ACTA CURIAE
ARCHIEPISCOPALIS CASSOVIENSIS
 Arcibiskupský úrad, Hlavná 28, 041 83 Košice
 (055) 68 28 111

web: ke-arcidieceza.sk

ACAC 4 (2015)

e–mail: abukosice@abuke.sk

24. november 2015

OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Úvodné slovo ........................................................................................................ 2
Ondrejské rekolekcie ........................................................................................... 3
Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva .............................................................. 3
Kňazský seminár – nultý ročník ........................................................................ 4
Dobrá novina ........................................................................................................ 4
Charita.................................................................................................................... 5
Betlehemské svetlo ............................................................................................... 5
Relikvie sv. Terézie z Lisieux ............................................................................. 5
Celebret .................................................................................................................. 5
Koncerty v kostoloch ........................................................................................... 5
Pochovávanie potratených detí .......................................................................... 6
Zmeny v adresári ................................................................................................. 6
Personalia .............................................................................................................. 7
Suspenzia ............................................................................................................... 7
Akademické hodnosti .......................................................................................... 7
Mládež ................................................................................................................... 7
Ekonomické ........................................................................................................... 8
Štatistické výkazy a formuláre .......................................................................... 9
Katechéza............................................................................................................... 9
Dekanská porada .................................................................................................. 9

PRÍLOHY
1. Pastiersky list na 1. adventnú nedeľu
2. Dokument o stanovení jubilejných kostolov
3. Smernica pre koncerty v kostoloch (len do farností)
4. Tlačivo žiadosti o povolenie koncertu (len do farností)
5. Výkazy – formuláre
6. Celebret 2016

ACAC 4 (2015) - 2

1. ÚVODNÉ SLOVO

Drahí bratia kňazi,
jedným z dôležitých momentov našej arcidiecézy v tomto roku bola moja návšteva
v Ríme Ad limina. Predchádzala jej správa o stave našej arcidiecézy, ktorej časti boli
doručené na jednotlivé rímske dikastéria. Pri ich osobnej návšteve a v rozhovore
s prefektmi jednotlivých kongregácií, alebo inými predstavenými, dostalo sa nám
ocenenia za aktívne prežívanie viery v našich farnostiach. Potešilo ma to a povzbudenie,
ktoré sme dostali, chcem tlmočiť aj vám. Je to dobrý impulz do ďalšej pastoračnej práce.
Stretnutie so Svätým Otcom Františkom sa nieslo v atmosfére, ktorá je citeľná v celej
Cirkvi: mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Keď som sedel na osobnej audiencii vedľa
Svätého Otca, myslel som na vás, zvlášť, keď sa nám prihováral zdôrazňujúc dôležitú
vlastnosť každého kňaza a tou je byť milosrdný ako Otec. Kňazi majú byť milosrdní, kňaz
spovedník musí byť pokorný, otvorený prijať každého, vedieť vypočuť každého, nikoho
neodohnať, prejaviť službu milosrdenstva. Asi tak by som zhrnul odkaz Svätého Otca pre
nás kňazov.
Odchádzajúc z audiencie, moje vnútro bolo naplnené vďačnosťou voči Pánu Bohu za
apoštolské povzbudenie, ktoré od Svätého Otca pre vás prinášam domov. Rozmýšľajúc
nad jeho slovami, chcel by som dodať, že pred nami je výzva byť kňazmi, dobrými
pastiermi s väčšou láskou, s väčšou ochotou a usilovnosťou.
Na nedávnej dekanskej porade zaznel podnet, aby sme v Roku milosrdenstva
nezabudli byť milosrdní jeden voči druhému, kňaz voči kňazovi. Máme voči sebe
previnenia, niekedy až zranenia, určité výhrady. Dajme za tým bodku. Milosrdenstvo
káže niečo iné. Skúsme to.
Aj veriaci nech našim pričinením nájdu cestu k Otcovi a zažijú jeho prijatie. Chcel by
som zdôrazniť, že medzi ich základné práva patrí sloboda zvoliť si svojho spovedníka,
ktorému otvoria svoje vnútro. Farár im to má v dostatočnej miere umožniť pozvaním
iných kňazov do farnosti. Kňaz v akomkoľvek kontakte s veriacimi má používať slovník
Evanjelia, pokušenie svojej svojskosti zameniť za autentický Ježišov postoj.
„Nechajme sa počas jubilea prekvapiť Bohom“ a umožnime to aj našim veriacim.
Požehnaný Advent a milostiplné vianočné sviatky.

arcibiskup
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2. ONDREJSKÉ REKOLEKCIE
Sviatok sv. Ondreja, apoštola a patróna našej arcidiecézy, oslávime takto:
I. Ondrejovské dni s uctením relikvie sv. Ondreja
štvrtok 26. 11. 2015 o 18:00 bazilika sv. Egídia, Bardejov
piatok 27. 11. 2015 o 18:00 bazilika Narodenia Panny Márie, Vranov nad Topľou
II. Celodiecézne rekolekcie
sobota 28. 11. 2015 o 10:00 v katedrále sv. Alžbety v Košiciach
Ku koncelebrácii si prineste červenú štólu. Po skončení sv. omše vás pozývame na
bratské stretnutie na Arcibiskupskom úrade.
3. MIMORIADNY SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA
8. december 2015 – 20. november 2016
I. Začiatok jubilejného roka
8. december 2015: Rím – bazilika sv. Petra: otvorenie Svätej brány.
13. december 2015: Košice – katedrála sv. Alžbety o 10:30 otvorenie Brány
milosrdenstva. Slávnosť sa začne o 10:15 v kostole premonštrátov odkiaľ sa pôjde
v procesii ku katedrále, kde nasleduje slávnostné otvorenie brány a svätá omša.
V našej arcidiecéze budú otvorené Brány milosrdenstva aj v ďalších devätnástich
kostoloch. V prílohe dostávate dokument o stanovení jubilejných kostolov.
II. Pastiersky list
V prílohe dostávate pastiersky list KBS k mimoriadnemu Svätému roku milosrdenstva,
ktorý prečítajte na 1. adventnú nedeľu 29.11.2015.
III. Dokumenty k Svätému roku milosrdenstva
Misericordiae vultus, bula pápeža Františka, ktorou sa vyhlasuje mimoriadny Svätý rok
milosrdenstva
Modlitba na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva
List Svätého Otca Františka, ktorým sa udeľujú odpustky
IV. Duchovné cvičenia pre kňazov „Milosrdenstvo“
25.01. – 29.01. 2016 exercitátor: Rastislav DVOROVÝ
Prihlášky:  Penzión Augustineum, 086 31 Bardejovské Kúpele 63
 054/474 23 23,  info@augustineum.sk,
Strava a ubytovanie v jedno a dvojlôžkových izbách 88 €/osoba.
V. Duchovné obnovy pre laikov „Milosrdenstvo“
5. – 7.02. 2016
exercitátor: dp. Rastislav Dvorový, kňaz a sprievodca vo Svätej Zemi
11. – 13.03. 2016
exercitátor: dp. Martin Novotný, farár Košice – Pereš
8. – 10.04. 2016
exercitátor: dp. Vladimír Šosták, PhD., biskupský vikár
6. – 8.05. 2016
exercitátor: dp. Jozef Kozák, farár Humenné – sv. košický mučeníci
Prihlášky:  Penzión Augustineum, 086 31 Bardejovské Kúpele 63
 054/474 23 23,  info@augustineum.sk,
Strava a ubytovanie v jedno a dvojlôžkových izbách 44 €/osoba.
VI. Aktualizované informácie
Na webovej stránke http://www.ke-arcidieceza.sk/svaty-rok-milosrdenstva/ nájdete
aktualizované informácie týkajúce sa prežívania Roka milosrdenstva v arcidiecéze.
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VII. Harmonogram otvárania Brán milosrdenstva
Katedrála sv. Alžbety v Košiciach: 13.12. o 10:15 so štáciou u premonštrátov
Konkatedrála v Prešove: 13.12. o 07:45 so štáciou na fare
Bazilika Bardejov: 13.12. o 10:00
Bazilika Vranov: 13.12. o 11:00
Sobrance: 13.12. o 11:30
KE – KVP: 13.12. o 15:00
Moldava: 13.12. o 16:00
Snina: 19.12. o 17:30
Veľký Šariš: 20.12. o 10:00
Malá Vieska: 20.12. o 10:30
Humenné: 20.12. o 14:00

Lipany: 26.12. o 15:00
Trebišov: 27.12. o 09:00
Sabinov: 27.12. o 10:30
Michalovce : 27.12. o 10:30
Stropkov: 27.12. o 11:00
Obišovce: 6.1. o 10:00
Gaboltov: 6.1. o 10:00
Svinia: 6.1. o 11:00
Svätá Mária: 10.1. o 15:00

4. KŇAZSKÝ SEMINÁR – NULTÝ ROČNÍK
I. Stretnutie prvého kontaktu: 23. január 2016 o 10.00
určené pre mužov nad 17 rokov, ktorí v sebe cítia kňazské povolanie, radi by spoznali
seminárne prostredie a priebeh formácie, ktorí doteraz v seminári neboli alebo boli len na
Deň otvorených dverí. Program: prehliadka seminára, stretnutie s predstavenými
a bohoslovcami. Kto sa nemôže zúčastniť, môže si dohodnúť individuálne stretnutie cez
email alebo telefonicky.
II. Prípravné stretnutie: 5. december 2015 a 20. február 2016 o 9:30
určené pre tých, ktorí v minulosti absolvovali stretnutie prvého kontaktu a naďalej
zvažujú cestu kňazského povolania. Cieľom je hlbšie uvedenie do života v seminári,
pomoc pri rozlišovaní povolania, uvedenie do základných pravidiel duchovného života.
Prípravné stretnutia možno absolvovať viackrát (aj tí, ktorí už takéto stretnutia
absolvovali a stále zvažujú prijatie do seminára. Nie je určené pre tých, ktorí dostali trvalo
zamietavú odpoveď). Aj tu je možnosť dohodnúť si individuálne stretnutie.
III. Víkendový pobyt v Kňazskom seminári: 11. - 13. marec 2016
začiatok je v piatok o 18.00. Je pre tých, ktorí absolvovali stretnutie prvého kontaktu a
sú v maturitnom ročníku alebo už získali maturitu. Cieľom pobytu je získať osobnú
skúsenosť so životom v seminári podľa seminárneho poriadku.
IV. Deň otvorených dverí: 17. apríl 2016, nedeľa Dobrého Pastiera
je určený pre každého. Program začína sv. omšou o 9:30 a zakončí vešperami o 17:30.
Tí, ktorí sa chcú zúčastniť na stretnutiach (okrem Dňa otvorených dverí), vopred
nahlásia svoju účasť na adrese: spiritual2@kske.sk. Viac info na www.kske.sk alebo
špirituál Peter Ceľuch 0915 643 574.
5. DOBRÁ NOVINA
Požehnanie a vyslanie koledníkov bude v sobotu 12. decembra 2015:
10:30 Prešov – Sekčov
11:00 Košické Olšany
11:00 Sobrance
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva farnosti zapojiť sa do 21. ročníka
koledníckej akcie Dobrá novina. Koledníci budú počas Vianoc ohlasovať radostnú zvesť
o Ježišovom narodení a zbierať príspevky na podporu rozvojových projektov v krajinách
východnej Afriky. Účasť je podmienená prihláškou a dodržaním pravidiel Dobrej noviny.
Všetky informácie aj prihlášku nájdete na www.dobranovina.sk.
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6. CHARITA
Na prvú adventnú nedeľu 29.11.2015 sa vo všetkých kostoloch uskutoční jesenná
zbierka na charitu. Zbierku za celú farnosť odošlite na bankový účet Charity vedený
v Prima banke Košice, č. účtu: 9330433002/5600, VS: 6672015. Nezabudnite uviesť
špecifický symbol svojej farnosti.
7. BETLEHEMSKÉ SVETLO
Z betlehemskej baziliky Narodenia Pána prinesú skauti svetlo a budú ho roznášať do
farností a rodín. Viac informácii nájdete na www.svetlo.skauting.sk.
8. RELIKVIE SV. TERÉZIE Z LISIEUX
Z iniciatívy Konferencie vyšších rehoľných predstavených a na základe pozvania
Konferencie biskupov Slovenska sa v dňoch 10. – 24. januára 2016 uskutoční putovanie
„Miléniového relikviára“ sv. Terézie z Lisieux.
V Košickej arcidiecéze bude relikviár na týchto miestach:
14. - 15. 1. 2016 v noci
Kláštor bosých karmelitánok Košice – KVP
15. 1. 2016 popoludní
Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho Košice
15. - 16. 1. 2016 v noci
Kláštor bosých karmelitánov Košice – Lorinčík
16. 1. 2016 dopoludnia
Kláštor sv. Terézie z Lisieux Michalovce
16. 1. 2016 popoludní
Bazilika Narodenia Panny Márie Vranov nad Topľou
17. 1. 2016 popoludní
Farský kostol Krista Kráľa Prešov – Sekčov
V prílohe je plagát s programom putovania relikvií po Slovensku. Viac info na:
www.terezka.kkp.sk
9. CELEBRET
Celebret na rok 2016 dostávate v prílohe obežníka. Niektorí ho už dostali poštou skôr.
10. KONCERTY V KOSTOLOCH
V prílohe dostávate Smernicu pre koncerty v kostoloch. Dňom 1. decembra 2015 má táto
smernica záväzný charakter pre všetky kostoly na území arcidiecézy, vrátane rehoľných.
Žiadosť o povolenie koncertu duchovnej hudby predloží usporiadateľ správcovi
kostola, ktorý ju odošle na Arcibiskupský úrad spolu s presným programom koncertu
a svojim odporúčaním na tlačive, ktoré dostávate v prílohe.
Arcibiskupský úrad si vyžiada ku koncertu odborný posudok od moderátora cirkevnej
hudby a spevu dp. Jána Veľbackého. Povolenie každého koncertu dáva miestny ordinár.
Žiadosť o realizáciu koncertu v kostole je potrebné predložiť minimálne jeden mesiac
pred plánovaným termínom. Povolenie bude vydané spolu s pokynmi, ktoré majú
záväzný charakter.
Taktiež pripomíname, aby sa vianočné koncerty uskutočnili vo vianočnom a nie v
adventnom období.
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11. POCHOVÁVANIE POTRATENÝCH DETÍ
„Mŕtve zárodky, či už po umelom, alebo spontánnom potrate je potrebné rešpektovať,
ako telesné pozostatky ostatných ľudských bytostí.“ (Kongregácia pre náuku viery,
inštrukcia Donum vitae, 4).
„Počaté dieťa má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti aj po smrti. Počaté dieťa má
právo na dôstojný pohreb.“ (Deklarácia práv počatého dieťaťa, čl. 9).
„S telami zosnulých treba zaobchádzať s úctou a láskou vo viere a nádeji na
vzkriesenie. Pochovávanie mŕtvych je skutkom telesného milosrdenstva. Je uctením
Božích detí – chrámov Ducha Svätého.“ (Katechizmus katolíckej cirkvi, 2300).
Súčasná legislatíva umožňuje pochovanie potrateného dieťaťa v ktoromkoľvek štádiu
vývoja. Táto skutočnosť je však veľmi málo známa medzi rodičmi, ale aj zdravotníckym
personálom, preto je veľmi zriedka praktizovaná. Je dôležité umožniť rodičom, ktorí o to
majú záujem, dôstojne sa rozlúčiť so svojím očakávaným dieťaťom a dovoliť im tak lepšie
sa vysporiadať s bolesťou zo straty. (Zákon o pohrebníctve č.131/2010 Z.z.- z 3. 3. 2010)
Rodič potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu môže písomne požiadať
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o jeho vydanie na pochovanie (§ 3, odst. 8).
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je ďalej povinný vydať bezodkladne na
požiadanie potratený alebo predčasne odňatý ľudský plod rodičovi, ktorý o jeho vydanie
požiada, alebo ním poverenej pohrebnej službe na pochovanie (§ 5, odst. 2).
Vestník MZ SR z 1.5.2006 obsahuje usmernenie o manipulácii s inými ľudskými
pozostatkami. V jeho prílohe je uvedená žiadosť o pochovanie potrateného alebo
predčasne odňatého ľudského plodu:
http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/vestniky_mz_sr/2007/vestnik060501.pdf

Postup pri pochovávaní potrateného dieťaťa:
Rodič požiada gynekologicko-pôrodnícke odd. o pochovanie dieťaťa, ktoré následne
vyplní v spolupráci s rodičom žiadosť o pochovanie.
Žiadosť pozostáva z prvopisu a troch kópií. Originál zostáva na gynekológii a kópie sú
spolu s pozostatkami zaslané na patológiu. Jedna kópia zostáva na patológii, druhá sa
odovzdá pohrebnej službe a tretia rodičovi. Nasleduje obstaranie pohrebu v pohrebnom
ústave. Patológia nakoniec vydá pozostatky na pochovanie vtedy, keď pohrebná služba
predloží doklad o obstarávaní pohrebu a ak sú splnené všetky podmienky podľa zákona.
Následne výdaj pozostatkov plodu zaeviduje.
List o prehliadke mŕtveho sa nevyžaduje, pretože plody nie sú evidované v matrike a
nemajú ani pridelené rodné číslo. Nahrádza ho žiadosť o pochovanie. Pozostalí nemajú
nárok na pohrebný príspevok (pretože nejde o oficiálneho občana mesta, obce).
Pohrebné obrady (SSV 2008, Trnava) str. 139.
12. ZMENY V ADRESÁRI
dp. METIĽ Marek: marekmetil123@gmail.com
rkfú Košice – sv. Alžbeta: domsvalzbety@gmail.com
rkfú Nižný Hrušov: faraniznyhrusov@gmail.com
rkfú Obišovce: www.farnostobisovce.sk, ruzencova@farnostobisovce.sk
rkfú Svinia: farnostsvinia@gmail.com
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13. PERSONALIA
Dp. BEDNÁR Peter, kaplán Šarišské Michaľany od 1.09. 2015 (934/15)
Dp. BERGER Edvin, kaplána Prešov – Sekčov od 1.09. 2015 (966/15)
Dp. BUGOŠ Pavol, farár Ražňany za vicedekana dekanátu Sabinov od 1.11. 2015 (1102/15)
Dp. CHRIPKO Vladimír inkardinovaný do Oratória sv. Filipa Neriho v New Yorku od
7.07.2015 (790/15)
Dp. KREHEĽ Marek menovaný za člena Diecéznej ekonomickej rady od 1.09. 2015 (963/15)
Dp. PETRIGAL Marek, výpomocný duchovný Zemplínsky Branč za výpomocného
duchovného Trebišov od 9.11. 2015 (1104/15)
Dp. SMOTER Rudolf, kaplán Chminianska Nová Ves od 1.10. 2015 (997/15)
Dp. TELEPUN Martin, farár Kračúnovce za vicedekana dekanátu Stropkov od 1.12.2015
(1163/15)
Dp. TURČÍK Miroslav, administrátor Pečovská Nová Ves za vicedekana dekanátu Lipany
od 1.12.2015 (1144/15)
14. SUSPENZIA
GAĽA Martin suspendovaný od 16.09.2015, kán. 1395 § 1; 1371.2° a 1333 (970/15)
VYKUKAL René suspendovaný od 1.09.2015, kán. 1395 § 1; 1371.2° a 1333 (927/15)
15. AKADEMICKÉ HODNOSTI
Dp. HRABOVECKÝ Pavol dosiahol dňa 5.05.2014 na Pápežskej univerzite sv. Tomáša
Akvinského v Ríme akademický titul doktor posvätnej teológie (S.T.D.).
16. MLÁDEŽ
I. Svetové dni mládeže v Krakove
Arcidiecézne centrum pre mládež Košickej arcidiecézy v spolupráci s Radou pre
mládež a univerzity KBS organizuje účasť na Svetových dňoch mládeže:
Variant A - DID + SDM: 20. – 31. júla 2016
Zahŕňa účasť na celých SDM a Dní v diecézach vrátane dopravy.
Variant B - SDM bez DID: 25. – 31. júla 2016
Zahŕňa účasť na SDM bez účasti na Dňoch v diecézach, teda iba pobyt v Krakove,
vrátane dopravy.
Variant C - SDM bez DID s vlastnou dopravou: 25. – 31. júla 2016
Ak sa potrebujete dopraviť do Krakova samostatne, ponúkame variant C, ktorý zahŕňa
účasť na SDM bez účasti na Dňoch v diecézach, teda iba pobyt v Krakove bez dopravy.
Prihlasovanie na www.svetovednimladeze.sk od 22.11.2015.
II. Katechézy
Katechézy „Milosrdne“ s aktivitami pre mládež a vypracovanou adoráciou na
stiahnutie k Milosrdnému roku na http://www.svetovednimladeze.sk/milosrdny-rok.
Katechézy sú zároveň prípravou na Svetové dni mládeže v Krakove.
III. Silvester v Domčeku vo Vysokej nad Uhom: 28.12.2015 – 1.1.2016
Viac info na www.domcek.org.
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17. EKONOMICKÉ
I. Dovolenka za rok 2015 a rok 2016
Žiadame všetkých kňazov, aby si dovolenku za rok 2015 (prenesených 5 dní) vyčerpali
do 31.03.2016. Čerpanie novej dovolenky z roka 2016 nahláste priebežne počas celého
roka, najneskôr do 30.11.2016. Do nasledujúceho roka je možné preniesť najviac 5 dní.
II. Dočasná pracovná neschopnosť (PN-ka)
Po vystavení „Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti“ lekárom je dôležité:
- príslušné časti potvrdenia, na zadnej strane v časti „Vyhlásenie poistenca“, podpísať a
neodkladne poslať do 3 pracovných dní na ekonomické oddelenie ABÚ,
- na potvrdení uvádzať správny názov zamestnávateľa – Rímskokatolícka cirkev,
Arcibiskupstvo Košice, (nie: Arcibiskupský úrad, Košice, farský úrad a pod.)
- ak si uplatňujete nárok na nemocenské z viacerých poistení, t.z. aj na školách, ste
povinní predložiť potvrdenie o pracovnej neschopnosti každému zamestnávateľovi.
III. Zdravotná poisťovňa – ak zmeníte poisťovňu, obratom nahláste na ABÚ.
IV. Zbierky 2016
variab.symbol

910 09
910 04

názov zbierky

Pastorácia mládeže / ACM + UPC
Podporný fond

dátum

24.01.2016
do 31.01.2016

zvonček z jednej nedele zo všetkých sv. omší a kostolov

910 20
910 02
910 03
910 35
910 29
910 35
910 06
910 13
910 20
910 16

Charita – jar
Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota
Kňazský seminár
Masmédia
Dobročinné diela Svätého Otca
Rádio Lumen
Misie
Dobročinná zbierka sv. Alžbety
Charita – jeseň
Jasličky – prvý deň

14.02.2016
25. - 26.03.2016
17.04.2016
8.05.2016
3.07.2016
18.09.2016
23.10.2016
13.11.2016
27.11.2016
25.12.2016

Finančné prostriedky zo zbierky odošlite do 2 týždňov od konania zbierky. Zbierky –
okrem zbierok na charitu – sa majú odviesť na účet ABÚ 243512/0200. Nezabudnite
uviesť variabilný symbol zbierky a pri prevode z účtu aj špecifický symbol farnosti.
V. Obežník ACAC – VS 910 07 a Taxy – VS 910 23
Farnosti, ktoré majú vyplatiť taxy za rok 2015, dostávajú k tomu poukážku s uvedenou
sumou. Uhradia poukážkou alebo prevodom do 31.01.2016.
Poplatok pre odberateľov ACAC je 6,50 €. Farnosti platia po 10,- € z dôvodu príloh pre
farnosti. Dp. farári uhradia za svojich kaplánov á 6,50 z farského fondu spoločnou
poukážkou alebo bankovým prevodom. Poplatok vyplaťte do 15.05.2016. Neuhrádzajú:
biskupské úrady a kňazi dôchodcovia mimo duchovnej správy.
VI. Finančná uzávierka
Do 15. januára 2016 dp. farári/farskí administrátori predložia dp. dekanovi na
kontrolu účtovné doklady, Denník príjmov a výdavkov za rok 2015 taktiež Výkaz
o hospodárení v dvoch vyhotoveniach a archiváciu z programu Step na CD nosiči.
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Dekani predložia účtovné doklady za rok 2015 spolu s archiváciou na CD nosiči
ekonomickému oddeleniu najneskôr do 28.01.2016. Tiež doručia Výkazy o hospodárení
farností (v dvoch vyhotoveniach) a CD nosiče s archiváciou uzávierky všetkých farností
svojho dekanátu.
Výkaz o hospodárení za rok 2015 – si každý vytlačí priamo z programu.
V nutnom prípade je uverejnený na: www.ke-arcidieceza.sk/dokumenty/formulare/, v sekcii
„Ekonomické“; alebo požiadajte oň na: jencik@abuke.sk alebo telefonicky na: 055/6828 234.
VI. Upozornenie
Pripomíname povinnosť od 1.1.2016 účtovať o príjmoch a výdavkoch v programe Step.
Filiálky s daňovými príjmami nech účtujú v roku 2016 ešte v samostatnom účtovníctve.
Filiálky, ktoré nemajú daňové príjmy (napr. nájom, predaj majetku), sú povinné účtovať
v účtovníctve farnosti ako samostatné stredisko.
18. ŠTATISTICKÉ

VÝKAZY A FORMULÁRE

I. Vo farnosti
Farári/farskí administrátori majú v závere kalendárneho roka 2015 oboznámiť
veriacich so súhrnným prehľadom o živote farnosti, ktorý má obsahovať správu
o duchovno-pastoračnej oblasti a tiež finančné vyúčtovanie z darov, ktoré venovali Cirkvi
(kán. 1287 § 2), príjmy, výdaje a zostatok (aspoň tie najhlavnejšie položky). Koncoročné
vyúčtovanie je potrebné pripraviť s farskou ekonomickou radou. Odporúčame štatistiky
a vyúčtovanie uviesť aj vo farskom bulletine.
II. Dekanovi odovzdať do 15.01.2016
a) Vyplnený štatistický výkaz / tlačivo v prílohe
b) Žiadosť o biskupskú službu (požehnanie kostola, birmovka, odpust a pod.)
c) Svedectvo o odslúžených 15 sv. omšiach a milodar za ne a tiež za binačné
d) Kópiu krstnej matriky – opis krstov za rok 2015
19. KATECHÉZA
Kňazi, ktorí vyučujú náboženstvo na školách majú do 30. 11. 2015 zaslať e-mailom
Evidenčný list učiteľa N/NV na Diecézny katechetický úrad, ak tak doteraz neurobili.
20. DEKANSKÁ PORADA
Oznamujeme vdp. dekanom, že 28.01.2016 o 10:00 bude dekanská porada na ABÚ.
Do 20.01.2016 za svoj dekanát doručia kancelárii ABÚ štatistické výkazy, žiadosť
o biskupskú službu, intenčné a kópie krstnej matriky.
Požehnané sviatky Narodenia Pána,
veľa Božích milostí, pokoja, zdravia a radosti v celom Novom roku.

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