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1. ÚVODNÉ SLOVO

Drahí bratia kňazi,

blíži sa záver mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva, za ktorý môžeme byť všetci
vďační Svätému Otcovi Františkovi. Pozorne sme vnímali jeho výzvy, počúvali jeho
príhovory, a snažili sa oživiť a zakoreniť v sebe, i v nám zverených, praktické
uskutočňovanie Ježišových slov „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ „Ako
chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!“ (Lk 6, 36.31).
V tejto súvislosti som sa vrátil k svojmu inauguračnému príhovoru (z 10.07.2010),
v ktorom som spojil Božie milosrdenstvo s obrazom Dobrého pastiera ako ho naskicoval
svätý biskup Astérius: „S veľkou námahou sa boril pustatinami a hľadal dovtedy, kým
blúdiacu nenašiel. A keď ju našiel, nebil ju, ani ju nehnal surovo k stádu, lež si ju vyložil
na plecia, bol k nej nežný a niesol ju do stáda.“ (LH II, 90) Znova potvrdzujem, že v tomto
je obsiahnutý jasný princíp pre nás duchovných pastierov. Milosrdenstvo a dobrota
Dobrého pastiera nech neustále charakterizujú naše kňazské účinkovanie.
Nakoľko vám to pastoračné povinnosti dovolia, pozývam vás zúčastniť sa ďakovnej
svätej omše na záver Svätého roka milosrdenstva, predovšetkým do katedrály.
Po niekoľkých mesiacoch sa budeme opäť stretávať na dekanátnych rekolekciách, kde
budeme mať príležitosť povedať si viac než poskytuje priestor tohto môjho príhovoru
a pozdravu. Využívajme tieto možnosti bratského stretávania sa. Ony nám pomáhajú
držať sa spolu, aby sa z pastiera nestala osamelá a následne zatúlaná ovca.
Chcem, aby sme naďalej spolu kráčali pred zvereným ľudom ako hodnoverní
svedkovia Ježiša Krista a to s láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom.

arcibiskup
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2. NOVÝ POMOCNÝ BISKUP
I. Biskupská vysviacka
Mons. Marek Forgáč prijal biskupské svätenie 1.09.2016 v košickej katedrále. Hlavným
svätiteľom bol Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita; spolusvätiteľmi boli:
J. Em. Jozef kardinál Tomko a J. E. Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius.
II. Spomienka biskupa v Eucharistickej modlitbe
V Eucharistickej modlitbe sa môže spomínať aj pomocný biskup.
Napríklad: II. eucharistická modlitba: „s našim biskupom Bernardom a jeho pomocným
biskupom Markom i so všetkými kňazmi a diakonmi.“
III. eucharistická modlitba: „nášho biskupa Bernarda a jeho pomocného biskupa Marka, celý
zbor biskupov“.
III. Menovanie za generálneho vikára
Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup bol s účinnosťou od 1.09.2016 menovaný za
generálneho vikára. Okrem toho mu bola osobitne zverená starostlivosť, koordinovanie
a zodpovednosť v košickej arcidiecéze za cirkevné školstvo, permanentnú formáciu
kňazov, univerzitné pastoračné centrá, ekuménu, rehole a zasvätené osoby (1001/16).
IV. Poďakovanie
Tým, že nový pomocný biskup je menovaný za generálneho vikára, bol z tejto funkcie
uvoľnený Mons. Pavol Dráb, prepošt, ktorý túto funkciu zastával v období medzi
predchádzajúcim a terajším pomocným biskupom. Z poďakujúceho listu o. arcibiskupa,
ktorý adresoval Mons. Drábovi:
„Chcem sa Ti poďakovať za Tvoje porozumenie a ochotu, s ktorou si prijal úlohu generálneho
vikára. Vždy som mal na Teba spoľahnutie a vedel som, že mi pomôžeš pri riadení arcidiecézy na
čas, kým nebudeme mať nového pomocného biskupa. Ďakujem Ti za Tvoju námahu a za celý obsah,
ktorým si naplnil službu na Arcibiskupskom úrade.“
3. MISIJNÁ NEDEĽA
V nedeľu 23.10.2016 máme misijnú nedeľu, ktorú pred deväťdesiatimi rokmi 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 2016.

ACAC 3 (2016) - 4

4. MIMORIADNY SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA
I. Záverečné slávenie v arcidiecéze – 13.11.2016
v katedrále o 10:30, slávnosti predsedá Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita
za účasti Mons. Marka Forgáča, pomocného biskupa. Pozývame kňazov a laikov k účasti
na tomto slávení, ktoré bude spojené s odpustovou slávnosťou k úcte sv. Alžbety,
patrónky katedrály.
v konkatedrále o 10:00, slávnosti predsedá Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup
v ostatných kostoloch, kde bola otvorená Brána milosrdenstva, dekani spolu s kňazmi
danej farnosti, prípadne z dekanátu, vykonajú eucharistické slávenie na poďakovanie.
Podrobnejšie pokyny k tomuto sláveniu dostanú dekani osobitným emailom.
II. Ukončenie roka
20. november 2016: Rím – bazilika sv. Petra: zatvorenie Svätej brány.
5. ONDREJSKÉ REKOLEKCIE
Sviatok sv. Ondreja, apoštola a patróna našej arcidiecézy, oslávime takto:
I. Ondrejovské dni s uctením relikvie sv. Ondreja
štvrtok 24.11.2016 o 18:00 farský kostol Lipany
piatok 25.11.2016 o 18:00 farský kostol Trebišov
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 26.11.2016 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.
6. PRESBYTERSKÁ RADA
I. Voľby
V prílohe dostávate volebný lístok členov presbyterskej rady. Voľby sa uskutočnia
v súlade s platným Štatútom presbyterskej rady pre našu arcidiecézu, ako je zverejnený
v publikácii Dokumenty diecéznej synody – Partikulárne normy, str. 169-175. Vyplnený
volebný lístok zašlite na ABÚ v priloženej obálke do 31. októbra 2016.
II. Volebná komisia
V súlade s bodom 3.5. štatútu PR volebnú komisiu tvorí predseda: Mons. Zoltán
PÁSZTOR, členovia: dp. Vladimír ŠOSTÁK a dp. Jozef VIHONSKÝ (1123/16).
7. KÓDEX PASTORAČNÉHO SPRÁVANIA
V prílohe obežníka dostávate plné znenie Kódexu pastoračného správania, ktorý si
pozorne prečítajte, nakoľko sa týka každého z nás, ktorí sme v pastoračnej službe. Jeho
účelom, ako stanovuje preambula, je vymedziť štandardné postoje v pastoračnom
správaní sa vo vzťahu k tým, s ktorými prichádzame do kontaktu. Schválený text bol
spoločne pripravený KBS. Cieľom jeho implementácie je stimulovanie a požadovanie
zodpovednosti za vlastné správanie sa ako osoby, ktorá v istom zmysle reprezentuje
cirkevné spoločenstvo a v rozličnej miere vystupuje v mene Cirkvi.
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8. HOSTIE S MALÝM OBSAHOM LEPKU
Kongregácia pre náuku viery 24.07.2003 vydala obežník predsedom biskupských
konferencií o používaní chleba s malým obsahom lepku a hroznovej šťavy ako matérie pre
Eucharistiu. Slovenský preklad prináša časopis Liturgia 2/2016. Je žiaduce, aby ste sa
oboznámili s týmto textom (v prílohe).
K tomu niekoľko praktických usmernení pre našu arcidiecézu:
Celiakia je autoimunitné ochorenie s intoleranciou obilných bielkovín, a teda s úplnou
neznášanlivosťou lepku (odborne gluténu). Okrem toho môžu byť niektorí postihnutí
alergiou na lepok. V obidvoch prípadoch (dospelí i deti) musia dodržiavať bezlepkovú
diétu, a teda obmedziť príjem obilného lepku na tolerované množstvo.
Hostie bez akéhokoľvek obsahu lepku („bezlepkové hostie“) sú neplatnou matériou
pre slávenie Eucharistie. Hostie, ktoré obsahujú málo lepku sú platnou matériou.
Hostie od nemeckého výrobcu Franz Hoch GmbH, Miltenberg am Main, predávané
Spolkom sv. Vojtecha; a od poľského producenta Charistia Lukasz Cieślik v predajni
František v Košiciach a v Prešove, zodpovedajú svojím zložením požiadavkám na matériu
pre Eucharistiu a tiež diéte, ktorú musia zachovať celiatici. Obsah lepku v jednej malej
nízkolepkovej hostii neprekračuje povolenú hornú hranicu pre bezlepkovú diétu.
O. arcibiskup dáva pre našu arcidiecézu povolenie k používaniu hostií s malým
obsahom lepku od vyššie uvedených výrobcov pre veriacich, ktorým lekári predpísali
bezlepkovú diétu, dokiaľ pretrváva ich zdravotné obmedzenie.
V prípade celiatika kňaza, alebo kňaza, ktorý nesmie používať víno, bude každý takýto
prípad osobitne konzultovaný s otcom arcibiskupom.
Veriaci s bezlepkovou diétou má pred sv. omšou oznámiť celebrantovi, že chce
prijímať pod spôsobom chleba s malým obsahom lepku, alebo iba pod spôsobom vína,
alebo iba štvrtinku riadnej hostie. Spôsob svätého prijímania bude závisieť od
zdravotného stavu veriaceho. Farár by mal prekonzultovať s každým osobitne vhodný
spôsob svätého prijímania. Totiž u niektorých jedna štvrtina malej hostie môže vyhovovať
kritériám pre bezlepkovú diétu (Z. Novák, Svaté přijímání a bezlepková dieta). Iní však musia
zachovať zvlášť prísne pravidlá, a vtedy je možné sv. prijímanie pod spôsobom
nízkolepkových hostií alebo pod spôsobom vína – čo je komplikované pre malé deti.
Ak vo farnosti častejšie pristupujú k svätému prijímaniu takýto veriaci (v mestských
farnostiach je to bežná prax), tak farár ústretovo zabezpečí hostie s malým obsahom lepku.
Pokiaľ veriaci s bezlepkovou diétou ide na sväté prijímanie mimo svojej farnosti,
donesie si na bohoslužbu nízkolepkovú hostiu sám.
Bezlepková hostia má byť na samostatnej paténe, alebo v pyxide; je vhodné, aby takýto
veriaci išiel na sväté prijímanie ako prvý. Je potrebné dbať na to, aby bezlepkové hostie
neprišli do kontaktu s riadnymi hostiami, a to ani cez dotyk ruky, preto si kňaz pred
podávaním svätého prijímania očistí prsty.
9. KATECHÉZA
I. Biblická olympiáda
V šk. roku 2016/17 budú predmetom súťaže: Kniha Genezis 1-11, Kniha Sudcov, Kniha
proroka Daniela 1-6 a 13-14, List Efezanom. Spoločná téma: Zápas o pravé hodnoty.
Informácie sú v Propozíciách na stránke: www.dke-ke.rimkat.sk. (DKU/Súťaže). Súťaž
prebieha v dvoch kategóriách: 1.: základné školy a 2.: stredné školy. Škola sa má do súťaže
prihlásiť zaslaním prihlášky na adresu DKÚ Košice do 30. 11. 2016.
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II. Biblia očami detí a mládeže
Tým, ktorí sa nezapoja do Biblickej olympiády, ponúkame možnosť výtvarnej súťaže
pod názvom Biblia očami detí a mládeže. Predmetom sú tie isté knihy ako na Biblickú
olympiádu. Informácie sú v Propozíciách na stránke DKÚ.
III. Evidenčný list učiteľa katolíckeho náboženstva – kňaza
Ak ste ešte nezaslali evidenčný list, urobte tak obratom. Formulár je na stránke
DKÚ/Formuláre.
IV. Učebnice katolíckeho náboženstva
Pripomíname, že objednávanie učebníc na budúci školský rok sa koná v októbri
v spolupráci s vedením školy.
V. Inovovaný Rámcový vzdelávací program (iRVP)
Pripomíname, že náboženská výchova má prebiehať už podľa Inovovaného
rámcového vzdelávacieho programu. Podľa neho má byť vytvorený školský vzdelávací
program a tematické plány. Materiály boli zaslané emailom. Ďalšie info k tejto požiadavke
na stránke DKÚ.
10. SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI
Počas októbra sa uskutoční vo farnostiach 14. ročník celoslovenského 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 info na
www.sviecka.forumzivota.sk
Pod vedením Lámačských chvál sa 23.10.2016 o 19:00 v Kine Scala v Prešove uskutoční
Večer milosrdenstva - modlitby vďaky za dar života, odprosenia za jeho neprijatie a za
uzdravenie všetkých rán spôsobených potratmi.
11. POSOLSTVO AMORIS LAETITIA A PASTORAČNÉ PERSPEKTÍVY NA SLOVENSKU
Rada pre rodinu KBS v spolupráci s KANET n.o. pozýva na konferenciu, ktorá sa
uskutoční 12.11.2016 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici.
Cieľom konferencie je oboznámiť sa s exhortáciou Amoris laetitia a zamýšľať sa nad jej
aplikáciou v rozvoji farskej pastorácie rodín. Program s prihláškou nájdete
v emailovej prílohe ACAC.
12. ZMENY V ADRESÁRI
FÚ Lenartov: rimkatlenartov@yahoo.com
FÚ Fintice: farafintice@gmail.com
13. PERSONALIA
Dp. GNIP Jozef znova menovaný za dekana dekanátu Trebišov, 1.07.2016 (849/16)
Dp. ŠVEC-BABOV Ján znova menovaný za dekana dekanátu Sobrance, 1.07.2016 (843/16)
Dp. VANDŽURA Pavol inkardinovaný do Košickej arcidiecézy od 1.08.2016 (879/16)
Dp. VOJTKO Peter, kaplán Šarišské Dravce za kaplána Košice – Sv. Rodina od 15.09.2016
(1130/16)
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Od 1.09.2016
Mons. DRÁB Pavol uvoľnený z funkcie generálneho vikára (1003/16)
Dp. KRENICKÝ Radoslav, administrátor Úbrež menovaný za farára farnosti Úbrež (876/16)
Dp. KAŠAJ Marián, administrátor Jenkovce menovaný za farára Jenkovce (1116/16)
Od 1.10.2016
JCDr. DUFINCOVÁ Zuzana, uvoľnená z funkcie na Metropolitnom súde v Košiciach
z dôvodu zmeny svojho trvalého bydliska (1066/16)
Od 15.10.2016
Mons. DUGAS Jozef menovaný za duchovného správcu DKD vo Veľkom Šariši a rektora
kaplnky sv. Jozefa v DKD vo Veľkom Šariši (934/16) a opätovne za dekana dekanátu
Prešov II. (849/16)
Mons. ŠECHNÝ Jozef opätovne menovaný za dekana dekanátu Prešov – Solivar (848/16)
Dp. TOMÁŠ Allan opätovne menovaný za dekana dekanátu Snina (847/16)
Zmeny v rehoľných komunitách
Františkáni (OFM) Prešov k 1.08.2016
odchádzajú: KALINSKÝ Ján Pio, KRAČUNOVSKÝ Milan Anton, ČIERNY Andrej Filip
prichádzajú: VANČO Peter Gracián, MIHÁLY Andrej Juraj, PRIEVALSKÝ Pavol Gabriel
Pavlíni (OSPPE) k 1.09.2016
odchádza: P. KUCHARSKI Andrzej Grzegorz
do komunity vo Vranove nad Topľou prichádza: P. BLICHARSKI Konrad
14. ÚMRTIE
Dp. Jozef STRAKA
Narodil sa 14.01.1954 v Osikove.
Na kňaza bol vysvätený 14.06.1981 v Banskej Bystrici.
Pôsobil: 1981 Snina, 1982 Michalovce, 1985 Bardejov, 1985 Humenné, 1987 Malčice,
1992 Košice – Ťahanovce, 1996 Parchovany, 2011 Veľké Ozorovce.
Zomrel 18.03.2016 v Osikove. Pohrebné obrady so zádušnou sv. omšou 21.03.2016
vykonal v Osikove Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita.
Dp. Jozef FUŇA
Narodil sa 12.04.1952 na Veľkej Domaši.
Na kňaza bol vysvätený 10.06.1979 v Bratislave.
Pôsobil: 1979 Prešov, 1982 Pečovská Nová Ves, 1990 Hraň, 2004 Veľký Šariš – DKD.
Zomrel 5.08.2016 v Prešove. Pohrebné obrady so zádušnou sv. omšou 10. augusta 2016
vykonal vo Veľkom Šariši Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita.
V duchu kňazskej spolupatričnosti nezabudnime za zosnulých odslúžiť sv. omšu. R.I.P.

 Mons. Bernard B OB E R
arcibiskup-metropolita
Mons. Juraj KAMAS
kancelár
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