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1. ÚVODNÉ SLOVO
Drahí bratia kňazi,
sv. Cyril a sv. Metod zostávajú nadčasoví v odvážnom a účinnom spôsobe, akým
dokázali ohlasovať Evanjelium a hodnotami Evanjelia ovplyvniť súkromný, rodinný
i spoločenský život. Sú vzorom predovšetkým pre nás kňazov a to v mnohých
rovinách: vo svojom živom vzťahu k Svätému Písmu, k liturgii, v misionárskej
horlivosti, vo vernosti Cirkvi a Svätému Otcovi, v obdivuhodnej láske k našim
ľuďom, v starostlivosti o nové duchovné povolania, v pestovaní kultúry. Takže
v cyrilo-metodskom dedičstve sa nachádza aj živé dedičstvo – odkaz a povzbudenie
pre nás kňazov akoby ich žiakov.
Prítomnosťou relikvie sv. Cyrila v dekanátoch začíname v našej arcidiecéze
duchovnú prípravu na 1150. výročie príchodu solúnskych bratov sv. Cyrila a sv.
Metoda k našim predkom, ktoré budeme sláviť v roku 2013. Veľa bude záležať od
našej kňazskej horlivosti ako pripravíme vo farnosti deň s relikviou sv. Cyrila, ako
budeme informovať a povzbudzovať našich veriacich, ako zorganizujeme celkový
priebeh prítomnosti relikvie sv. Cyrila aj za pomoci okolitých kňazov, rehoľníkov a
laikov. Je to príležitosť pre duchovnú obnovu, oživenie viery a tiež povedomia
veľkého významu cyrilo-metodského dedičstva. Prijatiu relikvie do farnosti by mala
predchádzať niekoľkodňová duchovná príprava.
V pastierskom liste, ktorý posielam k Veľkej noci, som pokladal za dôležité
upriamiť pozornosť na kresťanské prežívanie nedele. Čo môžeme ako kňazi preto
urobiť z našej strany?
Kňaz predsedá nedeľnej sv. omši, v rámci ktorej sa prihovára veriacim homíliou.
Zodpovednosťou kňaza a predovšetkým farára je, aby nedeľná bohoslužba bola
pripravená, slávená s najväčšou dôstojnosťou, aby homília bola slovom, ktoré je
hovorené od srdca k srdcu. Veriaci sa má v kostole cítiť príjemne – veď kostol je
domom Otca. Samotný priebeh liturgie má ho priam vtiahnuť do oslavy a vzdávania
vďaky Pánu Bohu. Má odchádzať nie s váhavosťou, či na budúce príde, ale
s presvedčením, že príde znova a znova, lebo sa cíti priťahovaný k Pánu Bohu.
A ešte vás chcem povzbudiť, aby ste pri vysluhovaní sviatosti zmierenia boli
trpezliví, prívetiví, pokojní, nie uponáhľaní, zachovali maximálnu zdvorilosť.
Spovedník odhaľuje ľuďom srdce Boha Otca a zosobňuje obraz Krista, Dobrého
Pastiera, ktorý neprišiel svet súdiť, ale spasiť.
Bratia kňazi, teším sa na stretnutie s Vami v katedrále na Zelený štvrtok.

 Mons. Bernard Bober
arcibiskup-metropolita
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2. RELIKVIA

SV. CYRILA

Na území Košickej arcidiecézy bude relikvia sv. Cyrila prítomná od 1. apríla do
31. mája 2012. Predbežný program putovania relikvie sv. Cyrila v dekanátoch
arcidiecézy tvorí prílohu obežníka. Aktualizovaný program bude zverejnený na našej
webovej stránke: www.ke-arcidieceza.sk. Vo farnosti použite Obrad prijatia a uctenia
relikvie sv. Cyrila, ktorý vám bol poslaný.
3. ZELENÝ ŠTVRTOK
Na Zelený štvrtok 5. apríla 2012 v katedrále pri sv. omši o 9:30 hod. budú
posvätené oleje: krizma, olej katechumenov a olej chorých. Tento deň je aj dňom
spoločenstva kňazov so svojím diecéznym biskupom. Pozývame všetkých
spolubratov, aby sa zúčastnili sv. omše a obnovili si kňazské záväzky. Na sv. omšu
do katedrály pozvite rehoľníkov, rehoľnice, miništrantov a veriacich svojej farnosti.
Kňazi, ktorí sa z veľmi vážneho dôvodu nemôžu zúčastniť, nech si obnovia svoje
sľuby súkromne. Po skončení sv. omše dp. dekani prevezmú posvätné oleje pre svoj
dekanát. Farári si dohodnú s dekanom prevzatie olejov pre svoju farnosť.
Parkovanie na fare a v seminári je kapacitne veľmi obmedzené, preto je potrebné
parkovať v centre mesta. Upozorňujeme na spoplatnenie parkovného.
Kňazi a diakoni prídu najneskôr o 9:15 hod. Ku koncelebrácii si donesú albu
a štólu bielej farby. Do katedrály ideme všetci v sprievode z ABÚ o 9:25.
Ornáty si oblečú kňazi-jubilanti, ktorí k tomu dostali osobitnú pozvánku,
kanonici a kúria. Dp. dekani budú v albe a štóle.
4. HORA COMPETENS
Veľký piatok: je voľný deň, obrady majú byť popoludní a nie až večer.
Biela sobota: slávenie veľkonočnej vigílie nie je popoludňajšou slávnosťou. „Všetky
obrady veľkonočnej vigílie sa konajú v noci. Nech nezačínajú pred začiatkom noci a skončia
pred nedeľným svitaním. Toto pravidlo má byť vykladané doslovne. Odmietajú sa opačné
a nesprávne spôsoby a zvyklosti, ktoré sa vyskytovali.“ (Kongregácia pre bohoslužbu
a sviatosti: Príprava na veľkonočné sviatky a ich slávenie, čl. 78.). Veľkonočná vigília sa
má začať najskôr po západe slnka. V Košiciach slnko zapadá v sobotu 7. apríla 2012
o 19:23 hod.
5. ZBIERKA BOŽÍ HROB
Po obradoch Veľkého piatku a na Bielu sobotu do začiatku vigílie – obradu svetla je v našich farnostiach zvykom mať „Boží hrob“, kde veriaci zotrvávajú
na modlitbách a uvažujú o Ježišovom umučení a smrti, uctievajú si kríž. Po tieto dva
dni sa zároveň môžeme pripojiť ku kresťanom na celom svete. Zbierka pri Božom
hrobe je prejavom solidarity s kresťanmi vo Svätej zemi. Získané prostriedky slúžia
na udržovanie Božieho hrobu v Jeruzaleme a ďalších posvätných miest vo Svätej
zemi. Zbierku odošlite na účet ABÚ 243512/0200; variabilný symbol 91002.
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6. DUCHOVNÉ CVIČENIA
I. Dolný Smokovec
23.-27. 04. 2012 exercitátor dp. Juraj RENDEŠ
8.-12. 10. 2012 exercitátor dp. Štefan NOVOTNÝ
Prihlášky:  Kapitul, s.r.o, prevádzka Charitný domov, 059 81 Dolný Smokovec 19;
 052/442 26 30,  0905/918 664,  info@charitatatry.sk Platí sa šekom vopred.
II. Donovaly – Penzión Zornička
23.-28. 04. 2012 exercitátor Mons. Marián BUBLINEC
7.-11. 05. 2012 exercitátor dp. Marek ISKRA
Prihlášky na  Biskupský úrad Banská Bystrica  048/472 08 01
 sekretar.bb@rcc.sk Cena v jednolôžkovej izbe s plnou penziou: 124,-€.
7. PÚŤ DO SVÄTEJ ZEME
V prílohe dostávate ponuky na púť do Svätej Zeme v mesiaci máj. Informujte
o tom svojich veriacich. V prípade väčšej skupiny – farskej púte kontaktujte priamo
cestovnú kanceláriu Awertravel.
8. POSVÄTNÝ STAV
Dňa 19.03.2012 o 16.30 hod. v seminárnom kostole v Košiciach bohoslovci piateho
ročníka budú prijatí medzi kandidátov diakonátu a kňazstva.
Dňa 11.05.2012 o 16.30 hod. v seminárnom kostole v Košiciach bohoslovci tretieho
ročníka budú ustanovení za lektorov a bohoslovci štvrtého ročníka za akolytov.
Udelenie diakonátu bude 15.06.2012 a vysviacka novokňazov bude 16.06.2012.
Obidve svätenia budú v katedrále o 10.00 hod. Noví služobníci sú jedným
z viditeľných darov Božej starostlivosti a lásky pre našu arcidiecézu. Účasť kňazov
na týchto slávnostiach je prejavom vďačnosti voči Pánu Bohu a spolupatričnosti
i účasti na Kristovom kňazstve.
9. KŇAZSKÝ SEMINÁR
Deň otvorených dverí – Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach
tradične každý rok otvára svoje dvere pre verejnosť na Nedeľu Dobrého pastiera,
tento rok je to 29. apríla. Návštevníkom ponúka svoje duchovné hodnoty tým, že sa
snaží vytvoriť program s cieľom osloviť budúcich študentov univerzity a seminára a
tiež tých, ktorí majú záujem spoznať priestory, kde sa formujú budúci kňazi.
Heslo pre tento rok: „Aj svoj život položím za ovce.“(Jn 10, 15)
Program: 8.45 Modlitba posvätného ruženca (seminárny kostol)
9.30 Slávnostná svätá omša (seminárny kostol)
11.00 Organizovaná prehliadka seminára
12.00 Raduj sa nebies Kráľovná
12.15 Obed pre všetkých, prezentácia videa o živote v seminári
14.30 Kultúrno-spoločenský program, tombola a koncert
17.30 Slávnostné vešpery a koncert zboru Jubilus
Na nástenke vyveste zaslané plagáty a informujte veriacich o tomto podujatí.
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10. ZBIERKA „Podeľme sa“
Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje VI. ročník podujatia Podeľme sa na
pomoc ženám a deťom v núdzi. Podstatou podujatia je: „delím sa, nedávam
almužnu, ale dávam to, čo si odopriem“. Viac informácií na letáčiku, ktorý ste dostali
do farností, a na www.khsz.sk.
11. DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA
25. marec je dňom počatého dieťaťa. V Košiciach bude Tretí pochod za život.
Program: 15:00 sv. omša v katedrále, celebruje Mons. Bernard Bober, arcibiskup
16:00 pochod za právo na život pre každého spojený s modlitbou krížovej cesty
Oboznámte veriacich o tomto podujatí a ak sa dá, aktívne pochod podporte alebo
urobte podobné podujatie vo svojom meste. Informačný plagát bol zaslaný mailom.
12. LETNÁ ŠKOLA JAZYKOV BIBLIE
Teologická fakulta v Košiciach ponúka Letnú školu jazykov Biblie - intenzívny
mesačný kurz v Košiciach: 13. 08. - 7. 09.2012 biblická hebrejčina
27.08. - 21.09.2012 biblická gréčtina
Kurz povedú odborníci na biblické jazyky: Peter Juhás a Juraj Feník. Poplatok je
80,-€. Prihlášky do 10.06.2012. Ubytovanie a stravu si môžu záujemcovia objednať v
Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského. Viac info na lsjb2012@ku.sk alebo:
www.tf.ku.sk/ouniverzite/kalendar-podujati/414-letna-kola-jazykov-biblie-2012pozvanka-pre-zaujemcov.html
13. PERSONALIA
Dp. UHAĽ Martin, výpomocný duchovný pre Košice-Myslava, vicedekanom
dekanátu Košice-západ od 15.02.2012 (146/12).
Dp. ANDREJKO Radovan, výpomocný duchovný v Stropkove za výpomocného
duchovného pre farnosť Fričovce od 1.03.2012 (147/12).
Dp. ČELOVSKÝ Jozef, nemocničný kaplán v Bardejove, inkardinovaný do Košickej
arcidiecézy od 1.03.2012 (1077/11).
Ing. GREŠŠ Vladimír menovaný za diecézneho ekonóma od 1.03.2012 (122/12).
14. EKONOMICKÉ
I. Poplatok za ACAC 2012
V prílohe dostávate šek na ACAC 2012. Poplatok je potrebné uhradiť do
15.05.2012, prípadne cez e-banking VS 91007, č. účtu 243512/0200. Nezabudnite
uviesť špecifický symbol farnosti.
II. Komisia pre správu cirkevného majetku od 1.03.2012 na päť rokov (192/12):
Ing. Vladimír GREŠŠ, predseda; členovia: dp. Patrik Vojtek, dp. Branislav Varga, dp.
Peter Novák, JUDr. Ján Marcinko.
V prílohe je nová Inštrukcia pre správu cirkevného majetku, ktorá nadobúda účinnosť
od 1.04.2012 (191/12).
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15. KATECHÉZA
I. Podpora katechézy - 2%
Diecézny katechetický úrad sa uchádza o 2% z dane na podporu svojej ďalšej
činnosti. Prispieť môžu fyzické aj právnické osoby. Údaje, ktoré je potrebné uviesť v
tlačive pri poukázaní 2%:
Názov: Diecézny katechetický úrad Košickej arcidiecézy, sídlo: Košice, 041 83,
Hlavná 28, právna forma: účelové zariadenie cirkví, IČO: 31975780. Tlačivo je v
prílohe a na stránke DKÚ: www.dku-ke.rimkat.sk.
II. Metodické príručky
Na Diecéznom katechetickom úrade je možnosť zakúpiť si metodické príručky na
vyučovanie predmetu NV/N pre všetky ročníky základných škôl, vrátane 9. ročníka,
ktorý vstupuje do reformy od septembra 2012 a pre 1. a 2. ročník stredných škôl.
Cenník príručiek je na stránke DKÚ Košice.
16. MLÁDEŽ
I. Podpora ACM - 2%
ACM Prešov cez o.z. NAIM sa uchádza o 2% z dane na podporu ďalšej činnosti.
Tlačivo na stiahnutie www.premladez.sk. Údaje, ktoré je potrebné uviesť v tlačive
pri poukázaní 2%: Obchodné meno / názov: Občianske združenie Naim; Sídlo:
Metodova 1, 08001 Prešov IČO: 42037590 Bankové spojenie: 0504260842/0900
II. 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“.
Podrobnejšie info o ADSM a ďalších pripravovaných projektoch: www.premladez.sk
mail acm@rimkat.sk, 0918 630866

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

