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1. ÚVODNÉ SLOVO
Bratia kňazi,
po sviatočných dňoch, počas ktorých vás bezprostredne sprevádzala námaha a
vypätie síl predovšetkým pri vysluhovaní sviatosti zmierenia a pri príprave
liturgických slávení, nasleduje teraz obdobie takzvanej „každodennej všednosti“.
Aktivít bude azda menej. Z času na čas je predsa nevyhnutné aj trochu pribrzdiť.
Pekné chvíle uplynulých dní, ktoré ste možno nestihli spracovať v zhone
nevyhnutných príprav, snažte sa pri oživení pamäte využiť ako povzbudenie pre
osobný život v kňazstve.
Niekoľko silných momentov uplynulých sviatkov rezonuje aj vo mne. Zvlášť
vo Svätú noc som myslel na vás všetkých. Pozorujúc ten veľký Boží Dar uložený v
biednych jasliach, uvedomoval som si, ako je aj náš veľký dar kňazstva uložený v
hlinených nádobách našej slobody. Chrániť a živiť, formovať a pripomínať si jeho
hodnotu musíme neustále a vždy nanovo. Ľudská pamäť, hoci zdravá, podlieha
často zlej vlastnosti zábudlivosti. Práve počas všedných dní zvykne nadšenie
vyprchať. Aj horlivosť má vtedy sklon k ochladnutiu. Impulzov a podnetov k
oživeniu viery a radosti z povolania je však veľa a prichádzajú každý deň. Vnímajte
pritom aj nové znamenia a výzvy k povzbudeniu, medzi ktoré bude v prvom
polroku patriť aj putovanie relikvie sv. Cyrila po dekanátoch našej arcidiecézy v
mesiacoch apríl a máj.
Inšpiráciou k povzbudeniu a precitnutiu v povolaní môžu byť pre nás aj slová
Svätého Otca Benedikta XVI., ktoré vyslovil pri návšteve seminaristov najstaršieho
rímskeho kolégia Capranica. Dôraz položil na formáciu kňaza. Tá si podľa jeho slov
vyžaduje úplnosť, asketické cvičenia, hrdinskú stálosť a vernosť, pevný duchovný
život v intenzívnom vzťahu s Bohom, pozornosť k liturgickým sláveniam a časté
prijímanie sviatostí, rastúcu túžbu po svätosti, cit pre Cirkev, otvorenosť pre
bratstvo, rozvíjanie vlastnej inteligencie a osobnej kultúry.
Drahí bratia, z vlastnej skúsenosti vieme, že nie iba aktivity či charita a
zároveň ani izolovaný cit pre krásu liturgie či vysluhovanie sviatostí, ale všestranný
rozvoj celej osoby kňaza po každej stránke sa musí napojiť na vzťah s Ježišom
Kristom. On chce preniknúť všetky city, túžby, skutky a postoje nášho bytia.
Nezakladajme si na nejakej umelej dôležitosti. Tá sa každému protiví. Vsaďme skôr
na prirodzenú normálnosť, ktorá vyžaruje Božiu dôležitosť a príťažlivosť v
ľudskosti, prívetivosti a dobrote.
Prajem vám všetkým požehnaný fašiangový čas a duchovne plodný začiatok
pôstneho obdobia.

arcibiskup
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2. ANKA KOLESÁROVÁ
14. februára 2012 o 18:00 v Košickej katedrále bude J.E. Mons. Bernard Bober,
arcibiskup-metropolita, slúžiť sv. omšu na poďakovanie za ukončenie diecéznej fázy
procesu beatifikácie Božej Služobnice Anny Kolesárovej. Slávnosť bude prenášaná
rádiom Lumen. Po sv. omši bude akadémia s krátkym vizuálnym predstavením
činnosti Domu Anky Kolesárovej, oboznámenie sa s priebehom ukončenia prvej fázy
procesu a krátke poetické pásmo.
Diecézna fáza sa začala v roku 2004 potom, čo kauze bolo udelené nihil obstat od
Konferencie biskupov Slovenska (26.02.2004) a následne od Kongregácie pre kauzy
svätých (3.07.2004). Zhromaždený dôkazový materiál a jeho preklady do taliančiny
boli odovzdané 14.12.2011 Kongregácii pre kauzy svätých. Tým bola ukončená
diecézna fáza beatifikácie Božej Služobnice Anny Kolesárovej.
3. DUCHOVNÉ CVIČENIA
Duchovné cvičenia pre kňazov našej arcidiecézy budú:
24.-27. 04. 2012 exercitátor dp. Juraj RENDEŠ
8.-12. 10. 2012 exercitátor dp. Štefan NOVOTNÝ
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
4. MISIE
I. Karaganda
J.E. Mons. Janusz KALETA, biskup Karagandy, Kazachstan, sa obrátil s prosbou
o pomoc v pastoračnej službe v Kazachstane. Územie jeho diecézy je asi 57 krát
väčšie ako Slovensko, má 17 farností a 13 kňazov.
II. Albánsko
J.E. Mons. Hil KABASHI, apoštolský administrátor v Albánsku, požiadal o pomoc
v evanjelizačno-misijných dielach v Albánsku, kde nateraz pôsobí 18 kňazov, 81
rehoľných sestier a 4 laici. Medzi nimi sú aj dvaja bratia františkáni zo Slovenska.
Kto by mal z kňazov ochotu ísť na misijnú výpomoc do Karagandy alebo do Albánska nech
to oznámi o. arcibiskupovi.
5. KAPLNKY
Dňa 24.11.2011 zriadená kaplnka sv. Marty bez uchovania Eucharistie na Vysokej
škole medzinárodného podnikania v Prešove (Prot. č. 1189/11).
Dňa 31.01.2012 zriadená kaplnka Ducha Svätého s uchovávaním Eucharistie na
CZŠ sv. Gorazda v Prešove-Solivare (Prot. č. 71/12).
6. KURZ NEMČINY
Ackermann-Gemeinde s podporou arcidiecézy Bamberg ponúka jazykový kurz
nemčiny pre kňazov, rehoľné osoby a bohoslovcov 2. - 27.07.2012. Prvá časť v
pútnickom dome vo Vierzehnheiligen, druhá časť v Bambergu v kresťanských
rodinách alebo na farách. Výuka v dvoch skupinách podľa úrovne znalosti jazyka.
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Príspevok 75 €. Záväzné prihlášky do 2.04.2012: Sdružení Ackermann-Gemeinde,
Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2;  sag@omadeg.cz. Do prihlášky uveďte presnú
adresu, telefón, mail, rok narodenia a stupeň znalosti jazyka (začiatočník, pokročilý).
7. MLÁDEŽ
Arcidiecézne centrum mládeže (ACM) 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. Bližšie informácie na www.premladez.sk.
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.
Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM) sa uskutoční v sobotu 14. apríla 2012
v športovej hale na Baštovej ul. v Prešove. Svätý Otec Benedikt XVI. určil tému:
„Ustavične sa radujte v Pánovi“ Flp 4,4.
HLAS – Hľadáme Lídrov A Spoločenstvo: oceňovanie lídrov a spoločenstiev
v Košickej arcidiecéze. Uzávierka prihlášok 28.02.2012. Formulár www.premladez.sk
Daruj 2% o.z. NAIM – (ACM Prešov) – tlačivo na stiahnutie www.premladez.sk
Obchodné meno / názov: Občianske združenie Naim; Sídlo: Metodova 1, 08001 Prešov
IČO: 42037590 Bankové spojenie: 0504260842/0900
8. MANŽELSTVO
Po slávení manželstva je zodpovednosťou farára postarať sa, aby sa sobáš čo
najskôr zaznačil v knihe manželstiev farnosti (kán 1121). Uzavreté manželstvo sa má
zaznačiť aj v knihe pokrstených, kde je zapísaný krst manželov. Farár miesta slávenia
má uzavretie manželstva čo najskôr oznámiť farárovi miesta udeleného krstu, aby do
poznámky zapísal uzavretie manželstva (kán. 1122, 535 § 2). Farár miesta krstu má
po zapísaní sobáša do mesiaca odoslať farárovi miesta uzavretia manželstva
potvrdenie o vykonanom zápise. Do zahraničia použite tlačivo, ktoré je na:
www.ke-arcidieceza Dokumenty  Formuláre  Manželstvo – oznámenie o sobáši.
9. ÚMRTIE
28.01.2012 zomrel P. Felix Majerník, SVD. Narodil sa 11.12.1927 v Terni, večné
rehoľné sľuby zložil 17.05.1970; vysvätený za kňaza 19.06.1971; 1971 kaplán v
Michalovciach; 1972 farár v Sennom; 1982 farár v Ruskove; 1987 farár v Kavečanoch;
1993 rektor Misijného domu v Snine; 1998 administrátor v Svätoplukove; 1999 kaplán
v Nitre na Kalvárii; 2003 duchovný u sestier Premonštrátok; 2005 na dôchodku v
Misijnom dome v Nitre na Kalvárii. Pohrebné obrady boli 31.01.2012 v Nitre.
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10. EKONOMICKÉ
I. Fond na ochranu cirkevného majetku
Príspevok do Fondu na ochranu cirkevného majetku je potrebné uhradiť
najneskôr do 31. marca 2012. Šeky boli poslané poštou v januári.
II. Zbierky – rehoľné inštitúty
Zbierky oznámené obežníkom alebo prípisom diecézneho biskupa sa majú konať
aj v kostoloch a v kaplnkách, ktoré sú prístupné veriacim a ktoré spravujú rehoľné
inštitúty (porov. kán. 1266 a Dokumenty diecéznej synody: Zásady hospodárenia
a správy cirkevného majetku, 11.7). Tieto zbierky sa v plnom rozsahu majú odovzdať
pre určený cieľ. Rektor kostola/predstavený rehoľnej spoločnosti je povinný do 5
pracovných dní od vykonania zbierky, odovzdať farárovi, na území ktorého sa
nachádza, vyzbieranú sumu. Farár odošle zbierku na stanovený účet spolu za celú
farnosť. Taktiež to platí aj o filiálkach. Odosiela sa naraz jedna suma za celú farnosť.
III. Daňové priznanie
Farár / farský administrátor ako štatutár farnosti má povinnosť podať daňové
priznanie z príjmov za rok 2011. Podľa novely zákona o dani z príjmov č. 548/2010
Z.z., ktorá je platná od 1.1.2011, je farnosť povinná podať daňové priznanie iba v
prípade, ak mala príjmy z predaja majetku, z prenájmu, z reklamy. Odporúčame
však podať daňové priznanie všetkým farnostiam.
IV. Šeky na úhradu zbierok
Šeky sa posielajú len farnostiam, ktoré ešte neodvádzajú zbierky bankovým
prevodom. V prípade potrebnosti kontaktujte ekonomické oddelenie ABÚ.
11. ŠTÚDIUM RODINY
Inštitút rodiny organizuje kurz Štúdium rodiny formou prípravy osôb, ktoré chcú
slúžiť Bohu, rodinám a osobám, ktoré majú zámer uzavrieť manželstvo. Účastníkom
môže byť udelená kánonická misia, ktorá ich splnomocňuje reprezentovať katolícku
náuku v oblasti zahrnutej výukou Štúdia, pripravovať snúbencov na manželstvo,
pomáhať poradenstvom v oblasti výchovy detí a manželského života, viesť
katechézy na manželstvo a iné.
Kurz sa skladá z desať víkendových stretnutí (piatok večer - nedeľa) a jedno 10dňové sústredenie počas prázdnin. Náklady na kurz (pre jedného účastníka)
predbežne 600,- €, okrem letného sústredenia. Jednu tretinu hradí účastník sám,
druhú tretinu farnosť, tretia je hradená sponzormi.
Požiadavky na záujemcu: osoba aspoň 3 roky v manželstve (môžu to byť aj
obidvaja manželia), odporúčanie farára, aspoň stredoškolské vzdelanie, dobrý
zdravotný stav (bez psychických porúch).
Odporúča sa, aby z jednej farnosti boli vyslané do kurzu aspoň dve osoby.
Záujemcovia absolvujú pohovor. Nový ročník Štúdia rodiny začne v apríli 2012.
Kontaktná osoba: Ing. Anton Matuševský  055 678 86 56, mobil: 0911 713 434
Prihlášky do 29.02.2012: Inštitút rodiny, Alžbetina 14, 040 01 Košice 055 625 40 15;
 irke@irke.sk; www.irke.sk. Dotazník záujemcu o kurz bol poslaný do farností
mailom; v prípade potrebnosti je v kancelárii ABÚ.

ACAC 1 (2012) - 6

12. ADRESY
Nové telefónne čísla: farský úrad Obišovce: 0903 191 195
farský úrad Radatice: 0919 044 473
farský úrad Rad:
0917 350 236; e-mail: rad@rimkat.sk
13. SCHEMATIZMUS
Pripravujeme schematizmus Košickej arcidiecézy. Prosíme kňazov, aby vyplnili
a podpísali tlačivo, ktoré je v prílohe. Dp. farári / administrátori na priloženom
lístku opravia a aktualizujú údaje o svojej farnosti. Lístky s aktualizovanými
osobnými a farskými informáciami odovzdajte dp. dekanovi na rekolekciách.
14. PONUKA
Domus Croata - Dom chorvátskych pútnikov v Ríme ponúka ubytovanie pre
pútnikov zo Slovenska, skupiny i jednotlivcov. Dostupnosť do centra je autobusom,
električkou a v tomto roku aj novou trasou metra. V súčasnej dobe cena za
ubytovanie s polpenziou je 38 € (+ 2 € pobytový poplatok). Viac info na:
www.domuscroata.com;  0039 06 230 2660;  domuscroata@virgilio.it.
15. PERSONALIA
Od 1.01.2012
Dp. FERČÁK Martin
z Ordinariátu OS a OZ za kaplána do farnosti sv. Gorazda v Košiciach (1229/11).
Dp. FUCHS Matúš
kaplán Košice - sv. Alžbeta za vicerektora Domu Anky Kolesárovej (1228/11).
Dp. LOJAN Radoslav
po skončení štúdia v Ottawe za kaplána do farnosti Košice sv. Alžbety (1227/11).
Dp. OSLOVIČ Štefan
kaplán v Košiciach – sv. Gorazd za výpomocného duchovného pre seminárny
kostol v Košiciach (1234/11).
16. SUSPENZIA
Jozef BERTA suspendovaný od 1.01.2012 podľa kán. 1395 § 1; 1371.2° a 1333
(Prot. č. 1176/11b-12).

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

