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1. ÚVODNÉ SLOVO
Bratia kňazi,
letné mesiace sú spojené so zvýšeným čerpaním dovolenky. Každý z vás si potrebuje
odpočinúť od bežných povinností vo farnosti a vyjsť mimo prostredia, v ktorom pôsobíte
celý rok. Na túto nevyhnutnosť, potrebnú pre naše zdravie, myslel aj Pán Ježiš, keď
pozval svojich učeníkov na osamelé miesto. Naozaj vám prajem, aby ste si oddýchli
a načerpali nových telesných a duševných síl.
Tohtoročné leto je, aspoň pre nás v Košiciach, spojené s prípravou blahorečenia Božej
služobnice Anny Kolesárovej. Pre celú našu diecéznu rodinu je to mimoriadna historická
udalosť. Spoločne chceme vzdať Bohu vďaku za viditeľné pôsobenie jeho milosti a za vzor
svätého života zvlášť potrebný v tejto dobe. Vo svojich farnostiach urobte všetko preto,
aby ste sa spolu s vašimi veriacimi zúčastnili blahorečenia v Košiciach.
arcibiskup
2. BLAHOREČENIE ANNY KOLESÁROVEJ
I. Zbierka – 29. júl 2018
V prílohe obežníka je list o. arcibiskupa, ktorým sa obracia so žiadosťou o finančnú
podporu na zabezpečenie slávnosti blahorečenia. Zbierka sa uskutoční 29. júla 2018 pri
všetkých sv. omšiach v našej arcidiecéze.
Finančné prostriedky odošlite do týždňa na účet č. SK54 0200 0000 0000 0024 3512.
Pri úhrade nezabudnite uviesť špecifický symbol farnosti a variabilný symbol 91070.
II. Registrácia
Do 31. júla 2018 je potrebné zaregistrovať sa na sv. omšu spojenú s blahorečením.
Kňazi nech sa registrujú priamo na web stránke www.annakolesarova.sk. Bez
registrácie nebude možné koncelebrovať sv. omšu.
Farári nahlásia cez web stránku prostredníctvom formulára počet veriacich za farnosť.
V prvej polovici augusta budú do farností zaslané pokyny ohľadom parkovania,
vstupov na štadión, koncelebrácie a tiež miestenky na sedenie.
III. Program: piatok 31. august 2018 – katedrála
17.15 modlitba svätého ruženca
18.00 sv. omša
19.30 duchovno-poetické pásmo
21.15 eucharistické požehnanie
sobota 1. september 2018 – štadión TJ Lokomotíva
7.00 ranná modlitba
8.00 Anna a život s Bohom
9.00 modlitba svätého ruženca
10.00 sv. omša s obradom blahorečenia
12.30 koncert radosti
15.00 korunka Božieho milosrdenstva
nedeľa 2. september 2018 – katedrála
10.30 ďakovná sv. omša s uložením relikvií bl. Anny Kolesárovej
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3. SV. KOŠICKÍ MUČENÍCI - JUBILEUM
2. septembra 2018 na záver sv. omše, ktorá bude o 10.30 v katedrále ako poďakovanie
za blahorečenie Anny Kolesárovej, bude oznámený prípravný rok na jubileum 400 rokov
od mučeníckej smrti sv. Košických mučeníkov - kňazov: Marka Križina, Melichara
Grodzieckeho a Štefana Pongrácza.
Cieľom prípravného roka na toto jubileum je prehĺbenie úcty k sv. Košickým
mučeníkom a vzbudenie túžby po hrdinstve u kňazov, zasvätených i laikov. Prípravu
bude sprevádzať motto: „Obnoviť túžbu po hrdinstve“. Program bude spočívať
v nasledujúcich hlavných bodoch:
1. Historické skúmanie a oživenie posolstva sv. Košických mučeníkov
2. Aktivity pre rozšírenie úcty sv. Košických mučeníkov
3. Liturgické slávenia
4. Formačné aktivity pre kňazov
5. Pastoračné aktivity
7. septembra 2018 na sviatok sv. Košických mučeníkov budú večer o 18.00 otcovia
biskupi sláviť sv. omšu v týchto troch kostoloch zasvätených sv. Košickým mučeníkom:
Košice – Nad Jazerom, Humenné – Sídl. III. a Fričovce.
Upozornenie:
Vzhľadom k blahorečeniu Anny Kolesárovej spoločné slávenie Fatimskej soboty
1. septembra v Obišovciach a celodiecézne rekolekcie, ktoré boli pôvodne naplánované na
8. septembra 2018 o 9.30 do košickej katedrály, nebudú. Fatimská sobota sa bude sláviť
1. septembra o 9.00 na štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach.
4. PANNA MÁRIA – MATKA CIRKVI
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí dekrétom prefekta kard. Róberta
Saraha z 11.2.2018 oznámila, že Svätý Otec František rozhodol o celoplošnom zavedení
povinnej spomienky Panny Márie – Matky Cirkvi.
Spomienka Panny Márie – Matky Cirkvi sa bude od roku 2018 sláviť v celej Cirkvi
latinského obradu v pondelok po Turíčnej nedeli; tento pondelok je tradične označovaný
ako Svätodušný pondelok. O motivácii k zavedeniu spomienky Panny Márie – Matky
Cirkvi, sa píše: „Najvyšší veľkňaz František pozorne uvážil nakoľko môže povýšenie tejto
úcty podporiť rast zmyslu pre materstvo Cirkvi v pastieroch, v zasvätených a vo veriacich,
ako tiež pravú mariánsku úctu.“
5. ARCIDIECÉZNY ORGANOLÓG
Od 1. júna 2018 bol za diecézneho organológa menovaný pán BM. František Beer.
Jeho úlohou je: a) posúdenie stavu pamiatkovo chránených organov
b) poskytnutie odbornej pomoci pre farnosti v otázkach týkajúcich sa organov
c) kolaudácia novopostavených alebo zrekonštruovaných organov
d) odporúčanie vhodných organárskych firiem
e) vykonávanie odborného dozoru počas opráv organov
f) vypracovať návrh na dispozíciu a umiestnenie nového organa
g) vytvárať odbornú evidenciu
Žiadame farárov, aby v záležitostiach týkajúcich sa organov v kostoloch vždy
konzultovali diecézneho organológa. Žiadosti adresujte na kanceláriu ABÚ.
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6. IX. SVETOVÉ STRETNUTIE RODÍN
Svätý Otec František udelil plnomocné odpustky pri príležitosti IX. Svetového
stretnutia rodín, ktoré sa uskutoční v dňoch 21. – 26. augusta 2018 v Dubline.
Plnomocné odpustky môžu za obvyklých podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie
a modlitba na úmysel Svätého Otca) získať veriaci, ktorí sa zrieknu všetkých hriechov a
zúčastnia sa niektorej z bohoslužieb. Tiež tí, ktorí nemajú možnosť byť na stretnutí, môžu
získať odpustky „v duchovnom spojení s veriacimi prítomnými v Dubline“, pokiaľ
dodržia základné podmienky, pomodlia sa v rodine Otče nás, Vyznanie viery a ďalšie
modlitby „vo chvíli, kedy budú pápežove slová prenášané televíziou alebo rádiom“.
Čiastočné odpustky môžu získať veriaci, ktorí sa s kajúcim srdcom pomodlia pri tejto
príležitosti za dobro rodín.
7. KÁNONICKÉ PRÁVO
I. Sympózium
Slovenská spoločnosť kánonického práva organizuje už XIX. Sympózium kánonického
práva, ktoré sa uskutoční v dňoch 27. – 31. augusta 2018 v priestoroch Kňazského
seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Počas sympózia vystúpia
s prednáškami významné osobnosti a odborníci v oblasti kánonického práva.
Viac info Slovenská spoločnosť kánonického práva na: sskp.kapitula.sk
II. Dôvody pre neplatnosť manželstva
V žiadosti o neplatnosť manželstva sa musí určiť z akého titulu alebo z akých titulov je
napadnutá platnosť manželstva (kán. 1676 § 5). Dôvody, pre ktoré môže byť manželstvo
neplatné, ako ich stanovuje kánonické právo, môžu byť: manželské prekážky, defekt
formy a defekt súhlasu. V prílohe vám posielame prehľad dôvodov nulity manželstva.
8. DOVOLENKY
Pokiaľ čerpáte dovolenku, nezabudnite ju nahlásiť na priloženom formulári
a zabezpečiť si adekvátne zastupovanie.
9. ZBIERKA „BOJ PROTI HLADU“
Vincentská rodina na Slovensku organizuje zbierku „Boj proti hladu“ k zmierneniu
utrpenia hladných a negramotných chudobných ľudí od 1.6.2018 do 28.2.2019. Hlavným
príjmom zbierky je predaj medovníkových srdiečok. Ďalšie spôsoby podpory sú:
a) zaslanie SMS správy s textom: DMS VINCENT na číslo 877 (cena jednej správy 2 €)
b) príspevok na bankový účet: SK72 6500 0000 0000 2028 6026, variab. symbol: 2018
Zároveň ďakuje za zbierku od 1.6.2017 do 28.2.2018. Výnos zbierky: 227.832,65 €.
10. KAPLNKA
Kaplnka Mena Panny Márie s uchovávaním Eucharistie v priestoroch propedeutického
ročníka Kňazského seminára sv. Karola Boromejského na Kováčskej ulici 46 v Košiciach
bola požehnaná 21.09.2017.
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11. POSVÄTNÝ STAV
I. Diakonát
15. júna 2018 Mons. Marek Forgáč, biskup – generálny vikár, v Košickej katedrále vysvätil
za diakonov pre Košickú arcidiecézu:
Rastislav GÖNCI
Patrik JANÓ

Marek MARCIN

Martin MIŠKUF
František PETRUŠKA

II. Presbyterát
16. júna 2018 Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita, v Košickej katedrále
vysvätil za kňazov pre Košickú arcidiecézu:
Kristian KARCH
Michal LACKO

Lukáš MOHLER
Peter PASTERNÁK

Michal PAVLÍK
Peter SCHMOTZER

za kňazov pre Košickú arcidiecézu v Koinonii Ján Krstiteľ:
Michal IRSÁK

Jonatán Patrik PETRÍK

30. júna 2018 Mons. Marek Forgáč, biskup – generálny vikár, v Košickej katedrále vysvätil
za kňaza pre Spoločnosť Ježišovu: Peter BUŠA, SJ
12. PERSONALIA
od 1.07.2018
Dp. BOLEŠ Daniel menovaný za kaplána farnosti Prešov – sv. Mikuláš (726/18).
Mons. Dugas Jozef zrieknutie sa úradu dekana (700/18).
Dp. Gamrát Jozef, farár v Trstenom pri Hornáde, zrieknutie sa úradu farára
a menovanie za výpomocného duchovného pre dekanát Košice – Juh (699/18).
Dp. HAKOŠ Marcel, výpomocný duchovný pre Koinoniu Ján Krstiteľ vo Vyšnom
Klátove, uvoľnený zo služby v Košickej arcidiecéze (777/18).
Dp. JANIČ Anton, farár farnosti Prešov – Kráľovná pokoja, menovaný za dekana
dekanátu Prešov II. (724/18).
Dp. KAČMÁR Andrej, odvolaný z funkcie obhajcu manželského zväzku a promótora
spravodlivosti a menovaný za sudcu Metropolitného tribunálu (797/18).
Dp. KOCÚRKO Ján, kaplán Košice – KVP, menovaný za farského administrátora
farnosti Košice – KVP (725/18).
Dp. KOVAĽ Adrián menovaný za kaplána farnosti Strážske (658/18).
Dp. MRÚZ Jozef, zástupca moderátora Arcidiecézneho centra pre mládež v Prešove,
menovaný za administrátora farnosti Trstené pri Hornáde (718/18).
Dp. ONDREJ Marek, administrátor farnosti Košice – sv. Ondrej, menovaný za
promótora spravodlivosti Metropolitného tribunálu (796/18).
Dp. SMETANKA Jozef menovaný za výpomocného duchovného pre dekanát Lipany
(795/18).
Novokňazi – kapláni
Dp. KARCH Kristian do farnosti Moldava nad Bodvou (597/18)
Dp. LACKO Michal do farnosti Humenné – Všetci svätí (596/18)
Dp. MOHLER Lukáš do farnosti Stropkov (598/18)
Dp. PASTERNÁK Peter do farnosti Zborov (600/18)

ACAC 3 (2018) - 6

Dp. PAVLÍK Michal do farnosti Košice – Svätá Rodina (595/18)
Dp. SCHMOTZER Peter do farnosti Veľké Kapušany (599/18)
Dp. IRSÁK Michal, prepožičaný pre službu v Plzeňskej diecéze.
Dp. PETRÍK Patrik Jonatán, výpomocný duchovný pre Koinoniu Ján Krstiteľ (778/18)
Diakonská prax (768/18)
Dp. GÖNCI Rastislav farnosť Krista Kráľa v Prešove
Dp. JANÓ Patrik farnosť Sabinov
Dp. MARCIN Marek farnosť Svätej Rodiny v Košiciach
Dp. MIŠKUF Martin farnosť sv. Gorazda a spol. v Košiciach
Dp. PETRUŠKA František farnosť sv. Mikuláša v Prešove
Zmeny v rehoľných komunitách
Dominikáni (OP)
P. ŠALAMON Kristián, odchádza na iné miesto pôsobenia.
P. KRYŠTOF Chryzostom František menovaný za rektora kostola Nanebovzatia Panny
Márie v Košiciach (723/18)
Saleziáni (SDB)
odchádzajú:
P. BARINA Peter (Košice – Kalvária), P. FÁBIAN Ján (Bardejov - Vinbarg)
P. MACEJKO Vincent (Sabinov), P. ONDRIÁŠ Marián (Košice – Luník IX)
prichádzajú:
P. BAGO Jozef, Košice – Tri hôrky
P. DANKO Tomáš, kaplán Košice – Kalvária (820/18)
P. DÖMÉNY Jozef, Sabinov; P. PANČURA Marek, kaplán Bardejov – Vinbarg (821/18)
P. PUČEK Ondrej, Prešov; P. ŽATKUĽÁK Peter, Košice – Luník IX
iné poslanie v rámci arcidiecézy:
P. MAŤAŤA Marián z komunity v Prešove do Košíc – Luník IX
Jezuiti (SJ) k 1.8.2018
P. SABOL Peter, rektor Kostola Božského Srdca Ježišovho v Košiciach, odchádza do
komunity v Ružomberku.
P. TRGO Pavol menovaný za rektora Kostola Božského Srdca v Košiciach (836/18).
Minoriti (OFMConv.) k 1.8.2018
P. CÁR Mária Jaroslav, kaplán Brehov, odchádza do farnosti Karlova Ves (844/18).
Františkáni (OFM) k 1.9.2018
P. VALACH Pavol Andrej, odchádza na iné miesto pôsobenia mimo arcidiecézu.
P. DEBNÁR Peter Damián prichádza do komunity v Prešove.
13. ADRESÁR
Arcidiecézne centrum pre rodinu:
Hlavná 89, 042 03 Košice, 0948 788 068, rodina@abuke.sk
Rkfú Košice – Myslava: farnostmyslava@gmail.com
Rkfú Krížovany: 0948 377 243
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14. ORDINARIÁT OS A OZ SR
Pápežská rada pre texty zákonov listom zo dňa 13.06.2018 (Prot. N. 16359/2018) v odpovedi
Mons. Františkovi Rábekovi, ordinárovi OS a OZ SR, oznámila nasledovné:
Ako je známe, vojenský ordinár má práva a povinnosti diecézneho biskupa (por. SMC,
čl. II, § 1). Jeho jurisdikcia nad osobami, ktoré patria do vojenského ordinariátu, je osobná,
aj mimo národných hraníc, riadna na internom i externom fóre, a vlastná, avšak
kumulatívna s jurisdikciou diecézneho biskupa (por. SMC, čl. IV).
Vojenskí kapláni majú práva a povinnosti v oblasti, ktorá im je určená a vo vzťahu
k ľuďom, ktorí sú im zverení (por. SMC, čl. VII), aj keď sú tieto práva a povinnosti
vykonávané kumulatívne s miestnym farárom (por. SMC, čl. IV).
Mocou svojho úradu vojenský ordinár a vojenský kaplán asistujú platne pri uzatváraní
manželstva tých, z ktorých aspoň jeden uzatvárajúci je jeho podriadeným v oblasti jeho
jurisdikcie (por. kán. 1110 CIC).
Podľa vyššie spomenutých usmernení a z kán. 1110 CIC vyplýva, že vojenský kaplán
môže platne asistovať pri uzatváraní manželstva tých, z ktorých aspoň jeden sobášiaci sa
je jeho podriadený aj na miestach nepatriacich do priestoru, ktorý mu je určený.
SMC udeľuje tieto fakulty kaplánom ordinariátov, bez zúžení, ktoré by sa vzťahovali
na ich obrad. Z toho vyplýva, že ich treba považovať za rovnako aplikovateľné tak
kaplánmi latinskými ako i východnými.

 Mons. Bernard B O B ER
arcibiskup-metropolita
 Mons. Marek F O R G Á Č
biskup-generálny vikár

Mons. Juraj KAMAS
kancelár

