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1. ÚVODNÉ SLOVO

Bratia kňazi,

Pán si nás povolal do svojej služby a my sme mu slobodne, s radosťou a s nadšením
povedali svoje áno. Stali sme sa kňazmi pre Neho, a tiež pre tých, ku ktorým nás On
posiela vo svojom mene. Vychádzajte ľuďom v ústrety. Ježiš bol taký. Zvlášť bol citlivý na
tých, s ktorými nebolo niečo v poriadku, ktorí mali problémy, boli fyzicky, morálne,
spoločensky hendikepovaní. Spomeňte si na mýtnika Zacheja, na malomocných za
hranicou mesta, na pristihnutú ženu a na ďalších. Častokrát sa na nás kňazov obracajú
ľudia, ktorých životný príbeh je poznačený rôznymi zraneniami alebo nedokonalosťami.
Neusporiadaný vzťah dvoch mladých ľudí nie je dôvodom, aby sa im odmietlo pokrstiť
dieťa. Je to príležitosť ukázať neodsudzujúcu a láskavú tvár Cirkvi a po skončení krstu im
ponúknuť možnosť urobiť čosi viac aj pre seba. Neodmietajte sviatosti. Ak by to
v niektorom prípade právo nedovoľovalo, treba to veriacim pokojne vysvetliť, no nikdy
neodmietnuť duchovnú pomoc a povzbudenie.
Ježiš z nás chce mať misionárov, a nie byrokratov; ústretových a nie tvrdohlavých.
Ochota kňaza má byť samozrejmosťou. Je dobré si to pripomenúť, keď začínate farskú
katechézu k prvému svätému prijímaniu a sviatosti birmovania. Nemusíme preháňať
ľudí, aby nám doniesli potvrdenia, vieme si to za nich priamo vyžiadať jeden od druhého.
Misionár je ten, kto učí pravdám viery a nie ich skúša, ale pomáha zvereným nadobudnúť
vzťah s Kristom a zaangažovať ich do života Cirkvi.
Mať ľudí rád, takých akí sú – je to umenie, ale zároveň naše poslanie a pre každého
celoživotná škola. Láska k veriacim pramení z lásky ku Kristovi, je živená osobnou
modlitbou a slávením Eucharistie. Keď Ježiš vo večeradle premieňal chlieb a víno na svoje
Telo a Krv, na začiatku tej pamätnej večere, nevyčítal apoštolom nič, a mohol.
Nenárokoval si nič, ale dal seba.
Sprítomňujme nášho Pána nielen sviatostným spôsobom slávením Eucharistie, ale tiež
Jeho slovo v našom ohlasovaní a Jeho život v našom účinkovaní.

arcibiskup
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2. OBIŠOVCE
Celodiecézna odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach bude
v sobotu 30.09. a v nedeľu 1.10.2017. V závere sv. omše v nedeľu 1. októbra o 10:30
zasvätíme našu arcidiecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Podrobný program bol
už zaslaný do farností. Pozývame jednotlivé farnosti na túto slávnosť. Sv. omšu spolu so
zasvätením bude celebrovať košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. V nedeľu pred
sv. omšou začne fatimská pobožnosť - ruženec o 9:15.
3. BLAHOREČENIE TITUSA ZEMANA
Slávnosť blahorečenia kňaza – mučeníka Titusa Zemana SDB (4.01.1915 – 8.01.1969)
bude v sobotu 30. septembra 2017 o 10:30 v Bratislave – Petržalke (priestranstvo pri
Kostole Svätej rodiny). Hlavným celebrantom bude kardinál Angelo Amato, prefekt
Kongregácie pre kauzy svätých. Info k účasti bolo odoslané emailom.
O 9:30 sa začne modlitbový program a po sv. omši od 12:30 do 14:00 bude možnosť
pomodliť sa pri relikvii nového blahoslaveného.
V nedeľu 1. októbra bude o 10:30 ďakovná sv. omša na Námestí Titusa Zemana vo
Vajnoroch.
4. ÚPRAVA NÁZVU FARNOSTÍ
S účinnosťou od 1. októbra 2017 dochádza k úprave názvu všetkých farností patriacich
do Košickej arcidiecézy. K tomu dostane každá farnosť kópiu dekrétu o úprave jej názvu
(originál je uchovaný na ABÚ), doklad o pridelení IČO, ktorý už bude obsahovať
upravený názov farnosti a tiež osvedčenie o právnej subjektivite. Každý
farár/administrátor ako štatutár farnosti bude pozvaný na Arcibiskupský úrad
(Majetkové oddelenie), kde mu budú odovzdané aktuálne doklady týkajúce sa farnosti
a zároveň bude oboznámený s postupom a krokmi, ktoré vyplývajú z tejto úpravy, zvlášť
pokiaľ ide o vzťah s inštitúciami a obchodnými partnermi.
5. ONDREJSKÉ REKOLEKCIE
Sviatok sv. Ondreja, apoštola a patróna našej arcidiecézy, oslávime takto:
I. Ondrejovské dni s uctením relikvie sv. Ondreja
štvrtok 23.11.2017 o 18:00 farský kostol Dlhé nad Cirochou
piatok 24.11.2017 o 18:00 farský kostol Hanušovce nad Topľou
Kňazi z týchto dekanátov, aj keď boli na Ondrejovskom dni vo štvrtok alebo v piatok,
majú prísť do Košíc na spoločné rekolekcie.
II. Celodiecézne rekolekcie
sobota 25.11.2017 o 10:00 v katedrále sv. Alžbety v Košiciach
Ku koncelebrácii si prineste červenú štólu. Kňazi zaujmú miesta v katedrále ešte pred
začiatkom sv. omše. V liturgickom sprievode pôjdu dekani, kanonici a kňazi ABÚ. Po
skončení sv. omše vás pozývame na bratské stretnutie na Arcibiskupskom úrade.
K účasti na slávení Eucharistie pozývame vašich veriacich, zvlášť z farností Košíc
a okolia. Nezabudnite im adresovať pozvanie v nedeľných oznamoch.
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6. RUŽENEC A DETI
V stredu 18. októbra 2017 o 9:00 odporúčame zapojiť deti do celosvetovej iniciatívy Milión
detí sa modlí ruženec za pokoj vo svete. Na webovej stránke www.acn-slovensko.org je k tomu
vytvorená podstránka. O tejto aktivite informujte katechétov a spoločenstvá vašej farnosti.
7. MISIJNÁ NEDEĽA
V nedeľu 22.10.2017 máme misijnú nedeľu, ktorú ustanovil pápež Pius XI. ako deň
modlitieb za misie. Modlitbou a obetou spolupracujeme s Duchom Svätým na diele šírenia
viery. Môže sa použiť formulár omše Za ohlasovanie evanjelia národom. Tiež pobožnosť
svätého ruženca je dobré spojiť s myšlienkou a modlitbou za misie, prípadne s misijnou
animáciou.
V misijnú nedeľu sa koná zbierka, ktorou veriaci prispievajú do svetového fondu
solidarity, z ktorého sú cez Pápežské misijné dielo šírenia viery systematicky podporované
misijné aktivity v chudobných diecézach.
Modlitbou a konkrétnou pomocou, ako to zdôrazňuje pápež František, sa stávame
spoločenstvom misionárov, ktorých stravuje horlivosť prinášať všetkým potešujúce Ježišovo
slovo a jeho milosť.
Zbierku na misie odošlite na č. účtu 243512/0200, VS: 910 06 do konca októbra 2017.
8. PASTORÁCIA POVOLANÍ
Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS pozýva na celoslovenskú formačnopracovnú konferenciu pre zasvätené osoby a kňazov usilujúcich o pastoráciu povolaní,
formáciu povolaných v kňazských seminároch a rehoľných spoločenstvách, zodpovedných
za pastoráciu mládeže, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. – 22. októbra 2017 v Kongresovom
centre UK v Modre – Harmónii.
Prednášajúci: Prof. Dr. Hans Zollner, SJ a Mons. doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD.
Prihlášky do 5. októbra 2017 zaslaním návratky na pastoraciapovolanisk@gmail.com.
Návratku a program dostávate v elektronickej podobe emailom.
9. TEOLOGICKÁ FAKULTA
I. Master v teológii manželstva a rodiny
Teologická fakulta v Košiciach v spolupráci s Košickou arcidiecézou a Akadémiou
Karola Wojtylu otvára nový dvojročný akademický program Master v teológii manželstva
a rodiny. Program je určený pre osobnú a profesionálnu formáciu a profiláciu jednotlivcov,
manželských párov, kňazov, zasvätených a budúcich koordinátorov pastorácie rodín.
Obsah programu tvorí pohľad Cirkvi a spoločenských vied na manželstvo a rodinu.
Lektormi programu sú odborníci zo Slovenka a zahraničia. Program garantuje Mons. doc.
PhDr. Marek Forgáč, PhD., pomocný biskup. Pre viac informácií: www.tf.ku.sk
II. Láska, sexualita a zmysel života
Teologická fakulta v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu otvárajú 2. ročník
semestrálneho programu o ľudskej láske a sexualite v učení Cirkvi. Program je určený pre
študentov, pracujúcich, snúbencov, manželov, pre osobnú formáciu ako aj pre formáciu
ďalších. Stretnutia prebiehajú seminárnou metódou v malej skupine v pravidelných
týždenných intervaloch. Lektormi programu sú odborní asistenti TF KU - absolventi
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Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme a absolventi Medzinárodného teologického inštitútu
v Gamingu a Trumau. Hlavným cieľom programu je priblížiť učenie Cirkvi o láske,
sexualite, manželstve, panenstve a plodnosti. Podrobné informácie a prihlášku nájdete na
www.teologiatela.sk
10. PERSONALIA
od 1.07.2017
Dp. BUJŇÁK Pavol menovaný za kaplána Strážske (801/17b)
Dp. GOSTIČ Peter, kaplán Košice - Kráľovná pokoja za kaplána Ražňany (540/17)
Dp. KUNDER Marek, prefekt pre propedeutický ročník zároveň menovaný za
výpomocného duchovného pre Kostol sv. Antona Paduánskeho v Košiciach (746/17)
Dp. NOVÁK Jozef zložil dňa 15.08.2017 doživotné sľuby v Kongregácii Najsvätejšieho
Vykupiteľa - redemptoristi. Podľa kán. 268 § 2 sa doživotnými sľubmi inkardinoval
do inštitútu a bol exkardinovaný z Košickej arcidiecézy.
od 1.09.2017
Dp. ŠKURLA Dušan, na ďalšie 3 roky menovaný za koordinátora aktivít zameraných na
ochranu života v Košickej arcidiecéze (1036/17)
od 15.09.2017
Mons. DUGAS Jozef, na ďalšie 3 roky menovaný za riaditeľa Diecézneho kňazského
domova Františka Majocha vo Veľkom Šariši (1038/17)
Mons. KOREM Jozef, kanonik, – prijatie zrieknutia sa funkcie duchovného správcu
(cappellanus) nemocnice v Košiciach na Terase (1006/17)
Dp. SABOL Radoslav, kaplán Košice – sv. Gorazd a spol., preložený za duchovného
správcu nemocníc v Košiciach na Terase a rektora nemocničnej kaplnky Svätého
Kríža, (1008/17)
od 1.10.2017
Dp. HARAKAĽ Michal, administrátor Obišovce ustanovený za farára v Obišovciach
(1052/17)
Františkáni (OFM) k 1.09.2017
odchádza: P. BOBÁK Marek Cyprián
do komunity v Prešove prichádza: P. GOLHA Patrik Masseo
Dominikáni (OP) k 1.09.2017
odchádza: P. FINTOR Maroš Irenej a P. LOVÁS Peter Samuel
do komunity v Košiciach prichádza: P. HRIC Peter Charbel
11. SUSPENZIA
GAVULA Viliam suspendovaný od 19.09.2017, kán. 1395 § 1; 1371.2° a 1333 (990/17b)
12. PASTORAČNÉ CENTRUM ANNY KOLESÁROVEJ
S účinnosťou od 1. júla 2017 je zriadené Pastoračné centrum Anny Kolesárovej so
sídlom vo Vysokej nad Uhom, ktoré sa riadi schváleným štatútom. Zodpovednosť za jeho
činnosť má rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej, ktorým bol od 1.07.2017
menovaný dp. Pavol Hudák.
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Zriadenie Pastoračného centra Anny Kolesárovej a jeho činnosť má v spolupráci
s Arcidiecéznym centrom pre mládež a univerzitnými pastoračnými centrami prispieť
k lepšej formácii mládeže, solídne zakotvenej v náuke Cirkvi a k hlbokému duchovnému
a sviatostnému životu.
13. SV. PRIJÍMANIE DETÍ GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI
Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začala prax podávania Eucharistie
nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku.
Prešovský arcibiskup metropolita žiada, aby všetci kňazi a veriaci Latinskej cirkvi boli
informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre
nemluvňatá a deti Latinskej cirkvi prijímanie u gréckokatolíkov.
V prípade, ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi nemajú možnosť ísť do
vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz by nemal odmietnuť
Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu.
Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho
chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť
kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní.
V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti
náležiace k Latinskej cirkvi nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace
k Latinskej cirkvi, mu Eucharistiu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz vedomý si odlišnosti
od východnej praxe, má vysvetliť, že musia čakať do veku stanoveného Latinskou cirkvou.
14. APOŠTOLÁT OCHRANY ŽIVOTA
I. Aj lekárnik má dušu 7.10.2017
duchovno-formačné stretnutie lekárnikov, laborantov a študentov farmácie
v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach. V programe: Spiritualita lekárnika,
Bioetický pohľad na antikoncepciu, Uplatnenie výhrady vo svedomí. Poplatok 10 €.
Registrácia: edilekaren@gmail.com. Viac na www.zazivot.sk
II. Ráchelina vinica 20. - 22.10.2017
terapeuticko-duchovný víkendový program pre zranených potratom (rodičia
potrateného dieťaťa, starí rodičia, súrodenci, lekári a ostatní asistujúci pri potratoch...) sa
bude konať v Prešovskom kraji. Registrácia: rachel@rodinabb.sk, 0911 911 794.
III. Víkendová oáza pre bezdetných manželov 27. – 29.10.2017
sa bude konať v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch. V programe: Fázy
smútenia, Zvládanie stresu, Možnosti liečby, Biblické posolstvo pre bezdetných,...
Registrácia: vikend.manzelia@gmail.com. Viac na www.zazivot.sk
IV. Jesenný formačný deň pro-life aktivistov 4.11.2017
ktorí chcú rozšíriť svoje poznatky a posilniť pro-life motiváciu. Miesto: fara
v Hermanovciach.
Hosť:
MUDr.
Peter
Lukčo,
gynekológ.
Registrácia:
zazivotkosice@gmail.com. Viac na www.zazivot.sk.
V. Sviečka za nenarodené deti
počas októbra sa uskutoční 15. ročník projektu Sviečka za nenarodené deti. Zakúpením
sviečky podporíte pro-life aktivity na Slovensku zamerané na ochranu života. Tento rok je
možné na kampaň prispieť aj cez darcovskú SMS s textom DMS SVIECKA (DMS medzera
SVIECKA) na číslo 877. Cena jednej SMS: 2 €. Viac na www.forumzivota.sk
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VI. Ponuka prednášok
témy sa týkajú úcty k životu, vybraných bioetických tém, predpubertálnej výchovy,
resp. vzdialenej prípravy na manželstvo. Možno ich využiť vo farskej katechéze dospelých
alebo dospievajúcich, ako aj v školskej katechéze. Viac na www.zazivot.sk/prednášky.
15. ZMENY V ADRESÁRI
rkfú Kavečany: fara@farnostkavecany.sk
rkfú Ptičie: farnost.pticie@gmail.com
rkfú Ohradzany: www.ohradzany.fara.sk, ohradzany@fara.sk
rkfú Sobrance: sobrance.rimkat@gmail.com
UPC Košice: Rooseveltova 12, 040 01 Košice
16. AKADEMICKÉ HODNOSTI
Dp. ONDREJ Marek dosiahol dňa 19.05.2017 na Pápežskej Lateránskej Univerzite v Ríme
akademický titul doktorát z kánonického práva (JCDr.).
Dp. NOVÁK Vladimír dosiahol dňa 20.06.2017 na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety v Bratislave akademický titul philosophiae doctor (PhD.).
K úspechom blahoželáme.
17. STRETNUTIE KATOLÍCKYCH ODBORNÍKOV Z PSYCHOLÓGIE
Konferencia biskupov Slovenska pozýva katolíckych psychológov, psychoterapeutov
a psychiatrov na celoslovenské stretnutie, ktoré bude 11.11.2017 v priestoroch biskupského
úradu v Žiline. Je potrebné prihlásiť sa do 1.11.2017 na k3p.kbs.sk. Ak máte vo farnosti
takýchto veriacich, alebo poznáte katolíckych odborníkov z psychológie, oboznámte ich
s týmto podujatím. Viac info na www.kbs.sk.

 Mons. Bernard B O B ER
arcibiskup-metropolita

Mons. Juraj KAMAS
kancelár

