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1. ÚVODNÉ SLOVO

Drahí bratia kňazi,

chcem vás pozvať na spoločné celodiecézne rekolekcie, ktoré sa každoročne konajú
z príležitosti sviatku sv. Košických mučeníkov. V tomto roku naše stretnutie pri oltári
pripadá na deň výročia posviacky Košickej katedrály. Podrobnejší program nájdete
v obežníku.
210. výročie erigovania Košickej diecézy si slávnostne pripomenieme pri ďalších
spoločných rekolekciách koncom novembra z príležitosti sviatku sv. Ondreja, apoštola,
patróna arcidiecézy.
Sme na začiatku školského roka a preto by som vás chcel povzbudiť k horlivej
a dôslednej katechéze, tak v školách, ako aj vo farnosti. Obraciam sa najskôr na
dp. farárov, aby sa na začiatku školského roka stretli s katechétmi, ktorí im pomáhajú
s vyučovaním náboženskej výchovy. Potrebujú mať vedomie, že majú vo vás oporu, že
spolu s vami môžu diskutovať o radostiach i ťažkostiach a účinných formách ohlasovania
Evanjelia. Sami, ako hlavní katechéti, buďte im príkladom v príprave, v prístupe
ku žiakom a nech vám nechýba entuziazmus.
Samozrejmosťou každej farnosti má byť farská katechéza – pravidelné stretávanie sa
detí v príprave na prvé sv. prijímanie a mládeže v príprave na sviatosť birmovania. Táto
farská katechéza sa má uskutočňovať v priestoroch fary prípadne kostola a má byť vedená
takým spôsobom, aby sa vytvoril a prehĺbil vzťah s Ježišom Kristom, aby sa deti i mládež
tešili na stretnutia s ich duchovným otcom. Mnohokrát ste počuli, že vo farnosti veľa
záleží od kňaza a od jeho prístupu. Naozaj veľa záleží. Urobme všetko preto, aby tých,
ktorých máme sme neodradili, vlažných a váhajúcich nadchli za Evanjelium, ba pokúsili
sa viesť trpezlivý dialóg s tými, ktorí sa pre rozličné okolnosti ocitli na periférii viery.
Chcem vás uistiť, že zvlášť za kňazov zapojených do katechézy budem prosiť našu
Sedembolestnú Pannu Máriu. Všetkým vyprosujem dary Ducha Svätého a Božie
požehnanie.

arcibiskup
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2. REKOLEKCIE
V sobotu 6. septembra 2014 na slávnosť Výročia posviacky katedrály sv. Alžbety budú
v katedrále celodiecézne rekolekcie, ktorými si spomenieme na sv. Košických mučeníkov
sv. Marka, Melichara a Štefana. Začíname spoločne o 9:30 modlitbou sv. ruženca. Aspoň
10 minút pred tým zaujmite miesta v katedrále. Ku koncelebrácii si doneste bielu štólu. Po
skončení pozývame na bratské agapé v priestoroch arcibiskupského úradu.
3. ENCYKLOPÉDIA FARNOSTÍ
K 210. výročiu vzniku Košickej diecézy 9. augusta 1804 chceme pripraviť publikáciu
„Encyklopédia farností Košickej arcidiecézy“, ktorá by vyšla v rámci edície Dejiny Košického
arcibiskupstva. Týmto žiadame všetkých dp. farárov/administrátorov o poskytnutie
informácií za celú farnosť, vrátane filiálok. V prílohe k tomu posielame dotazník, ktorý
vyplňte za pomoci dokumentov vo farskom archíve (kronika, historia domus, matriky,
farské časopisy a iné). Vyplnený dotazník zašlite do kancelárie ABÚ do
15. septembra 2014.
4. MISIJNÁ NEDEĽA
V nedeľu 19.10.2014 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 2014.
5. ZRIADENIE FARNOSTI
S platnosťou od 1. septembra 2014 je zriadená farnosť Sedembolestnej Panny Márie
v Košiciach (na Kalvárii), doteraz časť farnosti sv. Alžbety v Košiciach. Teritoriálne
vymedzenie s popisom ulíc dostávajú farnosti mesta Košice. Do farnosti patrí kostol
Sedembolestnej Panny Márie (780/14).
Celodenná poklona 4.06. a 27.12. Špecifický symbol: 219
Farnosti v Košiciach dostávajú e-mailom novú rajonizáciu ulíc.
6. PERSONALIA
Mons. GÁBOR Marcel inkardinovaný do Ordinariátu OS a OZ SR od 1.08.2014 (836/14)
Dp. GOMBITA Miroslav prepožičaný pre diecézu Basel od 1.07.2014 na 1 rok.
Zmeny v rehoľných komunitách k 1.09.
Pavlíni (OSPPE)
P. IVANECKÝ Rastislav, menovaný za farára Vranov nad Topľou – Sever (886/14)
Na iné miesto pôsobenia mimo arcidiecézu odchádza
P. WACH Grzegorz, farár Vranov nad Topľou – Sever do trnavskej arcidiecézy (885/14)
Do komunity prichádza
P. KOGUT Kazimierz, kaplán Vranov nad Topľou – Sever (887/14)
Saleziáni (SDB)
P. SOPKANIČ Vladimír menovaný za farára farnosti Košice – Kalvária (857/14)
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7. AKADEMICKÉ HODNOSTI
Dp. ONDREJ Marek dosiahol dňa 25.06.2013 na Pápežskej Lateránskej Univerzite v Ríme
akademický titul licenciát z kánonického práva (JCLic.). Blahoželáme!
8. KATECHÉZA
I. Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015
Dňa 28.8. 2014 o 9.00 hod. pozývame učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy
(laikov a kňazov) Košickej arcidiecézy na slávnostnú svätú omšu spojenú s Veni Sancte do
seminárneho kostola v Košiciach. Svätú omšu celebruje Mons. Bernard Bober, diecézny
biskup. Program bude pokračovať v aule kňazského seminára úvodnou exegézou
biblických kníh, ktoré budú predmetom Biblickej olympiády v školskom roku 2014/2015.
Prednáša ThDr. Štefan Novotný, PhD., biblista a rektor seminára.
II. Biblická olympiáda
V školskom roku 2014/2015 budú predmetom súťaže biblické knihy: Kniha Jozue (1,111,15;24,1-33), Kniha Tobiáš, Skutky apoštolov. Spoločnou témou vybraných kníh je:
Putovanie za cieľom. Informácie nájdete v Propozíciách na stránke Diecézneho
katechetického úradu (DKÚ): www.dke-ke.rimkat.sk., v prehľadávači DKU/Súťaže. Súťaž
prebieha v dvoch kategóriách: 1. kategória – základné školy a 2. kategória – stredné školy.
Škola sa do súťaže musí prihlásiť zaslaním písomnej prihlášky na DKÚ Košice do
30.11. 2014. Prosíme, povzbuďte Vašich katechétov a žiakov.
III. Biblia očami detí a mládeže.
Žiakom a študentom, ktorí sa nezapoja do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda,
ponúkame možnosť zapojenia sa do výtvarnej súťaže pod názvom Biblia očami detí a
mládeže. Predmetom sú tie isté knihy ako na Biblickú olympiádu. Bližšie informácie
o súťaži sú v Propozíciách na stránke DKÚ/Súťaže.
IV. Evidenčný list učiteľa náboženstva – kňaza
Tlačivo sa nachádza na stránke DKÚ: DKU/Formuláre. Vyplnené tlačivo zašlite na
DKÚ e-mailom do 30.9. 2014. Ak nemáte prístup k internetu, zavolajte nám prosím
a tlačivo vám zašleme poštou.
V. Kánonická misia
V prílohe dostávate aktuálne podmienky pre udelenie kánonickej misie.
9. MARIÁNSKE KŇAZSKÉ HNUTIE
V dňoch 27.-29. septembra 2014 sa vo farnosti sv. Kríža v Snine uskutoční Celoslovenské
večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia. Registrácia účastníkov Cirkevnom centre voľného času
(CCVČ) pri kostole. Nocľah a obedy si treba vopred objednať najneskôr do 12. septembra
poukážkou na adrese: Margita Mochorovská, Gaštanová 11/28, 067 83 Kamenica n/C. Na pošt.
poukaze rozpísať dni a počty, k tomu poslať prislúchajúcu sumu. Cena za nocľah je 8,- €, za obed
3,50 €. Pre účastníkov mládežníckeho programu bude od piatku turistický nocľah, treba si doniesť
karimatku a spacák, obedy nahlásiť len telefonicky. Informácie: 057/7793317, 0907/275767,
margitamaria@post.sk. Podrobný program je zaslaný elektronickou poštou.
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10. RADA ARCIDIECÉZNEJ CHARITY V KOŠICIACH
Od 1.07. 2014 na obdobie troch rokov bola menovaná Rada Arcidiecéznej charity v Košiciach
(825/14) v zložení:
Mons. Mgr. Jozef DUGAS
Doc. PhDr. ThDr. Štefan LENČIŠ, PhD.
Ing. Alojz MLYNÁRČIK
Ing. Maroš ŠATNÝ
Mgr. Mária VARGOVÁ
11. MODLITBOVÁ REŤAZ ZA KŇAZOV
Od 15. septembra do 24. októbra potrvá 40 - dňová reťaz pôstu a modlitieb za všetkých kňazov
na Slovensku s aktívnou podporou spoločenstva Modlitby za kňazov (www.mzk.sk), ktorá bude
zavŕšená púťou za kňazov v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne dňa 25. októbra 2014.
Reťaz pôstu a modlitieb je obetovaná za kňazov na Slovensku - ako poďakovanie Bohu za dar
kňazstva a za požehnanie v ich službe, ako prosba o silu v krízach, za vnútorné uzdravenie, aj za
starých a chorých kňazov, za dar nových povolaní, za odpustenie pre tých kňazov a veriacich, ktorí
si vzájomne ublížili. Kňazov prosíme, aby sa pripojili najmä tým, že odslúžia sv. omše za seba a
ostatných spolubratov. Veriaci sa môžu v danom čase postiť v ľubovoľný deň, ktorý nemusia
oznamovať. Odporúčame v daný deň zúčastniť sa na sv. omši a obetovať ju za kňazov. Odporúčame
modlitbu sv. ruženca, litánie, adoráciu. Okrem individuálneho zapojenia sa je vhodné spolu s
kňazmi zorganizovať vo farnostiach rôzne spoločné modlitby alebo adorácie.

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

