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PRÍLOHY
1. Inštrukcia týkajúca sa postupu v prípade žiadosti o formálne odpadnutie od Katolíckej cirkvi
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1. SLOVO ARCIBISKUPA
Bratia kňazi,
častokrát sa pristihnem pri premýšľaní o našom kňazskom poslaní, ale aj o tom, že
nevyhnutne kráčame ľudskou cestou so všetkými dôsledkami. Naša práca zahŕňa omnoho
viac, než len si pripraviť homíliu a slúžiť svätú omšu. Okrem času stráveného v spovednici,
každodennou súčasťou života kňaza je minimálne Liturgia hodín – stretnutie sa v modlitbe
s naším Pánom. A potom sú to stretnutia s našimi veriacimi. Z pohľadu biskupa vidím
mnoho dobrého, ktoré vykonávate vo farnostiach. A to vravím úprimne. Viem aj o tom, že
mnohokrát vám nemá kto poďakovať, oceniť vás a povzbudiť. Podľa Gallupovho
prieskumu viac ako 80 percent katolíkov schvaľuje prácu svojich kňazov, avšak navonok
im to nevyjadria.
Na druhej strane väčšina pošty a emailov, ktoré dostanem, je negatívna, kritická. Hovorí
sa, že ľudia, ktorí sú spokojní, sa len zriedka obťažujú písať. Niektorí, ktorí tak robia, môžu
byť hyperkritickí. Obsah sťažnosti môže byť pravdivý i vymyslený, pisateľ známy
i anonymný. Koniec-koncov aj my kňazi sme len ľudskými bytosťami ako všetci ostatní.
Hoci Boh je naším hlavným zdrojom lásky a prijatia, nestvoril svojich kňazov
bez potreby ľudskej lásky a podpory. Ešte aj Ježiš v Getsemanskej záhrade žiadal svojich
apoštolov, aby bdeli a modlili sa s ním a ... oni zaspali. Napriek tomu všetkému, že my kňazi
sme iba ľudia, zostaňme dobrými ľuďmi. V centre života farnosti nie sme my, ale Ježiš
Kristus. Aj on zostal častokrát nepochopený. Ale pokračoval vo svojom poslaní.
Prečo vám to píšem? Len som vám chcel poďakovať. Naozaj si cením, čo robíte pre svoju
farnosť, o to viac, keď vaša práca je spojená s istou dávkou únavy. Nenechajte sa ničím
znechutiť, pokračujte ďalej v posväcovaní seba a druhých. S rovnakým nasadením sa
venujme službe ohlasovania, či je to náboženská výchova v škole alebo katechetická
príprava k sviatostiam vo farnosti.

arcibiskup
2. REKOLEKCIE
V sobotu 5. septembra 2020 začíname rekolekcie o 9.30 v Katedrále sv. Alžbety
v Košiciach. Ku koncelebrácii si vyzdvihnete červenú štólu na ABÚ a zaujmete miesto
v katedrále. V sprievode idú členovia kúrie, kanonici, dekani a predstavení kňazského
seminára.
3. JUBILEJNÝ LORETÁNSKY ROK
Svätý Otec František predĺžil Jubilejný loretánsky rok do 10. decembra 2021. Podľa
dekrétu Apoštolskej penitenciárie sa predlžuje aj možnosť získať jubilejné odpustky. Týka
sa to nielen pútnikov do Loreta, ale aj všetkých pracovníkov letectva, či už civilného alebo
vojenského. Loretánske jubileum sa totiž vzťahuje aj na letiskové kaplnky a na vojenské
letecké základne po celom svete.
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4. USMERNENIE
Vo farnostiach je potrebné naďalej dodržiavať všetky stanovené epidemiologické
opatrenia, aby sme chránili zdravie ľudí. V prvom rade má kňaz pochopiť a uskutočňovať
to, čo sa od neho požaduje, nemá hovoriť ani konať svojvoľne. Kedykoľvek vystupuje na
verejnosti v kňazskom odeve, má si byť vedomý vážnej povinnosti podávať náuku
a stanovisko Cirkvi.
Je potrebné sa správať zodpovedne a disciplinovane. V kostole sú stále povinné rúška.
Počas sviatosti zmierenia spovedník i kajúcnik majú mať rúško a dodržať, nakoľko je to
možné, aj dostatočný odstup. Počas sv. omše celebrant nemusí mať rúško vtedy, ak zachová
odstup minimálne dva metre od ostatných osôb; ale je povinný vždy mať rúško počas
rozdávania svätého prijímania, pred ktorým si dezinfikuje ruky. Sväté prijímanie sa podáva
do rúk. Len vo výnimočnom a odôvodnenom prípade je možné podať do úst a to úplne na
konci rozdávania svätého prijímania.
Na znak pokoja si ľudia nemajú podávať ruky, pri vstupoch do kostola sväteničky sú
prázdne, majú byť k dispozícii dezinfekčné prostriedky. Košíky na milodary si veriaci
nepodávajú. Má byť zabezpečené dostatočné vetranie kostola.
Farári / administrátori nech sa postarajú o primeranú katechézu, čo sa týka náležitej
úcty pri spôsobe svätého prijímania do rúk, a zároveň všetkým trpezlivo pripomínajú
povinnosť chrániť svoje zdravie aj zdravie každého účastníka zhromaždení v našich
kostoloch.
5. ÚPRAVA LORETÁNSKYCH LITÁNIÍ – TRI NOVÉ INVOKÁCIE
Z rozhodnutia Svätého Otca Františka sa do Loretánskych litánií pridávajú tri nové
invokácie k Panne Márii.
I. po oslovení Matka Cirkvi sa pridáva Matka milosrdenstva (Mater misericordiae),
II. po oslovení Matka Božej milosti sa pridáva Matka nádeje (Mater spei)
III. po oslovení Útočisko hriešnikov sa pridáva Útecha migrantov (Solacium migrantium).
6. CENTRUM RÓMSKEJ MISIE V KOŠICIACH
Od 1. júla 2020 je zriadené Centrum rómskej misie v Košiciach. Jeho cieľom je
v spolupráci s jednotlivými farnosťami a rómskymi komunitami prispieť k duchovnej,
vzdelanostnej a sociálno-ekonomickej úrovni Rómov. Zodpovednosť za činnosť Centra
rómskej misie v Košiciach má jeho moderátor P. Mgr. Ing. Peter Bešenyei, SDB (641/20).
7. SVEDECTVO O KRSTE
Začiatok školského roka je v mnohých farnostiach spojený so začiatkom farskej
katechézy k prvému svätému prijímaniu a k sviatosti birmovania. K prijatiu týchto sviatostí
je potrebné mať istotu o krste. Pokiaľ bol niekto pokrstený v inej farnosti, dp. farár požiada
príslušný farský úrad o vystavenie svedectva; nie je potrebné, aby rodičia dieťaťa museli ísť
do iných farností zháňať tento doklad. Písomný dokument o krste si farár vyžiada na
začiatku prípravy a je na jeho zodpovednosti, aby mal istotu o udelenom krste.
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8. FORMÁLNE ODPADNUTIE OD KATOLÍCKEJ CIRKVI
Od 1. septembra 2020 nadobúda účinnosť Inštrukcia týkajúca sa postupu v prípade žiadosti
o formálne odpadnutie od Katolíckej cirkvi. Dostávate ju v prílohe.
9. OBIŠOVCE
Celodiecézna odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach bude
v sobotu 3.10. a v nedeľu 4.10.2020. Podrobný program bude zaslaný do farností. Sv. omšu
bude celebrovať pražský kardinál Dominik Duka, OP.
10. MISIJNÁ NEDEĽA
V nedeľu 18.10.2020 je misijná nedeľa. 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 2020.
11. BIBLICKÉ PODUJATIA
I. Duchovné cvičenia pre kňazov: „Ľudia evanjelia – ľudia radosti“
21. – 25.09. 2020 exercitátor: Peter CEĽUCH, špirituál kňazského seminára
Penzión Augustineum, 086 31 Bardejovské Kúpele 63
Prihlášky: 0948 681 682, info@augustineum.sk
II. Letná škola jazykov Biblie: 20. – 22.09.2020 a 25. – 27.09.2020
Biblická hebrejčina pre začiatočníkov II. (Matúš Imrich)
Biblická gréčtina pre pokročilých I. (Juraj Feník)
Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, Komenského 14
Prihlášky: csbbske@gmail.com do 1.09.2020, bližšie informácie na rlapko@gmail.com.
III. Medzinárodná vedecká biblická konferencia a výstava: „Otváral nám Písma“
30.09.2020 od 8.30 – 13.00, 14.30 – 18.00 v aule Teologickej fakulty KU v Košiciach
Prednášajúci: Dominik Markl SJ, Peter Dubovský SJ, Attila Bodor, Miroslaw
S. Wróbel, Eugenio Alliata OFM, Anton Tyrol a Miroslav Varšo.
Konferencia bude sprevádzaná výstavou biblických artefaktov zo zbierky
baptistického kazateľa Michala Lapčáka od 30.09. do 2.10.2020.
Viac informácií: rlapko@gmail.com, www.biblia.rimkat.sk.
12. UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
Štúdium sa uskutočňuje v programe: Filozoficko-teologické základy. Trvá tri roky
(6 semestrov). Organizované je formou sústredení raz týždenne. Súčasťou štúdia sú
prednášky z morálnej, fundamentálnej a dogmatickej teológie, biblických vied, filozofie,
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kánonického práva, spirituality, cirkevných dejín, liturgiky, katechetiky, misiológie,
sociológie. Ak študent splní podmienky, získa osvedčenie (certifikát) o absolvovaní UTV.
Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 40 rokov s maturitou. Prijímacie skúšky sa
nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 30 eur. O prihlášku možno požiadať na:
Teologická fakulta, Hlavná 89, tel. 055/6836 100. Viac info na: www.ku.sk.
13. PRAKTICKÝ SPEVÁCKY SEMINÁR „CANTEMUS DOMINO“
Praktický seminár gregoriánskeho chorálu „Cantemus Domino“ pripravuje Mesto
Košice v sobotu 7. novembra 2020 na Teologickej fakulte v Košiciach v rámci 31. ročníka
Festivalu sakrálneho umenia. Seminár je určený kantorom a všetkým, ktorí majú záujem
o gregoriánsky chorál a chcú sa o ňom niečo dozvedieť.
Program začína o 9.00 h a končí 17.30 h. Jeho súčasťou je aj svätá omša o 16.30 h. Účasť
na seminári je bezplatná. Cestovné náklady a strava sú v réžii účastníka seminára. Je
potrebné prihlásiť sa na maria.juhasova@kosice.sk do 30.09.2020.
14. DEKANÁTNE REKOLEKCIE
Mesačné rekolekcie (október, november, január, február, marec/apríl, máj)
v jednotlivých dekanátoch sa budú konať v nasledujúcich dňoch a týždňoch po týždni
prvého piatku:
PRVÝ PIATOK
sobota
nedeľa
pondelok

utorok
streda
štvrtok
piatok

Humenné
Sabinov
Vranov nad Topľou
Veľké Kapušany
Lipany

Michalovce
Košice – Stred
Košice – Juh
Moldava nad Bodvou
Prešov – Západ

Trebišov
Prešov – Stred
Prešov – Východ
Bardejov
TF a Kň. seminár

Snina
Obišovce
Košice – Východ
Stropkov

Košice – Západ

sobota
nedeľa
pondelok

utorok
streda
štvrtok
piatok

Sobrance

15. ČASOPIS REBRÍK
Vydavateľstvo Don Bosco vydáva katolícky časopis Rebrík pre žiakov prvého stupňa ZŠ.
Svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj.
Je vhodný ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie a tiež na vyplnenie voľného
času v kruhu rodiny. Časopis je možné objednať prostredníctvom internetovej stránky
www.rebrik.sk alebo na čísle 0903 962 029.
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16. PERSONALIA
Od 1.07.2020
Mons. PÁSZTOR Zoltán, biskupský vikár pre zmiešané slovensko-maďarské farnosti
a misijné diela na ďalších päť rokov (642/20)
Dp. ŠOSTÁK Vladimír, biskupský vikár pre katechézu a apoštolát laikov na ďalších päť
rokov (657/20)
Dp. URBAN Ján, moderátor kúrie – riaditeľ Arcibiskupského úradu v Košiciach na ďalších
päť rokov (658/20)
Novokňazi
Dp. ADAMČÍK Dominik do farnosti Stropkov (578/20)
Dp. BYČÁNEK Boris do farnosti Košice – sv. Alžbeta (579/20)
Dp. FARKAŠ Jakub do farnosti Košice – sv. Gorazd a spol. (580/20)
Dp. FUTEJ Matej do farnosti Snina – Svätý Kríž (581/20)
Dp. PICH Marek do farnosti Humenné – Všetci svätí (582/20)
Dp. SAKSA Karol do farnosti Belá nad Cirochou (583/20)
Dp. SOKYRA František do farnosti Sabinov (584/20)
Diakonská prax
Dp. BUJŇÁK František do farnosti sv. Alžbety v Košiciach
Dp. JACKO Tadeáš do farnosti sv. Mikuláša v Prešove
Od 1.08.2020
Dp. BOLEŠ Daniel, kaplán Prešov – sv. Mikuláš, menovaný za farského administrátora do
farnosti Staré (708/20)
Dp. ČECH-ŠPIREK Ján, farár farnosti Staré, zrieknutie sa úradu farára farnosti Staré (707/20)
Metropolitný tribunál
od 1.08.2020 na päť rokov:
Súdny vikár
Pridaní súdni vikári
(viceoficiáli)

Mons. Peter HOLEC (723/20)
dp. Pavol BAČIŠIN (724/20)
Mons. Juraj KAMAS (725/20)

Sudcovia:
Mons. Pavol Dráb
Mons. Anton FABIAN
Mons. Bartolomej GÁBOR
Mons. Gabriel RAGAN
Mons. Bartolomej URBANEC
Dp. Matej BABČÁK
Dp. Peter BUČKO
Dp. František DUDO
Dp. Juraj JURICA
Dp. Andrej KAČMÁR

(728/20)
(729/20)
(732/20)
(730/20)
(731/20)
(726/20)
(727/20)
(733/20)
(734/20)
(735/20)

Dp. Jozef MARČIN
Dp. Ondrej NAGY
Dp. Stanislav NOVOTNÝ
Dp. Marek ONDREJ
Dp. Miroslav PORVAZNÍK
Dp. Michal REBREŠ
Dp. Peter ŠALAGOVIČ
Dp. Pavel ŠČERBA
Dp. Martin ŠIMKO
Dp. Ján ŠVEC-BILÝ

(735/20)
(736/20)
(737/20)
(738/20)
(739/20)
(740/20)
(741/20)
(742/20)
(743/20)
(744/20)
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Od 1.09.2020
Dp. GABZDIL Miroslav, výpomocný duchovný Sabinov, menovaný za výpomocného
duchovného farnosti Lipany (893/20)
Dp. SEDLÁK Ján, farár farnosti Torysa, zrieknutie sa úradu farára farnosti Torysa
a menovaný za výpomocného duchovného farnosti Hermanovce (861/20)
Dp. VANDŽURA Pavol, kaplán Košice – sv. Alžbeta, menovaný za farského administrátora
farnosti Torysa (873/20)
Zmeny v rehoľných komunitách
Dominikáni (OP) k 1.10.2020
P. TRESA Marek Rafael odchádza z komunity v Košiciach do inej diecézy
Františkáni (OFM) k 1.8.2020
P. GOLHA Branislav Egid odchádza z komunity v Prešove do inej diecézy
Saleziáni (SDB) k 1.9.2020
P. ČVERČKO Ján za kaplána Michalovce – Panna Mária Pomocnica kresťanov (635/20)
17. AKADEMICKÉ HODNOSTI
Dp. ThLic. Roman HAŠKO dosiahol dňa 29. júna 2020 na Katolíckej univerzite
v Ružomberku akademický titul Philosophiae doctor (PhD.) v odbore katolícka teológia.
Dp. PaedDr. Peter LAZOR dosiahol dňa 30. júna 2020 na Prešovskej univerzite v Prešove
akademický titul Philosophiae doctor (PhD.) v odbore katolícka teológia. Blahoželáme.
18. MLÁDEŽ
I. ADAŠ – Arcidiecézna animátorská škola
Formačno-vzdelávací program pre mladých od 17 rokov. Absolventi získajú certifikát
animátora s celoštátnou platnosťou a certifikát Rady pre mládež a univerzity KBS. Kurz
tvorí 13 víkendov na fare v Hermanovciach. Prihlasovanie do 25.9.2020. Formulár na
www.premladez.sk. Prijímacie pohovory sa uskutočnia dňa 26.9.2020 v priestoroch ACM
na Rooseveltovej 12 v Košiciach. Cena jedného víkendu je 18 eur.
II. EŠO – Evanjelizačná škola sv. Ondreja
Štúdium je zamerané na získanie evanjelizačných vedomostí a zručností s cieľom
vytvorenia misijných tímov a organizovania misijných výjazdov a evanjelizačných aktivít.
Formácia bude počas 4 semestrov v priestoroch UPeCe Košice a to jednu sobotu v mesiaci.
Prihlasovanie na: eso.ebox@gmail.com

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

Mons. Juraj KAMAS
kancelár

