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1. ÚVODNÉ SLOVO
Milí bratia kňazi,
dúfam, že ste si v lete oddýchli. Začíname nový školský rok. Dajme si záležať na dobrej
katechéze, cíťme zodpovednosť za každú ponúknutú hodinu v škole. Taktiež nemôžeme
podceniť prípravu k sviatostiam na farskej úrovni. Prvému sv. prijímaniu a birmovke má
nevyhnute predchádzať farská katechéza. Mnohé aktivity niektorých z vás ma veľmi tešia
a sú pre mňa povzbudením a nádejou. No žiaľ, v niektorých farnostiach je to veľmi slabé.
Po spoločných diecéznych akciách v lete, akými boli mariánske púte, chcem vás znovu
poprosiť o väčšiu súdržnosť s celou arcidiecézou pri chystaných podujatiach. K nim patria
i fatimské soboty v Obišovciach rozdelené od mája do októbra do kompetencií
jednotlivých dekanov a dekanátov. Hlavne pre dekanov chystám nové usmernenia
ohľadom aktívnejšej a zodpovednejšej prípravy fatimských sobôt. Najbližšia fatimská
sobota bude 7. septembra v Košiciach. Ňou zahájime i spoločné rekolekcie o 9.30.
Tiež chcem upriamiť vašu pozornosť na Národný pochod za život - 22. septembra 2013 v
Košiciach. Táto akcia má veľký význam, ide tu o veľa. Preto si dobre preštudujte všetky
dostupné materiály. V prílohe obežníka a aj emailom dostávate letáky, podklady
k pobožnostiam, informácie do oznamov, plagáty a ďalšie organizačné pokyny. Dekani
a farári sú aj v tomto prípade predlženými rukami biskupa. Očakávam, že všetci budete
napomáhať zdarnému priebehu pripravovaného podujatia. K samozrejmému nášmu
postoju patrí ochrana života a postavenie sa za kultúru života. Preto priložte ruku k dielu,
ukážte svoje kvality v schopnosti motivovať a organizovať ako skutoční duchovní pastieri
vo svojich farnostiach. Zmobilizujte ružencové bratstvá, modlitbové skupiny, rodiny
a všetkých farníkov. Objednajte im autobus a sprevádzajte ich do Košíc.
Registrácia na pochod už bola spustená. Napriek tomu, že registrácia nie je povinná,
povzbuďte veriacich, aby sa zaregistrovali na stránke pochodzazivot.sk. Pomôžu nám
získať presnejšiu informáciu o účastníkoch a zorganizovať tak podujatie kvalitnejším
spôsobom. Tiež informáciu o počte veriacich zo svojej farnosti nahláste dekanovi. Hlavne
my, východniari, musíme túto akciu podržať. V nedeľu 1. septembra 2013 nech sa vo
všetkých kostoloch číta priložený pastiersky list. Komplexnú informáciu o Národnom
pochode za život odporúčam zaradiť do oznamov v nedeľu 8. septembra 2013.
V prvú októbrovú nedeľu 6. októbra 2013 sa v Diecéznom sanktuáriu v Obišovciach
koná púť k Ružencovej Panne Márii. Touto púťou sa zakončia tohtoročné mariánske púte
v našej arcidiecéze. Všetci motivujte svojich veriacich k účasti na púti v Obišovciach.
A spolu s nimi aj vy tam putujte. Ak si to situácia vyžiada, presuňte si, prosím, nedeľné sv.
omše na skorší termín.
Bratia kňazi,
nie je to až tak veľa, o čo vás prosím a čo od vás žiadam. Nech nikomu z vás nechýba
odhodlané nasadenie. Pracujme a zomknime sa v jednote na väčšiu Božiu slávu a pre život
Cirkvi nášho Pána Ježiša Krista. On sám nech je pre vás najväčšou motiváciou i odmenou.

arcibiskup
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2. NÁRODNÝ POCHOD ZA ŢIVOT
V nedeľu 22. septembra 2013 bude v Košiciach Národný pochod za ţivot, ktorého
hlavným organizátorom je Konferencia biskupov Slovenska. Cieľom podujatia je, aby bolo
v našej krajine zaistené základné právo na život od počatia po prirodzenú smrť. Chceme
sa verejne postaviť za kultúru života a za ochranu života.
14. - 21. september: Novéna za život
na celom Slovensku sa duchovne spojíme pri 9-dňovej pobožnosti za nastolenie
kultúry života. Zapojte do tejto novény aj vašu farnosť.
14.9. za úctu k životu od počatia a ochotu prijať neočakávané dieťa
15.9. za prehĺbenie viery v Krista v slovenskom národe
16.9. za zákony ochraňujúce dôstojnosť každého ľudského života
17.9. za správny výber manželského partnera a predmanželskú čistotu
18.9. za starých a chorých členov rodín
19.9. za rodiny v kríze a po rozvode a ich podporu od cirkevného spoločenstva
20.9. za múdrosť pri výchove a svedectve viery v rodinách
21.9. za zákony podporujúce mravné dobro mládeže, manželstvo a rodinu
22.9. za požehnanie Národného pochodu za život
16. - 20. september: Predprogram
pro-life iniciatívy v Košiciach a „Akcia kilo“ na podporu opustených matiek v núdzi a iné.
Iniciujte podobné aktivity vo vašich farnostiach.
piatok 20. september: Ekumenická bohoslužba „na poďakovanie Bohu za dar ľudského
života“ v evanjelickom a.v. chráme na Mlynskej ulici
sobota 21. september
13:00-19:00 prednášky, diskusie a workshopy na rozličné pro-life témy v centre Košíc
16:00-22:00 Life celebration večer v Infiniti aréne na Moyzesovej ul.
16:00 pro-life svedectvá, hudobne doprevádza spoločenstvo Maranatha z Prešova
18:00 pro-life ruženec košických farností;
19:00 sv. omša Národného pochodu za život za účasti biskupov;
20:30 „Koncert pre nenarodených“ – Milenky band, Kerygma a ich hostia
21:00-7:00 celonočná adorácia pred Eucharistiou v Uršulínskom kostole.
nedeľa 22. september
sv. omše za ţivot v košických kostoloch
11:00-16:00 Skautské mestečko – atrakcie pre deti na Hlavnej ul. pri Urbanovej veži.
12:30 moderovaný hudobný program pri soche Immaculaty na Hlavnej ulici
Prebiehajúci program postupne zhromaždí účastníkov na jednom mieste.
14:30 oslavný pochod ulicami mesta
Žiadame kňazov, aby vo svojich farnostiach dobre spropagovali Národný pochod za život,
vysvetlili veriacim dôležitosť osobnej angažovanosti a spolu-zodpovednosť za ochranu
bezbranných. Veriacich vyzvite k účasti a pomôžte zabezpečiť prepravu spoločným
autobusom. So zreteľom na povahu akcie je vhodné, ak si k Národnému pochodu za život
prinesiete aj vlastné transparenty o úcte k ľudskému životu, štátne zástavy, originálne
vlastné označenie (tričká, šatky, šiltovky...) a pod. Najkrajšou ozdobou pochodu za život
sú rodičia so svojimi deťmi.
Z organizačných dôvodov účasť z vašej farnosti nahláste svojmu dekanovi a tieţ cez
registráciu na www.pochodzazivot.sk, kde sú priebežne aktualizované informácie.
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V nedeľu 8. septembra zaraďte do farských oznamov nasledujúcu informáciu
o pochode:
Konferencia biskupov Slovenska pozýva veriacich na prvý Národný pochod za
život, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2013 v Košiciach. Bolo by veľmi vhodné,
aby sme takéto podujatie svojou účasťou podporili práve my katolíci, ktorí
máme v dnešnom svete ohlasovať „Evanjelium života“, teda úctu k človeku od
počatia po prirodzenú smrť.
Z našej farnosti je možné sa na pochode zúčastniť takýmto spôsobom: (doplnia
sa možnosti napr. o autobuse a pod.)
Pri tejto príležitosti KBS vyzýva tiež k duchovnej príprave, ktorá bude
spočívať v deväťdňovej pobožnosti v termíne od Sviatku povýšenia Svätého
Kríža 14. 9. do konania pochodu 22. 9. Pozývam vás k tejto modlitbe aj v našej
farnosti (doplniť konkrétnu informáciu o modlitbe deviatnika, t.j. kedy, pred či po svätej
omši a pod.)
Nech je táto modlitba prosbou o Božie milosrdenstvo za hriechy páchané proti
životu a obrátenie ľudských sŕdc k Bohu - Darcovi života.
Zároveň nás organizátori prosia o finančnú podporu Národného pochodu za
život čím tiež môžeme prispieť k jeho úspešnému uskutočneniu (doplnenie akým
spôsobom konkrétne bude podpora vo farnosti). Všetkým v mene organizátorov
vyslovujem Pán Boh odplať.
Viac informácií je na www.pochodzazivot.sk alebo na nástenke.
3. REKOLEKCIE
V sobotu 7. septembra 2013 na sviatok sv. Košických mučeníkov budú v katedrále
celodiecézne rekolekcie. Začiatok o 9:30 Fatimská sobota; 10:00 sv. omša. Minimálne 10
minút pred tým zaujmite miesta v katedrále. Ku koncelebrácii si doneste červenú štólu. Po
skončení sv. omše pozývame na bratské agapé v priestoroch arcibiskupského úradu.
Po agapé bude porada dekanov a vicedekanov ohľadom Národného pochodu za život.
4. EXERCÍCIE
Duchovné cvičenia pre kňazov našej arcidiecézy budú:
7.-11. 10. 2013, exercitátor Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup
Prihlášky posielajte priamo na adresu: Kapitol, s.r.o., Charitný domov, 059 81 Dolný
Smokovec 19;  052 / 44 22 630 alebo 0905 /918 664;  info@charitatatry.sk
5. PÔSTNA A MODLITBOVÁ REŤAZ ZA KŇAZOV
Od 15. septembra 2013 (sviatok Sedembolestnej Panny Márie) do 24. októbra 2013 bude
prebiehať iniciatíva 40 dňová reťaz pôstu a modlitieb za všetkých kňazov na Slovensku. Reťaz
zastrešuje spoločenstvo Modlitby za kňazov (viac na www.mzk.sk). Túto reťaz pôstu a modlitieb
obetujú za povolania, za silu v krízach, za vnútorné uzdravenie a za požehnanie pre ich
službu. Pôst si volí každý sám – podľa svojich možností a schopností. Odporúča sa v daný
deň zúčastniť sa na sv. omši a obetovať ju za kňazov. Takisto sprevádzať svojou
modlitbou počas týchto 40 dní našich kňazov. Informujte veriacich a adresujte im
pozvanie, aby sa zapojili do pôstu za našich kňazov.
Kňazi sa môžu pripojiť aj sv. omšou obetovanou za seba alebo za spolubratov.
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6. MISIJNÁ NEDEĽA
V nedeľu 20.10.2013 máme misijnú nedeľu ustanovenú pápežom Piom XI. ako deň
modlitieb za misie. Modlitbou a obetou spolupracujeme s Duchom Svätým na diele šírenia
viery. Môže sa použiť formulár omše Za ohlasovanie evanjelia národom.
Zbierku na misie odošlite na č. účtu 243512/0200, VS: 910 06 do konca októbra 2013.
7. ODPORÚČANIA
I. Časopis Rebrík
Je vhodné, aby ste na začiatku školského roka informovali a odporúčali rodičom
a deťom časopis Rebrík – jediný katolícky časopis pre mladších žiakov. Časopis poskytuje
kvalitné čítanie, zábavu a tvorivé podnety pre voľný čas. Je zvlášť vhodný pre deti, ktoré
sa pripravujú na prvé sv. prijímanie. Objednávku a viac info na: www.rebrik.sk
II. Kniha
Vydavateľstvo LÚČ ponúka slovenský preklad knihy od Gabriely Kuby: Globálna
sexuálna revolúcia. Odporúčame ju do pozornosti kňazom a katechétom.
8. KAPLNKY
Kaplnka v Domove pokojnej staroby A.F. Colbrieho na Južnej triede v Košiciach,
s uchovaním Eucharistie, zriadená dňa 20.06.2013 (735/13).
Kaplnka pre komunitu sestier Satmárok v Pavlovciach nad Uhom, s uchovaním
Eucharistie, zriadená 24.06.2013 (753/13).
Kaplnka Dobrého Pastiera vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych
chorôb Košice, bez uchovania Eucharistie, zriadená a požehnaná dňa 6.08.2013 (909/13).
9. KATECHÉZA – OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2013/2014
Dňa 30. 8. 2013 o 9:00 sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014
spojené s Veni Sancte pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy (laikov a kňazov)
Košickej arcidiecézy v seminárnom kostole v Košiciach. Po sv. omši bude metodický
seminár s exegézou biblických kníh, ktoré budú predmetom Biblickej olympiády v novom
školskom roku. Srdečne pozývame.
10. AKADEMICKÉ HODNOSTI
Dp. BAJUS Marko dosiahol dňa 11.06.2013 na KU v Ružomberku akademický titul
doktor pedagogiky (PaedDr.) v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov v študijnom programe učiteľstvo náboženskej výchovy. Blahoželáme.
11. KONTAKTY
kancelária ABÚ Košice: abukosice@rimkat.sk
farnosť sv. Gorazda a spoločníkov, Košice - Terasa: gorazd@rimkat.sk
pastoračné centrum v Stakčíne: stakcin@rimkat.sk
farnosť sv. Ondreja, Košice: Cesta pod Hradovou 3/3037, 040 01 Košice
farnosť Najsvätejšej Trojice, Gelnická 55, 040 11 Košice – Pereš, 055/38 13 096
peres@rimkat.sk
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12. MANŢELSTVO – NULITA
Na Košický metropolitný súd v poslednom čase začínajú prichádzať žiadosti
o vyhlásenie neplatnosti manželstva ľahkovážne až opovážlivé, ako keby išlo o civilný
rozvod. Napáda sa v nich platnosť manželstva podľa kán. 1095.2° a 3°. Ako dôvody
neplatnosti uvádzajú: ťažkosti v manželskom živote, alebo údajnú nepripravenosť či
nezrelosť snúbencov na manželský život, nenaplnenie predstáv o manželstve, prieky
s rodičmi alebo svokrovcami, nezáujem o rodinu, zlomyseľnosť, vypočítavosť,
chamtivosť, bežné psychické slabosti, alebo morálne poklesky (nevera, vzmáhajúce sa
pitie alkoholu) a pod. Toto však samo o sebe nenapĺňa skutkovú podstatu kán. 1095. Bl.
Ján Pavol II. učí, že „musí byť jasný princíp, že iba neschopnosť a nie ťažkosť pri prejavení
súhlasu a uskutočňovaní ozajstného spoločenstva života a lásky, robí manželstvo
neplatným“. Pápež ďalej vysvetľuje: „pravá neschopnosť je mysliteľná, iba ak je prítomná
vážna forma anomálie, ktorá – nech sa definuje akokoľvek – musí podstatne otupovať
chápavosť alebo vôľu zmluvných strán“. O tejto vážnej psychickej poruche sa vyžaduje
pre jej verifikáciu znalecký posudok psychiatra, alebo psychológa. Súd sa pri skúmaní
prípadnej neplatnosti podľa kán. 1095 musí zaoberať len psychickou situáciou stránok
v čase uzatvárania manželstva. Problémy vzniknuté po uzavretí, alebo manželské krízy sa
neriešia na súde, ale v pastorácii a sú v kompetencii duchovných pastierov. V prevažnej
väčšine ide o nepodarené a zle pripravené, ale platné manželstvá. Predchádzať sa im dá
len solídnou predmanželskou prípravou. Preto vyzývam farárov, aby odrádzali od
podania neopodstatnených žiadostí veriacich, ktorí chcú napadnúť platnosť manželstva
podľa kán. 1095. Solídnou manželskou prípravou predchádzajte vzniku nepodarených
a zle pripravených manželstiev.
13. PERSONALIA
S platnosťou od 1. septembra 2013 došlo k nasledujúcim zmenám:
Dp. FEDORKA Zsolt, farár Kechnec menovaný za farára Čečejovce (919/13)
Dp. MAJERNÍK Peter, kaplán Prešov – sv. Mikuláš uvoľnený pre diecézu Mwanza,
Tanzánia (924/13)
Dp. MELKOVIČ Patrik, kaplán Giraltovce za kaplána Košice – sv. Alţbeta (921/13)
Dp. PÁSZTOR Lorenzo, farár Veľké Kapušany menovaný za výpomocného duchovného
pre maďarských veriacich (917/13)
Dp. PRŦŠA Adrián, kaplán Budkovce preložený za kaplána Giraltovce (922/13)
Dp. ŠUŠKO Michal, farár Čečejovce menovaný za farára Veľké Kapušany (918/13)
Dp. ŠUŠKO Michal menovaný za dekana dekanátu Veľké Kapušany (923/13)
Dp. TAKÁCS Dionýz, kaplán Košice – sv. Alžbeta menovaný za farského administrátora
farnosti Kechnec s výpomocou pre maďarských veriacich v Košiciach(920/13)
Dp. VRANAI Alfréd, farár Veľké Trakany menovaný za vicedekana dekanátu Veľké
Kapušany (925/13)
Zmeny v rehoľných komunitách
Dominikáni (OP) k 1.09.
P. DONOVAL Bruno Branislav odchádza na iné miesto pôsobenia mimo arcidiecézu
Do komunity v Košiciach prichádzajú
P. MATIS Melichar Jozef, P. ĎUBEK Filip Pavol, P. KUŠNÍR Matúš František
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Minoriti (OFMConv.) k 1.08.
P. ADAMCZYK Bogdan menovaný za kaplána do farnosti Brehov (805/13)
Redemptoristi (CSsR) k 1.09.
P. BILYK Artur odchádza na iné miesto pôsobenia mimo arcidiecézu
P. LETAVAY Bystrík ustanovený za kaplána do farnosti Gaboltov (901/13)
P. REGEŠ Tomáš ustanovený za kaplána do farnosti Gaboltov (902/13)
P. BOLDY František odvolaný z úradu administrátora farnosti (904/13)
P. HUK Martin menovaný za farára do farnosti Gaboltov (903/13)
Saleziáni (SDB) k 1.09.
P. MIKO Ladislav z komunity Košice – Kalvária do komunity v Humennom.
14. SUSPENZIA
Marián BERTA suspendovaný 1.08.2013, kán. 1395 § 1; 1371.2° a 1333.
15. ÚMRTIE
Dp. Štefan KOROMHÁZ
Narodil sa 26.12.1921 v Udavskom. Na kňaza bol vysvätený 22.02.1948 v Košiciach.
Pôsobil: 1948 Ľubiša, Parchovany, Vranov nad Topľou, 1952 Haniska, 1954 Veľká Lodina,
1959 Turany n/O, 1967 Plavnica, 1977 Ondavské Matiašovce, 1990 Vyšný Hrušov.
Zomrel 12.08.2013 v Udavskom. Pohrebné obrady v Udavskom dňa 15.08.2013 vykonal
Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup.
V duchu kňazskej spolupatričnosti nezabudnime za zosnulého odslúžiť sv. omšu. R.I.P.
16. POĎAKOVANIE
Týmto tlmočíme vám a veriacim vašich farností poďakovanie Kongregácie pre
východné cirkvi, ktoré sme dostali 1.07.2013 za odoslanú zbierku 62.895,46 € pre posvätné
miesta vo Svätej Zemi.

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

