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1. ÚVODNÉ SLOVO

Drahí bratia kňazi,

po tieto dni, z príležitosti sviatku Narodenia Pána, zažali sa vianočné stromčeky
v našich rodinách, v kostoloch, mestách a obciach. Toto vonkajšie svetlo nám
pripomína Ježiša Krista, skutočné Svetlo, ktoré prišlo na svet a ktoré osvetľuje
životný príbeh človeka, aby nebol sám a v tme. Našou trvalou úlohou, ako kňazov,
je zapaľovať svetlo viery, nádeje a lásky v srdciach ľudí. Zvlášť vtedy, keď
plamienok je príliš krehký.
Buďte si istí, že po tieto dni pri betlehemských jasliach prosím za svetlo pre vás
a rovnako vám vyprosujem pokoj v duši a radosť zo života a pastoračnej práce.
Pred nášho Pána kladiem svoju vďačnosť za vás, za celú arcidiecézu a všetko to,
čím boli naplnené naše spoločné dni.
Nový rok je tradične spájaný s prosbou o požehnanie a zverenie sa pod ochranu
Panny Márie. Vzájomne si to vyprosujme: ja vám, vy mne a jeden druhému
navzájom.

arcibiskup
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2. ROK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
V prílohe vám zasielame pastiersky list na Nový rok, program a náplň Roka
Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku. K uvedeným aktivitám môže každý farár
rozvíjať vhodné aktivity podľa vlastného uváženia, resp. v spolupráci s ostatnými kňazmi
dekanátu a v spolupráci s pastoračnými radami. Prikladáme aj modlitbu zverenia
(zasvätenia) sa Panne Márii, ktorú používajte počas celého roka. V najbližšom čase vás
budeme informovať o možnosti získania úplných odpustkov.
3. TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov od 18. do 25. januára 2014 bude sprevádzaný
hlavnou témou „Je Kristus rozdelený?“ (1 Kor 1, 1-17). Liturgické usmernenie sa nachádza
v Direktóriu 2014 str. 63-64. Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre
vieru a poriadok svetovej rady cirkví pripravili materiál na celý týždeň, ktorý nájdete na
http://www.kbs.sk/pdf/EKU/EKUTMJK2014.pdf

4. ZMIENKA SVÄTÉHO JOZEFA V EUCHARISTICKÝCH MODLITBÁCH
Od 1. 12. 2013 sa stáva „typickým“ pre slovenský jazyk a záväzným v II., III. a IV.
eucharistickej modlitbe znenie formúl so zmienkou sv. Jozefa, ženícha Panny Márie,
v zmysle dekrétu Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí Paternas vices zo dňa
1. 05. 2013 a dekrétu 591/13/L zo dňa 8. 10. 2013, ktorým bolo schválené slovenské znenie.
V prílohe je presné znenie tejto zmienky aj s uvedením miesta, kde sa ona má nachádzať.
Žiadam vás, aby ste túto zmenu ihneď urobili v textoch Rímskeho misála. Pokiaľ ide o
ďalšie Eucharistické modlitby (nachádzajúce sa v prílohe Rímskeho misála) oficiálny
dekrét tam túto zmienku nespomína.
5. DEKANSKÁ PORADA
Oznamujeme vdp. dekanom, že dňa 30.01.2014 o 10:00 bude porada na ABÚ.
Do 20.01.2014 za svoj dekanát zašlú poštou alebo odovzdajú v kancelárii ABÚ
štatistické výkazy, žiadosť o biskupskú službu, intenčné a kópiu krstnej matriky.
6. SV. OMŠE ZA ŽIVOT A RODINU
V roku 2014 sa bude pokračovať v celoslovenskom projekte slúženia sv. omší na
úmysel: „Za šírenie kultúry života, požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny“. Pre
našu arcidiecézu bol určený mesiac júl. Konkrétne dni budú dohodnuté na najbližšej
dekanskej porade.
7. ALIANCIA ZA RODINU
Dňa 12.12.2014 vznikla neformálna občianska platforma Aliancia za rodinu. Jej cieľom
je obhajovať hodnotu rodiny a manželstva. Jej prvé vyhlásenie dostávate v prílohe.
Prostredníctvom svojho dekana dostanete aj pohľadnice pre farnosť, ktoré sa majú
v kostoloch rozdávať zadarmo počas vianočných sviatkov.
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8. DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA
Dňa 1.02.2014 sa v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach bude sláviť
deň zasväteného života.
Program: 9:30 – sv. omša v dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie
11:00 – prednáška
12:30 – obed a príležitosť k neformálnej komunikácii
Každá rehoľná komunita dostane osobitnú pozvánku aj s návratkou.
9. SV. OMŠE NA ÚMYSEL ORDINÁRA
Za rok 2014
Všetci farári, farskí administrátori, kapláni a kňazi v osobitných službách diecézy
(diecézna kúria, pastoračné centrá, duchovná správa nemocníc, seminár, teologická
fakulta) odovzdajú milodar za 15 omšových štipendií z vlastného intencionára. Tým
splnia povinnosť odslúženia sv. omší na úmysel ordinára. Povinnosť odovzdania
uvedených milodarov sa nevzťahuje na kňazov na dôchodku, ktorí nie sú poverení
pastoračnou službou; na rehoľníkov vo farskej pastorácii a na študentov v zahraničí.
10. MODIFIKÁCIA FARNOSTÍ
Od 1.01.2014
Filiálka Zbudza (farnosť Vinné, dekanát Michalovce) zverená do pastoračnej
starostlivosti farára v Starom (Prot. č. 1210/13).
Filiálka Krivošťany (farnosť Staré, dekanát Michalovce) zverená do pastoračnej
starostlivosti farára v Strážskom (Prot. č. 1211/13).
11. PERSONALIA
Dp. ROJÁK Marek určený aj za farského administrátora farnosti Záhradné od 1.12.2013
(1186/13)
Dp. PUŠKÁŠ Marcel, kaplán Humenné – Pod Sokolejom menovaný za farského
administrátora farnosti Mokroluh od 1.12.2013 (1187/13)
Dp. VOJTA Peter, odpustený – ukončený trest suspenzie, udelené dovolenie vykonávať
úkony posvätného stavu, zvlášť celebrovať sv. omšu od 12.12.2013 (1212/13).
12. CELEBRET
Celebret na rok 2014 dostávate v prílohe obežníka. Niektorí ho už dostali poštou skôr.
13. NÁRODNÉ KULTÚRNE PAMIATKY
Pripomíname tým, ktorí doteraz neodovzdali evidenciu hnuteľných a nehnuteľných
národných kultúrnych pamiatok a cenných predmetov nachádzajúcich sa vo farnosti, aby
tak urobili do 31.01.2014. Podrobnejšie informácie získate u dp. dekana.
14. PONUKA
Na ekonomickom oddelení je možné zakúpiť si Kňazský diár na rok 2014 za 10,- €.
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15. UPOZORNENIE
Skupina veriacich, ktorá sa označuje ako „Dielo lásky, milosrdenstva a pokoja“ nemá zo
strany košického arcibiskupa oficiálne schválenie – ani písomné, ani ústne. Pôsobí na
vlastnú zodpovednosť a ich aktivity sú veľmi problematické. Do ich činnosti boli vtiahnutí
aj dvaja naši kňazi, ktorým ale bolo opakovane zdôraznené, aby sa tam nijako
neangažovali.
16. EKONOMICKÉ
I. Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti na rok 2014
Po vyplnení podpíšte a obratom zašlite na ekon. odd. ABÚ (zaplatíte nižšiu daň zo
mzdy) – tlačivo v prílohe.
II. Preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím
Žiadame tých, ktorí v priebehu roka 2013 získali preukaz občana s ťažkým
zdravotným postihnutím, vydaný Úradom práce, aby nám to obratom oznámili, ak tak
ešte neurobili (vzniká nárok na nižšie odvody poistného zo mzdy).
III. Zdravotná poisťovňa
Žiadame obratom nahlásiť zmenu zdravotnej poisťovne od 01.01.2014.
IV. Osobné údaje
Zmenu osobných údajov (adresa trvalého pobytu, doklad totožnosti, číslo bankového
spojenia) oznámte na personálnom oddelení hneď ako nastane zmena.
V. Dovolenka za rok 2013 a rok 2014
Žiadame všetkých kňazov, aby si dovolenku za rok 2013 (prenesených 5 dní) vyčerpali
do 31.03.2014 a čerpanie dovolenky za rok 2014 nahlásili najneskôr do 30.11.2014. Do
nasledujúceho roka je možné preniesť najviac 5 dní dovolenky.
VI. Zbierky 2014
variab.symbol

910 09
910 04

názov zbierky

Katolícka univerzita
Podporný fond

dátum

26.01.2014
do 31.01.2014

zvonček z jednej nedele zo všetkých sv. omší a kostolov

910 20
910 22
910 02
910 03
910 35
910 29
910 35
910 06
910 11
910 13
910 20
910 16

Charita – jar
Fond na ochranu cirkevného majetku
Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota
Kňazský seminár
Masmédia
Dobročinné diela sv. Otca
Rádio Lumen
Misie
Katechetický fond
Zachráňme katedrálu
Charita – jeseň
Jasličky – prvý deň

9.03.2014
do 31.03.2014
18. a 19.04.2014
11.05.2014
1.06.2014
29.06.2014
21.09.2014
19.10.2014
do 31.10.2014
16.11.2014
30.11.2014
25.12.2014
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Finančné prostriedky zo zbierky odošlite do 2 týždňov od konania zbierky. Zbierky –
okrem zbierok na charitu – sa majú odviesť na účet ABÚ 243512/0200. Nezabudnite
uviesť variabilný symbol zbierky a pri prevode z účtu aj špecifický symbol farnosti.
VII. Obežník ACAC – VS 91007 a Taxy – VS 91023
Farnosti, ktoré majú vyplatiť taxy za rok 2013, dostávajú k tomu poukážku s uvedenou
sumou. Uhradia poukážkou alebo prevodom do 31.01.2014.
Poplatok pre odberateľov ACAC je 6,50 €. Farnosti platia po 10,- € z dôvodu príloh pre
farnosti. Dp. farári uhradia za svojich kaplánov á 6,50 z farského fondu spoločnou
poukážkou alebo bankovým prevodom. Poplatok vyplaťte do 15.05.2014. Neuhrádzajú:
biskupské úrady a kňazi dôchodcovia mimo duchovnej správy.
VIII. Finančná uzávierka
Do 15. januára 2014 dp. farári/farskí administrátori predložia dp. dekanovi na
kontrolu účtovné doklady, denník príjmov a výdavkov za rok 2013 a výkaz o hospodárení
v dvoch vyhotoveniach.
Dekani predložia účtovné doklady, výkaz o hospodárení v dvoch vyhotoveniach
a denník príjmov a výdavkov za rok 2013 ekonomickému oddeleniu najneskôr
do 30.01.2014. Tiež doručia výkazy o hospodárení farností svojho dekanátu v dvoch
vyhotoveniach.
Výkaz o hospodárení za rok 2013 – nie je prílohou obežníka; je k dispozícii na stránke
arcidiecézy: www.ke-arcidieceza.sk/dokumenty/formulare/, v sekcii „Ekonomické“; alebo požiadajte
oň na e-mailovej adrese: jencik@abuke.sk alebo telefonicky na čísle 055/6828 234.
Zároveň oznamujeme, že od 1.1.2014 je nutné vedenie jednoduchého účtovníctva
v programe Step 2002, nakoľko výkaz o hospodárení za rok 2014 sa bude odovzdávať
v elektronickej podobe. Farnosti, ktoré si program zatiaľ nezakúpili, môžu tak urobiť na
adrese: kovalcinova@abuke.sk

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

