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1. SLOVO ARCIBISKUPA 

Bratia kňazi,  
Ježišove slová: „Učte sa odo mňa“ (Mt 11, 29) sú pre nás kňazov neustálou výzvou 

osvojovať si názory a postoje od Božského Majstra. V tomto smere kňaz začína u Neho 
a od seba. Vždy má Ježiša pred očami, veď On ho povolal do svojej služby. Ježiš zostáva 
pre kňaza vzorom a Učiteľom, ktorý kade chodil, dobre robil (Sk 10, 38). Toto je jednoduché 
usmernenie pre našu pastoračnú prácu – konať dobro. Ak sa z toho stane trvalá dispozícia, 
potom hovoríme o čnosti, ktorá umožňuje nielen konať dobro pre druhých, ale aj dať zo 
seba to najlepšie.  

 
Z teologických štúdií si pamätáme delenie čností na: božské (viera, nádej, láska) 

a kardinálne (rozvážnosť, spravodlivosť, mravná sila a miernosť). Úsilím o čnostný život 
sa viac a viac pripodobňujeme Ježišovi Kristovi. Možno si sami neuvedomujeme, akým 
nenápadným a rafinovaným spôsobom sa vkráda do nášho života pokušenie poľaviť 
v úsilí, stať sa ľahostajným, ba dokonca rezignovať pri pohľade na uplynulé roky, 
v ktorých nechýbali chyby a prehry. Vždy si spomeňme na nášho Učiteľa a jeho krížovú 
cestu – On to nevzdal. Spomeňme si aj na mnohé prípady z Evanjelia, kde zakaždým dal 
novú šancu ľudskému úsiliu.  

 
Jednou z čností, ktorú Ježiš chce mať u svojich kňazov, je rozvážnosť - múdrosť 

(prudentia). Je považovaná za kormidelníka ďalších čností, lebo ich usmerňuje a určuje im 
mieru. Sv. Tomáš Akvinský ju považoval za správnu normu konania. Rozvážnosť nás učí 
bdelosti s lampou, v ktorej je olej milosti (porov. Mt 25, 4), buduje dom na skale ( Mt 7, 24), 
zúročuje talenty, ktoré nám boli zverené (porov. Mt 25, 14 - 30). Skúsenosť svätcov hovorí, 
že čnosť rozvážnosti pestovali v sebe modlitbou, dôverným kontaktom so Svätým Písmom 
a sebadisciplínou.  

 
Bratia kňazi, vo všetkom buďte rozvážni – vo svojich slovách, postojoch a skutkoch.  
 
 
 

arcibiskup 
 

2. VÝROČIE BISKUPSKEJ VYSVIACKY A ARCIDIECÉZY 

17. marca 2020 o 15.00 v Katedrále sv. Alžbety oslávi 30. výročie svojej biskupskej 
vysviacky (17.03.1990) J. E. Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup. Zároveň si pri sv. omši 
pripomenieme 25. výročie ustanovenia Košickej cirkevnej provincie a povýšenie Košickej 
diecézy na arcidiecézu pápežom sv. Jánom Pavlom II. pred 25 rokmi (31.03.1995). 

Informujte a povzbuďte veriacich k modlitbe za jubilanta a tiež k účasti, zvlášť z mesta 
Košíc a jeho okolia.  

Na túto slávnosť sú pozvaní všetci kňazi, účasť je potrebné potvrdiť návratkou, ktorá je 
v prílohe obežníka.  

Kňazi si ku koncelebrácii donesú albu a štólu bielej farby. Pred sv. omšou zaujmú 
miesta v katedrále. V sprievode z ABÚ pôjde jubilant, biskupi, kúria, kanonici a dekani. 
Parkovanie na dvore farského úradu sv. Alžbety je rezervované pre biskupov. Žiadame, 
aby ste to rešpektovali.  
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3. CHARITA 

V prvú pôstnu nedeľu 1.03.2020 sa koná jarná zbierka na charitu. Arcidiecézna charita 
pomáha rodinám v núdzi, osamelým seniorom, chorým jednotlivcom i deťom, ľuďom bez 
domova a sprevádza zomierajúcich pri odchode do večnosti. Zbierku odošlite na účet 
Arcidiecéznej charity Košice. 

4. KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Konferencia biskupov Slovenska v elektronickej forme zverejnila a schválila nové 
zrevidované slovenské znenie prekladu Kódexu kánonického práva. Preložené boli aj tie 
kánony, ktoré boli najvyšším Zákonodarcom Cirkvi doplnené, pozmenené alebo 
integrálne nahradené novými. Niektoré zásahy v tomto novom slovenskom znení Kódexu 
kánonického práva, ktorý schválila KBS, boli urobené za účelom lepšie vyjadriť 
v slovenskej reči úmysel Zákonodarcu. Odkaz na latinskú pôvodinu, ktorá je jediným 
úradným textom CIC, treba vždy považovať za neodmysliteľný.  

Tento nový preklad, aj keď zatiaľ iba v elektronickej forme, nahrádza doterajšie 
slovenské znenie CIC a treba ho používať. Text nájdete na: kbs.sk, priečinok: Dokumenty, 
priečinok: Kódex kánonického práva. 

5. NOVÝ PREKLAD JÁNOVHO EVANJELIA 

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV zverejnil na svojej webovej stránke 
http://www.slavu.sav.sk/publikacie/publikacie.php nový preklad Jánovho evanjelia 
v elektronickej forme. O príprave tohto prekladu bola katolícka verejnosť informovaná 
v nedávnom pastierskom liste Konferencie biskupov Slovenska.  

Preklad je zároveň opatrený krátkym komentárom, vybranými lingvistickými 
poznámkami a intertextuálnymi prepojeniami. 

6. DUCHOVNÉ CVIČENIA 

21. – 25.09.2020 exercitátor: Mons. Jozef JARAB  
 5. – 9.10.2020 exercitátor: P. Angelus Štefan KURUC, O. Praem. 

12. – 16.10.2020  exercitátor: P. Jozef ŠUPPA, SJ 
19. – 23.10.2020  exercitátor: P. Jozef ŠUPPA, SJ 
16. – 20.11.2020  exercitátor: Mons. Marián GAVENDA 
23. – 27.11.2020  exercitátor: Mons. Stanislav STOLÁRIK, rožňavský biskup 

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

7. 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 2020 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 www.kske.sk. Zároveň je potrebné 
prihlásiť sa na štúdium na Teologickej fakulte v Košiciach.  
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8. MEDZINÁRODNÝ EUCHARISTICKÝ KONGRES – BUDAPEŠŤ 2020 

13. až 20. septembra 2020 sa uskutoční 52. Medzinárodný eucharistický kongres 
v Budapešti. Jeho mottom sú slová žalmu: „V tebe sú všetky moje pramene“ (Ž 87, 7). 

Pápež František: „Táto udalosť sa bude sláviť v scenérii jedného veľkého európskeho mesta, kde 
kresťanské komunity očakávajú novú evanjelizáciu schopnú konfrontovať sa so súčasnou 
sekularizovanou dobou a s globalizáciou, ktorá predstavuje riziko vymazania osobitostí bohatých 
a pestrých dejín.“ 

Miesta a priestory vybrané pre podujatie: výstavisko Hungexpo, Námestie hrdinov 
(Hősök tere), Bazilika sv. Štefana, Kossuthovo námestie (Kossuth tér) a mesto Ostrihom. 

Oficiálna internetová stránka kongresu: www.iec.2020.hu. 
Slovenský deň bude 16.09.2020.  

9. DEŇ RODINY 

Deň rodiny bude v nedeľu 17. mája 2020 v Košiciach. Organizuje ho Arcidiecézne 
centrum pre rodinu v spolupráci s ďalšími prorodinnými organizáciami. Program:  

15.00 sv. omša v katedrále, pri ktorej si manželia pripomenú 25 rokov sobáša. 
16.00 program pre rodiny pri Dolnej bráne a tiež trh prorodinných organizácií, 

chrobáčikovo, skautské mestečko a iné. Viac informácií na www.rodina.rimkat.sk. 

10. VÝROČIE SOBÁŠA 

Spoločné pripomenutie a slávenie jubileí manželov v Katedrále sv. Alžbety bude: 
25. výročie manželstva – 17. mája 2020 o 15.00 hod. 
50., 60. a 65. výročie manželstva – 11. októbra 2020 o 15.00 hod. 

Informujte o tom veriacich a pozvite jubilujúcich manželov na stretnutie 
s o. arcibiskupom. Manželia, ktorí oslávia svoje jubileum v roku 2020 sa prihlásia u svojho 
farára, ktorý za celú farnosť nahlási kancelárii ABÚ ich účasť: 25. výročie do 1. apríla 2020; 
50, 60 a 65 rokov manželstva do 15. septembra 2020.  

Formulár pre 25. výročie je v prílohe; na ďalšie - v októbri, bude poslaný neskôr.  

11. FATIMSKÉ SOBOTY V OBIŠOVCIACH 2020 

Dátum  Pripravuje dekanát Spoluúčasť dekanátov 
2.05.2020  9.00 Košice - juh Trebišov, Veľké Kapušany, Moldava, Vranov 
6.06.2020 9.00 Humenné Sobrance, Košice – východ, Snina 
4.07.2020 9.00 Košice - západ Michalovce, Košice – stred, Stropkov 
1.08.2020 9.00 Prešov-Solivar Prešov I, Prešov II 
5.09.2020 9.00 vedie INSPM v katedrále o 9.30  ruženec; o 10.00 sv. omša 
3.10.2020  15.30 Lipany Bardejov, Sabinov, kňazi TF a KS 
4.10.2020 9.15 Arcidiecézna púť všetky dekanáty (spoločný ruženec o 9.15 h) 

Socha Fatimskej Panny Márie (aj malý relikviár s relikviami svätých vizionárov 
Františka a Hyacinty) bude putovať po dekanátoch, ktoré v tomto roku predsedajú 
spoločnému sláveniu. Aspoň mesiac pred avizovanou prvou sobotou je potrebné, aby 
zástupcovia dekanátu prišli pre putovnú sochu Fatimskej Panny Márie do Obišoviec. 
Dekanát Košice – juh začína s duchovnou prípravou už v apríli. Pre ďalšie dekanáty bude 
vhodné, ak sa socha vyzdvihne hneď po ukončení fatimskej soboty, ktorá bezprostredne 
predchádza ich termín. 

http://www.iec.2020.hu/
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12. ARCIDIECÉZNA PÚŤ DETÍ DO OBIŠOVIEC 

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s farnosťou Ružencovej Panny 
Márie v Obišovciach pripravuje Arcidiecéznu púť detí do Obišoviec v sobotu 
16. mája 2020. Aj cez túto púť si deti môžu budovať vzťah k našim pútnym miestam.  

13. MLÁDEŽ 

I. Kvetný víkend v Poľsku 
Arcidiecézne centrum pre mládež a Arcidiecéza Przemyska v Poľsku pozývajú 

mladých na Stretnutie mladých Arcidiecézy Przemyskiej – SMAP, ktoré sa uskutoční 
v dňoch 3. – 5. apríla 2020 v mestečku Błażowa. Cena pobytu je 10 eur (len cestovné, 
ubytovanie a stravu hradí Arcidiecéza Przemyska). Prihlásiť mladých môžete do 22. marca 
2020 na: premladez@gmail.com. Potrebné informácie nájdete na stránke www.premladez.sk 

II. Arcidiecézne stretnutie mládeže – Snina 2020  
Arcidiecézne centrum pre mládež organizuje Arcidiecézne stretnutie mladých (ADSM), 

ktoré sa uskutoční v sobotu 18. apríla 2020 v Snine. Témou tohtoročného Svetového dňa 
mládeže je biblický citát: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7, 14). Potrebné informácie 
ohľadom Knihy mladých ADSM 2020 dostanete na februárových rekolekciách od kňazov 
dekanátu spolupracovníkov s ACM.  

Program stretnutia: 
8:30 – registrácia účastníkov pri farskom kostole Svätého Kríža 
10:00 – sv. omša - Mons. Marek Forgáč, biskup – generálny vikár 
12:00 – workshopy v Cirkevnej spojenej škole a Cirkevnom centre voľného času 
14:30 – program v Mestskej športovej hale 
16:30 – ukončenie ADSM  

Povzbuďte mladých, aby prišli na toto stretnutie. V prílohe je plagát. Z organizačných 
dôvodov nahláste najneskôr do 12. apríla 2020 približné počty mladých (resp. autobusov) 
na: premladez@gmail.com. Viac informácií na: www.premladez.sk.                          

14. TEOLOGICKÁ FAKULTA 

I. Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi 
Teologická fakulta KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu organizuje 

v Košiciach semestrálny program o ľudskej láske, sexualite, čistote, manželstve, panenstve 
a plodnosti – od 19. februára 2020 počas 11 týždňov (základný program) v stredy o 16.00 h; 
v jeseni od 18.00 h. Prihlášky do naplnenia kapacity kurzu, formulár na 
www.teologiatela.sk/semestralny-akademicko-formacny-program/. 

II. Teologické večery 
Teologická fakulta KU v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom v Košiciach 

pripravila Teologické večery na aktuálne témy raz mesačne v priestoroch fakulty na 
Hlavnej 89. Viac na www.tf.ku.sk.  

15. ZRIADENIE KAPLNKY 

31. januára 2020 bola zriadená kaplnka sv. Jána z Boha v nemocnici vo Vranove nad 
Topľou s uchovávaním Eucharistie (prot. č. 88/20). 

 

mailto:premladez@gmail.com
http://www.premladez.sk/
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16. SVEDECTVO O KRSTE 

Na vystavenie potvrdenia či svedectva o krste majú právo: cirkevné inštitúcie, 
pokrstená osoba a členovia jej rodiny (napr. rodičia, súrodenci). V prípade preukázania 
oprávneného záujmu aj iná blízka osoba so splnomocnením. Spravidla tieto dokumenty by 
mali byť posielané len vo vnútri Cirkvi, to znamená medzi cirkevnými úradmi 
(arcibiskupský, farský). Farský úrad si pre účely prvého svätého prijímania, birmovky 
alebo sobáša vyžiada svedectvo o krste priamo od iného farského úradu a nie cez 
dotknuté osoby. V prípade telefonickej, listovej alebo emailovej žiadosti veriaceho, aby sa 
vyhlo zneužitiu a bola zachovaná ochrana osobných údajov, je potrebné, aby uviedol, 
ktorá farnosť to potrebuje a do tej farnosti priamo odoslať svedectvo o krste. 
Potvrdenie/svedectvo si môžu aj osobne vyzdvihnúť vyššie uvedené dotknuté osoby vo 
farskej kancelárii. 

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 2020. 

18. ZBIERKA NA PREŠOV 

Počas zbierky na pomoc postihnutým výbuchom v Prešove, ktorá sa uskutočnila vo 
farnostiach 29.12.2019, sa vyzbierala celková suma 427 688, ktorú o. arcibiskup odovzdal 
primátorke mesta Prešov. V prílohe dostávate prehľad za jednotlivé farnosti.  

19. KOMISIA 

Od 1. decembra 2019 bola ustanovená Komisia pre postgraduálne štúdium kňazov  

predseda: Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita  
členovia: generálny vikár: Mons. Marek Forgáč, biskup; dekan TF KU: dp. Radoslav Lojan; 
rektor kňazského seminára: dp. Štefan Novotný; kancelár: Mons. Juraj Kamas. 

Členstvo v komisii trvá dovtedy, kým daná osoba zastáva uvedenú funkciu.  

20. VERBUM  

V roku 2020 je možné predplatné časopisu Verbum v digitálnej forme, čím získate 
prístup k časopisu aj k celému archívu po dobu jedného roka. 

Najbližšie číslo sa venuje aj téme LGBT (Juraj Jurica) či zneužívaniu v Cirkvi (Štefan 
Novotný). Odporučte časopis veriacim ako možnosť získať rozhľad v kresťanskej kultúre. 
Informácie a objednávku nájdete tu: http://casopisverbum.sk/objednavka/ 

21. KURZ PRE ORGANISTOV A KANTOROV V RUŽOMBERKU  

Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 
organizuje v dňoch 5. – 10.07.2020 v Ružomberku kurz pre chrámových organistov 
a kantorov. Viac informácií a prihláška na https://khkurk.wixsite.com/katedra. 
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22. PERSONALIA 

Dp. BAŠISTA Matúš, administrátor Slivník, menovaný za farára farnosti Slivník od 
1.01.2020 (1336/19) 

Mons. GÁBOR Bartolomej, dekan a farár Moldava nad Bodvou, uvoľnený z administrátora 
(excurrendo) farnosti Janík od 1.02.2020 (93/20) 

Dp. GERGEĽ Peter, kaplán Moldava nad Bodvou, menovaný za kaplána farnosti 
Drienovec od 1.02.2020 (95/20). 

Dp. JURAŠKO Ľuboš, kaplán Budkovce, menovaný za kaplána farnosti Strážske od 
1.02.2020 (11/20) 

Dp. KOVAĽ Adrián, kaplán Strážske, menovaný za farára farnosti Michalok od 1.02.2020 
(10/20) 

Dp. SABO Jozef, farár Boťany, menovaný za vicedekana dekanátu Veľké Kapušany od 
1.01.2020 (1339/19) 

Dp. TAKÁCS Dionýz, farár Drienovec, menovaný aj za administrátora (excurrendo) 
farnosti Janík od 1.02.2020 (94/20). 

Dp. VAĽKO Jozef, kaplán Ruskov, za farského administrátora farnosti Horovce od 
10.12.2019 (1303/19) 

Od 1.02.2020 boli farskí administrátori menovaní za farárov v tej istej farnosti: 

Dp. HUDÁK Ján, Košice-Myslava (54/20) 
Dp. MRÚZ Jozef, Trstené pri Hornáde (55/20) 
Dp. PUŠKÁŠ Marcel, Čaňa (56/20) 
Dp. SPIŠÁK Andrej, Breznica (57/20) 
Dp. STANKO Ján, Svinica (58/20) 
Dp. STANKO Marcel, Vranov nad Topľou – Čemerné (59/20) 
Dp. ZÁLEHA Marcel, Mokroluh (60/20) 

 
 
 
 
 

  Mons. Bernard BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
   

 Mons. Marek FORGÁČ   Mons. Juraj KAMAS 

biskup-generálny vikár  kancelár 

 


