČNA NOVÉNA V GABOLTOVE 

V dňoch 2.-12. 6. 2011 sa uskutoční turíčna novéna v Gaboltove. Kaţdý deň od 17.00 
hod. do 21.00 hod. bude spoločný modlitbový program vrátane sv. omše. Potom 
pokračuje tichá adorácia aţ do nasledujúceho dňa. Programu sa zúčastnia jednotlivé 
dekanáty nasledovne: 

2.6.2011 - dekanát Bardejov 7.6.2011 - dekanát Vranov 
3.6.2011 - dekanát Sabinov 8.6.2011 - dekanát Lipany 
4.6.2011 - dekanát Prešov II. 9.6.2011 - dekanát Humenné, Snina 
5.6.2011 - dekanáty KE - stred, KE - západ 10.6.2011 - dekanát Prešov - Solivar 
6.6.2011 - dekanát Prešov I. 11.6.2011 - dekanáty KE - juh, KE - východ 

12.6.2011 na Turíce pozývame všetkých: program: 8.00 - večeradlo, 10.30 sv. omša 
Kontakt na zodpovednú osobu za dekanát je u vdp. dekanov.  

10. PERSONALIA  

Dp. Peter ŠOLTÉS od 1.1.2011 inkardinovaný do diecézy Limburg (Prot. č. 311/09)., 
Ing. Peter URBAN, diecézny ekonóm, od 12.01.2011 menovaný do Rady ekonómov 

Cirkevnej servisnej spoločnosti (Prot. č. 13/11). 

11. SUSPENZIA 

Michal KUĽHA suspendovaný od 25.02.2011 podľa kán. 1371.2° a 1333 (610/10). 
Peter DZIELAWSKI, suspendovaný od 8.04.2011 podľa kán. 1371.2° a 1333 (634/10). 

12. SČÍTANIE ĽUDU 

Od 21. mája do 6. júna tohto roku v Slovenskej republike prebehne sčítanie ľudu. 
Ţiadame všetkých duchovných správcov, aby svojich farníkov povzbudili 
k verejnému vyznaniu viery v Boha a príslušnosti ku Katolíckej cirkvi, aby totiţ vo 
formulári vyplnili príslušné rubriky týkajúce sa viery a cirkvi.   
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13. KATECHÉZA 

Školská reforma umoţňuje vyučovanie náboţenskej výchovy aj v materských 
školách. V súčasnosti chýbajú kvalifikovaní učitelia. Absolventom teologických 
fakúlt nestačí len teologické vzdelanie, potrebná je aj predprimárna pedagogika. 
O vyučovanie NV majú záujem aj niektoré učiteľky materských škôl, ale nemajú 
potrebné teologické vzdelanie. Diecézny katechetický úrad potrebuje čím skôr zistiť 
počet záujemcov o doplňujúce štúdium.  

Učiteľky materských škôl – nech vyplnia predbeţnú prihlášku, je v prílohe.  
Kňazi – sa môţu prihlásiť na doplňujúce štúdium predprimárnej pedagogiky 

mailom na: dkukosice@rimkat.sk. Stačí uviesť meno,  priezvisko a farský úrad. 

14. MLÁDEŢ 

I. Arcidiecézne stretnutie mládeţe 
Dňa 7. mája 2011 bude stretnutie o. arcibiskupa s mladými ľuďmi z celej našej 

arcidiecézy v Košiciach – hala Cassosport. Začiatok o 9:00. Ţiadame kňazov, zvlášť 
kaplánov a tých, ktorí pracujú s mládeţou, aby prišli s mladými zo svojej farnosti na 
toto spoločné stretnutie. Viac info v prílohe a na www.premladez.sk. 

 
II. Program akcií pre mládeţ 
Ponuka akcií pre mládeţ na mesiace máj – júl 2011, ako ju pripravilo Arcidiecézne 

centrum mládeţe Košickej arcidiecézy, je v prílohe obeţníka. Informácie 
o pripravovaných projektoch tieţ nájdete na www.premladez.sk. 
 
 
 
 

Všetkým spolubratom v kňazstve prajeme požehnané veľkonočné sviatky. Nech obnovená 
viera a radosť zo vzkriesenia umocnia svedectvo nášho kňazského života a účinkovania 
o milosrdenstve a láske Dobrého Pastiera. 
 
 
 
 
 
 
 

  Mons. Bernard  BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
   
  Mons. Juraj KAMAS 

  kancelár 
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