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1. ÚVODNÉ SLOVO
Drahí bratia kňazi,
po tieto dni sa nám dostáva mnoho otázok, hlavne v súvislosti s končiacim sa
pontifikátom Svätého Otca Benedikta XVI. Akokoľvek, tento pokorný a múdry Boží
služobník nás učí ešte aj pri svojej rozlúčke s pápežským úradom. Dá sa ľahko
vybadať, že vážnosť úradu a dôležitosť funkcie, ktorú verne zastával, vysoko povýšil
nad vlastnú osobu. Nenaviazal službu pastiera Cirkvi iba na svoju osobu, ale znovu
raz poukázal na Toho, kto ako Najvyšší pastier spravuje a vedie svoju Cirkev v toku
času a behu celých dejín.
Ježiš Kristus nás sprevádza na každom kroku a hoci ho priamo nevidíme, On je
motívom, príčinou i princípom našej kňazskej služby. Chcem vás povzbudiť
k modlitbám za Cirkev. V tomto pôstnom čase hlavne v posledných februárových
dňoch sa spolu so svojimi veriacimi užšie spojte v modlitbách pred eucharistickým
Kristom v túžbe vyjadriť blízkosť Svätému Otcovi Benediktovi XVI. Takto môžeme
najlepšie vyjadriť Bohu vďačnosť za jeho požehnaný pontifikát. Zároveň to bude
účinná príprava na prijatie nového nástupcu apoštola Petra. Zdôrazňujme potrebu
modlitby všetkých veriacich práve vo významných chvíľach v živote Cirkvi.
Blížia sa najdôležitejšie sviatky našej kresťanskej viery – sviatky Veľkej noci.
Vedzte, že aj počas príprav, ktoré vám zoberú sily i čas, bude vás sprevádzať Ježiš
Kristus, ktorý tiež premáhal únavu a vyčerpanosť, ba čo viac, zvíťazil nad smrťou.
Pri spovedaní nezabúdajte aj na vlastnú formáciu srdca i svedomia a sami sa
v úprimnosti ochotne vystavte pôsobeniu Božieho milosrdenstva vo sviatosti
zmierenia.
Bratia, čakajú nás dôležité okamihy voľby nového pápeža. Vyjadrime svoju
spolupatričnosť a jednotu so Svätým Otcom práve na Zelený štvrtok, kde spoločne
obnovíme svoje kňazské sľuby a jednotu s celou Božou rodinou veriacich. Prajem
vám veľa síl v službe a vyprosujem vám potrebné milosti k tomu, aby ste vedeli vždy
naplno žiť a cítiť s Božou Cirkvou. Požehnanú Veľkú noc!

arcibiskup
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2. LITURGIA
Liturgické usmernenia k obdobiu sede vacante Apoštolského stolca od 28. 02. 2013,
20:00 hod. až do oznámenia o zvolení nového pápeža:
a) V eucharistických modlitbách sa nespomína meno pápeža a zmienka o
pápežovi sa úplne vynecháva. (napr. v Druhej eucharistickej modlitbe sa povie:
„Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev, rozšírenú po celom svete, a veď ju k dokonalej láske v
jednote s naším biskupom M. i so všetkými kňazmi a diakonmi.“)
b) V spoločných modlitbách veriacich vo sv. omši i v prosbách v Liturgii hodín sa
vynechávajú prosby za pápeža. Je vhodné pridať prosbu za vyvolenie pápeža.
c) Nemodlí sa modlitba na úmysel Svätého Otca. Namiesto nej je vhodné sa
pomodliť za vyvolenie pápeža (porov. Modlitebník, SSV, Trnava 2001, str. 32).
Otec arcibiskup dáva dovolenie vo feriálne dni použiť omšový formulár „Za
vyvolenie pápeža“, Rímsky misál, str. 1042, farba fialová, prefácia pôstna, čítania zo
dňa. Odporúča, aby sa takáto omša vo farnosti slávila aspoň raz do zvolenia pápeža.
Od momentu oznámenia o zvolení nového pápeža sa meno nového pápeža
spomína vo všetkých liturgických textoch (nečaká sa na slávnostnú omšu, ktorou
začína svoj pontifikát).
3. ZELENÝ ŠTVRTOK
Na Zelený štvrtok 28. marca 2013 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 vážneho dôvodu nemôžu zúčastniť, nech si obnovia svoje
sľuby súkromne. Po skončení sv. omše dp. dekani prevezmú posvätné oleje pre svoj
dekanát. Farári si prevzatie olejov dohodnú s dp. dekanom; oleje sú grátis.
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.
4. HORA COMPETENS
Veľký piatok: je voľný deň, obrady majú byť popoludní a nie až 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 bohoslužbu
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 30. marca 2013
o 18:00 hod.
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5. ZBIERKA BOŽÍ HROB
Po obradoch Veľkého piatku a na Bielu sobotu do začiatku vigílie – obradu svetla je v našich farnostiach zvykom mať „Boží hrob“, kde veriaci zotrvávajú
na modlitbách a uvažujú o Ježišovom umučení a smrti, uctievajú si kríž. Po tieto dva
dni sa zároveň môžeme pripojiť ku kresťanom na celom svete. Zbierka pri Božom
hrobe je prejavom solidarity s kresťanmi vo Svätej zemi. Získané prostriedky slúžia
na udržovanie Božieho hrobu v Jeruzaleme a ďalších posvätných miest vo Svätej
zemi. Zbierku odošlite na účet ABÚ 243512/0200; variabilný symbol 91002.
6. ZBIERKA „PODEĽME SA“
Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje VII. ročník podujatia Podeľme sa! na
pomoc ženám a deťom v núdzi. Podstatou podujatia je: „delím sa, nedávam almužnu,
ale dávam to, čo si odopriem“. Viac informácií na letáčiku, ktorý ste dostali do farností,
a na www.khsz.sk.
7. DUCHOVNÉ CVIČENIA 2013
I. Dolný Smokovec
15.-19. 04. 2013 exercitátor dp. Stanislav Novotný
Prihlášky:  Kapitul, s.r.o, prevádzka Charitný domov, 059 81 Dolný Smokovec 19;
 052/442 26 30,  0905/918 664,  info@charitatatry.sk Platí sa šekom vopred.
II. Donovaly – Penzión Zornička
15.-19. 04. 2013 exercitátor Mons. Marián BUBLINEC
22.-26. 04. 2013 exercitátor Mgr. Andrzej Szewczyk, OCD
Prihlášky na  Biskupský úrad Banská Bystrica  048/472 08 01
 sekretar.bb@rcc.sk Cena v jednolôžkovej izbe s plnou penziou: 124,-€.
III. Spišské Podhradie – kňazský seminár
3.-05. 06. 2013 exercitátor Mons. Raniero CANTALAMESSA, pápežský
kazateľ
Prihlášky na  Biskupský úrad Spišské Podhradie  053/454 11 36
 biskupstvo@kapitula.sk, spis@kbs.sk
8. POSVÄTNÝ STAV
Dňa 8.03.2013 o 16.30 hod. v seminárnom kostole v Košiciach bohoslovci tretieho
ročníka budú ustanovení za lektorov.
Udelenie diakonátu bude 14.06.2013 a vysviacka novokňazov bude 15.06.2013.
Obidve svätenia budú v katedrále o 10.00 hod. Noví služobníci sú jedným
z viditeľných darov Božej starostlivosti a lásky pre našu arcidiecézu. Účasť kňazov
na týchto slávnostiach je prejavom vďačnosti voči Pánu Bohu a spolupatričnosti
i účasti na Kristovom kňazstve.
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9. KŇAZSKÝ SEMINÁR
Deň otvorených dverí – Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach
tradične každý rok otvára svoje dvere pre verejnosť na Nedeľu Dobrého pastiera,
tento rok je to 21. apríla. Návštevníkom ponúka svoje duchovné hodnoty tým, že sa
snaží vytvoriť program s cieľom osloviť budúcich študentov univerzity a seminára a
tiež tých, ktorí majú záujem spoznať priestory, kde sa formujú budúci kňazi.
10. DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA
25. marec je dňom počatého dieťaťa. V Košiciach bude Pochod za život. Program:
19:00 sv. omša v seminárnom kostole, celebruje Mons. Bernard Bober, arcibiskup
po skončení zo seminárneho kostola na Kalváriu bude pochod za právo na život pre
každého spojený s modlitbou krížovej cesty
Oboznámte veriacich o tomto podujatí a ak sa dá, aktívne pochod podporte alebo
urobte podobné podujatie vo svojom meste.
11. DOČASNÁ MODIFIKÁCIA FARNOSTÍ
Od 1.01.2013
Filiálka Zbudza (farnosť Vinné, dekanát Michalovce) zverená do pastoračnej
starostlivosti farára v Starom.
Filiálka Krivošťany (farnosť Staré, dekanát Michalovce) zverená do pastoračnej
starostlivosti farára v Strážskom.
Toto opatrenie je na prechodný čas do 30. júna 2013.
12. PERSONALIA
Od 15.1.2013
Dp. PÁSZTOR Lorenzo, odvolaný z funkcie dekana Veľké Kapušany (27/13).
Dp. VRANAI Alfréd, poverený dočasným vedením dekanátu V. Kapušany (28/13).
Od 10.04.2013
Dp. SOJČÁK Štefan, zrieknutie sa z úradu farára v Záhradnom (26/13).
13. LITURGIA
1. Používanie elektronických zariadení
Celebrant má používať len schválené liturgické knihy. Liturgické knihy pri
bohoslužbe nemožno nahrádzať elektronickými zariadeniami (mobil, tablet). Nateraz
pre liturgiu je stále vhodnou a dôstojnou formou tlačená kniha.
2. Výzdoba kostolov
Liturgická komisia KBS pripomína, že umelé kvety nie sú vhodné pre výzdobu
kostola. Všetko čo sa pri liturgii používa sa má vyznačovať dôstojnosťou
a umeleckou hodnotou. Toto kritérium vylučuje použitie umelých kvetov pri
výzdobe kostolov.
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14. POĎAKOVANIE
Štátny sekretariát nám zaslal list z 8.01.2013, v ktorom ďakuje veriacim našej
arcidiecézy za zbierku Cent sv. Petra vo výške 35.602,84 €, ktorú sme poslali na
podporu apoštolskej činnosti Najvyššieho veľkňaza Benedikta XVI.
Veľmi rád vám oznamujem toto poďakovanie. Je vhodné, aby ste ho tlmočili
svojim veriacim.
15. MENOVANIE FARÁROV
Konferencia biskupov Slovenska obdržala 23.07.2012 od Kongregácie pre
biskupov recognitio na všeobecný dekrét KBS „O možnosti menovania farárov na určitý
čas“. Tento dekrét sa stal účinným 1.1.2013. Kópia dekrétu je v prílohe.
16. KATECHÉZA
I. 2% z dane
Diecézny katechetický úrad sa uchádza o 2% z dane na podporu svojej ďalšej
činnosti. Prispieť môžu fyzické aj právnické osoby. Údaje, ktoré je potrebné uviesť
v tlačive pri poukázaní 2%:
Názov: Diecézny katechetický úrad Košickej arcidiecézy IČO: 31975780
Sídlo: Hlavná 28, 041 83 Košice
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi. Tlačivo je aj na web. stránke DKÚ Košice.
II. Pastorácia a rodina
Dňa 15. marca 2013 o 9.00 hod. sa vo veľkej aule Teologickej fakulty v Košiciach
uskutoční sympózium s názvom Rodina – ohnisko viery: Pastorácia farnosti
prostredníctvom rodín, ktorej hlavným relátorom bude Mons. Renzo Bonetti, ktorý bol
v rokoch 1995-2002 riaditeľom Národného inštitútu pre pastoráciu rodín pri
Konferencii biskupov Talianska. Od roku 2003 do roku 2009 bol konzultorom
Pápežskej rady pre rodinu. Od roku 2001 do roku 2006 vypracoval projekt Farnosť –
Rodina pri Konferencii biskupov Talianska, laboratórium výskumu so zámerom
vyznačiť nové cesty k zapojeniu rodiny do života farnosti. V súčasnosti sa naplno
venuje nadácii „Rodina Veľký dar“. Na sympózium nie je potrebné sa vopred
prihlásiť; záujemcovia sa môžu priamo zúčastniť. Odporúčame Vám a Vašim
laickým spolupracovníkom, ktorí pomáhajú v pastorácii rodín a snúbencov.
17. ARCIDIECÉZNA PÚŤ
V jubilejnom roku príchodu sv. Cyrila a Metoda bude v dňoch 25.-28.04.2013 púť
pod vedením o. arcibiskupa Bernarda Bobera, kde sa navštívia miesta: Nitra –
Velehrad – Devín a ďalšie. Podrobný program ste dostali v minulom obežníku. Púť
je organizovaná za pomoci cestovnej kancelárie AWERTRAVEL. Kontakt:
034/6513896; e-mail: awertravel@awertravel.sk; www.awertravel.sk.
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18. KULTÚRNE PAMIATKY
Pripomíname tým dp. farárom, ktorí ešte neodovzdali na arcibiskupský úrad
podrobný popis národných kultúrnych pamiatok a iných cenných predmetov
farnosti, aby tak urobili najneskôr do 20. marca 2013.
19. SV. OMŠE ZA ŽIVOT
Košická arcidiecéza sa v mesiaci marec aktívne zapája do iniciatívy odslúžiť na
Slovensku 365 sv. omší na úmysel šírenia kultúry života. V nasledujúcom prehľade je
uvedené kedy a kde bude slúžená sv. omša za život. Odporúčame aj iným farnostiam
a kňazom, aby sa pridali k tejto duchovnej aktivite.
1.–8. marec
9. -11.marec
12.-16. marec
17.marec
18. marec
19. -22. marec
23.marec
24. marec
25. marec
26. marec
27. marec
28. marec
30. marec
31. marec

Kňazský seminár
KE -farnosť sv. Alžbety
Diecézna kúria
KE-farnosť sv. Gorazda a spol
KE-farnosť Sv.Rodiny
Diecézna kúria
Kostoľany nad Hornádom
KE-farnosť B. milosrdenstva
Seminárny kostol o 19:00
Seňa
Bardejov – sv. Egíd
Humenné – Všetkých Svätých
Torysa
Prešov – sv. Mikuláš

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

