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1. ÚVODNÉ SLOVO
Bratia kňazi,
Rok svätého apoštola Ondreja som ukončil výzvou k budovaniu stále väčšej
bratskej jednoty, ktorá nie je výsledkom pokrvného príbuzenstva, ale stojí na krvi
nášho Pána, Ježiša Krista. On je večným Slovom Boha, ktoré prišlo a prichádza na
túto Zem.
Chcel by som v tomto nasmerovaní urobiť prvý krok smerom k vám a ponúknuť
vám projekt, ktorý by ešte v silnejšej miere rozvinul to, za čo sme sa zasadili
v predchádzajúcom roku: Pánovo slovo vždy a všade. Poprosil som jedného z našich
biblistov, Štefana Novotného, a on prijal moju výzvu k tomu, aby sme dostávali
každý týždeň krátku inšpirujúcu exegézu na text evanjelia budúcej nedele, ktorá by
nám mohla pomôcť či pri realizácii lectio divina, či pri biblických stretnutiach, či pri
tvorbe samotnej homílie alebo pre našu osobnú modlitbu. V budúcom roku by to
bolo spolu s Jurajom Feníkom nad textami listov apoštola Pavla. Ponúkam vám to
prostredníctvom týchto našich biblistov predovšetkým preto, aby som vám pomohol
pri vašej pastoračnej službe ako aj kvôli presvedčeniu, že Božie Slovo nás môže
najviac zjednotiť a postupne pretvárať.
Drahí spolubratia, neraz vás prijímam a vy mi otvárate svoje srdcia s tým, čo
v nich nosíte. Sú to tak radosti ako aj bolesti, starosti ako aj zlyhania. Ak sa chceme
stále viac zjednocovať, rád by som aj ja vám otvoril svoje srdce a predstavil vám, čo
v ňom aktuálne nosím. Teda v sprievodnom texte každého mailu, ktorý dostanete
s exegetickou prílohou, bude vyjadrený úmysel, ktorý nosím vo svojom srdci pri
pohľade na našu arcidiecézu. Všetci, ktorí chcete, môžete sa zapojiť v modlitbe
jednotlivých dní daného týždňa na tento úmysel. V týchto dňoch vás všetkých
pozývam k prejaveniu vďačnosti za Rok sv. Ondreja a za všetko, čo v ňom inšpiroval
Boží Duch.
Sme pred slávením vianočných sviatkov, v ktorých svetlo betlehemskej hviezdy
spolu so spevom anjelov poukazujú na miesto, kde sa narodil Boží Syn. Napriek
nepriazni vonkajších okolností tam vládne pokoj, radosť a predovšetkým láska.
Úlohou tých betlehemských ako aj dnešných pastierov je ísť za týmto svetlom
a spevom a v Ondrejovskom duchu hľadať miesto, kde prebýva náš Pán. Ak sa s ním
naozaj stretneme, budeme obdarovaní jeho pokojom, radosťou a láskou. S týmito
darmi budeme stále viac schopní pozývať nám zverených veriacich do jeho blízkosti.
Prajem vám a vašim veriacim požehnané Vianoce plné milosti, pokoja a radosti.
Svoj vinš prenášam i do nastávajúceho roka 2012 a v modlitbe vám vyprosujem Božie
požehnanie.

arcibiskup
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2. DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA
Už po dvadsiaty druhý krát priniesli skauti na Slovensko svetlo z betlehemskej
baziliky Narodenia Pána a budú ho roznášať do farností a rodín. Tam, kde nepôsobia
skautské oddiely, je možné prevziať svetlo v najbližšej vlakovej stanici 18.12.2011.
Presné časy príchodu a tiež viac informácii nájdete na www.svetlo.skauting.sk.
Odporúčame, aby ste sa podľa možností aktívne zapojili do prinesenia
betlehemského svetla do svojej farnosti a jeho roznášania do rodín.
3. DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA
Všetkých bratov a sestry v zasvätenom živote pozývame na stretnutie, ktoré
bude 4. februára 2012 v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach.
Program:
9:30 – sv. omša v seminárnom kostole, celebrant Mons. Bernard Bober, arcibiskup
11:00 – prednáška „Aby povolaní boli aj povolávajúci“, P. Ján Kušnír, SVD
– prezentácia sekulárnych inštitútov na Slovensku– sr. Mária Dravecká
– diskusia
12:30 – obed v jedálni seminára, príležitosť k neformálnej komunikácii
4. EUCHARISTICKÝ KONGRES
J.E. Mons. Martin Diarmurd, arcibiskup Dublinu, pozýva kňazov a veriacich na
Medzinárodný Eucharistický kongres, ktorý sa uskutoční 10.-17.júna 2012 v Dubline,
Írsko. Na kongres je potrebné sa zaregistrovať na www.iec2012.ie a zaplatiť
registračný poplatok. Tiež je potrebné si objednať letenku v niektorej leteckej
spoločnosti. Slovenskí usporiadatelia sa pokúsia pripraviť ubytovanie v slovenských
rodinách žijúcich v Írsku. Kto chce ubytovanie v hoteli, tiež si ho musí objednať.
Kvôli spoločným aktivitám počas kongresu, prosíme nahlásiť účastníkov aj
biskupskému vikárovi dp. V. Šostákovi.
5. ŠTÚDIUM PRÁVA
Brnenská diecéza zamýšľa od akademického roka 2012 sprostredkovať distančné
štvorročné postgraduálne štúdium kánonického práva na fakulte kánonického práva
Katolíckej univerzity v Lubline. Termín prihlášok do 30.04.2012. Viac informácií na
Metropolitnom súde v Košiciach.
6. POĎAKOVANIE
Štátny sekretariát nám zaslal list z 29.11.2011, v ktorom ďakuje veriacim našej
arcidiecézy za zbierku vo výške 40.738,00 €, ktorú sme poslali na podporu
apoštolskej činnosti Najvyššieho veľkňaza Benedikta XVI.
Kongregácia pre východné cirkvi listom zo dňa 11.11.2011 nám vyslovuje vďačnosť
za zbierku v našej arcidiecéze pre Svätú zem, ktorú konáme pod názvom „Boží
hrob“. Z Košickej arcidiecézy sme odoslali 65.508,88 €.
Veľmi rád vám oznamujem obidve tieto poďakovania. Je vhodné, aby ste ich
tlmočili svojim veriacim.

ACAC 6 (2011) - 39

7. REKOLEKCIE V JANUÁRI
Vianočné sviatky, väčší počet bohoslužieb, prípravy na homílie, koncoročná
bilancia farnosti, ale aj osobné zamyslenia poskytujú kňazovi dostatočný priestor pre
duchovnú obnovu. Otec arcibiskup rozhodol, že rekolekcie v januári nebudú. Každý
osobne nech zužitkuje pre svoj duchovný život ponúkané vianočné témy a zameria
sa aj na vypracovanie plánu duchovných akcií vo farnosti na Nový rok.
8. SV. OMŠE NA ÚMYSEL ORDINÁRA
I. Za rok 2011
V prílohe je tlačivo, ktoré je potrebné vyplniť a odovzdať dp. dekanovi do
15.01.2012.
II. Za rok 2012
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 sv. omší na úmysel ordinára a teda ani odovzdania vyššie uvedených
milodarov sa nevzťahuje na kňazov na dôchodku, ktorí už nie sú poverení
pastoračnou službou; na rehoľníkov vo farskej pastorácii a na študentov v zahraničí.
9. ŠTATISTICKÉ A KONCOROČNÉ VÝKAZY O HOSPODÁRENÍ
I. Vo farnosti
Všetci farári/farskí administrátori majú v závere kalendárneho roka 2011
oboznámiť veriacich so súhrnným prehľadom o živote farnosti. Tento prehľad má
obsahovať správu o duchovno-pastoračnej oblasti a tiež finančné vyúčtovanie
z darov, ktoré venovali veriaci Cirkvi ( kán. 1287 § 2), príjmy, výdaje a zostatok
(aspoň tie najhlavnejšie položky). Koncoročné vyúčtovanie je potrebné pripraviť
s farskou ekonomickou radou.
II. Dekanovi odovzdať do 15.01.2012
a) Vyplnený štatistický výkaz / tlačivo v prílohe
b) Výkaz o hospodárení /tlačivo v prílohe a na web. arcidiecézy (dokumenty)
c) Žiadosť o biskupskú službu (požehnanie kostola, birmovka, odpust a pod.)
d) Svedectvo o odslúžených 15 sv. omšiach a milodar za ne
e) Štipendiá za binované sv. omše za rok 2011
f) Kópiu krstnej matriky – opis krstov za rok 2011
III. Finančná uzávierka
Do 15. januára 2012 dp. farári/farskí administrátori predložia dp. dekanovi na
kontrolu denník príjmov a výdavkov a tiež účtovné doklady za rok 2011.
Dekani pokladničný denník svojej farnosti predložia ekonomickému oddeleniu.
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10. EKONOMICKÉ
I. Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti na rok 2012
V prílohe zasielame Vyhlásenie, ktoré vyplňte, 2x podpíšte a obratom zašlite na
ekonomické oddelenie ABÚ.
II. Dovolenka za rok 2012
Podľa Pracovného poriadku Arcibiskupstva Košice, platného od 17.01.2011 si môžu
všetci zamestnanci preniesť z dovolenky za rok 2012 do nasledujúceho roka najviac
5 dní (čl. 20, ods. 15).
III. Preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím
Žiadame zamestnancov, ktorí majú preukaz občana s ťažkým zdravotným
postihnutím, vydaný Úradom práce, aby nám to obratom oznámili (vzniká nárok na
nižšie odvody poistného zo mzdy).
IV. Zdravotná poisťovňa
Žiadame obratom nahlásiť zmenu zdravotnej poisťovne od 01.01.2012.
V. Zbierky 2012
variab.symbol

910 09
910 04

názov zbierky

Katolícka univerzita
Podporný fond

dátum

29.01.2012
do 31.01.2012

zvonček z jednej nedele zo všetkých sv. omší a kostolov

910 20
910 22
910 02
910 03
910 35
910 29
910 50
910 35
910 06
910 11
910 20
910 16

Charita – jar
Fond na ochranu cirkevného majetku
Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota
Kňazský seminár
Masmédia
Cent sv. Petra
Augustineum
Rádio Lumen
Misie
Katechetický fond
Charita – jeseň
Jasličky – prvý deň

26.02.2012
do 31.03.2012
6. a 7. 04.2012
29.04.2012
20.05.2012
29.06.2012
12.08.2012
23.09.2012
21.10.2012
do 29.10.2012
2.12.2012
25.12.2012

Finančné prostriedky zo zbierky odošlite do 2 týždňov od konania zbierky. Všetky
zbierky – okrem dvoch zbierok na charitu – sa majú odviesť na účet ABÚ
243512/0200. Nezabudnite uviesť variabilný symbol konkrétnej zbierky a pri
prevode z účtu aj špecifický symbol svojej farnosti.
VI. Obežník ACAC – VS 91007 a Taxy – VS 91023
Poplatok pre odberateľov je 6,50 €. Farnosti platia po 10,- € z dôvodu príloh pre
farnosti. Poplatok vyplaťte do 31.01.2012. Neuhrádzajú: biskupské úrady a kňazi
dôchodcovia mimo duchovnej správy. Dp. farári uhradia za svojich kaplánov á 6,50
z farského fondu spoločnou poukážkou alebo bankovým prevodom.
Farnosti, ktoré majú vyplatiť taxy za rok 2011, dostávajú k tomu poukážku
s uvedenou sumou. Uhradia poukážkou alebo prevodom do 31.01.2012.
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11. DEKANSKÁ PORADA
Oznamujeme vdp. dekanom, že dňa 26.01.2012 o 10:00 bude porada na
arcibiskupskom úrade. Pred poradou prípadne aj v predchádzajúce dni odovzdajú
za farnosti svojho dekanátu
v kancelárii ABÚ: štatistické výkazy, žiadosť o biskupskú službu, intenčné
a kópiu krstnej matriky.
na ekonomickom oddelení: výkazy o hospodárení a účtovné doklady za svoju
farnosť.
Dp. dekani vyrovnajú pozdĺžnosti za svoj dekanát za rok 2011 (za plagáty,
deviatniky, diáre a iné).
12. SUSPENZIA
Dušan NEMEC suspendovaný od 15.11.2011 podľa kán. 1395 § 1; 1371.2° a 1333.
Ladislav Tibor WOLLENT, O.Praem suspendovaný 20.11.2011 podľa kán. 1333 jeho
predstaveným – premonštrátskym opátom v Jasove.
13. MLÁDEŽ
Arcidiecézne centrum mládeže Košickej arcidiecézy v Prešove ponúka tieto
projekty pre mládež:
Volejbalový turnaj mladých
18.02.2012 semifinálové kolá súčasne v Humennom, Sečovciach a v Prešove.
10.03.2012 finálový zápas v Prešove, na ktorom sa stretnú prvé tri družstvá. Turnaj
organizuje ACM. Prihlášky do 31.01.2012.
Fórum mladých – 24.-.26.02.2012, Gymnázium sv. Moniky, Prešov.
Trojdňová konferencia mladých, ktorej sa zúčastňujú dvaja delegáti z každej
farnosti, spoločenstva, hnutia alebo cirkevnej školy vo veku od 16 rokov.
V skupinkách majú možnosť diskutovať o vopred pripravených témach zo života
mladých ľudí a ich vzťahu k spoločnosti, Cirkvi, farnosti či autoritám.
ALFA kurz pre mladých vašej farnosti ako aj pre špecifickú skupinu mladých –
birmovanci. Ide o pravidelné duchovno – evanjelizačné stretnutia o základoch našej
viery pomocou nových metód evanjelizácie prispôsobené chápaniu dnešného
mladého človeka.
Kurz obsahujúci 11 tém ( čiže 11 stretnutí ) môže na vaše pozvanie vykonať
skupina mladých animátorov z ACM pod vedením kňaza z ACM.
Misijný tím ACM – mladí ľudia študujúci aj pracujúci vo veku od 18-25 rokov,
ktorí prešli formáciou o službe. Cieľom je navštevovať farnosti našej arcidiecézy, byť
pre birmovancov, mladých, či farské spoločenstvá a slúžiť evanjelizáciou či
duchovnou obnovou. Bližšie info: www.premladez.sk, acm@rimkat.sk, 0918 630866.
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14. PONUKY
I. Kňazský diár na rok 2012
Na ekonomickom oddelení je možné si kúpiť Kňazský diár na rok 2012 za 10,- €.
II. Organy
Firma na výrobu organov z mesta Pecs v Maďarsku ponúka zhotovenie organu
pre kostol. S ich prácou sa môžete zoznámiť v kňazskom seminári v Košiciach.
V prílohe je informačný leták.
Radosť a svetlo Betlehemskej udalosti spolu s Božím požehnaním
a príhovorom Panny Márie nech Vás sprevádzajú po celý Nový rok 2012.

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

