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1. ÚVODNÉ SLOVO  

 

Drahí bratia kňazi, 

v sobotu 1. marca 2014 si spoločne v košickej katedrále pripomenieme 

a oslávime dve vzácne životné jubileá 90 rokov otca kardinála Jozefa Tomka 

a 80 rokov emeritného otca arcibiskupa Alojza Tkáča. Život obidvoch je bytostne 

spojený s našou arcidiecézou. Tu sa narodili, študovali, odtiaľ si ich Pán povolal ku 

kňazstvu a potom, aj keď ich cesty boli odlišné, zjednotili sa v kolégiu nástupcov 

apoštolov.  

Otec kardinál väčšiu časť svojho života prežil v Ríme, stál na čele Kongregácie 

pre evanjelizáciu národov, mal na starosti celosvetové misie, usiloval sa „aby 

Cirkev rástla“. Nikdy nezabudol na Slovensko a na rodnú diecézu. Navštívil 

mnohé naše farnosti, neustále nás povzbudzoval svojím slovom vydaným knižne, 

alebo cez Vatikánsky rozhlas.  

Otec arcibiskup Alojz sa po rokoch neslobody stal našim biskupom a neskôr 

arcibiskupom. Počas svojej služby navštívil takmer všetky spoločenstvá veriacich. 

Množstvo novopostavených kostolov, vysvätených kňazov, mladých birmovancov 

nesie na sebe dotyk jeho žehnajúcej ruky. Každý z nás si môže vďačne spomenúť 

na osobné stretnutie s ním, na jeho otcovské slová, na prejdený úsek života.  

Čo majú naši jubilanti spoločné?  

Životom každého z nich sa tiahne niť viery, ktorá sa zreteľne prejavuje v ich 

osobnom vzťahu ku Kristovi a k Cirkvi. To vždy pokladali za bytostné, 

nevzdateľné sa. Chceme im za to poďakovať ako našim otcom, pre ktorých tá 

vďačnosť bude vtedy opravdivá, ak ich príklad bude mať pokračovanie v našich 

vlastných životoch. A k tomu vás, bratia, chcem povzbudiť.  

 

 
 
arcibiskup 
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2. ROK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE  

I. Dekrét Apoštolskej penitenciárie 
Apoštolská penitenciária vydala dekrét, ktorým stanovuje spôsob, akým možno získať 

odpustky počas Roka Sedembolestnej Panny Márie. Dekrét je v prílohe. 
 
II. Odpustky v Košickej arcidiecéze 
V súlade s dekrétom Apoštolskej penitenciárie Košický arcibiskup, Mons. Bernard 

Bober, určil kostoly, v ktorých je možné v Košickej arcidiecéze získať plnomocné odpustky 
počas Roka Sedembolestnej Panny Márie. Dekrét je v prílohe.  

 
III. Púte 
V Roku Sedembolestnej Panny Márie budú dve osobitné arcidiecézne púte:  
22.-23.05.: Levoča – Marianka – Šaštín 
 6.-13.10.: Sväté Zem. 
Oznámte to svojim veriacim a ochotne zorganizujte púť z vašej farnosti. Informačný 

materiál je v prílohe a tiež už bol zaslaný elektronicky. 

3. JUBILEÁ 

Dňa 1. marca 2014 si pri sv. omši o 10:00 v Košickej katedrále spoločne pripomenieme 
a poďakujeme sa Pánu Bohu za 

90 rokov života a 65 rokov kňazstva J.Em. Jozefa kardinála Tomka 

a 80 rokov života J.E. Mons. Alojza Tkáča, emeritného arcibiskupa. 

Na túto slávnosť do katedrály pozývame všetkých našich kňazov spolu s veriacimi 
a tiež rehoľné komunity pôsobiace v našej arcidiecéze. 

Kňazi si ku koncelebrácii donesú albu a štólu bielej farby. Pred sv. omšou v katedrále 
zaujmú pripravené miesta. V sprievode z ABÚ pôjdu jubilanti, o. biskupi a dp. dekani.   

Parkovanie na dvore farského úradu sv. Alžbety je rezervované pre o. biskupov 
a príbuzných jubilantov. Žiadame, aby ste to rešpektovali. 

4. SVIATOK „NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA“ 

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí uverejnila v oficiálnom vestníku 
(Notitiae 48 (2012) 335-368) rozhodnutie pápeža Benedikta XVI., ktorým sa povoľuje 
konferenciám biskupov požiadať o zapísanie do jednotlivých partikulárnych kalendárov 
sviatok "Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza" na štvrtok po slávnosti 
Zoslania Ducha Svätého. Tento sviatok treba chápať v línii Svetového dňa modlitieb za 
posväcovanie kňazov a v duchu nedávneho Roku kňazov. 

Konferencia biskupov Slovenska na 73. plenárnom zasadaní v dňoch 6.-8.11.2012 
rozhodla o zavedení tohto sviatku aj na Slovensku. Toto rozhodnutie biskupov bolo 
potvrdené Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí dekrétom zo dňa 11. októbra 
2013, prot. č. 607/13/L. 

Zavedenie nového sviatku (v Direktóriu 2014 ešte nie je uvedený), v tomto roku 
pripadá na 12. júna. Liturgické texty pre svätú omšu a liturgiu hodín vydal Spolok sv. 
Vojtecha a sú distribuované na farské úrady, je možné ich tiež zakúpiť v predajniach SSV. 
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5. KOMISIE 

Na obdobie piatich rokov od 1. januára 2014 boli ustanovené komisie: 
 

Komisia pre permanentnú kňazskú formáciu (Prot. 33/14) 
predseda: Mons. Stanislav  STOLÁRIK, biskup 
členovia: Mons. Jozef Jurko, dp. Juraj Rendeš, dp. Štefan Novotný, dp. Patrik Šarišský 
 

Komisia pre liturgiu (Prot. 34/14) 

predseda: Mons. Stanislav  STOLÁRIK, biskup 
členovia: Mons. Gabriel Ragan, Mons. Peter Holec, Mons. Anton Konečný, Mons. František 

Šándor, dp. Ján Veľbacký, dp. Andrej Krivda 
 

Komisia pre pastoráciu Rómov (Prot. 37/14)  
predseda: Mons. Zoltán Pásztor, biskupský vikár 

členovia: sr. Atanázia Holubová, dp. Peter Besenyei,  
dp. Eugen Fejco, diakon Michal Horvát 

6. FARNOSTI 

Od 1.01.2014 

 Modifikácia príslušnosti farnosti 
Farnosť Humenné – Sťatie sv. Jána (dekanát Snina) patrí do dekanátu Humenné. 
Farnosť Papín (dekanát Humenné) patrí do dekanátu Snina. (Prot. č. 1239/13). 
 
Zmena názvu farnosti 
Vzhľadom k tomu, že v obci Plavnica novopostavený kostol zasvätený Sedembolestnej 

Panne Márii sa stal farským kostolom, od 1. januára 2014 bol zmenený aj titul farnosti na 
farnosť Sedembolestnej Panny Márie (36/14).  

7. KOORDINÁTORI MLÁDEŽE 

S platnosťou od 15. januára 2014 boli ustanovení koordinátori mládeže v jednotlivých 
dekanátoch (32/14). Ich úlohou bude: 

1. na dekanátnych rekolekciách informovať kňazov o plánovaných akciách v rámci 
arcidiecézy a koordinovať prácu s mládežou v dekanáte 

2. motivovať a povzbudiť kňazov dekanátu, aby vo svojich farnostiach odovzdávali 
informácie mladým, venovali sa im a pomáhali im na ceste viery 

Pre prácu s mládežou boli určení: 
Košice – stred  Peter Kentoš  Prešov II. Anton Janič 
Košice – juh Jozef Ondovčák  Prešov – Solivar  Peter Lazor 
Košice – východ Patrik Vojtek  Sabinov Martin Raškovský 
Košice – západ Martin Gnip  Snina Anton Matina 
Bardejov Daniel Mišenko  Sobrance Augustín Vaščák 
Humenné Miroslav Turák  Stropkov Jozef Spišák 
Lipany Milan Tomko  Trebišov Stanislav Ščerba 
Michalovce Ján Dulin  Veľké Kapušany Peter Szakács 
Moldava n/B Peter Fábry  Vranov n/T Marek Kunder 
Prešov I. Marek Rojak    
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8. ZA ŽIVOT 

I. Sv. omše za život, manželstvá a rodiny 
V roku 2014 sa bude pokračovať v projekte slúženia sv. omší na úmysel: „Za šírenie 

kultúry života, požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny“. Pre našu arcidiecézu 
bol určený mesiac júl. V nasledujúcom prehľade je uvedené kedy a kde bude slúžená sv. 
omša. Odporúčame aj iným farnostiam a kňazom, aby sa pridali k tejto duchovnej aktivite. 

 
1. Vranov nad Topľou - Juh  17. Prešov – Solivar 
2. Trebišov  18. Košice – sv. Alžbeta 
3. Prešov – Kráľovná pokoja  19. Košice – Božie milosrdenstvo 
4. Kostoľany nad Hornádom  20. Bardejov – sv. Egid 
5. Seňa  21. Mons. Alojz Tkáč – Rádio Lumen 
6. Sabinov  22. Košice – sv. Alžbeta 
7. Torysa  23. Prešov – sv. Mikuláš 
8. Bardejov – sv. Egid  24. ABÚ Košice 
9. Moldava nad Bodvou  25. Košice - Furča 
10. Michalovce – Narodenie P. M.  26. Kňazský seminár 
11. Sobrance  27. Košice - Terasa 
12. Veľké Kapušany  28. ABÚ Košice 
13. Prešov – sv. Mikuláš  29. ABÚ Košice 
14. ABÚ Košice  30. ABÚ Košice 
15. Humenné – Všetci svätí  31. Stropkov 
16. Snina – Svätý Kríž    

 
II. Misijný pamätník nenarodeným deťom – týždeň vo vašej farnosti 
5. novembra 2013 o. arcibiskup Mons. Bernard Bober požehnal tzv. Misijný pamätník 

nenarodeným deťom. Zobrazuje bolesť ženy po potrate a odpúšťajúce gesto dieťaťa. 
Autorom Pamätníka je mladý umelec Mgr. art. Martin Hudaček. Pamätník bol špeciálne 
vyrobený tak, aby mohol putovať do jednotlivých komunít, farností, škôl, alebo iných 
spoločenstiev po celom Slovensku. Súsošie dokáže jemným spôsobom odkomunikovať 
vážnu tému bolesti po potrate, potrebu odpustenia, uzdravenia a zmierenia. Zároveň dáva 
príležitosť k zamysleniu nad témami, ktoré súvisia s ochranou nenarodených detí.  

Presúvanie pamätníka koordinuje košické pro-life spoločenstvo Deti svätej Alžbety - 
Aliancia za život, o.z. V prípade záujmu je potrebné vybrať si voľný termín v plánovacom 
kalendári na web stránke www.detike.eu a zaregistrovať sa cez e-mail: detike@detike.eu. 
Odporúčame, aby ste pri výbere termínu brali do úvahy vzdialenosti (je lepšie registrovať 
sa pred či po farnosti, ktorá nie je od vás veľmi vzdialená.). Viac info na čísle 0917/350 146. 

9. FOND NA OCHRANU CIRKEVNÉHO MAJETKU 

Opakovane dávame na vedomie, že Fond na ochranu cirkevného majetku (FnOCM) 
slúži na krytie nákladov, ktoré bezprostredne súvisia so vzniknutou škodou, nie na 
kompletné rekonštrukcie poškodených objektov. Príkladom môže byť rekonštrukcia celej 
strechy ako dôsledok poškodenia jej časti. V takomto prípade sa základ výpočtu pre 
nárokovateľnú čiastku vypočítava zo sumy uvedenej v odbornom posudku vzniknutej 
škody.  

http://www.detike.eu/
mailto:detike@detike.eu
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10. PERSONALIA  

Dp. DANKO Štefan inkardinovaný do Kongregácie rogacionistov od 8.09.2013. 
Dp. WACH Grzegorz OSPPE určený aj za farského administrátora farnosti Michalok 

(excurrendo) od 27.12.2013 (1235/13) 

11. ÚMRTIE 

Dp. Ján LAUDA 
Narodil sa 5.02.1953 v Humennom. Na kňaza bol vysvätený 6.06.1976 v Bratislave. 

Pôsobil: 1976 Bardejov, 1977 Vranov nad Topľou, Prešov, 1979 Osikov, 1990 Zbudské 
Dlhé, 1992 Trebišov, 2003 Michalok.  

Zomrel 23.12.2013 v Michalku. Pohrebné obrady v Humennom dňa 27.12.2013 vykonal  
Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita.  

Dp. Štefan KOCSIS 
Narodil sa 4.09.1926 v Maťovciach. Na kňaza bol vysvätený 21.06.1970 v Bratislave. 

Pôsobil: 1970 Košice – sv. Alžbeta, 1974 Čečejovce a Paňovce. 
Zomrel 5.01.2014 v Maťovciach. Pohrebné obrady v Ruskej dňa 8.01.2014 vykonal  

Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup.  

Dp. Štefan SOJČÁK 
Narodil sa 14.02.1950 v Kamenici nad Cirochou. Na kňaza bol vysvätený 12.06.1977 

v Bratislave. Pôsobil: 1977 Sabinov, 1979 Humenné, 1980 Lieskovec, 1990 Krivany, 
1996 Brezovica, 2004 Záhradné. 

Zomrel 22.01.2014 v Kamenici nad Cirochou. Pohrebné obrady v Kamenici nad 
Cirochou dňa 25.01.2014 vykonal Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita. 

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

 
 
 
 
 

 
  Mons. Bernard  BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
   
  Mons. Juraj KAMAS 

  kancelár 

 

 

 


