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1. ÚVODNÉ SLOVO  

 
 
Drahí bratia kňazi,  

 

v tomto roku si pripomíname 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. Na 
arcidiecéznej púti v Obišovciach 1. októbra 2017 zasvätím našu arcidiecézu 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Je mojim želaním, aby sa ešte predtým vo vhodný 
deň uskutočnilo zasvätenie v každej farnosti.  

 
Po dekanátoch budú putovať sochy Fatimskej Panny Márie. Prítomnosť sochy vo 

farnosti je vhodným okamihom k vykonaniu zasvätenia, ktorému má predchádzať 
modlitba posvätného ruženca. Nezabudnime veriacich k tomuto úkonu pripraviť 
príhovormi, duchovnými povzbudeniami, a podľa možnosti aj duchovnou obnovou. 
Schválený text zasvätenia farnosti dostávate v prílohe.  

 
Každú prvú sobotu od mája do októbra sa konajú Fatimské soboty v diecéznej svätyni 

na pútnickom mieste v Obišovciach. V koordinácii s miestnym farárom ich pripravia 
dekanáty: Lipany (mesiac máj), Michalovce (jún), Vranov nad Topľou (júl), Humenné 
(august), Košice – stred (september – v katedrále), Prešov – Solivar (október). Ostatné 
dekanáty a ich farnosti sa spoluúčastnia podľa stanoveného rozpisu.  

 
Fatimské výročie je pre nás všetkých, kňazov a našich veriacich, príležitosťou 

k bližšiemu oboznámeniu sa s fatimským posolstvom a k prehĺbeniu úcty 
k Preblahoslavenej Panne Márii. Ona naďalej zostáva pre nás kňazov láskavou, 
dobrotivou a starostlivou Matkou. Každodenne sa dávajme do jej ochrany, vzývajme ju 
o pomoc a nasledujme ju v jej čnostiach a v jej vzťahu s Ježišom Kristom.  

 
 
Denne na vás pamätám pri modlitbe svätého ruženca.  

 
 
 
 

arcibiskup 
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2. VÝROČIE FATIMSKÝCH ZJAVENÍ 

V tomto roku si pripomíname sté výročie fatimských zjavení Panny Márie trom deťom 
Lucii, Hyacinte a Františkovi. V sanktuáriu v Obišovciach budú nasledujúce slávenia: 

dátum čas pripravuje dekanát spoluúčasť dekanátov 
6.5.2017 9:00 Lipany Sabinov, Bardejov 
3.6.2017 9:00 Michalovce Sobrance, V. Kapušany, Moldava n/B 
1.7.2017 9:00 Vranov nad Topľou Snina, KE – východ, KE – západ, TF a KS 
5.8.2017 9:00 Humenné Stropkov, Trebišov, KE - juh 
2.9.2017 9:30 KE – stred v katedrále všetky dekanáty - rekolekcie 

1.10.2017 10:30 arcidiecézna púť všetky dekanáty - zasvätenie NSPM  
7.10.2017 9:00 Prešov - Solivar Prešov I, Prešov II 

3. SPOVEDNÁ FAKULTA 

Svätý Otec František udelil v apoštolskom liste Misericordia et misera (bod 12) všetkým 
kňazom právomoc udeliť kajúcnikovi absolúciu od cenzúry exkomunikácie, do ktorej 
upadol spáchaním hriechu dokonaného umelého potratu (por. kán. 1398 CIC). Tým sú 
zrušené všetky predchádzajúce ustanovenia. Uvedená absolúcia od exkomunikácie sa 
udeľuje pred sviatostným rozhrešením. Pretože nejde o sviatosť, je možné túto absolúciu 
formulovať aj vlastnými slovami, pokiaľ jej zmysel zostane zachovaný.  

Potrat je ťažký hriech, lebo ukončuje nevinný život. Avšak, Svätý Otec zdôrazňuje, že 
nejestvuje žiadny hriech, ku ktorému by nemohlo preniknúť Božie milosrdenstvo a zničiť 
ho, pokiaľ nachádza kajúce srdce ochotné zmieriť sa s Otcom. Kňaz má byť ochotný 
sprevádzať veriaceho na ceste pokánia.  

4. ZMENY V CIC 

V uplynulých rokoch došlo k doplneniu a k zmenám v texte niektorých kánonov CIC.  
1. Ján Pavol II., Ad tuendam fidem: kán. 750  a kán. 1371 
2. Benedikt XVI., Omnium in mentem: kán. 1008,  kán. 1009,  kán. 1086,  kán. 1117,  kán. 1124 
3. František, De concordia inter Codices: kán. 111, kán. 112, kán. 535, kán. 868, kán. 1108,  

kán. 1109, kán. 1111, kán. 1112, kán. 1116, kán. 1127 
4. František, Mitis iudex: kánony týkajúce sa procesu na vyhlásenie manželskej nulity. 

V prílohe posielame neoficiálny preklad zmenených kánonov vo formáte, aby ste si 
mohli nové znenie nalepiť do svojho Kódexu. 

5. KOLÉGIUM KONZULTOROV 

O. arcibiskup menoval od 30.01.2017 na obdobie piatich rokov kolégium konzultorov: 

Mons. Marek Forgáč biskup – generálny vikár 
Mons. Peter Holec súdny vikár 
Vdp. Ferdinand Jurčišin dekan – farár 
Vdp. Juraj Jurica výpomocný  duchovný 
Mons. Juraj Kamas kancelár 
Vdp. Štefan Novotný rektor kňazského seminára 
Vdp. Jozef Ondovčák farár – kanonik 
Mons. Zoltán Pásztor biskupský vikár 
Dp. Ján Urban moderátor – riaditeľ ABÚ 
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6. ZBIERKA NA CHARITU  

V prvú pôstnu nedeľu, 5. marca 2017, sa koná jarná zbierka na charitu. Arcidiecézna 
charita pomáha rodinám v núdzi, osamelým seniorom, chorým jednotlivcom i deťom, 
sprevádza zomierajúcich pri odchode do večnosti. V prílohe k tomu dostávate list. 

7. ZA ŽIVOT 

V roku 2017 v našej arcidiecéze budú v mesiaci marec slúžené sv. omše na úmysel: 
„Za šírenie kultúry života, požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny“ podľa uvedeného 
prehľadu. Odporúčame aj iným kňazom, aby sa pridali k tejto duchovnej aktivite. 

1. Trebišov  17. Snina 
2. Lipany  18. Stropkov 
3. Vranov nad Topľou  19. Košice - sv. Gorazd 
4. Kostoľany nad Hornádom  20. Mons. Bernard Bober 
5. Prešov – sv. Mikuláš  21. Humenné 
6. Prešov – sídl. III  22. Prešov - Solivar 
7. Moldava nad Bodvou  23. Mons. Bernard Bober 
8. Košice - stred  24. Mons. Bernard Bober 
9. Bardejov  25. Jozef Kmec 
10. Seňa  26. Mons. Marek Forgáč 
11. Košice - západ  27. Ján Urban 
12. Sabinov  28. Mons. Zoltán Pásztor 
13. Sobrance  29. Mons. Marek Forgáč 
14. Michalovce  30. Mons. Bernard Bober 

15. Veľké Kapušany  31. Mons. Bernard Bober 

16. Ján Urban    

8. ZELENÝ ŠTVRTOK 

Na Zelený štvrtok 13. apríla 2017 budú v katedrále pri sv. omši o 9:30 hod.  posvätené 
oleje: krizma, olej katechumenov a olej chorých. Tento deň je aj dňom spoločenstva kňazov 
so svojím diecéznym biskupom. Pozývame všetkých spolubratov, aby sa zúčastnili 
sv. omše a obnovili si kňazské záväzky.  

Na sv. omšu do katedrály pozvite rehoľníkov, rehoľnice, miništrantov a veriacich 
svojej farnosti. Kňazi, ktorí sa z veľmi vážneho dôvodu nemôžu zúčastniť, nech si obnovia 
svoje sľuby súkromne. Po skončení sv. omše dp. dekani prevezmú posvätné oleje pre svoj 
dekanát. Farári si prevzatie olejov dohodnú s dp. dekanom; oleje sú grátis.   

Parkovanie na fare a v  seminári je kapacitne veľmi obmedzené, preto je potrebné 
parkovať v centre mesta. Upozorňujeme na spoplatnenie parkovného.  

Kňazi a diakoni prídu najneskôr o 9:15 hod; štóla bielej farby. Do katedrály ideme 
všetci spoločne v sprievode z ABÚ o 9:25.  

Ornáty si oblečú kňazi-jubilanti, ktorí k tomu dostanú osobitnú pozvánku, kanonici 
a členovia diecéznej kúrie. Dp. dekani budú v albe a štóle. 
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9. HORA COMPETENS 

Veľký piatok: je voľný deň, obrady majú byť popoludní a nie až večer. 

Biela sobota: slávenie veľkonočnej vigílie nie je popoludňajšou slávnosťou. „Všetky 
obrady veľkonočnej vigílie sa konajú v noci. Nech nezačínajú pred začiatkom noci a skončia pred 
nedeľným svitaním. Toto pravidlo má byť vykladané doslovne. Odmietajú sa opačné a nesprávne 
spôsoby a zvyklosti, ktoré sa vyskytovali.“ (Kongregácia pre bohoslužbu a sviatosti: Príprava 
na veľkonočné sviatky a ich slávenie, čl. 78.). Veľkonočná vigília sa má začať najskôr po 
západe slnka. V Košiciach slnko zapadá v sobotu 15. apríla 2017 o 19:24 hod.  

10. ZBIERKA BOŽÍ HROB 

Po obradoch Veľkého piatku a na Bielu sobotu do začiatku vigílie je zvykom mať „Boží 
hrob“, kde veriaci zotrvávajú na modlitbách a uvažujú o Ježišovom umučení a smrti, 
uctievajú si kríž. Zbierka pri Božom hrobe je prejavom solidarity s kresťanmi vo Svätej 
zemi. Získané prostriedky slúžia na udržovanie posvätných miest vo Svätej zemi. Zbierku 
odošlite na účet ABÚ 243512/0200; variabilný symbol 91002. 

11. POĎAKOVANIE 

I. Boží hrob 
Kongregácia pre východné cirkvi nám listom zo dňa 2.12.2016 vyslovuje vďačnosť za 

zbierku v našej arcidiecéze pre Svätú Zem, ktorú konáme pod názvom „Boží hrob“.  
Z Košickej arcidiecézy sme odoslali 75.498,76 €.  

II. Dobročinné diela Svätého Otca 
Štátny sekretariát nám zaslal list z 9.01.2017, v ktorom ďakuje veriacim našej arcidiecézy 

za zbierku Dobročinné diela Svätého Otca vo výške 42.198,60 €, ktorú sme poslali na podporu 
apoštolskej činnosti Najvyššieho veľkňaza Františka.  

Je vhodné, aby ste poďakovania tlmočili svojim veriacim. 

12. MLÁDEŽ 

I. ADSM 
Arcidiecézne stretnutie mládeže sa uskutoční 22. apríla 2017 (sobota) v Prešove: 
9:00 začiatok v športovej hale HA  11:30 workshopy na Gymnáziu sv. Moniky 
13:30 sv. omša v konkatedrále   Prihlasovanie na www.premladez.sk. 

 

II. Stretnutie miništrantov 
ACM a farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove organizujú stretnutie miništrantov 

MIKE2017 v sobotu 20.05.2017 vo farnosti Kráľovnej pokoja, Prešov – Sídlisko III. 
Program: 

9:00 registrácia miništrantov pred kostolom 
10:00 sv. omša s otcom biskupom 
11:00  interview s biskupom 
12:00 Anjel Pána, obed 
12:30  športové popoludnie, tombola, prekvapenie 
15:00  záver 

Kontakt: Marek Rojak ACM 0903 934 561 
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13. DO KŇAZSKÉHO SEMINÁRA 

Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach. 
Žiadosť o prijatie je potrebné poslať do 31. marca 2017 na adresu:  

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 042 03 Košice. 
K žiadosti je potrebné pripojiť motivačný list, v ktorom kandidát objasní dôvody, pre 

ktoré sa hlási do seminára. Termíny pohovorov pre prijatie do kňazského seminára budú 
oznámené individuálne. Detailnejšie informácie sú na internetovej stránke www.kske.sk. 
Zároveň je potrebné prihlásiť sa na štúdium na Teologickej fakulte v Košiciach.  

14. TEOLOGICKÁ FAKULTA 

I. Katolícka teológia, náuka o rodine, sociálna filozofia, sociálna práca a učiteľstvo 
Podmienky prijatia v roku 2017/18: Pre bakalársky  spojený stupeň úplné stredné 

vzdelanie. Pre magisterský stupeň ukončené bakalárske štúdium. Rešpektovanie 
katolíckeho ducha univerzity. Termín podania prihlášky: do 30.04.2017. Je potrebné vypísať 
aj elektronickú prihlášku na adrese: http://e-prihlaska.ku.sk Ďalšie informácie: 
www.ku.sk. Termín prijímacieho konania: 19.06.2017 a 21.06.2017  

II. Akademicko-formačný program o ľudskej láske 
Teologická fakulta KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu otvárajú 

v Košiciach 1. semestrálny akademicko-formačný program o ľudskej láske v učení Cirkvi 
určený pre študentov, pracujúcich, snúbencov, manželov, seminaristov aj zasvätených. 
Stretnutia prebiehajú seminárnou metódou v týždenných intervaloch. Cieľom programu je 
priblížiť učenie Cirkvi o láske, sexualite, manželstve, panenstve a plodnosti. Ďalšie 
informácie a prihláška na www.teologiatela.sk 

15. PRÍPRAVA NA MANŽELSTVO 

Komisia pre pastoráciu rodín ponúka víkendový Kurz prípravy na manželstvo pre 
snúbenecké páry zvlášť tie, ktoré nemôžu absolvovať prípravu vo farnosti. Kurzy budú 
v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch v termínoch: 

od piatka 28.04.2017 (začína večerou) do pondelka 1.05.2017  
od piatka 5.05.2017 (začína večerou) do pondelka 8.05.2017 (kurzy končia obedom) 

Snúbenci majú zabezpečený nocľah (oddelene muži a ženy) a stravu; cena za 
ubytovanie a stravu podľa cenníka penziónu. Ďalšie informácie a prihlasovanie na: 
www.domanzelstva.sk.  

16. KATECHÉZA 

I. Podpora katechézy 
Diecézny katechetický úrad sa uchádza o  2% z dane na podporu svojej činnosti. 

Prispieť môžu fyzické aj právnické osoby. Údaje, ktoré je potrebné uviesť v tlačive 
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%:  

IČO/SID: 31975780;   Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi 
Názov: Diecézny katechetický úrad Košickej arcidiecézy,  
Sídlo - Ulica: Hlavná  Súpisné/orientačné číslo: 28  PSČ: 041 83 Obec: Košice 

Tlačivo je aj na stránke DKÚ www.dku-ke.rimkat.sk.   

  

http://www.ku.sk/
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II. Odborná formácia učiteľov náboženstva 
Diecézny katechetický úrad organizuje v 2. polroku dva metodické semináre na tému: 

Práca so špecifickými cieľmi v predmete náboženstvo/náboženská výchova 17.03.2017 
Edukácia rómskych žiakov v predmete náboženstvo/náboženská výchova   12.03.2017 

Viac info na: www.dku-ke.rimkat.sk. 

17. DOMINIKÁNSKY KOSTOL V KOŠICIACH 

Dominikánsky kostol Nanebovzatia Panny Márie bol duchovne pričlenený k pápežskej 
bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Dekrétom Apoštolskej penitenciárie 
(Prot. N. 937/16/I) zo dňa 5. októbra 2016 bola udelená možnosť získať plnomocné 
odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel 
Svätého Otca) tým veriacim, ktorí sa v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach 
zúčastnia na posvätných bohoslužbách, alebo sa aspoň pomodlia Otče náš a Vyznanie viery:  

a) 5. augusta – výročie posvätenia hlavnej mariánskej baziliky v Ríme 
b) 15. augusta – titulárny sviatok kostola – Nanebovzatie Panny Márie 
c) v deň všetkých liturgických slávností Bohorodičky Panny Márie 
d) raz ročne v deň, ktorý si slobodne vyberie každý veriaci 
e) vždy, keď niekto zo zbožnosti navštívi tento kostol v skupine pútnikov 

18. PERSONALIA 

Dp. KURIŠKO Peter uvoľnený z funkcie notára Metropolitného súdu v Košiciach 
k 31.12.2016 (1302/16) 

Mons. ČIŽMÁR Marián duchovný správca Pastoračného centra v Stakčíne preložený 
za výpomocného duchovného Snina – Svätý Kríž od 1.02.2017 (33/17) 

Dp. DRONZEK Jozef zrieknutie sa členstva v Komisii pre pastoráciu rodín  (48/17) 
Dp. JANIČ Anton menovaný za člena Komisie pre pastoráciu rodín  (47/17) 
Dp. RENDEŠ Juraj zrieknutie sa členstva v Presbyterskej rade (3/17) 
Dp. NOVÁK Peter ustanovenie za člena Presbyterskej rady (4/17) 
P. KENTOŠ Ondrej, OSPPE preložený z komunity vo Vranove n/T k 1.03.2017 

19. ZMENY V ADRESÁRI 

Mons. Marián Čižmár: Janka Kráľa 1004/6, 069 01 Snina  
0918/496 734, cizmarian53@gmail.com 

20. FOND NA OCHRANU CIRKEVNÉHO MAJETKU 

Prílohou obežníka sú šeky na úhradu príspevkov do Fondu na ochranu cirkevného 
majetku, ktoré je potrebné zaplatiť do 31. marca 2017. 

 
 
 

  Mons. Bernard  BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
  Mons. Juraj KAMAS 

  kancelár 
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