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1. ÚVODNÉ SLOVO  

 
Bratia kňazi,  
 
Evanjelium vyzýva k nasledovaniu Krista. Osobitným spôsobom na túto výzvu 

a volanie Ducha Svätého zareagovali niektorí mužovia a ženy, ktorí sa rozhodli pre 
zasvätený život, zložili rehoľné sľuby. 

 
Každoročne slávený Deň zasväteného života je aj pre našu arcidiecézu príležitosťou 

pozornejšie si všimnúť prítomnosť rehoľných komunít, pôsobenie a svedectvo, o ktoré sa 
jednotliví rehoľníci a rehoľnice snažia v našich farnostiach. Pre nás, diecéznych kňazov, sú 
povzbudením a vzorom práve v uskutočňovaní vášnivej lásky, v sile ktorej sv. Pavol 
povedal:  „Pre mňa žiť je Kristus“ (Flp 1, 21; pápež František, Apoštolský list zasväteným, 1a). 
Okrem toho vernosťou svojmu poslaniu prebúdzajú v nás a v našich veriacich odvahu 
neustále obnovovať v sebe túžbu po vernosti.  

 
Farnosti a dekanáty, v ktorých sa nachádzajú komunity zasvätených, nech sa usilujú 

s nimi vytvárať dobrú vzájomnú pastoračnú spoluprácu. Nakoľko je to možné, srdečnými 
vzťahmi a záujmom nech prispievajú k pocitu bratského a rodinného spoločenstva, 
v ktorom si jednotliví členovia vzájomne pomáhajú.  

 
Keď sa pýtali pápeža Františka, čo zvlášť očakáva od rehoľníkov, odpovedal, že spolu 

so svedectvom o viere, životom Evanjelia a apoštolskou činnosťou, aby vždy platilo: „Tam, 
kde sú rehoľníci, tam je vždy radosť“. Platí to aj o našej arcidiecéze. Zasvätení mužovia a ženy 
sú pre nás Božím darom, požehnaním a radosťou. Tento dar nemôžeme ukryť len do 
rehoľných domov a dovnútra našich kostolov. Na nás kňazoch je zodpovednosť, aby sme 
aj v dnešnom svete opakovali Ježišovu výzvu: „Poď a nasleduj ma“. Tým chcem povedať, 
aby sme nezabúdali v priebehu roka vyzdvihnúť vzory svätých rehoľníkov, horlivo o nich 
rozprávať aj v rámci katechéz a pridať povzbudenie pre mladých, aby uvažovali o tejto 
forme života.  
 
 

arcibiskup 
 

2. JUBILEÁ 

Dňa 16. marca 2019 si pri svätej omši o 10.00 hod. v katedrále spoločne pripomenieme 
a poďakujeme sa Pánu Bohu za 

95 rokov života a 70 rokov kňazstva J. Em. Jozefa kardinála Tomka 
a 85 rokov života J. E. Mons. Alojza Tkáča, emeritného arcibiskupa. 

Na túto slávnosť do katedrály pozývame všetkých našich kňazov spolu s veriacimi 
a tiež rehoľné komunity pôsobiace v arcidiecéze. Kňazi si ku koncelebrácii donesú albu 
a štólu bielej farby. Pred svätou omšou zaujmú pripravené miesta v katedrále. 
V sprievode z ABÚ pôjdu jubilanti, o. biskupi a dp. dekani. Parkovanie na dvore farského 
úradu sv. Alžbety je rezervované pre o. biskupov. Žiadame, aby ste to rešpektovali.  
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3. NEDEĽA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY 

Pri príležitosti Nedele Katolíckej univerzity - 27.01.2019 je v prílohe list rektora KU, 
ktorý prečítajte v danú nedeľu v rámci oznamov. V kostole sv. Košických mučeníkov 
v Košiciach bude o 18.00 hod. sv. omša vysielaná prostredníctvom Rádia Lumen.  

Plagát oznamujúci Deň otvorených dverí, ktorý sa na KU koná v utorok 5.02.2019, 
bude poslaný v elektronickej verzii.  

4. CHARITA 

V prvú pôstnu nedeľu 10.03.2019 sa koná jarná zbierka na charitu. Arcidiecézna charita 
pomáha rodinám v núdzi, osamelým seniorom, chorým jednotlivcom i deťom, sprevádza 
zomierajúcich pri odchode do večnosti. Zbierku odošlite na účet Arcidiecéznej charity. 

5. VÝROČIE SOBÁŠA 

V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si prvýkrát v košickej katedrále spoločne 
pripomenieme jubileum manželov z celej arcidiecézy: 

26. mája o 15.00 hod. 25. výročie manželstva  
13. októbra o 15.00 hod. 50., 60. a 65. výročie manželstva.  

Žiadame všetkých farárov, aby informovali svojich veriacich, povzbudili a pozvali 
jubilujúcich manželov do Katedrály sv. Alžbety na stretnutie s otcom arcibiskupom, kde 
dostanú osobitné požehnanie. Manželia, ktorí oslávia svoje jubileum v roku 2019 nech sa 
prihlásia u svojho farára. Farár za celú farnosť nahlási kancelárii ABÚ ich účasť na svätej 
omši v katedrále:  

strieborné výročie – 25 rokov do 1. apríla 2019  
50, 60 a 65 rokov manželstva do 1. októbra 2019.  

Je potrebné uviesť mená, priezvisko manželov a dátum ich sobáša – formulár pre 
25. výročie je v prílohe; na ďalšie, ktoré sa budú sláviť v októbri, bude poslaný neskôr.  

6. NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT 

Tretí národný pochod za život sa uskutoční 22. septembra 2019 v Bratislave. V týchto 
dňoch prebieha jeho duchovná príprava. 6. januára 2019 sa začala „modlitbová a pôstna 
reťaz“. Jednotlivé farnosti majú možnosť zapojenia sa tým, že si zvolia čas a vhodnú 
formu spoločnej modlitby a následne sa zaregistrujú cez formulár na pochodzazivot.sk 
v priečinku duchovná-podpora. 

Formy spoločnej modlitby môžu byť rôzne: sv. omša, adorácia, ruženec alebo iná 
pobožnosť na tento úmysel. Cez ten istý formulár je možné zapojiť sa do pôstnej reťaze.  

Zaväzuje sa jednotlivec a na celý deň. Túto informáciu sprostredkujte svojim veriacim.  
V Košickej arcidiecéze budú v mesiaci apríl slúžené sväté omše za život podľa rozpisu, 

ako bol zverejnený v ACAC 5 (2018). 

7. POSVÄTNÝ STAV  

P. Vavrinec Radoslav MITRO, OP bol vysvätený za diakona 13. januára 2019 v kostole 
Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach. Diakonské svätenie udelil Mons. Marek Forgáč, 
biskup – generálny vikár. 
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8. 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 2019 na adresu:  

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 042 03 Košice. 
K žiadosti je potrebné pripojiť 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.  

9. TEOLOGICKÁ FAKULTA 

I. Katolícka teológia, náuka o rodine, sociálna filozofia, sociálna práca a učiteľstvo 
Podmienky prijatia v roku 2019/20: pre bakalársky stupeň: úplné stredné vzdelanie; 

pre magisterský stupeň: ukončené bakalárske štúdium. Rešpektovanie katolíckeho ducha 
univerzity.  

Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 30.04.2019. Termín 
podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 31.05.2019. Poplatok za materiálne 
zabezpečenie prijímacieho konania: 35 € papierová prihláška. Je potrebné vypísať aj 
elektronickú prihlášku (stránka www.tf.ku.sk). Deň otvorených dverí na TF KU: 5. február 
2019. Všetky informácie sú na stránke www.tf.ku.sk. 

II. Master v teológii manželstva a rodiny 
Teologická fakulta KU v Ružomberku v spolupráci s Košickou arcidiecézou 

a Akadémiou Karola Wojtylu otvára prihlasovanie na dvojročný akademický program 
Master v teológii manželstva a rodiny. Program je určený pre osobnú a profesionálnu 
formáciu a profiláciu jednotlivcov, manželských párov, seminaristov, kňazov, 
zasvätených, odborníkov pre prácu s rodinou a budúcich koordinátorov pastorácie rodín 
vo farnostiach. Obsah programu tvorí pohľad učenia Cirkvi a spoločenských vied 
na manželstvo a rodinu. Prihlásiť sa je možné do 30.4.2019 prostredníctvom www.tf.ku.sk. 

10. PUTOVANIE RELIKVIÍ 

Prítomnosť relikvií svätých Košických mučeníkov vo farnosti zdokumentujte dvomi 
alebo tromi fotografiami a s krátkym sprievodným textom zašlite na arcibiskup@abuke.sk. 

11. ZASVÄTENIE PANIEN 

Prvý obrad zasvätenia panien v našej arcidiecéze sa uskutoční 28. apríla 2019 o 15.00 h 
v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.  

Zvyk zasväcovať panny bol už v prvotnej kresťanskej Cirkvi. Obrad zasvätenia panien 
sa počíta za jeden z najvzácnejších pokladov rímskej liturgie a v prvotnej Cirkvi bol často 
slávený. Počas storočí postupne vymizla táto forma zasväteného života. Druhý vatikánsky 
koncil ju však znovu uviedol do života a táto starobylá forma zasvätenia ukázala svoju 
prekvapujúcu silu. Tým sa prijal zvyk prvotnej Cirkvi mať zasvätené panny aj mimo 
kláštorov. Tie podľa svojho stavu a chariziem žijú vo svete a pod vedením diecézneho 
biskupa sa venujú apoštolskej činnosti a posvätnej modlitbe a tak prispievajú k svätosti 
Cirkvi a dobru blížnych. 
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12. FATIMSKÉ SOBOTY V OBIŠOVCIACH 2019 

Dátum  Pripravuje dekanát Spoluúčasť dekanátov 
4.05.2019  9.00 Snina Humenné, Sobrance, KE - východ 
1.06.2019 9.00 Stropkov KE – západ, KE – stred 
6.07.2019 9.00 Prešov II Prešov I, Prešov – Solivar 
3.08.2019 9.00 Sabinov Lipany, Bardejov 
7.09.2019 9.00 vedie INSPM v katedrále o 9.00  ruženec; o 10:00 sv. omša 
5.10.2019  15.30 Vranov nad Topľou Trebišov, KE – juh, V. Kapušany, Moldava n/B 
6.10.2019 9.15 Arcidiecézna púť všetky dekanáty (spoločný ruženec o 9.15 h) 

13. ARCIDIECÉZNA PÚŤ DETÍ DO OBIŠOVIEC 

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pripravuje Arcidiecéznu púť detí 
do Obišoviec v sobotu 11. mája 2019. Deti rôznych vekových kategórii môžu zažiť 
kresťanské spoločenstvo, spoločne putovať, budovať si úctu k pútnickým miestam a tiež 
odpovedať na výzvu modlitby za pokoj, ako to žiadala Panna Mária vo Fatime.  

14. PERSONALIA 

od 1.02.2019 
odchádza z Košíc do komunity v Prešove: P. DUFKA Juraj, SJ 
prichádza do komunity v Košiciach: P. KOVAĽ František, SJ 

15. AKADEMICKÉ HODNOSTI 

Dp. HAŠKO Roman dosiahol dňa 11. decembra 2018 na Katolíckej univerzite 
v Ružomberku akademický titul licenciát teológie (ThLic.).       K úspechu blahoželáme. 

16. ZMENY V ADRESÁRI 

Rkfú Zalužice: zaluzicefarnost@gmail.com 
Rkfú Lemešany: Lemešany 104 

 

 
 

 

 

  Mons. Bernard BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
   

 Mons. Marek FORGÁČ   Mons. Juraj KAMAS 

biskup-generálny vikár  kancelár 
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