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1. ÚVODNÉ SLOVO  

 
Bratia kňazi,  
kňaz je mužom viery. Dostal vieru ako dar, ktorú v detstve a v mladosti rozvíjal 

natoľko, že bol schopný kladne odpovedať na Pánovu výzvu: „Poď za mnou.“ Seminárna 
formácia bola prehĺbením viery a vzťahu s Ježišom Kristom. Takto sme pristúpili 
k posvätnej vysviacke.  

 

Každý kňaz je mužom viery. Bez nej nie je možné žiť a vykonávať svoje kňazstvo. Len 
s vierou možno vysluhovať sviatosti a pôsobiť v mene a v osobe samého Ježiša Krista.  

 

Skúsme v tomto pôstnom období takto vnímať samých seba, zamyslieť sa nad svojou 
vlastnou vierou a usilovať sa o jej prehĺbenie. Pokúsme sa však pozornejšie hľadieť jeden 
na druhého s tým, že môj spolubrat je tiež mužom viery. To nech nám pomôže prijať sa 
takí, akí sme, trpezlivo si pomáhať s prekonávaním našich chýb a nedostatkov, byť si 
povzbudením a nehanbiť sa jeden pred druhým za svedectvo o našom Pánovi.  

 

Veľmi si želám, aby tá istá viera, to isté kňazstvo a jeden jediný Pán, náš Učiteľ 
a Majster, nás zjednocoval v jednej rodine bratov, ktorí držia spolu a sú si navzájom 
oporou, spolu bežcami za tou istou odmenou.   
 
 

arcibiskup 
 

 

2. DEŇ MODLITIEB A PÔSTU ZA POKOJ VO SVETE 

Svätý Otec František stanovil 23. február 2018, piatok po prvej pôstnej nedeli, ako deň 
modlitieb a pôstu za pokoj vo svete vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných 
situácií v rozličných častiach sveta, osobitne v Konžskej demokratickej republike a Južnom 
Sudáne. Uverejnite túto výzvu vo farských oznamoch a zapojte svoju farnosť do tejto 
iniciatívy. 

3. CHARITA 

I. Jarná zbierka 
V prvú pôstnu nedeľu, 18. februára 2018, sa koná jarná zbierka na charitu. 

Arcidiecézna charita pomáha rodinám v núdzi, osamelým seniorom, chorým jednotlivcom 
i deťom, sprevádza zomierajúcich pri odchode do večnosti. 

 
II. Pôstna krabička 
V čase pôstu koná Slovenská katolícka charita verejnú zbierku s názvom „Pôstna 

krabička pre Afriku“. Ide o zbierku určenú na podporu chudobných v Afrike. Materiály 
spolu s vysvetľujúcim listom boli už rozoslané do farností. Nezabudnime spropagovať 
a podporiť túto charitatívnu iniciatívu.  
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4. ZELENÝ ŠTVRTOK 

Na Zelený štvrtok 29. marca 2018 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. 

5. 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 31. marca 2018 o 19:02 hod.  

6. 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. 

7. POĎAKOVANIE 

I. Boží hrob 
Kongregácia pre východné cirkvi nám v mene Svätého Otca Františka listom zo dňa 

18.01.2018 vyslovuje vďačnosť za zbierku v našej arcidiecéze pre Svätú Zem, ktorú sme 
odoslali vo výške 75.926,50 €.  

 
II. Dobročinné diela Svätého Otca 

Štátny sekretariát nám zaslal list z 23.01.2018, v ktorom ďakuje veriacim našej arcidiecézy 
za zbierku Dobročinné diela Svätého Otca vo výške 43.164,90 €, ktorú sme poslali na podporu 
apoštolskej činnosti Najvyššieho veľkňaza Františka.  



ACAC 1 (2018) - 4 

 

8. KŇAZI PRE MISIE 

Diecézny biskup z Novosibirska, Mons. Jozef Wert, a tiež apoštolský administrátor 
Atyry – Kazachstan, Mons. Dariusz Buras, sa obrátili na našu arcidiecézu s prosbou 
o pomoc v pastoračnej službe vyslaním kňazov a do Kazachstanu aj laických 
dobrovoľníkov ochotných sa zapojiť do misionárskej práce. Kto by mal záujem 
o výpomoc, nech priamo kontaktuje o. arcibiskupa. 

9. DUCHOVNÉ CVIČENIA 

I. Dolný Smokovec 
17. – 21.09. 2018  exercitátor: P. Viliam KARĽA, SJ  
24. – 28.09. 2018  exercitátor: Mons. Marián GAVENDA 
08. – 12.10. 2018  exercitátor: Mons. ThDr. Jozef ŠELINGA, PhD. 
15. – 19.10.2018  exercitátor: ThDr. Juraj SEDLÁČEK, PhD., DiS.  
26. – 30.11.2018  exercitátor: Mons. prof. ThDr. PhDr. Stanislav STOLÁRIK, PhD. 

Prihlášky:  Charitný domov, 059 81 Dolný Smokovec 19 
 052/442 26 30,  0905/918 664,  info@charitatatry.sk 

10. KONFERENCIE  

I. Pastorácia rodín a jej výzvy v XXI. storočí 
19. marca 2018 o 10.00h na Teologickej fakulte v Košiciach bude medzinárodná 

konferencia s prednáškou „Pastorácia rodín a jej výzvy v XXI. storočí” - J. Em. Péter kardinál 
Erdő, arcibiskup-metropolita, ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy. 

II. Interdisciplinárny pohľad na teologálne čnosti 
12. apríla 2018 na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, Kostolná 1, Bratislava. 

11. 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 2018 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.  

12. TEOLOGICKÁ FAKULTA 

I. Katolícka teológia, náuka o rodine, sociálna filozofia, sociálna práca a učiteľstvo 
Podmienky prijatia v roku 2018/19: pre bakalársky stupeň: úplné stredné vzdelanie; 

pre magisterský stupeň: ukončené bakalárske štúdium. Rešpektovanie katolíckeho ducha 
univerzity. Termín podania prihlášky: do 30.04.2018. Je potrebné vypísať aj elektronickú 
prihlášku na adrese: http://e-prihlaska.ku.sk Ďalšie informácie: www.ku.sk. Termín 
prijímacieho konania: 18.06.2018 a 19.06.2018  
  

mailto:info@charitatatry.sk
http://www.ku.sk/
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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 30.4.2018 prostredníctvom www.tf.ku.sk. 

13. ARCIDIECÉZNE PÚTE  

I. Lurdy 
v dňoch 8. – 10.05. 2018. V cene 550,- € je zahrnuté: letecká doprava, 2 x ubytovanie 

s raňajkami, 2 x večera, 1 x obed, doprava a poistenie.  
 
II. Svätá zem 
v dňoch 15. – 22.10. 2018. V cene 650,- € je zahrnuté: letecká doprava, 6 x ubytovanie 

s polpenziou a doprava klimatizovaným autobusom. 
Prihlášky: AWERTRAVEL: 034/6513896; 0905/974 264;  awertravel@awertravel.sk. Viac 

info na www.ke-arcidieceza.sk alebo na www.awertravel.sk. 

14. MLÁDEŽ 

Arcidiecézne stretnutie mládeže sa uskutoční 7. apríla 2018 (sobota) v Humennom – 
Pod Sokolejom. Viac info a prihlasovanie na www.premladez.sk. ACM 0903 934 561 

15. ZRIADENIE KAPLNKY 

30. novembra 2017 bola zriadená kaplnka blahoslavenej Sáry Salkaházi v priestoroch 
Arcidiecéznej charity v Košiciach na Masarykovej ul. Na tomto posvätnom mieste môže 
byť uchovávaná Najsvätejšia Eucharistia (prot. č. 1191/17). 

16. PONUKY 

Dávame do pozornosti reštaurátorskú firmu ReArt, ktorá pôsobí v oblasti umelecko-
remeselných prác: maľovanie interiérov a exteriérov kostolov, nástenné maľby, rezbárske 
a stolárske práce, reštaurovanie vnútorného zariadenia kostolov, pozlacovanie, exteriérové 
sochy. Viac info na www.reart.eu. 

17. FOND NA OCHRANU CIRKEVNÉHO MAJETKU 

Prílohou obežníka sú poštové poukážky na úhradu príspevkov do Fondu na ochranu 
cirkevného majetku, ktoré je potrebné zaplatiť do 31. marca 2018. 

18. AKADEMICKÉ HODNOSTI 

Dp. VARGA Ladislav dosiahol dňa 15.06.2017 na Pápežskej univerzite sv. Tomáša 
Akvinského v Ríme akademický titul licenciát z Katolíckej teológie (ThLic.). 
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19. PERSONALIA 

Od 1.02.2018 administrátori menovaní za farárov v doterajšej farnosti: 
Dp. DUBÓCZI Milan, Hubošovce (44/18). 
Dp. FERČÁK Martin, Malčice (50/18). 
Dp. FRENA Martin, Belá nad Cirochou (51/18). 
Dp. GURSKÝ Daniel, Brezov (52/18). 
Dp. HALAS Marián, Medzilaborce (53/18). 
Dp. HOSPODÁR Marek, Radatice (54/18). 
Dp. KORMOŠ Juraj, Topoľovka (55/18). 
Dp. KUĽHA Jozef, Nižný Hrabovec (56/18). 
Dp. MIŽÁK Kamil, Sečovská Polianka (57/18). 
Dp. NEMEC Peter, Turany nad Ondavou (58/18). 
Dp. PETRO František, Nižný Hrušov (59/18). 
Dp. RADVANSKÝ Ladislav, Ličartovce (50/18). 
Dp. SEMAN Tibor, Veľký Kamenec (62/18). 
Dp. SITARČÍK Juraj, Slovenská Kajňa (63/18). 
Dp. TIRPÁK Peter, Medzev (64/18). 
Dp. TURČÍK Miroslav, Pečovská Nová Ves (65/18). 
Dp. VEĽAS Marek, Červenica (66/18).  
 

Dp. SABOL Peter, kaplán farnosti Hubošovce, preložený za kaplána do farnosti 
Pavlovce nad Uhom (19/18).  

Od 1.03.2018 
Dp. BABČÁK Matej, odvolaný z úradu farára farnosti Svinica (96/18). 
Dp. STANKO Ján, kaplán Ruskov, menovaný za farského administrátora farnosti 

Svinica (97/18). 

20. ZMENY V ADRESÁRI 

rkfú Čaklov: faracaklov@gmail.com 
rkfú Kamenica nad Cirochou: farnostknc@gmail.com 

21. ÚMRTIE 

Dp. Andrej ČERVEŇÁK 
Narodil sa 13.08.1928 v Prešove. Na kňaza bol vysvätený 9.06.1978 v USA za diecézu 

Trenton. Pôsobil vo farnosti sv. Petra a Pavla v Trentone, po návrate na Slovensko vo 
farnosti sv. Mikuláša v Prešove. 

Zomrel 30.01.2018 v Prešove. Pohrebné obrady spojené so zádušnou svätou omšou  
v Prešove dňa 5.02.2018 vykonal Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup. 
 

 

  Mons. Bernard BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
   
  Mons. Juraj KAMAS 

  kancelár 
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