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1. ÚVODNÉ SLOVO

Drahí bratia kňazi,
v atmosfére Nedele Dobrého pastiera máme pred očami živý obraz Ježišovej dobroty,
lásky, starostlivosti a neustálej pripravenosti odpúšťať. V pozícii zablúdenej ovečky sami
dobre vieme ako chutí a upokojuje Božie odpustenie a milosť. Preto je pre nás kňazov
počínanie Dobrého pastiera viac ako iba príkladom. Je výzvou k rovnakému
zaobchádzaniu so všetkými zblúdilými dušami, čo sa strácajú v hmlistom a nepriaznivom
čase každý deň. Veľkú pozornosť si zaslúži Ježišovo odhodlanie vziať stratenú ovečku na
plecia. So zatajeným dychom pritom sledujeme, ako sa vôbec nepozerá na to, aká je a ako
vyzerá. Berie ju do svojich rúk a kladie si ju na ramená.
V uplynulých dňoch ste v odhodlaní slúžiť Kristovi a jeho Cirkvi prijali na svoje plecia
pomerne veľkú záťaž. Ďakujem vám za vaše nasadenie, ochotu i vytrvalú prácu, hlavne
pri spovedaní a príprave slávností. Myslím na vás i všetkých prvoprijímajúcich
a birmovancov, s ktorými ste zdieľali skúsenosti a spoločne strávený čas pri katechézach
vo farnostiach. Iba Boh najlepšie vie, koľko rodičov a príbuzných ste cez ich deti znovu
prinavrátili do jeho košiara.
Dobrý pastier pracoval veľmi trpezlivo a vytrvalo. Nájdenú ovečku priniesol domov,
opatrne ju zložil na zem, vrátil ju k ostatným a nechal ju slobodne kráčať ďalej. Jej ďalší
osud nepoznáme. Keby zasa zablúdila, určite by ju hľadal a zachránil znovu. Túto
vlastnosť neúnavného Božieho milosrdenstva vyzdvihol pápež František vo svojom
príhovore počas nedeľnej sv. omše v kostole sv. Anny 17. marca tohto roku vo Vatikáne:
Boh sa nikdy neunaví v odpúšťaní!
Milí bratia, nikdy sa nenechávajte znechutiť nezdarom či nepochopením. Vydržte vo
vernom napodobňovaní Dobrého pastiera. Základom našej služby je láska pastiera
a blízkosť Najvyššieho Pastiera. Strážme si srdce i myseľ a snažme sa o to, aby sa nikdy
neunavili v prejavoch milosrdenstva i v túžbe po ňom.

arcibiskup
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2. ZVOLENIE NOVÉHO PÁPEŽA FRANTIŠKA
V stredu 13. marca 2013 bol zvolený za nového rímskeho biskupa – pápeža argentínsky
kardinál Jorge Mario Bergoglio SJ. Zvolil si meno František. Slávnostná inauguračná omša
pápeža Františka sa uskutočnila v utorok 19. marca 2013 v bazilike sv. Petra vo Vatikáne.
Svätý Otec František, vlastným menom Jorge Mario Bergoglio, sa narodil 17. decembra
1936 v Buenos Aires v Argentíne. Je synom talianskych prisťahovalcov. V roku 1958
vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Na Teologickej fakulte kolégia Colegio Máximo San José
v San Migueli študoval teológiu a filozofiu. Sviatosť kňazstva prijal 13. decembra 1969. V
San Migueli pôsobil ako majster novicov a prednášal teológiu. V rokoch 1973 až 1979 bol
provinciálom v Argentíne. V rokoch 1980 - 1986 bol rektorom Filozofickej a teologickej
fakulty v San Migueli. Po skončení doktorandského štúdia v Nemecku (1986) pôsobil ako
spovedník a duchovný vodca v Córdobe.
Dňa 20. mája 1992 ho bl. Ján Pavol II. menoval za titulárneho biskupa Aucy
a pomocného biskupa Buenos Aires. Biskupské svätenie prijal 27. júna 1992. 3. júna 1997
bol menovaný za biskupa-koadjutora pre Buenos Aires. Dňa 28. februára 1998 sa stal
nástupcom kardinála Antonia Quarracina. Od 21. februára 2001 bol kardinálom. V rokoch
2005 - 2008 bol predsedom Biskupskej konferencie Argentíny.
Pápež František sa od prvých okamihov obrátil na veriacich a teda aj na nás s prosbou
o modlitbu. S veľkou vďakou voči Pánu Bohu za nového pápeža a s našou vernosťou a úctou
k novému nástupcovi apoštola Petra chceme mu denne svojimi modlitbami pomáhať v jeho službe
a starostlivosti o Cirkev.
3. SLÁVNOSŤ NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI
Pápežská rada pre novú evanjelizáciu nám adresovala list v ktorom – v tomto Roku
viery – pozýva k pripojeniu sa k Eucharistickej adorácii, ktorá bude 2. júna 2013 v Bazilike
sv. Petra vo Vatikáne. Hodinovej adorácii bude predsedať Svätý Otec. Táto výzva ponúka
príležitosť spojiť sa s námestníkom apoštola Petra v modlitbe adorácie k Ježišovi
prítomnému v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. V Košiciach sa k tejto iniciatíve pripojíme
nasledujúcim slávením, ktorému bude viesť otec arcibiskup Bernard Bober:
15.00
sv. omša v kostole Božského Srdca Ježišovho (jezuiti)
16.00
Eucharistická procesia do katedrály
17.00
Eucharistická adorácia
V ostatných farnostiach našej arcidiecézy odporúčame, aby v nedeľu 2. júna 2013
o 15:00 bola hodinová Eucharistická adorácia. Osobitné modlitbové úmysly Svätého Otca
pre túto celosvetovú adoráciu, navrhnutá schéma a ďalšie odporúčania budú zverejnené
na stránke www.annusfidei.va.
4. ZBIERKY
Vo všetkých kostoloch pri sv. omšiach je zbierka:
12.05.2013 na masmédia / variabilný symbol 91035
29.06.2013 cent sv. Petra / variabilný symbol 91029
Zbierky odošlite na účet č. 243512/0200 s uvedením variabilného symbolu.
Nezabudnite uviesť špecifický symbol priradený vašej farnosti.
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5. GABOLTOV
I. Púte v Gaboltove v roku 2013
23.04. 17.00 sv. omša, odpust sv. Vojtecha, patróna chrámu
9. – 19.05.
turíčna novéna
25.05. 14.30 sv. omša, púť miništrantov
16.07., 20. – 21.07. 10.30 záverečná sv. omša, hlavná púť
4.08. 16.00 sv. omša, púť rómov
25.08. 16.00 sv. omša, púť mužov
II. Turíčna novéna
V dňoch 9. – 19.05.2013 sa uskutoční turíčna novéna. Každý deň od 17.00 do 21.30 bude
modlitbový program a sv. omša. Potom pokračuje tichá adorácia až do nasledujúceho dňa.
Programu sa zúčastnia jednotlivé dekanáty nasledovne:
9.05.2013 Sabinov
14.05.2013 Košice – Juh
10.05.2013 Vranov nad Topľou
15.05.2013 Trebišov
11.05.2013 Košice – Východ, Západ a Stred
16.05.2013 Prešov I.
12.05.2013 Prešov II.
17.05.2013 Prešov – Solivar
13.05.2013 Lipany
18.05.2013 Humenné, Snina
Dekanát Bardejov – jednotlivé farnosti v dohodnutý deň novény.
19.05.2013 na Turíce pozývame všetkých, program: 8:00 večeradlo 10:30 sv. omša
Kontakt na zodpovednú osobu za dekanát je u vdp. dekanov.
III. Program púte miništrantov 25.05.2013
10.30 hod. Krížová cesta
11.30 hod. blok programu: príhovor Don Anton Červeň, SDB
obed (miništranti z vlastných zásob, kňazi na fare); sviatosť zmierenia
14.30 hod. sv. omša, Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita
Miništranti nech sa oblečú do športového a prinesú si aj miništrantské oblečenie.
6. „PÔSTNA KRABIČKA PRE AFRIKU 2013“ - POĎAKOVANIE
Slovenská katolícka charita ďakuje dobrodincom, ktorí sa zapojili do kampane Pôstna
krabička pre Afriku a podporili jej projekt v Ugande. Vyzbieralo sa viac ako 82-tisíc eur.
Charita použije prostriedky na pomoc žijúcim s HIV a AIDS v centre Nepoškvrneného
Srdca P. Márie, na severe Ugandy. Tento rok sa SKCH snaží dostavať dom pre chlapcov
a jedáleň. Viac informácií o centre, ktoré v Afrike vyrástlo výlučne z darov slovenských
veriacich, nájdete na stránke www.charita.sk.
7. AKADEMICKÉ HODNOSTI
Dp. GIRA Miroslav dosiahol dňa 31.08.2012 na KU v Ružomberku akademický titul
philosophiae doctor (PhD.) v študijnom odbore katolícka teológia. K úspechu blahoželáme.
8. KONTAKTY
číslo kancelárie ABÚ 0915/992 344 bolo zrušené od 6.03.2013
dp. Vladimír Klešč: vladimir.klesc@gmx.com
rkfú Trebišov: Mariánske námestie 253/3, 075 01 Trebišov
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9. POSVÄTNÝ STAV
I. Diakonát
Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita, 14. júna 2013 v Košickej katedrále vysvätí
za diakonov pre Košickú arcidiecézu:
Lukáš Grobár
Matúš Hatok
Ľuboš Juraško

Jozef Kacvinský
Martin Rečlo
Bystrík Sabo

Tomáš Svat
Tomáš Tupta
Marek Vajs

II. Presbyterát
Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita, 15. júna 2013 v Košickej katedrále vysvätí
za kňazov pre Košickú arcidiecézu:
Lukáš Durkaj
Peter Fejerčák
Roman Haško

Ján Kocúrko
Jozef Nemašík
Matúš Poremba

Peter Štieber
Dionýz Takács
Stanislav Vinter

Noví služobníci sú jedným z viditeľných darov Božej starostlivosti a lásky.
10. PERSONALIA
Od 10.04.2013 dp. PRŮŠA Adrián kaplán Raslavice za kaplána Budkovce (287/13).
11. KŇAZSKÝ DEŇ
Vo štvrtok 6. júna 2013 sa uskutoční celoslovenské stretnutie kňazov s kardinálom
Maurom Piacenzom, prefektom Kongregácie pre klérus vo farnosti Žilina – Vlčince.
Program: 10.30 prednáška, 11.30 sv. omša, 13.00 občerstvenie. Odporúčame, aby ste si to
dali do svojho programu a prijali pozvanie na stretnutie.
12. ÚMRTIE
Dp. Jozef ILAVSKÝ
Narodil sa 18.12.1922 v Kendiciach. Na kňaza bol vysvätený 19.06.1949 v Košiciach.
Pôsobil: 1949 Snina, 1951 Kamenica nad Cirochou, 1954 Vranov nad Topľou, 1957
Michalovce, 1958 Jenkovce, 1984 Tibava, 1990 Torysa.
Zomrel 5.01.2013 v Kendiciach. Pohrebné obrady v Kendiciach dňa 8.01.2013 vykonal
Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita.
V duchu kňazskej spolupatričnosti nezabudnime za zosnulého odslúžiť sv. omšu. R.I.P.
 Mons. Bernard B OB E R
arcibiskup-metropolita
Mons. Juraj KAMAS
kancelár

