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1. ÚVODNÉ SLOVO  

 
 
Drahí bratia kňazi, 
 
tohtoročné leto bolo extrémne horúce. Nielen počasím, ale pre našu arcidiecézu 

odchodom štyroch spolubratov z kňazskej služby. Všetkým, vrátane mňa, to spôsobuje 
zármutok a vyvoláva mnohé otázky: Kde sa stala chyba, čo je príčina, čo ďalej ...?  

 
Nechcel by som, aby sme hovorili o nich, ale skôr o nás: čo môžeme urobiť jeden pre 

druhého, aby zápas, ktorý každý z nás vedie, sa skončil pavlovsky: „Dobrý boj som 
bojoval“ (2 Tim 4, 7). 

 
Kňaz v dnešnej dobe je vystavený mnohým priaznivým i nepriaznivým okolnostiam: 

niekedy prepracovanosť, náročné spravovanie farnosti, atmosféra spoločného života na 
fare, vzťahy medzi kňazmi a s veriacimi, pocit veľkej osamelosti, nedostatočnej pozornosti 
zo strany starších spolubratov, absencia podpory, povzbudenia či dostatočného 
ohodnotenia a každodenné pokušenia rozličného druhu.  

 
Ak si otvoríme Sväté Písmo a Božie slovo aplikujeme na seba samých, okrem iného sú 

pred nami slová: „Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku. Preto si 
spomeň, odkiaľ si padol, rob pokánie a konaj ako prv“ (Zjv 2,4-5). To nás každého vracia 
k okamihu ordinácie, keď sme povedali svoje rozhodné a veľké „Chcem“.  

 
Nemám hotové riešenie na všetko. Mám len radu, ktorá sa ukazuje ako veľmi 

osvedčená a ktorú nám často opakoval špirituál: „Vytrvajte“. Je potrebné vytrvať každý 
deň v osobnej modlitbe nevynechávajúc Liturgiu hodín, každý deň byť s Eucharistickým 
Kristom a dávať sa do ochrany Panny Márie, každý deň sa starať o svoju dušu, nepoľaviť 
v horlivom vysluhovaní sviatostí a ohlasovaní slova. Chcem sa priznať, ako váš starší brat, 
vždy som mal kamarátov medzi kňazmi – či to nazveme bratské spoločenstvo, alebo 
kňazská rodina. Jeden druhému buďme oporou a povzbudením.  

 
Chcem vás s prosbou vyzvať, aby ste boli spolu, aby ste spolu rozprávali, nie 

o druhých, ale o sebe samých, o tom ako žijete, ako sa vám darí, ako ísť ďalej. A keď sa 
rozhovor skončí a budete sami, začnite ďalší rozhovor o sebe a o spolubratoch, ale 
tentokrát už s naším Majstrom.  

 
 

 
 
 

arcibiskup 
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2. REKOLEKCIE  

V sobotu 5. septembra 2015 budú v katedrále celodiecézne rekolekcie, ktorými si 
spomenieme na sv. Košických mučeníkov sv. Marka, Melichara a Štefana. Začneme 
spoločne o 9:30 pobožnosťou Fatimskej soboty (pripraví dekanát Košice – Juh). Aspoň 
10 minút pred tým zaujmite miesta v katedrále. Ku koncelebrácii si doneste červenú štólu. 
Po skončení pozývame na bratské agapé v priestoroch arcibiskupského úradu.  

3. NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT – BRATISLAVA 2015 

I. Pastiersky list 
V prílohe dostávate pastiersky list KBS. Prečítajte ho v nedeľu 6. septembra 2015 pri sv. 

omšiach namiesto homílie. Opravte v ňom nesprávne uvedený čas začiatku („o tretej 
popoludní“). Správny údaj je: „o 14:30 popoludní“.  

II. Informácie 
V nedeľu 20. septembra 2015 o 14:30 bude v Bratislave Národný pochod za život. 

Košická arcidiecéza bude mať spoločnú sv. omšu s o. arcibiskupom Bernardom Boberom 
o 10:30 v kostole Nanebovzatia Panny Márie (Blumentál), na Floriánskom námestí.  

Žiadame kňazov, aby vo svojich farnostiach dobre spropagovali Národný pochod za 
život, vysvetlili veriacim dôležitosť osobnej angažovanosti a spoluzodpovednosť za 
ochranu bezbranných. 

V prílohe posielame informácie a usmernenia pre účasť na Národnom pochode za 
život. Z organizačných dôvodov je vítané, ak svoju účasť oznámite vopred cez registráciu 
na www.pochodzazivot.sk. 

4. PÚTE 

I. Národná púť 
Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne bude 15. septembra 2015, 

slávnostná sv. omše o 10:30.  

II. Obišovce 
Celodiecézna odpustová slávnosť na pútnickom mieste v Obišovciach bude v dňoch 

3. a 4. októbra 2015. Vyvrcholí slávnostnou sv. omšou v nedeľu o 10:30, ktorú bude 
celebrovať o. arcibiskup Bernard Bober. Podrobnejší program púte dostávate v prílohe. 
Prosíme kňazov o výpomoc pri vysluhovaní sviatosti zmierenia. 

5. MODLITBOVÁ REŤAZ ZA KŇAZOV 

Od 15. septembra do 24. októbra potrvá 40 - dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov 
na Slovensku s aktívnou podporou spoločenstva Modlitby za kňazov (www.mzk.sk). 
26.9.2015 bude púť za kňazov v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. 

Reťaz pôstu a modlitieb je obetovaná za kňazov na Slovensku. Prosíme, aby sa pripojili 
najmä tým, že odslúžia sv. omše za seba a ostatných spolubratov. Veriaci sa môžu postiť 
v ľubovoľný deň. Odporúčame v daný deň zúčastniť sa na sv. omši a obetovať ju za 
kňazov, tiež modlitbu  sv. ruženca, litánie, adoráciu. Okrem individuálneho zapojenia sa je 
vhodné spolu s kňazmi zorganizovať vo farnostiach rôzne spoločné modlitby alebo 
adorácie. http://www.postaputzaknazov.sk/download/post_a_put_2015_a4_web.pdf  

http://www.pochodzazivot.sk/
http://www.postaputzaknazov.sk/download/post_a_put_2015_a4_web.pdf
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6. DUCHOVNÉ CVIČENIA  

Kňaz „v úsilí o svoju svätosť má povinnosť zúčastniť sa duchovných cvičení 
minimálne raz za tri roky. Veľmi sa však odporúča, aby zachoval čas posvätných 
duchovných cvičení každoročne. Môže si ich vykonať kdekoľvek. Arcibiskupskému úradu 
pošle potvrdenie o ich absolvovaní.“ (Košická synoda, Dekrét o spiritualite a formácii 
kňazského povolania, 15). 

Všetkým kňazom pripomíname túto vážnu povinnosť. Podľa evidencie, niektorí, alebo 
sa nezúčastnili, alebo zabudli zaslať potvrdenie o absolvovaní a to za pomerne dlhé 
obdobie. Je našou zodpovednosťou starať sa o svoj osobný duchovný rast, svätosť a spásu 
vlastnej duše. Nezabúdajme na to.  

 
I. Bardejovské kúpele 

12.10. – 16.10. 2015 exercitátor: P. Juraj PIGULA OSA 
„Žiť s tajomstvom.“ O kňazstve so sv. Augustínom. 

Prihlášky:  Penzión Augustineum, Bardejovské kúpele 63, 085 01 Bardejov 
 054/474 23 23,  info@augustineum.sk, recepcia@augustineum.sk  

Ubytovanie a strava 20 € osoba/deň. 

II. Dolný Smokovec 

7.09. – 11.09. 2015  exercitátor: Mons. Stanislav STOLÁRIK 
 5.10. – 9.10. 2015 exercitátor: P. Jozef ŠUPPA SJ 
9.11. – 13.11. 2015 exercitátor: P. Jozef ŠUPPA SJ 

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 alebo pri príchode. Ubytovanie a strava 23 € osoba/deň. 

7. MIMORIADNY SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA 

Svätý Otec František vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý sa otvorí 
8. decembra 2015, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Bude sa sláviť 
nielen v Ríme, ale vo všetkých katedrálach sveta. Ďalšie podrobnosti ohľadom 
mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva včas oznámime.  

8. KOMISIE 

Na obdobie piatich rokov od 1. júla 2015 boli ustanovené komisie: 
 

Komisia pre ekumenizmus (Prot. 755/15) 
predseda: dp. Miroslav GIRA, delegát rady KBS pre ekumenizmus   
členovia: dp. František KATRIŇÁK, dp. Jozef ONDOVČÁK,  

Mgr. Ľubica DOJČÁROVÁ, Ing. Dáša FEDORKOVÁ 

Revízna komisia Arcidiecéznej charity (Prot. 751/15) 
predseda: ThLic. Ján URBAN, moderátor – riaditeľ Arcibiskupského úradu 
členovia: Ing. Iveta BARBUŠOVÁ, vedúca učtárne Arcibiskupského úradu 

 Ing. Darina KOČIŠOVÁ, nezávislý audítor 
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9. MANŽELSKÉ OHLÁŠKY – NORMA KBS 

Konferencia biskupov Slovenska v zmysle kán. 1067 CIC, podľa návrhu Rady KBS pre 
rodinu, dňa 17.3.2015 stanovuje túto normu ohľadom manželských ohlášok: 

1. V mestách nad 10-tisíc obyvateľov nech sa oznamujú na farskej výveske a na 
internetovej stránke farnosti počas 3 týždňov pred sobášom.  

2. Na vidieku a v menších mestách nech sa oznamujú počas 3 nedelí pred sobášom vo 
farských oznamoch na záver sv. omše. 
 3. V prípade, že spolužitie páru (de facto) v spoločnej domácnosti trvá viac ako 5 rokov, 
nech sa ohlášky nekonajú.  

 V našej arcidiecéze:  
 povinnosť ohlášok je možné splniť aj ich zverejnením vo farskom bulletine 
 dišpenzovať od ohlášok z vážneho a oprávneného dôvodu môže farár / farský 
administrátor. 

 Snúbencov treba informovať o význame ohlášok pred uzavretím manželstva. 
Manželstvo je nielen ich osobnou záležitosťou, ale sa významne dotýka cirkevného a 
občianskeho spoločenstva. Bez odstránenia možných manželských prekážok by ich 
manželstvo mohlo byť neplatné a nebolo by zdrojom Božích milostí a požehnania.  

Vzhľadom na ustanovenie zákona SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, snúbenci by mali dať súhlas so spracovaním 
svojich osobných údajov (napríklad podpísaním nasledujúcej klauzuly: Svojim podpisom 
potvrdzujem pravdivosť údajov a súhlasím s ich uvedením v sobášnej dokumentácii).  

Vzor manželskej ohlášky: 
„Dňa ... manželstvo chcú uzavrieť: (meno snúbenice), ktorá pochádza z farnosti ...  
 a (meno snúbenca), ktorý pochádza z farnosti ...  
Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom 
farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.“ 

10. KATECHÉZA  

I.  Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 
Dňa 28. 8. 2015 o 9.00 hod. pozývame učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy 

(laikov a kňazov) na slávnostnú sv. omšu s Veni Sancte do seminárneho kostola 
v Košiciach, ktorú celebruje o. arcibiskup Bernard Bober. Program pokračuje v aule 
exegézou k vybraným biblickým knihám, ktoré budú predmetom Biblickej olympiády 
v šk. roku 2015/2016. Prednáša: Prof. PaedDr. ThDr. František Trstenský, PhD. 

II. Biblická olympiáda.  
V šk. roku 2015/2016 budú predmetom súťaže: Prvá kniha Samuelova a Evanjelium 

podľa Lukáša. Spoločná téma: Radosť z Božieho posolstva. Informácie nájdete v Propozíciách 
na stránke: www.dku-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 adresu DKÚ Košice do 30. 11. 2015. 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 
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mládeže. Predmetom sú tie isté knihy ako na Biblickú olympiádu. Bližšie informácie 
o súťaži sú v Propozíciách na stránke DKÚ/Súťaže. 

IV. Predstavenie učebnice pre 3. ročník ZŠ  
Dňa 29. 10. 2015 (štvrtok) o 9.00 hod. v aule Kňazského seminára v Košiciach sa 

uskutoční metodický seminár pre učiteľov katolíckeho náboženstva, na ktorom sr. Martina 
Baginová predstaví učebnicu náboženstva pre 3. ročník ZŠ.  

V. Učebnice a pracovné zošity katolíckeho náboženstva. 
V novom šk. roku sa na ZŠ budú distribuovať učebnice kat. náboženstva pre 1. - 4. 

ročník a pracovné zošity pre 1. – 9. ročník. Zošity budú obsahovo zodpovedať vytvoreným 
učebniciam, preto doteraz používané zošity strácajú platnosť. Tlač a distribúciu učebníc 
zabezpečí Ministerstvo školstva SR, pracovné zošity vydavateľstvo DON BOSCO. 
Priebežné informácie nájdete aj na stránke www.kpkc.sk. Metodické príručky katolíckeho 
náboženstva pre jednotlivé ročníky ostávajú nezmenené a môžete si ich zakúpiť (okrem 5. 
a 8. roč.) na DKÚ v Košiciach.  

11. PERSONALIA 

Od 1.07.2015 
Dp. JURAŠEK Peter, kaplán Košice – Dóm za kaplána do farnosti Stropkov (690/15) 
Dp. LAŠKOTY Ľuboš, vicerektor Domu Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom uvoľnený 

zo služby v našej arcidiecéze (686/15) 
Dp. NEMAŠIK Jozef, menovaný za advokáta pri Košickom metropolit. tribunáli (696/15) 
Dp. REINER Matúš, menovaný za vicerektora Domu Anky Kolesárovej vo Vysokej nad 

Uhom (687/15) 
Dp. RUSNÁK Peter, kaplán Belá nad Cirochou do farnosti Košice – Nad Jazerom (760/15) 

ThDr. Mária MINÁRIKOVÁ, PhD. odvolaná z funkcie notára a ustanovená za stáleho 
patróna Metropolitného súdu v Košiciach. (765/15) 

Od 15.07.2015  
Mons. PÁSZTOR Zoltán menovaný na ďalších 5 rokov za biskupského vikára pre zmiešané 

slovensko -  maďarské farnosti, pastoráciu Rómov a misijné diela (787/15) 
Dp. ŠOSTÁK Vladimír menovaný na ďalších 5 rokov za biskupského vikára pre katechézu 

a apoštolát laikov (788/15) 
Dp. ŠTEFANIČ Vladimír, kaplán Zlatá Idka za kaplána do farnosti Ohradzany (797/15) 
Dp. URBAN Ján potvrdený na ďalších 5 rokov vo funkcii moderátora arcidiecéznej kúrie – 

riaditeľa arcibiskupského úradu v Košiciach (789/15) 

Od 1.09.2015  
Dp. BEDNÁR Peter, kaplán Šarišské Michaľany za kaplána Prešov – Sekčov (934/15) 

Od 1.09.2015 na obdobie piatich rokov boli menovaní: 
za súdneho vikára: Mons. Peter HOLEC  
za prideleného súdneho vikára: dp. Pavol BAČIŠIN a Mons. Juraj KAMAS 
za sudcov: dp. Matej BABČÁK, dp. Peter BUČKO, dp. František DUDO, Mons. Anton FABIAN, 

dp. Juraj JURICA, dp. Jozef MARČIN, dp. Ondrej NAGY, dp. Stanislav NOVOTNÝ, 
Mons. Bartolomej GÁBOR, Mons. Gabriel RAGAN, dp. Michal REBREŠ, dp. Peter 
ŠALAGOVIČ, dp. Pavol ŠČERBA, dp. Martin ŠIMKO, dp. Ján ŠVEC-BILÝ, Mons. 
Bartolomej URBANEC, dp. Jozef ZORVAN. 



ACAC 3 (2015) - 7 

 

12. SUSPENZIA 

GECI Miloš suspendovaný od 6.07.2015, kán. 1395 § 1; 1371.2° a 1333 (692/15) 
KOHUT Martin suspendovaný od 16.07.2015, kán. 1395 § 1; 1371.2° a 1333 (759/15) 
NOVYSEDLÁK Peter suspendovaný od 31.07.2015, kán. 1395 § 1; 1371.2° a 1333 (821/15) 

13. ZBIERKA „BOJ PROTI HLADU“ 

Vincentínska rodina na Slovensku organizuje 9. ročník zbierky „Boj proti hladu“. Je 
určená k zmierneniu chudoby ľudí na Haiti, Ukrajine, v Hondurase, Albánsku, Rusku 
a Slovensku. Hlavným príjmom zbierky je predaj medovníkových srdiečok počas 
septembra, zvlášť vo farnostiach. Ďalšie spôsoby podpory zbierky sú zaslanie SMS správy 
s textom: DMS VINCENT na číslo 877 v sieťach telekomunikačných operátorov (cena 
jednej správy 2 €), alebo príspevok na bankový účet v Poštovej banke č.: 20286026/6500. 

14. EKONOMICKÉ 

V prípade, že máte alebo uzatvoríte nový pracovný pomer alebo dohodu o pracovnej 
činnosti (vzhľadom na vyučovanie náboženstva na škole) nahláste to na ekonomickom 
oddelení ABÚ. Túto povinnosť si splňte najneskôr do 30. 09. 2015 písomne poštou, 
telefonicky na číslo 055/6828 231, alebo emailom na: sabolova@abuke.sk. 

Kňazi, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok, čiastočne invalidný dôchodok, 
starobný dôchodok alebo preukaz ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý) nech to ihneď 
nahlásia na ekonomické oddelenie ABÚ z dôvodu zníženia odvodov poistného (ušetrí aj 
zamestnanec aj ABÚ).  

15. REHOĽNÍCI 

Karmelitáni (OCD)  
P. GORCZYŃSKI Bernard prichádza do komunity Košice – Lorinčík od 1.07.2015 

Pallotíni (SAC) od 1.07.2015 
P. ZONTKA Krzysztof, kaplán Michalovce odchádza do komunity v Smižanoch 
P. CIERLICKI Artur, menovaný za kaplána Michalovce 

Saleziáni (SDB) od 1.07.2015 

P. GRZECHYNKA Peter člen komunity Košice – Tri Hôrky odchádza do spišskej diecézy 
P. LEDNICKÝ Rudolf člen komunity Sabinov odchádza do bratislavskej arcidiecézy 
P. LEVKO Bohuš prichádza do komunity Košice – Tri Hôrky 
P. KYSEĽ Juraj prichádza do komunity Sabinov 
P. MACEJKO Vincent prechádza z komunity Košice – Kalvária do komunity v Sabinove 

Augustiniáni (OSA)  
P. ŠTULLER Rastislav prichádza do komunity Košice od 1.08.2015 

Františkáni (OFM) 
P. BANKOVIČ Marián Štefan člen komunity Prešov odchádza do Ordinariátu OS a OZ 

SR od 1.09.2015 
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16. ZMENY V ADRESÁRI 

dp. SITARČÍK Juraj: sitic@centrum.sk 
dp. SEDLÁK Ján: jan.sedlak2015@gmail.com 
rkfú Radatice: úradné hodiny streda 14.00 - 15.00, sobota 9.00 - 10.00 
rkfú Košice – sídl. Ťahanovce: 055/30 76 312 
rkfú Michalovce: zaopatrovací mobil 0904 836 469  
 

 

 

 
  Mons. Bernard  BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
  Mons. Juraj KAMAS 

  kancelár 

 

mailto:jan.sedlak2015@gmail.com

