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1. ÚVODNÉ SLOVO
Bratia kňazi,
celý rok sme sa v našej arcidiecéze pripravovali na významné jubileum – 400 rokov
mučeníckej smrti kňazov sv. Marka, Štefana a Melichara, ktoré spoločne oslávime
7. septembra. V našich farnostiach putovali relikvie. Spolu s veriacimi ste vykonávali
pobožnosti s možnosťou získania odpustkov. Zámerom tejto duchovnej a pastoračnej
aktivity bolo nielen znova oživiť ich príklad a posolstvo pre nás, posilniť sa vo viere, ale
spolu pokročiť na ceste k svätosti. Motto, ktoré sprevádzalo celý rok – Obnoviť túžbu po
vernosti, týka sa na prvom mieste nás kňazov. My máme byť prvými v pelotóne bežcov za
víťaznou odmenou, máme byť uprostred našich farských spoločenstiev ako svieca na
svietniku.
Okrem toho, že dostávate dva pastierske listy – jeden odo mňa k výročiu sv. Košických
mučeníkov a druhý od Konferencie biskupov Slovenska k Národnému pochodu za život –
v súvislosti s našim kňazským dozrievaním v láske ku Kristovi odporúčam, aby ste si
pozorne prečítali List Svätého Otca Františka kňazom pri príležitosti 160. výročia smrti
svätého Arského farára, ktorý napísal na začiatku augusta. Jeho slovenský text nájdete na
web stránke KBS.
Výročie sv. Košických mučeníkov a slová Svätého Otca nech sú pre nás usmernením
a povzbudením do ďalších dní.
arcibiskup
2. REKOLEKCIE – 400. VÝROČIE SMRTI SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV
V sobotu 7. septembra 2019 o 10.00 bude v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach
slávnostná sv. omša pri príležitosti 400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov. Pred
sv. omšou sa o 9.00 začne pobožnosť Fatimskej soboty s pomocným biskupom
Mons. Marekom Forgáčom. Ku koncelebrácii si vyzdvihnete červenú štólu na ABÚ
a zaujmete miesto v katedrále.
Nezabudnite do 25.08.2019 potvrdiť svoju účasť na sv. omši ako aj na obede, ktorý
bude v Hoteli Centrum, na abukosice@abuke.sk, 055/68 28 106/107. Tiež pozvite
a sprevádzajte svojich veriacich do Košíc.
3. VÝROČIE BLAHOREČENIA ANNY KOLESÁROVEJ
1. septembra 2019 si pripomenieme blahorečenie Anny Kolesárovej, mučeníčky čistoty.
Vo Vysokej nad Uhom bude o 9.30 modlitba sv. ruženca; o 10.30 sv. omša, ktorú celebruje
Mons. Marek Forgáč, biskup; od 13.00 do 15.00 svedectvá, piesne, modlitby a korunka
k Božiemu milosrdenstvu. Kvôli organizačnému zabezpečeniu žiadame farnosti
a organizované skupiny, aby sa vopred prihlásili na stránke annakolesarova.sk.
4. POCHOD ZA ŽIVOT
V nedeľu 22. septembra 2019 sa na Námestí slobody v Bratislave uskutoční Národný
pochod za život. Konferencia biskupov Slovenska vydala k tomu pastiersky list, ktorý
prečítajte pri sv. omšiach v nedeľu 8. septembra 2019 namiesto homílie. Pastiersky list je
v prílohe.
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5. VÝROČIE SOBÁŠA
V košickej katedrále si spoločne pripomenieme jubileum manželov:
13. októbra o 15.00 h – 50., 60. a 65. výročie manželstva.
Žiadame všetkých farárov, aby informovali svojich veriacich, povzbudili a pozvali
jubilujúcich manželov do Katedrály sv. Alžbety na stretnutie s otcom arcibiskupom, kde
dostanú osobitné požehnanie. Manželia, ktorí oslávia svoje jubileum v roku 2019, nech sa
prihlásia u svojho farára. Farár za celú farnosť nahlási kancelárii ABÚ ich účasť na svätej
omši v katedrále do 1. októbra 2019.
6. POĎAKOVANIE
Štátny sekretariát nám zaslal list z 27.06.2019, 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.
7. SV. OMŠE NA ÚMYSEL ORDINÁRA
Povinnosť odslúžiť sv. omše na úmysel ordinára.
I. sa vzťahuje na:
a) farárov
b) farských administrátorov
c) kaplánov (farských, školských a nemocničných)
d) kňazov v osobitných službách (kúria, pastoračné centrá, seminár, teologická fakulta)
II. nevzťahuje sa na:
a) kňazov plne na dôchodku, ktorí nie sú poverení pastoračnou službou
b) rehoľníkov vo farskej pastorácii (napr. Vranov – Sever, Michalovce II., Vinbarg)
c) kňazov na dennom štúdiu v zahraničí.
8. AKADEMICKÉ HODNOSTI
Dp. BARLAŠ Jozef dosiahol dňa 19.06.2019 na Pápežskej Lateránskej Univerzite v Ríme
akademický titul licenciát z kánonického práva (JCLic.).
Dp. METIĽ Marek dosiahol dňa 18.06.2019 na Pápežskej univerzite sv. Tomáša
Akvinského v Ríme akademický titul licenciát z kánonického práva (JCLic.).
K úspechom blahoželáme.
9. PERSONALIA
Od 1.09.2019
Dp. JURAŠKO Jozef, kaplán Košice–sv. Dominik, za administrátora Červenica (955/19)
Dp. MAJERNÍK Peter, kaplán Kapušany, uvoľnený pre diecézu Singida, Tanzánia (801/19)
Dp. METIĽ Marek, farár Kurima, zároveň obhajca manželského zväzku (972/19)
Dp. PORVAZNÍK Miroslav, farár Ťahanovce-obec, zároveň sudca (973/19)
Dp. VEĽAS Marek, farár Červenica, menovaný za farára farnosti Rozhanovce (954/19)
Zmeny v rehoľných komunitách
Františkáni (OFM) k 1.8.2019
odchádzajú z komunity v Prešove: P. GOLHA Patrik Masseo, P. DEBNÁR Peter Damián
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prichádzajú do komunity v Prešove: P. GOLHA Branislav Egid, P. HUDÁK Martin
iné menovanie v rámci komunity:
P. MIHÁLY Andrej Juraj menovaný za rektora Kostola sv. Jozefa v Prešove
Minoriti (OFMConv.) k 1.9.2019
P. HURAJT Samuel odvolaný z funkcie administrátora v Brehove (966/19)
P. GALLIK Peter menovaný za administrátora farnosti Brehov (967/19)
P. ROK Stanislav menovaný za kaplána farnosti Brehov (968/19)
10. MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC – OKTÓBER 2019
Svätý Otec František vyhlásil Mimoriadny misijný mesiac na október 2019, kedy si
zároveň pripomenieme sté výročie apoštolského listu Maximum Illud pápeža Benedikta XV.,
ktorý si želal evanjeliovú obnovu misií. Svätý Otec František na misijný mesiac október 2019
stanovil tému: Pokrstení a vyslaní: Kristova cirkev na misiách vo svete.
Kongregácia pre evanjelizáciu národov a Pápežské misijné diela povzbudzujú, aby sa
miestne Cirkvi aktívne zapojili do tohto slávenia. Vo farnostiach je možné:
1. sláviť misijnú vigíliu na tému navrhnutú Svätým Otcom;
2. v misijnú nedeľu sláviť Eucharistiu s úmyslom za misie;
3. podporiť modlitbu sv. ruženca na misijný úmysel aj v menších skupinách
4. putovať do mariánskych chrámov zasvätených svätým či mučeníkom misií;
5. podporiť zbierky na podporu apoštolskej práce v misiách;
6. pripraviť s mládežou verejné aktivity zamerané na ohlasovanie evanjelia.
Všetkým už teraz patrí poďakovanie za akúkoľvek podporu misijnej činnosti Cirkvi.
Diecézny riaditeľ PMD ponúka po vzájomnej dohode s farárom animácie vo farnosti,
ktorými priblíži poslanie PMD - MMM s možnosťou spolupráce s kňazmi a veriacimi.
Prezentácie sa uskutočnia po sv. omši projektorom v trvaní cca 30 min. Viac informácií:
www.misijnediela.sk, Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy, Bc. Štefan Kondis,
Hlavná 80, 080 01 Prešov, 0905 953 792, kondis@abuke.sk.
11. ÚMRTIE
Dp. Juraj SEMIVAN
Narodil sa 6.08.1961 v Sobranciach. Na kňaza bol vysvätený 16.06.1985 v Banskej
Bystrici. Pôsobil: 1985 Košice – sv. Alžbeta, 1990 Kecerovce, 1992 Košice - Barca, 1993
štúdiá Kanada, 1995 Košice - Krásna, 2012 Rozhanovce.
Zomrel 26.07.2019 v Košiciach. Pohrebné obrady so zádušnou sv. omšou 30. júla 2019
vykonal v Rozhanovciach Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita.

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

Mons. Juraj KAMAS
kancelár

