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1. ÚVODNÉ SLOVO  

 
Bratia kňazi,  

 
 

na Arcibiskupskom úrade máme obraz Božského Srdca Ježišovho na pamiatku 
zasvätenia našej miestnej cirkvi, ktoré bolo pred 80-timi rokmi, 4. – 5. júna 1938. 
V jednotlivých farnostiach pretrváva živá úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu zvlášť 
prostredníctvom prvých piatkov vo vedomí prísľubu, ktorý dostala sv. Margita Alacoque, 
že bez Božej milosti nezomrú tí, ktorí počas deväť prvých piatkov po sebe pristúpia 
k svätému prijímaniu. Sami môžete byť svedkami toho, ako naši veriaci spolu s vami na 
láske Božského Srdca Ježišovho zapaľujú a prehlbujú svoju lásku k Bohu i k ľuďom.  
 

Srdce Ježišovo je prameň života a svätosti, je plné dobroty a láskavosti aj pre nás 
kňazov. Preto sa pridávame k zvolaniu: „Pretvor naše srdce podľa svojho Srdca.“ Mesiac 
jún, tradične spojený s úctou k Božskému Srdcu spolu s jeho sviatkom, a tiež kňazské 
vysviacky, tak nové ako aj pripomenutie si vlastnej, je pre každého z nás výzvou 
zamyslieť sa nad svojím kňazským srdcom. Nikdy nemôžeme plne dosiahnuť kvality 
Srdca nášho Majstra. To však neumenšuje naše každodenné úsilie, aby to naše srdce, 
ľudské aj kňazské, bolo v poriadku so správnym duchovným tepom a aby ho 
charakterizovali vlastnosti ako je dobrota, láskavosť, nežnosť, milosrdenstvo.  

 
Tieto vlastnosti sú úzko späté s osobným úsilím o svätosť života a majú byť viditeľné 

v pastoračnej službe. Skúsme prehodnotiť tú svoju. Hľadať rezervy a vylepšenia, pridať 
odprosenie a znovu urobiť svoje zasvätenie – pred Sviatosťou Oltárnou.  

 
Úprimný a dôverný prístup k Božskému Srdcu Ježišovmu a svojmu vlastnému sa stáva 

podkladom, aby starší sme boli príkladom pre mladších, farári pre svojich kaplánov 
a vzájomne sa dokázali lepšie chápať a podržať.  

 
Niektorí ste dostali dispozíciu na nové miesto. Ďakujem, že ste ju prijali a tiež za to, že 

sa budete usilovať na novom mieste pôsobiť s novým zanietením. 
 
Všetkým vám bratia ďakujem za službu, ktorá je spojená práve s prvými piatkami. 

K tomu pridávam vďačnosť za vaše úsilie v katechéze, tak školskej ako aj farskej, prajem 
vám príjemnú a osviežujúcu letnú dovolenku a spoločne s vami sa teším na mimoriadnu 
udalosť - blahorečenie Božej služobnice Anny Kolesárovej. Už teraz vám a vašim veriacim 
ďakujem za duchovnú prípravu a každú pomoc poskytnutú pre túto slávnosť.  

  
 
 
 
 

arcibiskup 
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2. BLAHOREČENIE ANNY KOLESÁROVEJ 

Božia služobníčka Anna Kolesárová, ktorá si zachovala nevinnosť a ktorú v závere 
druhej svetovej vojny zastrelil vojak sovietskej armády, bude vyhlásená za blahoslavenú 
v Košiciach 1. septembra 2018 na Štadióne TJ Lokomotíva na Čermeľskej ceste v Košiciach. 
Svätý Otec František delegoval na obrad blahorečenia Angela kardinála Amata, ktorý bol 
prefektom Kongregácie pre kauzy svätých počas procesu blahorečenia. 

I. Životopis 
Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom. Bola pokrstená 

15. júla 1928 vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa v Pavlovciach nad Uhom. Sviatosť 
birmovania prijala 14. mája 1938, krátko predtým pristúpila k prvému sv. prijímaniu. Keď 
mala trinásť rokov, zomrela jej mama Anna - 14. mája 1942. Po jej smrti žila jednoducho  
a skromne so svojím otcom Jánom a starším bratom Michalom. Prevzala na seba 
povinnosti v domácnosti, ktoré si svedomito plnila. Anna pravidelne chodievala do 
kostola na bohoslužby a pobožnosti, pristupovala k sviatostiam. Rada sa modlievala svätý 
ruženec. 

Druhá svetová vojna podstatne zasiahla do jej života. V stredu 22. novembra 1944 
večer prechádzali cez ich dedinu vojská Červenej armády. Pri prehliadke domov vošiel 
opitý sovietsky vojak do pivnice pod kuchyňou, kde sa skrývala šestnásťročná Anna so 
svojou rodinou a ostatnými ľuďmi. 

Otec požiadal dcéru, aby pre vojaka pripravila niečo na jedenie, no ten začal mladé 
dievča obťažovať a naliehať, aby sa mu oddala. Ona však napriek hrozbám, že ju zastrelí, 
odmietla a volila si radšej smrť. Vytrhla sa mu z rúk a utekala naspäť do pivnice. 
Nahnevaný vojak sa ponáhľal za ňou, namieril zbraň a zakričal, aby sa rozlúčila s otcom. 
Hneď nato svoju hrozbu pred očami jej otca uskutočnil a vypálil dve rany.  

Zomrela 22. novembra 1944 pri zvolávaní svätých mien Ježiša, Márie a Jozefa.  
Kvôli neutíchajúcim bojom v dedine bola pochovaná potajomky na druhý deň 

23. novembra 1944 neskoro večer a bez kňaza. Pohrebné obrady dodatočne vykonal 
vtedajší farár Anton Lukáč až 29. novembra 1944. Po cirkevnom pohrebe do matriky 
zomrelých zapísal poznámku: hostia sanctae castitatis (hostia svätej čistoty). Do farskej 
kroniky v Pavlovciach nad Uhom dopísal, že Annu vo chvíľach, keď odvážne a bez 
zaváhania bránila svoju čistotu, posilňoval eucharistický Kristus, lebo krátko predtým 
pristúpila k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu. 

II. Chronológia procesu blahorečenia 
3. júla 2004 na podnet mladých ľudí zaujímajúcich sa o príbeh Anny Kolesárovej sa 

rozhodnutím o. arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča začal proces prípravy blahorečenia. 
Za postulátora bol vymenovaný Mons. JCDr.  Bartolomej Gábor, PhD., neskôr Dr. 

Andrea Ambrosi v Ríme. Za vicepostulátora JCDr. JUDr. Juraj Jurica. Boli zriadené dve 
komisie – teologická a historická – ktoré mali život Anny Kolesárovej posúdiť z týchto 
dvoch uhlov pohľadu. V súlade s inštrukciou Kongregácie pre kauzy svätých sa začali 
zhromažďovať svedectvá a dôkazy o čnostnom živote. 

14. februára 2012 bola ukončená diecézna fáza procesu blahorečenia ďakovnou svätou 
omšou v katedrále sv. Alžbety v Košiciach, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, 
arcibiskup - metropolita, Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup, Mons. Stanislav Stolárik, 
pomocný biskup a kňazi za prítomnosti veriacich a mladých, ktorí zaplnili katedrálu. 

Po svätej omši vicepostulátor procesu blahorečenia Juraj Jurica oboznámil prítomných 
s procesom blahorečenia Anny Kolesárovej a o odovzdaní materiálov tejto kauzy do Ríma. 
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6. marca 2018 Svätý Otec František pri osobnej audiencii prefekta kongregácie Angela 
kardinála Amata SDB dal súhlas na vydanie dekrétu Kongregácie pre kauzy svätých 
potvrdzujúceho mučeníctvo Božej služobníčky Anny Kolesárovej, čím sa otvorila priama 
cesta k jej blahorečeniu. 

III. Pastiersky list 
je prílohou obežníka. Prečítajte ho v nedeľu 10. júna 2018. V kostoloch, kde je v danú 

nedeľu odpustová slávnosť, sa môže pastiersky list prečítať v nedeľu 17. júna 2018. 

IV. Pokyny a usmernenia 
V deň blahorečenia 1. septembra 2018 bude vstup na štadión od 6.00 hod. Program 

začne od 7.00 hod. a potrvá do popoludňajších hodín. 
Kapacita štadióna ponúka miesta na sedenie v sektoroch pre veriacich, na ktoré sa 

budú vydávať miestenky na základe registrácie. Na trávnatej ploche budú sektory na 
státie, kde bude vstup bez miestenky. Hostia, kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry budú mať 
zabezpečené sedenie na ploche na základe registrácie.  

Zaregistrovať sa je možné do 31. júla 2018.  
Registračné formuláre a bližšie informácie na stránke: www.annakolesarova.sk  

Pre kňazov 
Vaše zaregistrovanie sa je nevyhnutné kvôli predbežnému počtu koncelebrantov  

a zabezpečeniu miesta v sektore kňazov. Na slávnosť si doneste albu, štólu budete mať 
prepožičanú v sakristii. Po skončení slávnosti ju vráťte späť. Ktorí môžete pred slávnosťou 
poslúžiť spovednou službou od 7.00 hod. do 10.00 hod. na vopred vyhradených miestach 
na štadióne, vyznačte to vo formulári. Povzbuďte svojich veriacich, aby si sviatosť 
zmierenia vykonali vo svojich farnostiach pred slávnosťou. 

Ak viete o ďalších kňazoch, ktorí sa chystajú na slávnosť blahorečenia,  informujte ich 
o potrebe registrácie. Ak tak neurobia, bez celebretu nebudú môcť koncelebrovať  
a nebudú mať miesto v sektore pre kňazov. 

Na zabezpečenie slávnosti budeme potrebovať aj dobrovoľníkov. Ak máte ochotných 

ľudí, za ktorých sa viete zaručiť, povzbuďte ich, aby sa prihlásili cez formulár pre 

dobrovoľníkov. Info na dobrovolnici@blahorečenie.sk. 

Pre farnosti 
Žiadame registráciu farností, spoločenstiev alebo organizovaných skupín kvôli 

predbežnému počtu pútnikov, organizačnému zabezpečeniu parkovania a rozdeleniu 
miesteniek na sedenie v hľadisku štadióna. Farnosť/spoločenstvo/skupinu nech prihlási 
jedna kontaktná osoba (môže to byť aj laik) s uvedením počtu pútnikov. Po ukončení 
registrácie (po 31. júli) budeme týmto kontaktným osobám pomerným spôsobom 
distribuovať miestenky na sedenie. Všetci pútnici sú vítaní, aj keď nie každému vieme 
zabezpečiť sedenie v sektoroch.  

V deň slávnosti bude doprava s istými obmedzeniami a k štadiónu sa nebude možné 
dostať osobnými autami alebo autobusmi. Z toho dôvodu bude zabezpečená kyvadlová 
doprava zo záchytných parkovísk. Po registrácii dostane zodpovedná osoba spätný mail  
s organizačnými pokynmi do 15. augusta 2018. 

Propagačné materiály k blahorečeniu budú v júni distribuované na dekanské úrady, kde 
si ich môžete pre farnosť vyzdvihnúť v potrebnom množstve. V prípade akýchkoľvek 
otázok sa obráťte na sekretariát blahorečenia blahorečenie@abuke.sk, 0948/321 220.  
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3. ARCIDIECÉZNE CENTRUM PRE RODINU V KOŠICIACH 

Od 19. marca 2018 je zriadené Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach. Jeho 
cieľom je v spolupráci s Arcibiskupským úradom a jednotlivými farnosťami prispieť 
k lepšej pastoračnej starostlivosti o manželstvo a rodinu. Zodpovednosť za činnosť 
Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach má jeho riaditeľ ThLic. Peter Fogaš (140/18). 

4. JUBILEJNÝ ROK SV. ALOJZA 

Apoštolská penitenciária na základe špeciálneho mandátu Svätého Otca Františka 
udelila možnosť získania plnomocných odpustkov pre jubilejný rok 450. výročia 
narodenia sv. Alojza Gonzagu (1568 – 1591), patróna mládeže a študentov – od 9.03.2018 
do 9.03.2019 pre všetky chrámy jemu zasvätené. 

V našej arcidiecéze máme sv. Alojzovi zasvätený farský kostol v Podhoranoch. 
Podmienky pre získanie odpustkov:  
návšteva chrámu sv. Ignáca na Campo Martio v Ríme, kde sú relikvie sv. Alojza, 
alebo akéhokoľvek iného chrámu, ktorý je zasvätený úcte sv. Alojza 

s nábožnou účasťou na posvätnom obrade alebo nábožnom skutku, zotrvanie istého času 
v duchovnom rozjímaní pred obrazom sv. Alojza, ktoré sa má zakončiť Modlitbou Pána, 
Vyznaním viery a vzývaním Panny Márie, sv. Ignáca a sv. Alojza, za obvyklých 
podmienok (sviatostné vyznanie hriechov, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého 
Otca). Odpustky sa môžu získať raz za deň, aj pre duše v očistci. 

Veriaci, ktorým prekáža staroba alebo choroba, môžu získať úplné odpustky, ak sa 
odvrátia od náklonnosti k hriechu a vzbudia si úmysel, splnia tri obvyklé podmienky, 
najvhodnejšie pred nejakým svätým obrazom, duchovne spojení s jubilejnými sláveniami, 
recitujú vyššie uvedené modlitby a obetujú svoje bolesti alebo ťažkosti vlastného života.  

5. POSVÄTNÝ STAV 

Udelenie diakonátu bude 15.06.2018 a vysviacka novokňazov 16.06.2018 v katedrále 
o 10.00 hod. Účasť kňazov na týchto slávnostiach je prejavom vďačnosti voči Pánu Bohu  
a  spolupatričnosti i účasti na Kristovom kňazstve. 

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Upozorňujeme, že od 25.05.2018 platí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „nariadenie“) a zároveň nadobudne účinnosť 
nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“). Vzhľadom na vyššie 
uvedené vás žiadame o dôsledné dodržiavanie povinností v zmysle nariadenia a zákona  
o ochrane osobných údajov.  

Zodpovedná osoba pre poskytovanie informácií v súvislosti s ochranou osobných 
údajov za všetky diecézy na Slovensku je zverejnená na web stránke Konferencie 
biskupov Slovenska www.kbs.sk v sekcii „Ochrana osobných údajov“.  

K celému nariadeniu dostávate podklady v  prílohe, ktoré si preštudujte a uveďte do 
praxe. Celá dokumentácia je zverejnená aj na našej webstránke www.ke-arcidieceza.sk  
v sekcii „Dokumenty“ a na stránke www.gdpr.kbs.sk  
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7. MLÁDEŽ 

I. Apka – Animátorská prípravka (1. – 6.07.2018) 
Týždňovka pre mladých od 15 rokov, ktorí chcú pomáhať vo farnosti či spoločenstve 

so stretkami, akciami, tábormi a podobne. Základnými témami sú Kerygma, 
sebapoznanie, sebaprijatie, komunikácia a základy teórie spoločenstva. Cena do 15. júna 
2018 je 39 €. Pre súrodencov je cena 35 €. Prihlasovanie a info na www.premladez.sk. 

II. Pešia púť z Košíc do Levoče 6. – 8.07.2018  
Odchod  6.7.2018 o 5.30 hod. od Katedrály sv. Alžbety. Info na www.putujeme.sk. 

III. P 18 - Národné stretnutie mládeže v Prešove (26. – 29.07.2018) 
Prihlasovanie trvá do 1. júla na www.narodnestretnutiemladeze.sk.  

IV.  Frekvencia  
ACM organizuje pešiu púť z Prešova do Levoče ako poďakovanie za prázdniny 

a zároveň vyprosenie Božej pomoci do nastávajúceho školského roka. Termín a ďalšie 
informácie na www.premladez.sk.  

V. ADAŠ – Arcidiecézna animátorská a dobrovoľnícka škola 
Od septembra otvárame nový ročník animátorskej školy s rozšírením aj na 

dobrovoľníkov (neanimátorov). Určená je mladým, ktorí tohto roku dovŕšia 17 rokov. 
Úspešní absolventi získajú certifikát KBS aj štátom uznaný certifikát Ministerstva školstva. 
Kurz sa skladá z 12-tich tematických víkendov v priebehu približne dvoch rokov. Témy 
a ďalšie informácie nájdete na www.premladez.sk  

VI. Futsalový turnaj 
Na jeseň (október/november) pripravujeme ako každoročne arcidiecézny futsalový 

turnaj. Viac informácií nájdete na stránke www.premladez.sk v priebehu septembra. 

8. EKONOMICKÉ 

I. Finančné prostriedky 
V súlade so Zásadami hospodárenia a správy cirkevného majetku majú byť finančné 

prostriedky farnosti a filiálok uložené na bankovom účte (mimo dovoleného hotovostného 
limitu). Bankový účet podlieha kontrole diecézneho  biskupa.  

Je zakázané investovať finančné prostriedky  farnosti a filiálok do nebankových 
subjektov  a ukladať ich na vkladné knižky, resp. termínované vklady  na meno 
fyzickej osoby. 

Rozhodnutie o nakladaní s finančnými prostriedkami vo farnosti ako aj vo filiálkach je 
v kompetencii štatutárneho zástupcu, ktorým je farár alebo administrátor farnosti. 
Niektoré úlohy môže zveriť  laikom, avšak tým sa nezbavuje zákonnej zodpovednosti za 
zverený majetok.  

II. Nákup médií 
V súlade s platnou legislatívou a kánonickým právom je každá farnosť samostatným 

právnym subjektom, ktorý musí viesť účtovníctvo za celý subjekt vrátane filiálok. Z toho  
vyplýva, že každá farnosť je účtovnou jednotkou, ktorá vedie účtovníctvo ako celok. 
V účtovníctve farnosti musia byť premietnuté všetky účtovné prípady účtovnej jednotky. 

Odberateľom médií je farnosť, teda  faktúry za odber médií musia byť vyhotovené  
vždy na farnosť  ako účtovnú jednotku (nie na meno  fyzickej osoby). 
Farnosť však môže mať viacero odberných miest (kostol, farská budova, kostoly na 
filiálkach a pod.)  
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9. PERSONALIA 

Dp. FOGAŠ Peter, kaplán UPC Košice, menovaný aj za riaditeľa Arcidiecézneho centra 
pre rodinu v Košiciach od 19.03.2018 (141/18) a za člena Komisie pre pastoráciu rodín  

Dp. ŠČERBA Stanislav, administrátor farnosti Senné, menovaný za farára farnosti 
Senné od 1.05.2018 (349/18). 

Dp. UHÁĽ Martin, výpomocný duchovný Košice – Myslava, menovaný za farského 
administrátora farnosti Košice – Myslava od 23.03.2018 do 30.06.2018 (335/18; 618/18). 

Od 1.07.2018 
I. Farári  

Dp. BUČKO Peter z farnosti Zborov za farára do farnosti Hažlín (535/18) 
Dp. MAKOVICS Štefan z farnosti Streda nad Bodrogom do farnosti Ruská (540/18) 
Dp. NOVÁK Peter z farnosti Košice – Božie milosrdenstvo do farnosti Zborov (536/18) 
Dp. VRANAI Alfréd z farnosti Veľké Trakany do farnosti Streda nad Bodrogom (541/18) 
Dp. WEISZER Attila z farnosti Ruská do farnosti Veľké Trakany (538/18) 

II. Administrátori  

Dp. FUCHS Matúš, kaplán Humenné I. za administrátora farnosti Plaveč (544/18) 
Dp. GERGEĽ Peter, farár Čičarovce za administrátora farnosti Janík (537/18) 
Dp. HUDÁK Ján, kaplán Ľubiša za administrátora farnosti Košice - Myslava (545/18) 
Dp. LUČKO Martin, kaplán Veľké Kapušany za administrátora farnosti Čičarovce (542/18) 
Dp. PUŠKÁŠ Marcel, kaplán Vranov nad Topľou – sv. František z Assisi za administrátora 

farnosti Čaňa (543/18) 

III. Kapláni  

Dp. BAČO Radoslav, kaplán Stropkov, do farnosti Ľubiša (587/18) 
Dp. BREČKA Martin, kaplán Budkovce, do farnosti Humenné – Všetci svätí (584/18) 
Dp. BUJŇÁK Pavol, kaplán Strážske, do farnosti Sobrance (659/18) 
Dp. DURKAJ Lukáš, kaplán Nižná Šebastová, do farnosti Lipany (586/18) 
Dp. ELIÁŠ Jozef, kaplán Jenkovce, do farnosti Prešov – Solivar (590/18) 
Dp. HARVILIK Dušan, kaplán Moldava nad Bodvou, do farnosti Sačurov (604/18) 
Dp. HREBÍK Martin Matej, kaplán Svidník, do farnosti Raslavice (591/18) 
Dp. JALČÁK Miloš, kaplán Zborov, do farnosti Svidník (593/18) 
Dp. JURAŠKO Ľuboš, kaplán Sobrance, do farnosti Budkovce (660/18) 
Dp. KOVAĽ Adrián, misie Ukrajina, do farnosti Strážske (658/18) 
Dp. KULAN Ján, štúdiá Rím, do farnosti Košice – Božie milosrdenstvo (583/18) 
Dp. LEŠKO Peter, kaplán Sečovce, do farnosti Michalovce – Narodenie P. Márie (588/18) 
Dp. MELKOVIČ Patrik, kaplán Lipany, do farnosti Vranov nad T. – sv. František (594/18) 
Dp. MUCHA Michal, kaplán Michalovce – Narodenie Panny Márie, do farnosti Košice – 

Kráľovná pokoja (582/18) 
Dp. PANČIŠIN Marek, kaplán Raslavice, do farnosti Nižná Šebastová (589/18) 
Dp. POKLEMBA Lukáš, kaplán Košice – Kráľovná pokoja, do farnosti Sečovce (581/18) 
Dp. PRŮŠA Adrián, kaplán Humenné – Všetci svätí, do farnosti Jenkovce (585/18) 
Dp. VAĽKO Jozef, kaplán Sačurov, do farnosti Ruskov (592/18) 
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IV. Rôzne 

Dp. ČECH Pavol, farár farnosti Hažlín, zrieknutie sa úradu farára (534/18) 

Dp. KATRIŇÁK František, farár farnosti Čaňa, prepožičaný pre pastoračnú službu 

v diecéze Youngstown, USA (531/18) 

Dp. NOVÁK Peter, uvoľnený z funkcie vicedekana dekanátu Košice – východ (539/18) 
Dp. REINER Matúš, uvoľnený z funkcie vicerektora Domu Anky Kolesárovej vo Vysokej 

nad Uhom (548/18) 

Dp. SMETANKA Jozef, farár farnosti Plaveč, zrieknutie sa úradu farára (533/18) 

Dp. TAKÁCS Dionýz, administrátor farnosti Janík, kandidatúra benediktínskeho opátstva 

vo Farnborough, Veľká Británia (532/18) 

Dp. TUPTA Tomáš, kaplán farnosti Košice – Božie milosrdenstvo, menovaný za vicerektora 

Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom (547/18) 

V. Zmeny v rehoľných komunitách 

Pallotíni (SAC)  
P. CIERLICKI Artur, kaplán Michalovce, odchádza na iné miesto pôsobenia (606/18) 
P. LASOTA Leonard, menovaný za kaplána Michalovce – Narodenie Panny Márie (607/18) 

10. AKADEMICKÉ HODNOSTI 

Dp. IMRICH Matúš dosiahol 7.06.2017 na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme licenciát 
a akademický titul S.S.L. Blahoželáme. 

11. KURZ PRE ORGANISTOV A KANTOROV V RUŽOMBERKU 

Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 
organizuje v dňoch 1. – 6.07.2018 v Ružomberku kurz pre chrámových organistov 
a kantorov. Záujemcovia si môžu vybrať z týchto špecializácií:  

1. hra na organe   2. dirigovanie zboru   3. gregoriánsky chorál. 
Viac informácií a prihláška na https://khkurk.wixsite.com/katedra  
a v elektronickej forme obežníka. 

12. AKADÉMIA KÁNONICKÉHO PRÁVA V BRNE 

V spolupráci s Katolíckou univerzitou Jána Pavla II. v Lubline plánuje Akadémia 
kánonického práva v Brne otvoriť štúdium licenciátu kánonického práva dištančnou 
formou 3 – 4 dni do mesiaca vo Vranově u Brna.  

V prípade záujmu vyplňte predprihlášku na www.akademie.biskupstvi.cz. Ak bude 
dostatočný počet záujemcov, bude sa v júni pokračovať v jednaní s univerzitou v Lubline 
a Kongregáciou pre katolícku výchovu, aby sa mohlo otvoriť štúdium na jeseň 2019.  

13. KATOLÍCKE ŠKOLY 

Od 1.04.2018 vstúpila do platnosti Inštrukcia pre pastoračnú starostlivosť pre katolícke školy 
v Košickej arcidiecéze, ktorú dostávate v prílohe.  
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14. OBJEDNÁVANIE PRACOVNÝCH ZOŠITOV NÁBOŽENSTVA 

Pracovné zošity je potrebné objednať prostredníctvom formulára na: 
www.pracovnyzosit.sk. Objednávanie bude prebiehať v dvoch kolách:  

Prvé kolo objednávok len do 30.6.2018. Zošity sa budú posielať naraz, najneskôr prvý 
septembrový týždeň. 

Druhé kolo objednávok sa začne až 27.8.2018. Ak chcete mať pracovné zošity od 
začiatku školského roka, neodkladajte si ich objednanie na poslednú chvíľu. 

Poštovné pri objednávke 20 € a viac hradí vydavateľstvo DON BOSCO. Poštovné do 
sumy 20 € je vo výške 2,99 €. 

15. ZMENY V ADRESÁRI 

rkfú Nižný Hrušov: Nám. Jána Pavla II. 40, 094 22 Nižný Hrušov 

16. DOBRÁ NOVINA 2017 

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ďakuje za zapojenie do 23. ročníka Dobrej 
noviny v roku 2017/2018. V našej arcidiecéze sa zapojilo 106 farností a 116 filiálok, 
navštívili 17 180 rodín a vyzbierali 168.122,55 €.  

17. PÚTE – ODPUSTY 

I. Stropkov  
nedeľa 15. júla 2018 o 10.30 sv. omša – Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita 

II. Veľký Šariš 
nedeľa 15. júla 2018 o 10.30 sv. omša – Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup 

III. Gaboltov – celodiecézna púť 
sobota 21. júla 2018 sv. omša 18.00 J. E. Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup 
nedeľa 22. júla 2018 sv. omša 10.30 J. E. Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup 
z Bratislavskej arcidiecézy 

IV. Rómska púť do  Gaboltova 

nedeľa 5. augusta 2018, 16.00 sv. omša – Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita 

V. Púť mužov do Gaboltova 

nedeľa 19. augusta 2018, 16.00 sv. omša – Mons. Mons. Bernard Bober, arcibiskup 
 

Jednotlivé programy sú zverejnené na stránke pútnických miest a www.ke-arcidieceza.sk 

18. PUTOVNÁ KAPLNKA 

V našej arcidiecéze pôsobí od roku 2002 Schönstattské hnutie, ktoré v niektorých 
farnostiach vykonáva Apoštolát putovných kaplniek. K tejto iniciatíve sme vám 
v predchádzajúcom obežníku zaslali informačný materiál – leták. V prípade záujmu 
kontaktujte PhDr. ThDr. Máriu Filiu Slivkovú, PhD. 0908/336 281, filiaslivka@stonline.sk. 
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19. ÚMRTIE 

Dp. Zdenko ANDRÁŠ 
Narodil sa 7.07.1969 v Sečovciach. Na kňaza bol vysvätený 12.09.1992 v Bardejove. 

Pôsobil: 1992 Košice – sv. Košickí mučeníci, 1993 Humenné, 1994 Bohdanovce, 
2003 Košice – Kráľovná pokoja, 2004 Košice – Božie milosrdenstvo, 2005 Košice - Myslava. 

Zomrel 31.03.2018 v Košiciach. Pohrebné obrady so zádušnou sv. omšou 4. apríla 2018 
vykonal v Košiciach - Myslave Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita, 
a v Plechoticiach Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup, generálny vikár.  

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

20. UPOZORNENIE  

Upozorňujeme, že spoločenstvo s názvom „Dielo lásky, milosrdenstva a pokoja“, 
združené okolo pani Danky Židovej v Prešove, nemá žiadne schválenie Cirkvi ani súhlas 
žiadneho biskupa. Činnosť tohto spoločenstva je viac ako rozporuplná. Kňazi, ktorí 
sympatizovali s týmto spoločenstvom, boli kánonicky napomenutí a dostali zákaz 
akéhokoľvek angažovania sa. V našich kostoloch je zakázaná akákoľvek aktivita 
a zhromaždenia tohto spoločenstva. Jeho pôsobenie, a zvlášť pani Židovej, je 
manipulatívne, zavádzajúce, nie je v súlade s náukou a disciplínou Katolíckej cirkvi. 
Tvrdenia o zjaveniach nie sú založené na pravde. Dňom 29.05.2018 bol vydaný zákaz 
ďalšieho pôsobenia a činnosti „Diela lásky, milosrdenstva a pokoja“, zhromažďovania sa 
veriacich okolo pani Židovej, jej pôsobenia medzi nimi a to aj prostredníctvom internetu.  

 
 
 
 
 

 

 

  Mons. Bernard BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
   

 Mons. Marek FORGÁČ   Mons. Juraj KAMAS 

biskup-generálny vikár  kancelár 

 


