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1. ÚVODNÉ SLOVO  

Milí bratia kňazi, 

nový školský rok nám ponúka priestor pre katechézu detí. Zapojte sa spolu s katechétmi 

do dobrej a účinnej katechézy. Patrí k tomu dochvíľnosť a kvalitná príprava na vyučovanie. 

Nech sa k tomu však nikdy nepripája ľahkovážne meškanie či vynechávanie hodín 

náboženstva bez patričného ospravedlnenia. Neberme na ľahko možnosti ohlasovať a 

upevňovať vieru našej budúcej generácie. 

Rok sv. Cyrila a Metoda spolu s Rokom viery nám pripomína kontinuitu práce s 

apoštolmi našich predkov a potrebu prebudenia viery v sebe i v našich veriacich. Ochota, 

dôvtip a odhodlanie spojené s osobným svedectvom boli a sú príhodným vetrom do plachiet 

lode Cirkvi i v našej dobe. Využite ponuky materiálov, ktoré vám budú ponúknuté na našej 

webovej stránke. 

Inšpirujúcou môže byť aj jedna z najaktuálnejších myšlienok Svätého Otca Benedikta 

XVI. na záver eucharistického slávenia v jeho letnej rezidencii Castel Gandolfo 5. septembra 

tohto roku. Svätý Otec tu apeluje na nevyhnutnosť súzvuku medzi počúvaním a 

uskutočňovaním Božieho slova v našich kňazských životoch: Nielen počúvať, nielen čisto 

intelekt – ale konať, nechať sa formovať pravdou, nechať sa ňou viesť! ... Niekto môže stáť 

pri Bohostánku a predsa byť veľmi ďaleko od živého Boha. Dôležitá je vnútorná blízkosť! 

Je nevyhnutné, aby naše svedomie nikdy nebránilo jazyku ohlasovať pravdu o Kristovi a 

aby naše skutky neprestali dosvedčovať našu jednotu s Ním. Zaiste ste zachytili správu o 

modlitbách a pôste za kňazov. Je to dobrá iniciatíva laikov a kňazov. Boh chce naše 

posvätenie, ale i Cirkev a zvlášť v tomto období veriaci sa modlia a obetujú svoje pôsty a 

uskromnenie, aby sme sa viac podobali nášmu Majstrovi. Ďakujem iniciátorom akcie a tiež aj 

tým, ktorí sa do nej zapájajú. 

Nech aj táto iniciatíva posilní naše motu proprio v túžbe po obnove úprimného vzťahu ku 

Kristovi. Každý začiatok je ťažký, no možnosť začínať vždy znova nás zbavuje strachu z 

vlastnej nedokonalosti. Prajem vám všetkým, aby vás začiatok školského roka a začiatok 

Roka viery povzbudil k novej horlivosti v službe. 

 

 

arcibiskup 
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2.  ROK VIERY 

I. Začiatok 
Svätý Otec Benedikt XVI. vyhlásil Rok viery od 11.10.2012 do 24.11.2013.  
Otvorenie Roka viery v arcidiecéze bude vo štvrtok 11.10.2012 o 18:00 hod. 

v konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove. Pozývam kňazov a veriacich k účasti na 
sv. omši.  

 
II. Rekolekcie 
Z príležitosti začiatku Roka viery budú spoločné celodiecézne rekolekcie v stredu 

24.10.2012 so začiatkom o 9:30 v seminárnom kostole v Košiciach. Hlavným 
celebrantom bude J.E. Mons. Piero Marini. 

Ku koncelebrácii si doneste bielu štólu.  
Miesto v kostole je potrebné zaujať najneskôr 5 minút pred začiatkom sv. omše.  
V sprievode k oltáru pôjde hlavný celebrant spolu s koncelebrantmi oblečenými 

v kazulách a s asistenciou.  
Po záverečnom požehnaní a odchode asistujúcich, si kňazi odložia štólu a albu a 

presunú sa do auly teologickej fakulty, kde p. arcibiskup Piero Marini bude mať 
prednášku pre kňazov. Rekolekcie po dekanátoch budú v novembri. 

 
III. Katechézy Kréda 
V kostole Krista Kráľa v Košiciach sa každý druhý utorok v mesiaci (počnúc 

októbrom, kedy bude aj štvrtý utorok) uskutočnia katechézy k jednotlivým článkom 
nášho vierovyznania. Objavia sa postupne aj na našej webovej stránke vo vizuálnej aj 
grafickej podobe. Nechajte sa nimi inšpirovať alebo ich môžete použiť vo vašich 
farnostiach.  

 
VI. Konferencie a semináre 
Katechizmus Katolíckej cirkvi, 9.11.2012, Jozef Jurko 
Youcat, 16.11.2012, Martin Michalíček 
Rodina ako ohnisko viery, február 2013, Vladimír Šosták 
Viera a veda, apríl 2013, J. Krempaský, J. Tino 
Kresťanská iniciácia – uvádzanie do života viery, september 2013, Vladimír Šosták 
Teológia tela, november 2013, Christopher West 

3. ROK SV. CYRILA A METODA 

Odporúčame, aby ste v prebiehajúcom Roku sv. Cyrila a Metoda na prvú nedeľu 
v mesiaci použili formulár sv. omše k úcte sv. Cyrila a Metoda s tým, že čítania 
zostávajú z príslušnej nedele. Votívna sv. omša k sv. Cyrilovi a Metodovi sa môže 
brať v nedele cez rok, teda okrem adventného, vianočného, pôstneho 
a veľkonočného obdobia.  

V časopise Liturgia č. 3/12 sú Eucharistické adorácie na Rok sv. Cyrila a Metoda, 
ktoré použite vo farnostiach. 

Každý mesiac bude na web stránke arcidiecézy zverejnená katechéza o viere. 
Môžete ju použiť tak ako je pripravená alebo si ju vhodne prispôsobiť. 
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4. KONFERENCIA O LITURGII 

Liturgický inštitút Jána Jaloveckého pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v 
spolupráci s Liturgickou komisiou KBS organizuje vedeckú konferenciu “Päťdesiat 
rokov liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu na Slovensku”, ktorá sa začne 
25. októbra 2012 o 8:30 v priestoroch Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v 
Košiciach. Medzi prednášajúcimi vystúpi aj vzácny hosť – arcibiskup Mons. Piero 
Marini, ktorý bol osobne zaangažovaný do prác na liturgickej obnove po koncile a 
neskôr viacero rokov pôsobil ako pápežský ceremonár. 

5. DUCHOVNÉ CVIČENIA 

Od 26. - 30.11.2012 v penzióne Zornička, Donovaly, budú duchovné cvičenia pre 
kňazov na tému: „Vytrvalosť a vernosť Bohu v kňazskom povolaní v súčasnom svete“. 
Exercitátor: P. Amedeo Ferrari OFMConv. Prihlášky do 30.09.2012. Kontakt: 
Mons. Anton Konečný 0905/714 733; konecny@ktfke.sk. Dvojlôžková izba 100,- €, 
jednolôžková izba 110,- €.  

6. ONDREJSKÉ REKOLEKCIE 

Prvé výročie prinesenia relikvie sv. Ondreja do našej arcidiecézy si pripomenieme: 
I. Deviatnikom k sv. Ondrejovi – vo farnostiach pred sviatkom sv. Ondreja 
 

II. Prítomnosťou relikvie sv. Ondreja:  
štvrtok 29.11.2012, Bazilika Vranov nad Topľou – sv. omša o 18:00 
piatok 30.11.2012, seminárny kostol Košice – sv. omša o 18:00 
sobota 1.12.2012, konkatedrála sv. Mikuláša Prešov o 10:00 sa začnú celodiecézne 

rekolekcie z príležitosti sviatku sv. Ondreja, apoštola – patróna našej arcidiecézy.  
Ku koncelebrácii si prineste červenú štólu. Povzbuďte veriacich v jednotlivých 

regiónoch k účasti na sv. omši.  

7. MISIE 

I. Misijná nedeľa 
V nedeľu 21.10.2012 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 2012.  
 
II. Albánsko 
Apoštolský administrátor Vlore – Albánsko, Mons. Hil Kabashi, sa na nás obrátil 

s prosbou o pomoc kňazov, ktorí by boli ochotní na čas pôsobiť v Albánsku. 
Záujemcovia nech kontaktujú sekretára o. arcibiskupa. 
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8. ZACHRÁŇME KATEDRÁLU 

K 31. augustu 2012 sa vo farnostiach našej arcidiecézy vyzberalo na renováciu 
katedrály:  82.074,68 €. Peniaze boli odvedené na účet Farnosti sv. Alžbety Košice. Za 
pomoc a štedrosť ďakujeme. 

9. PÔSTNA A MODLITBOVÁ REŤAZ  

Od 15.09.2012 prebieha 40 dňová reťaz pôstu a modlitieb za všetkých kňazov na 
Slovensku – ako poďakovanie Pánu Bohu za dar kňazstva a tiež ako prosba za silu 
v krízach, za vnútorné uzdravenie, za nové povolania a za návrat tých, ktorí 
sa vzdialili od Pána. Materiály k tejto iniciatíve boli zaslané do farností. Odporúčame 
sa zapojiť do pôstnej reťaze a tiež v tomto období odslúžiť sv. omše za seba 
a ostatných spolubratov. 

10. SPOMIENKA NA ZOSNULÝCH 

Blíži sa deň spomienky na všetkých verných zosnulých. Žiadam farárov, aby na 
území svojej farnosti skontrolovali v akom stave sú hroby zosnulých kňazov, krížov 
a kaplniek a spolu s veriacimi sa pousilovali dať ich do poriadku. V tomto období 
zvlášť treba povzbudiť veriacich k modlitbe za duše v očistci a vyprosovať potrebnú 
milosť aj pre umierajúcich.  

11. SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI 

Počas októbra sa uskutoční vo farnostiach 10. ročník celoslovenského projektu 
Sviečka za nenarodené deti. Tento projekt vyvrcholí 2. novembra. Hlavnou 
myšlienkou projektu je spojiť spomienku na zosnulých so spomienkou na deti, ktoré 
zomreli pred narodením. Viac info na www.forumzivota.sk. 

12. POĎAKOVANIE 

Zo štátneho sekretariátu sme dostali list zo dňa 1.09.2012 s nasledujúcim textom: 
Excelencia, najdôstojnejší pán arcibiskup! 

Svätý Otec Benedikt XVI. s potešením prijal Váš nedávny list, písaný v mene všetkých 
účastníkov na odpustovej slávnosti v najväčšom mariánskom pútnickom mieste Košickej 
arcidiecézy v Gaboltove ako i uistenie o modlitbách na jeho úmysly. 

Jeho Svätosť ďakuje aj za ubezpečenie o synovskej vernosti a úcte Petrovmu nástupcovi ako 
i za snahu o zveľadenie vzácneho dedičstva otcov – svätých bratov Cyrila a Metoda. Rád 
žehná účastníkov púte aj celú arcidiecézu. 

S úctivým pozdravom v Kristovi, Mons. Peter B. Wells, asesor 

13. CELODENNÁ POKLONA VO FARNOSTIACH  

Farnosť Michalovce – P. M. Pomocnice  17.06. a 26.07. 
Farnosť Modra nad Cirochou   09.06. a 04.10. 
Farnosť Nižný Hrabovec   24.04. a 21.09. 
Farnosť Seňa     09.07. a 29.09. 
Farnosť Želmanovce     23.06. a 04.09. 

http://www.forumzivota.sk/
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14. PAMIATKOVÝ FOND 

Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR pripravujú v 
rámci Operačného programu informatizácie spoločnosti, projekt „Digitálny pamiatkový 
fond“. Projekt je rozplánovaný na roky 2012 až 2015. V súvislosti s tým sa obracia 
Ministerstvo kultúry aj na našu arcidiecézu so žiadosťou o spoluprácu, ktorá spočíva v 
sprístupnení cirkevných objektov pracovníkom povereným Ministerstvom kultúry. 
Konkrétne termíny a podmienky vstupu v predstihu dohodnú pracovníci Ministerstva 
s jednotlivými správcami farností. Žiadame vás o ústretovosť. 

 
Databázy národných kultúrnych pamiatok zverejnené na doméne Pamiatkového 

úradu neobsahujú zoznamy hnuteľných pamiatok a cenných predmetov. Preto 
žiadame o spoluprácu všetkých správcov farností vo veci kompletizácie národných 
kultúrnych pamiatok. Pôjde o vyhotovenie farebných fotografií evidovaných 
pamiatkovo chránených predmetov a cenných predmetov.  

Celú agendu: zoznam pamiatok a farebné fotografie, je potrebné vyhotoviť 
v spolupráci s dp. dekanom, ktorý odkontroluje kompletnosť zoznamu. 
Prostredníctvom dekana za celý dekanát je potrebné aktualizované zoznamy doručiť v 
digitálnej a papierovej podobe na arcibiskupský úrad do 30. novembra 2012. 

15. KONTAKTY 

rkfú Lemešany: 082 03 Lemešany č. 80 
rkfú Kamenica nad Cirochou: tel.: 0918 697 347 
rkfú sv. Gorazda a spoločníkov: Toryská 1/A, 040 11  Košice 
UPC Košice: Hlavná 89, 040 01  Košice, 055/6836 115; 0915 966 444, upcke@upcke.sk 

16. PERSONALIA  

Dp. PIRA Jozef uvoľnený z funkcie výp. duchovného v seminárnom kostole 
v Košiciach, návrat do rožňavskej diecézy, k 1.07.2012 (427/12). 

Od 1.08.2012 

Dp. JENČO Pavol, kaplán v Kapušanoch za administrátora Podhorany (791/12)            
Dp. FUCHS Matúš vicerektor Domu Anky Kolesárovej za kaplána Kapušany (804/12) 

Od 1.09.2012 

Dp. LAPKO Róbert kaplán UPC Košice za výp. duchovného pre seminárny kostol 
v Košiciach (606/12) 

Mons. JANKECH Kamil riaditeľ Augustinea za  výp. duchovného v Bardejovských 
Kúpeľoch a farnostiach bardejovského dekanátu (932/12) 

Dp. OBŠITNÍK Peter kaplán Jarovnice za riaditeľa Augustinea a rektora kostola 
v Bardejovských Kúpeľoch (933/12) 

Dp. SABOL Radoslav kaplán Košice – Terasa za kaplána Jarovnice (934/12) 

Od 5.09.2012 

Dp. JANCUSKO Stanislav odvolaný z funkcie farára v Koprivnici (966/12) 
Dp. SUPEK Milan kaplán Košice – Šaca za administrátora Koprivnica (964/12) 
Dp. FENÍK Juraj kaplán Drienov za kaplána Košice – Šaca (965/12) 

mailto:upcke@upcke.sk
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17. ÚMRTIE 

Dp. Ján MAŇKO 
Narodil sa 18.09.1947 v Dubinnom. Na kňaza bol vysvätený 15.06.1991 v Snine. 

Pôsobil: 1991 Košice – sv. Alžbeta, 1992 Spišská Kapitula – seminár, 1997 Podhorany. 
Zomrel 14.07.2012 v Podhoranoch. Pohrebné obrady v Dubinnom, farnosť 

Kurima, dňa 16.07.2012 vykonal Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup.  
  

V duchu kňazskej spolupatričnosti nezabudnime za zosnulého odslúžiť sv. omšu. R.I.P. 

18. REHOLE 

Zmeny v komunitách: 
I. Jezuiti 

Na iné miesto pôsobenia odchádzajú: 
P. UHER Rudolf superior a P. LEHOCKÝ Daniel 

Prichádzajú:   
P. KARĽA Viliam a P. SABOL Peter do Prešova ; P. VALAŠÍK Marián do Košíc 
 
II. Redemptoristi 
Na iné miesto pôsobenia z farnosti Gaboltov k 1.08.2012 odchádza P. NOVÁK 

Jozef, kaplán a prichádza P. BILYK Artur za kaplána  
 
III. Minoriti 
Z farnosti Brehov od 24.09.2012 preložení:  

P. KOŠČ Jozef, far. administrátor  a P. LADECKÝ Michal, kaplán 
Do farnosti Brehov k 24.09.2012 menovaný P. REDLICH Marek, farský administrátor 

19. KATECHÉZA 

I. Katechetický fond 
Do katechetického fondu prispievajú farnosti podľa počtu veriacich a to 

0,03 €/veriaci. V prílohe dostávate poštovú poukážku, na ktorej je vypočítaná výška 
podielu, ktorá vychádza pre konkrétnu farnosť. Žiadame Vás, aby ste príspevok na 
katechetický fond zaslali do 29.10.2012 poštovou poukážkou alebo priamo na číslo 
účtu: 243512/0200; variabilný symbol: 91011; nezabudnite uviesť špecifický symbol, 
ktorý je priradený vašej farnosti. 

 
II. Štatistický výkaz o vyučovaní náboženskej výchovy/náboženstva za farnosť 
Pripomíname farárom/administrátorom farností, že do 15.10.2012 majú zaslať  

Štatistický výkaz o vyučovaní náboženskej výchovy/náboženstva na Diecézny 
katechetický úrad. Výkaz bol zaslaný v prílohe Obežníka ACAC 3 (2012) z 22. mája 
2012. Tlačivo výkazu je umiestnené aj na stránke www.dku-ke.rimkat.sk/Formuláre. 

20. KOSTOLY 

Žiadam dp. farárov/farských administrátorov, aby sa na dvere kostolov 
a priečelné okná nenalepovali plagáty a rôzne ponuky (vrátane cestovných 
kancelárii). K tomu slúžia nástenky a farské bulletiny – informačné listy. 
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21. FARNOSTI NA INTERNETE 

Spoločnosť Webex media s.r.o. spustila projekt „'Farnosti na internete“' zameraný 
na web stránky farností. V rámci nášho projektu vám radi pomôžeme s vašou web 
stránkou, správou a aktualizáciami. Kontakt: 0917 990 004 , ujhazy@webex.sk. Naše 
práce si môžete pozrieť na : www.impresio.sk/webex . Ozvite sa priamo spoločnosti 
Webex media a dohodnite sa na osobnom stretnutí. 

 
 
 

 
  Mons. Bernard  BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
   
  Mons. Juraj KAMAS 

  kancelár 

 

 


