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1. ÚVODNÉ SLOVO  

Bratia kňazi,  
 

v závere občianskeho roka, ktorý končíme, mocne vo mne rezonuje 100. výročie 
Fatimských zjavení, naše spoločné zasvätenie sa Panne Márii a rôzne mariánske slávnosti, 
na ktorých sme sa usilovali posilniť svoju kresťanskú vieru a prehĺbiť mariánsku úctu. 
Preto som sa rozhodol prihovoriť sa vám a vašim veriacim pastierskym listom na Nový 
rok, na slávnosť Panny Márie Bohorodičky. 

 

Chcem sa vám všetkým poďakovať za vašu obetavú službu kňaza vo farnostiach 
v uplynulom roku, za hodiny strávené v katechéze, za povzbudenia vo vašich homíliách, 
za dôstojné vysluhovanie sviatostí, za vašu ústretovosť veriacim a samozrejme za 
svedomito plnenú úlohu správcov hmotných dobier. Veľmi si cením každé vaše úsilie, 
svedomitosť a osobný príklad. Ďakujem.  

 

K Vianociam a do nového roku vám na príhovor našej nebeskej Matky vyprosujem 
dostatok fyzických a duchovných síl ako ľudského základu, aby sme mohli ešte viac 
prehĺbiť svoj osobný vzťah s Ježišom Kristom a svojou horlivou pastoračnou službou 
prispieť k vzrastu Božieho kráľovstva.  

  
 

arcibiskup 
 

2. BETLEHEMSKÉ SVETLO 

Z betlehemskej baziliky Narodenia Pána prinesú skauti svetlo a v sobotu 23.12.2017 ho 
budú roznášať do farností a rodín. Viac informácii nájdete na www.svetlo.skauting.sk.  

3. DEKANSKÁ PORADA 

Oznamujeme vdp. dekanom, že 6.02.2018 o 10:00 bude dekanská porada na ABÚ.  
Do 31.01.2018 za svoj dekanát doručia kancelárii ABÚ štatistické výkazy, žiadosť 

o biskupskú službu, intenčné a kópie krstnej matriky.  

4. KŇAZI PRE MLADÝCH - STRETNUTIE 

17. januára 2018 sa v priestoroch Kňazského seminára uskutoční stretnutie kňazov 
angažujúcich sa v pastoračnej činnosti pre mladých s o. biskupom Markom Forgáčom pod 
názvom „Kňazi pre mladých“(podrobný program v prílohe). Na stretnutie sú pozvaní kňazi 
pracujúci v mládežníckych centrách (UPC Košice a Prešov, ACM), kňazi vykonávajúci 
duchovnú službu na katolíckych školách, ako aj tí z farností, ktorým leží na srdci 
pastoračná starostlivosť o mládež. Na stretnutie sa môžete prihlásiť do 31.12.2017 
P. Hraboveckému na t. č. 0907 286 002 alebo na email hrabovecky@gmail.com. 

Program stretnutia: 
9:00 - sv. omša v kaplnke KS (ku koncelebrácii si prineste alby a biele štóly) 
10:00 - prednáška: dp. Peter Fogaš - „Unavená mládež“ 
10:30 - diskusia a zhodnotenie úloh z predošlého stretnutia 
11:00 - diskusia v skupinách  
12:30 - závery diskusie, zhodnotenie    13:00 - obed (cena: jeden stravný lístok) 

mailto:hrabovecky@gmail.com
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5. MATRIKY 

Svätý Otec František apoštolským listom daným motu proprio De Concordia inter 
Codices (31. mája 2016) zmenil niektoré normy Kódexu kánonického práva. V našom 
obežníku ACAC 1 (2017) sme zverejnili všetky doteraz zmenené kánony vo formáte, ktorý 
sa mohol vložiť do Kódexu namiesto pôvodných kánonov.  

Podľa kán. 535 § 2 „v knihe pokrstených sa má zaznačiť aj začlenenie do svojprávnej 

cirkvi“.  
Povinnosť farára zapísať do poznámky príslušnosť ku latinskej cirkvi (rím. kat.), alebo 

gréckokatolíckej cirkvi (gr. kat.) nastáva zvlášť vtedy, ak rodičia dieťaťa nepatria do tej 
istej cirkvi či už latinskej alebo východnej (napr. jeden je rím. kat. a druhý je gr. kat.).  

V prípade rozdielnej príslušnosti rodičov k svojprávnej cirkvi: 
Ak sú rodičia platne (cirkevne) zosobášení, dieťa sa zaraďuje do svojprávnej cirkvi, do 

ktorej patrí otec; alebo do svojprávnej cirkvi matky, ak obaja rodičia zhodne prejavili takú 
vôľu (kán. 111 § 1). 

Ak sú rodičia iba civilne zosobášení alebo nie sú vôbec zosobášení, dieťa sa zaraďuje 
do svojprávnej cirkvi matky.   

Obrad krstu, či bol vykonaný rím. kat. kňazom alebo gr. kat. kňazom, nemá vplyv na 
zaradenie pokrsteného k cirkvi (rím. kat./gr. kat.). Už v predkrstnej príprave, pri 
rozhovore s rodičmi je potrebné objasniť im tieto skutočnosti a mať jasné, kde bude dieťa 
začlenené.   

V prípade, že iba jeden z rodičov je katolík (rím. kat. alebo gr. kat.) a druhý je 
nekatolík, dieťa sa katolíckym krstom včleňuje do svojprávnej cirkvi katolíckeho rodiča.  

Žiadame farárov a farských administrátorov, aby nezabúdali na povinnosť zapísať 
príslušnosť pokrsteného ku konkrétnej svojprávnej cirkvi do poznámky v knihe 
pokrstených: „patrí do latinskej cirkvi“ alebo „patrí do gréckokatolíckej cirkvi“. 

6. DIREKTÓRIUM 2018 

V Direktóriu 2018 vypadla informácia o Misijnej nedeli. Prosíme o doplnenie:  
Nedeľa 14. októbra 2018: Na budúcu nedeľu je Misijná nedeľa, bude zbierka na misie.  
Nedeľa 21. októbra 2018: Dnes je Misijná nedeľa, koná sa zbierka na misie.  

Za chybu sa Spolok svätého Vojtecha ospravedlňuje. 

7. PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA 

Odporúčame do každej farskej knižnice publikáciu pod názvom „Pápežské misijné diela 
Košickej arcidiecézy v rokoch 1989 – 2013“. Knižne a historicky po prvý krát na Slovensku 
zachytáva autor diela misijnú prácu na diecéznej úrovni. Ponuka platí aj pre veriacich, 
ktorí sa viac zaujímajú o misie. Cena za kus á 5 € do vyčerpania zásob. Pápežské misijné 
diela, Bc. Štefan Kondis, diecézny riaditeľ, Hlavná 80, 080 01 Prešov; tel. č.: 0905 953 792;  
e-mail: kondis@abuke.sk; www.pmd.rimkat.sk 

8. PASTORAČNÉ CENTRUM ANNY KOLESÁROVEJ 

V prílohe obežníka je celoročný plagát, na ktorom sú termíny pútí na rok 2018. 
Informujte mladých a rodiny o možnosti zúčastniť sa púte k hrobu Božej služobnice Anny 
Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Povzbudzujeme k modlitbe za proces jej blahorečenia.  
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9. DUCHOVNÉ CVIČENIA 

I. Duchovné cvičenia pre kňazov  
22. – 26.01. 2018  exercitátor: dp. Rastislav DVOROVÝ 
09. – 13.04. 2018 exercitátor: dp. Róbert LAPKO 

Prihlášky:  Penzión Augustineum, 086 31 Bardejovské Kúpele 63 
0948 681 682,  info@augustineum.sk, www.augustineum.sk 

Strava a ubytovanie v jedno a dvojlôžkových izbách 100 €/osoba. 

II. Duchovná obnova pre laikov  
2. – 4.03. 2018 exercitátor: Mons. Pavol Dráb  

Prihlášky: ako je uvedené vyššie. Strava a ubytovanie 50 €/osoba. 

10. MLÁDEŽ 

I. Volejbalový turnaj 17.02.2018 na ZŠ Sibírska Prešov 

II. ADSM 
Arcidiecézne stretnutie mládeže sa uskutoční 7. apríla 2018 (sobota) v Prešove, v rámci 

ktorého vyhlasujeme anketu HLAS - hľadanie lídrov a spoločenstiev. Viac informácií o 
ankete na http://premladez.sk/index.php/aktivity-acm/adsm/hlas. 

III. birmOFFka – víkendovka pre birmovancov 

IV. P18 prihlasovanie na národné stretnutie mládeže v Prešove začína 18.01.2018. Viac 
informácií na www.narodnestretnutiemladeze.sk. 

V. Konferencia pre animátorov 24.02.2018 v priestoroch ACM, Metodova ul., Prešov 

VI. MIKE - Stretnutie miništrantov 
ACM a farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove organizujú stretnutie miništrantov 

MIKE2018 v sobotu 19.05.2018 vo farnosti Kráľovnej pokoja, Prešov – Sídlisko III. 

11. KŇAZSKÝ SEMINÁR – NULTÝ ROČNÍK 

I. Prípravné stretnutie: 10. február 2018 o 9:30 
určené pre tých, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie. Cieľom je hlbšie uvedenie do 

života v  seminári, pomoc pri rozlišovaní povolania, uvedenie do pravidiel duchovného 
života. Nie je určené pre tých, ktorí už dostali trvalo zamietavú odpoveď.  

II. Víkendový pobyt v Kňazskom seminári: 2. - 4. marec 2018  
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.  

III. Deň otvorených dverí: 22. apríl 2018, nedeľa Dobrého Pastiera 
je určený pre každého. Začiatok: 9:30 sv. omša, zakončenie 17:30 vešpery. 

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. 

http://premladez.sk/index.php/aktivity-acm/adsm/hlas
http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/
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12. KONFERENCIA – P. FRANTIŠEK PAŇÁK 

25. januára 2018 bude na Teologickej fakulte KU v Košiciach Konferencia o pátrovi Dr. 
Františkovi Paňákovi, SJ a prenasledovaných na východnom Slovensku. Konferencia sa 
uskutoční v spolupráci Ústavu pamäti národa,  TF v Košiciach a TF Trnavskej univerzity. 

Podujatie sa koná pri príležitosti 110. výročia od narodenia P. Paňáka, ktorého životný 
príbeh je unikátnym svedectvom politického väzňa, kňaza, kritika komunistického režimu 
a publicistu. V Košiciach pôsobil od roku 1968, patril k autentickým nositeľom kresťanskej 
inšpirácie a uchovania vnútornej slobody v čase perzekúcií a neslobody. 

13. POSVÄTNÝ STAV  

I. Diakonát  
PAVLÍK Michal, 10. októbra 2017 v Bazilike sv. Ignáca z Loyoly v Ríme, svätiteľ: 

Mons. Dr. Stefan Heße, arcibiskup Hamburgu.  
IRSÁK Michal a PETRÍK Jonatán Patrik, 9. decembra 2017  v Diecéznej svätyni Božieho 

milosrdenstva v Košiciach; svätiteľ: Mons. Marek Forgáč, biskup – generálny vikár. 

II. Presbyterát 
P. KOVAĽÁK Andrej, OSA, pre Rehoľu sv. Augustína na Slovensku, 8. decembra 2017 

v Kostole sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi; svätiteľ: Mons. Bernard Bober, arcibiskup. 

14. PERSONALIA 

Dp. ONDREJ Marek, advokát Rímskej Roty a administrátor farnosti sv. Ondreja 
v Košiciach, menovaný aj za obhajcu manželského zväzku Košického metropolitného 
tribunálu od 1.12.2017 (1221/17). 

Ako advokát Rímskej Roty, ktorého kompetenciou je, okrem iného, zastupovať stránky 
na všetkých súdoch Katolíckej cirkvi, ponúka kňazom možnosť kedykoľvek sa na neho 
obrátiť vo veci poradenstva, prípadne na neho odporúčať stránky ohľadom predsúdneho 
skúmania žiadostí o manželskú nulitu. 

Dp. HARATIM Marek, farár Kračúnovce menovaný za vicedekana dekanátu Stropkov 
od 1.11.2017 (1177/17). 

Dp. KERTIS Miroslav, zrieknutie sa úradu farára v Žalobíne k 10.01.2018 (1251/17). 
Dp. PETRO František, administrátor Nižný Hrušov menovaný za vicedekana dekanátu 

Vranov nad Topľou od 15.11.2017 (1205/17). 
Dp. SMOTER Rudolf, administrátor farnosti Tibava menovaný za farára farnosti Tibava 

od 1.12.2017 (1220/17). 
Dp. VOJTKO Peter, kaplán Košice – Svätá Rodina menovaný za administrátora farnosti 

Žalobín od 11.01.2018 (1252/17). 

15. ZMENY V ADRESÁRI 

rkfú Košice - Barca: farnostbarca@gmail.com, www.farnostbarca.sk  
rkfú Ruská: ruska@rimkat.sk 

16. SUSPENZIA 

BALTES Viktor suspendovaný od 30.11.2017, kán. 1371.2° a 1333 (1144/17b). 
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17. EKONOMICKÉ 

I. Dovolenka za rok 2017 a rok 2018 
Žiadame všetkých kňazov, aby si dovolenku za rok 2017 (prenesených 5 dní) vyčerpali 

do 31.03.2018. Čerpanie novej dovolenky z roka 2018 nahláste priebežne počas celého 
roka, najneskôr do 30.10.2018. 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 – Košická arcidiecéza, 

(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 
s rovnakým dátumom začiatku a konca práceneschopnosti. 

III. Zmeny  
V prípade výmeny občianskeho preukazu, zmeny zdravotnej poisťovne, priznania 

invalidného a starobného dôchodku; pri uzatváraní ďalšieho pracovného pomeru (škola – 
náboženstvo) je zamestnanec povinný, na základe pracovnej zmluvy, nahlásiť to 
neodkladne na ekonomické oddelenie ABÚ 055/68 28 231, sabolova@abuke.sk. 

IV. Zbierky 2018 
  

variab. symbol názov  zbierky dátum   

910 09 Pastorácia mládeže ACM/UPC 21.01.2018 

910 04 Podporný fond  
zvonček z jednej nedele zo všetkých sv. omší  a kostolov 

do 31.01.2018 

910 20 Charita – jar 18.02.2018 

910 30 Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom 18.03.2018 

910 02 Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota 30. - 31.03.2018 

910 03 Kňazský seminár 22.04.2018 

910 35 Masmédia 13.05.2018 

910 29 Dobročinné diela Svätého Otca 1.07.2018 

910 35 Rádio Lumen 16.09.2018 

910 06 Misie 21.10.2018 

910 13 Dobročinná zbierka sv. Alžbety 18.11.2018 

910 20 Charita – jeseň 2.12.2018 

910 16 Jasličky – prvý deň 25.12.2018 
 

Finančné prostriedky zo zbierky odošlite do 2 týždňov od konania zbierky. Zbierky – 
okrem zbierok na charitu – sa majú odviesť na účet SK54 0200 0000 0000 0024 3512. 
Nezabudnite uviesť variabilný symbol 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 2017, dostávajú k tomu poukážku s uvedenou 

sumou. Uhradia poukážkou alebo prevodom do 31.01.2018. 
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 
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poukážkou alebo bankovým prevodom. Poplatok vyplaťte do 15.05.2018. Neuhrádzajú: 
biskupské úrady a kňazi dôchodcovia, ktorí nie sú v pastorácii vo farnostiach. 

VI. Finančná uzávierka  
Do 31.01.2018 dp. farári/farskí administrátori predložia dp. dekanovi na kontrolu 

účtovné doklady, Denník príjmov a výdavkov za rok 2017 a tiež Výkaz o hospodárení 
v dvoch vyhotoveniach. Archiváciu z programu Step 2002 (všetky 4 vygenerované súbory) 
odošlú elektronicky na adresu archivaciastep@abuke.sk. 

Dekani predložia účtovné doklady, Denník príjmov a výdavkov za rok 2017 a tiež 
Výkaz o hospodárení v dvoch vyhotoveniach na ekonomické oddelenie ABÚ najneskôr do 
6.02.2018. Archiváciu z programu Step 2002 (všetky 4 vygenerované súbory) odošlú 
elektronicky na adresu archivaciastep@abuke.sk.  

Dekani doručia výkazy o hospodárení všetkých farností svojho dekanátu v dvoch 
vyhotoveniach na ekonomické oddelenie Arcibiskupského úradu. 
Tlačivo výkazu vytlačí priamo program Step 2002. 

18. ŠTATISTICKÉ VÝKAZY A FORMULÁRE 

Dekanovi odovzdať do 31.01.2018 
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 2017 

19. CIRKEVNÝ MAJETOK 

V prílohe dostávate Inštrukciu o spravovaní cirkevného majetku a k nej Vykonávací 
predpis. Žiadame všetkých správcov cirkevného majetku, aby sa oboznámili a dodržiavali 
tieto nariadenia, ktoré v našej arcidiecéze vstupujú do platnosti od 1. januára 2018. 
 
 

Sviatky Narodenia Pána nech upevnia vieru, radosť i pokoj  
vo vašich rodinách, vzťahoch i srdciach. 

Božia láska a požehnanie nech vás sprevádzajú aj v nastávajúcom roku.  
 
 
 
 

 

  Mons. Bernard BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
   
   
  Mons. Juraj KAMAS 

  kancelár 

 


