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1. ÚVODNÉ SLOVO  

 
Bratia kňazi,  
 
všetkých vás osobne pozývam na Zelený štvrtok do Košickej katedrály na svätú omšu 

svätenia olejov. Viac ako o vzájomné stretnutie ide o spoločné uvedomenie si daru kňazstva 
a obnovenie našej vernosti Ježišovi Kristovi a službe Cirkvi. Zjednotení v eucharistickom 
slávení spolu so všetkými kňazmi, biskupmi a Svätým Otcom sme napojení na osobu 
samého Ježiša Krista a v súčasných neľahkých podmienkach sme Jeho hodnovernými 
svedkami.  

 
Tohtoročný Svetový deň modlitieb za duchovné povolania – Nedeľa Dobrého Pastiera 

12. mája 2019 – je sprevádzaný hlavnou myšlienkou „Odvaha riskovať pre Božie prisľúbenie“. 
Svätý Otec František pripomína, aby sme sa nezastavili na brehu so sieťami v rukách, ale 
nasledovali Ježiša po ceste, ktorú nám navrhuje, pre naše šťastie a pre dobro tých, ktorí sú 
po našom boku. A odkazuje mladým, ale platí to pre každého z nás: „Niet väčšej radosti, než 
riskovať život pre Pána.“ 

 
Povzbudzujem vás ku kňazskej a pastoračnej odvahe získavať duše pre Krista a svojou 

odvahou a horlivosťou nadchnúť mladých ľudí, aby boli aj oni ochotní nasledovať Ježišov 
hlas: „Poď za mnou.“ Svoje povzbudenie sprevádzam modlitbou za nové povolania pre 
našu arcidiecézu. Dúfam, že sa radi pridáte ku mne.  

 
 

arcibiskup 
 

2. ZELENÝ ŠTVRTOK 

Na Zelený štvrtok 18. apríla 2019 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 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 dekanát. Farári si 
prevzatie olejov dohodnú s dp. dekanom; oleje sú gratis.   

Parkovanie na fare a v  seminári je kapacitne veľmi obmedzené, preto je potrebné 
parkovať v centre mesta. Upozorňujeme na spoplatnenie parkovného.  

Kňazi prídu o 9.15 hod.; štóla bielej farby. V katedrále zaujmú svoje miesta najneskôr 
o 9.25.  

Ornáty si oblečú kňazi-jubilanti, ktorí k tomu dostali osobitnú pozvánku, kanonici, 
dekani a členovia diecéznej kúrie. 

Kňazi, ktorí budú koncelebrovať a prichádzajú individuálne a teda nejdú v spoločnom 
sprievode s hlavným celebrantom, oltár nebozkávajú. Vstúpia do kostola, pokľaknú pred 
Najsv. Sviatosťou Oltárnou, urobia úklon pred oltárom a idú na svoje miesto.  
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3. HORA COMPETENS 

Veľký piatok: je voľný deň, obrady majú byť popoludní a nie až večer. 

Biela sobota: „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 až po 
západe slnka. V Košiciach slnko zapadá v sobotu 20. apríla 2019 o 19.31 hod.  

4. 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. 

5. MLÁDEŽ 

Arcidiecézne stretnutie mládeže s o. arcibiskupom bude v sobotu 27. apríla 2019 
v Sabinove. Program stretnutia dostávate v prílohe obežníka. Povzbuďte mladých 
k stretnutiu a sami ich sprevádzajte. Prihlasovanie na www.premladez.sk. 

6. DEŇ RODINY 

V nedeľu 26. mája 2019 bude v Košiciach Deň rodiny. Program: 
15.00 sv. omša v Košickej katedrále, pri ktorej si pripomenú 25. rokov sobáša jubilujúci 

manželia, ktorých ste nahlásili kancelárii ABÚ. Jubilujúci manželia si sadnú na vyhradené 
miesta. Sviatosť zmierenia si vykonajú vo svojich farnostiach. V závere sv. omše každý pár 
individuálne príjme požehnanie od jedného z biskupov. Po skončení sv. omše jubilujúci 
manželia si vo vestibule ABÚ prevezmú gratulačný list a spomienku na slávnosť. 

16.00 program pre rodiny pri Dolnej bráne a tiež trh prorodinných organizácií, 
chrobáčikovo, skautské mestečko a iné.  

7. FATIMSKÁ SOBOTA 

V sobotu 4. mája 2019 bude v Obišovciach prvá diecézna fatimská sobota o 9.00 hod. 
Eucharistická slávnosť bude vysielaná TV LUX. Pozývame vás a vašich veriacich. V prílohe 
obežníka je plagát diecéznych fatimských sobôt.  

8. KŇAZSKÝ SEMINÁR 

Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach bude 
v Nedeľu Dobrého Pastiera – 12. mája 2019 s nasledujúcim programom:  

11:00 sv. omša v seminárnom kostole 
 organizovaná prehliadka seminára, obed, program pre deti 
15:00 korunka Božieho Milosrdenstva; kultúrno-spoločenský program  
17:30 vešpery v seminárnom kostole 
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9. POSVÄTNÝ STAV 

Udelenie diakonátu bude 14.06.2019 a vysviacka novokňazov 15.06.2019 v katedrále 
o 10.00 hod. Účasť kňazov na týchto slávnostiach je prejavom vďačnosti voči Pánu Bohu  
a  spolupatričnosti i účasti na Kristovom kňazstve. 

10. PÚTE – ODPUSTY 

I. Stropkov  
nedeľa 14. júla 2019, sv. omša 10.30 – Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup  

II. Veľký Šariš 
nedeľa 14. júla 2019, sv. omša 10.30 – Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita 

III. Gaboltov – celodiecézna púť 
sobota 20. júla 2019, sv. omša 18.00 – Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita 
nedeľa 21. júla 2019, sv. omša 10.30 – Mons. Henryk Józef Nowacki, arcibiskup 

IV. Rómska púť do  Gaboltova 

nedeľa 4. augusta 2019, sv. omša 16.00 – Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita 

V. Púť mužov do Gaboltova 

nedeľa 18. augusta 2019, sv. omša 16.00 – Mons. Bernard Bober, arcibiskup 

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

11. MANŽELSTVO 

Ak niektorý z farárov / farských administrátorov z vážnych dôvodov neodporúča 
uzavretie manželstva alebo odmietne sobášiť svojich veriacich, nech iný farár alebo 
administrátor takémuto sobášu neasistuje, iba po konzultácii s ordinárom. 

12. POHREBY 

I. Informácia k tlačivu List o prehliadke mŕtveho 
Na vykonanie cirkevného pohrebu sa vyžaduje, aby bol kňazovi doručený List 

o prehliadke mŕtveho, potvrdený prehliadajúcim lekárom. Nevyžaduje sa, aby bol aj 
potvrdený matričným úradom. 

 Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy pohrebov, poskytne farskému úradu osoba, 
ktorá vybavuje pohreb, ešte pred pohrebom. 

II. Pochovávanie mŕtvoporodených a potratených detí 
Postup pri pochovávaní je zverejnený v ACAC 4/15.  
Pohreb potratených detí – pohrebné obrady (SSV 2008, Trnava, str. 139).  
Cirkevný pohreb mŕtvoporodeného alebo potrateného dieťaťa sa neeviduje v knihe 

zomrelých veriacich (ani sa nezapisuje na civilnej matrike do knihy úmrtí).  

13. PERSONALIA 

Dp. MAKOVICS Štefan, farár Ruská, menovaný za administrátora farnosti Ruská od 
1.02.2019  (60/19). 

Mons. GÁBOR Bartolomej, farár Moldava nad Bodvou, potvrdený v úlohe dekana dekanátu 
Moldava nad Bodvou na ďalšie obdobie do 30.06.2023 (244/19). 
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14. POĎAKOVANIE 

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

17.01.2019 vyslovuje vďačnosť za zbierku v našej arcidiecéze pre Svätú Zem, ktorú sme 
odoslali vo výške 78.429,60 €.  

II. Dobročinné diela Svätého Otca 
Štátny sekretariát nám zaslal list, v ktorom ďakuje veriacim našej arcidiecézy za zbierku 

Dobročinné diela Svätého Otca vo výške 42.149,60 €, ktorú sme poslali na podporu apoštolskej 
činnosti Najvyššieho veľkňaza Františka.  

III. 24. ročník Dobrá novina  
V roku 2018/2019 sa v našej arcidiecéze zapojilo 217 farností a filiálok, koledníci 

navštívili takmer 16 708 rodín a vyzbierali 177 555,68 € na podporu projektov v Keni, 
Južnom Sudáne, Ugande, Etiópii a projekty PMD. 

15. FOND NA OCHRANU CIRKEVNÉHO MAJETKU 

Prílohou obežníka sú poštové poukážky na úhradu príspevkov do Fondu na ochranu 
cirkevného majetku, ktoré je potrebné zaplatiť do 30. apríla 2019. 

16. KURZ NEMČINY 

Ackermann-Gemeinde s podporou arcidiecézy Bamberg ponúka jazykový kurz nemčiny 
pre kňazov, rehoľné osoby a bohoslovcov 1. - 26.07.2019. Prvá časť v pútnickom dome vo 
Vierzehnheiligen, druhá časť v Bambergu v kresťanských rodinách alebo v St. Otto-Haus. 
Výučba v dvoch skupinách podľa úrovne znalosti jazyka. Príspevok 130 €. Záväzné 
prihlášky do 1.05.2019: Sdružení Ackermann-Gemeinde, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2; 
sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz. Do prihlášky uveďte presnú adresu, telefón, mail, rok 
narodenia a stupeň znalosti jazyka (podľa klasifikácie EU A1-C2). 

17. KURZ PRE ORGANISTOV A KANTOROV V RUŽOMBERKU  

Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje 
v dňoch 30.06. – 5.07.2019 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. 

18. KONFERENCIA VYŠŠÍCH REHOĽNÝCH PREDSTAVENÝCH NA SLOVENSKU KVRPS 

Od 1.01.2019 došlo k zlúčeniu konferencií mužských (KVRP) a ženských reholí 
(KVPŽR). Predsedom sa stal P. Václav Hypius, CSsR. Zástupkyňou predsedu sr. Petra 
Sičáková, SSNPM. Za členov Rady KVRPS boli zvolení: P. Ambróz Martin Štrbák, O. Praem; 
sr. Agnesa Jenčíková, CJ; sr. Rafaela Zvrškovcová, OSF a P. Vladimír Kasan, OSB. Adresa: 
Miletičova 7, 821 08 Bratislava, sekretariat@kvrps.sk, 0903/182 311 
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19. ZMENY V ADRESÁRI 

rkfú Červenica: 0948/934 661, farnostcervenica@gmail.com 
rkfú Hermanovce: 0910/654 604 
rkfú Snina: Námestie Jána Pavla II. 858/1 

20. ÚMRTIE 

Dp. Peter GOSTIČ 
Narodil sa 15.01.1961 v Stropkove. Na kňaza bol vysvätený 19.06.1988 v Rožňave. 

Pôsobil: 1988 Michalovce, 1989 Veľký Šariš, 1990 Nováčany, 1992 Čaňa, 1998 Hankovce, 
2004 Žbince, 2013 Nižný Hrušov, 2014 Stropkov, 2015 Košice – Kráľovná pokoja, 2017 
Ražňany.  

Zomrel 11.02.2019 v Stropkove. Pohrebné obrady so zádušnou sv. omšou 
13. februára 2019 vykonal v Stropkove Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita.  

Dp. Jozef ŠTOFEJ 
Narodil sa 13.03.1923 v Brekove. Na kňaza bol vysvätený 19.06.1949 v Košiciach. Pôsobil: 

1949 Zborov, 1951 Humenné, 1951 pracovný tábor, 1954 Humenné, 1958 vo väzení, 1960 vo 
výrobe, 1962 Michalovce, 1963 Úbrež, 2002 dôchodok Prešov. 

Zomrel 19.02.2019 v Prešove. Pohrebné obrady so zádušnou sv. omšou 21. februára 2019 
vykonal v Brekove Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup. 

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

 
 

Požehnané, milostiplné, radostné a duchovne obohacujúce 
Veľkonočné sviatky prajú 

 
 

 

 

  Mons. Bernard BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
   

 Mons. Marek FORGÁČ   Mons. Juraj KAMAS 

biskup-generálny vikár  kancelár 

 
 
 

 


