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1. SLOVO ARCIBISKUPA 

 
 
Milí bratia kňazi, 
 
osobný a spoločenský život bol v dôsledku pandémie úplne zmenený. Našlo nás to 

nepripravených, prinieslo zneistenie, obavy, netrpezlivosť a všetko to, s čím sa každý z nás 
stretáva a čo prežíva vo svojom vnútri. Obrady Veľkej noci slávené bez veriacich, podobne 
ako mnohé ďalšie bohoslužby, počas ktorých ste nie raz boli sami pri oltári. Zopakovalo sa 
to na jeseň a keď vám píšem tieto riadky, netuším, aká bude budúcnosť – Vianoce 
a následne celý nový rok.  

 
Obmedzenia, ktoré sa dotýkajú bohoslužieb, nikdy nemajú obmedziť vzťah ku Kristovi 

a osobné prežívanie viery tak u kňaza, ako aj u veriaceho. Spoločenský dištanc nemá byť 
prekážkou na prejavenie vzájomnej blízkosti, záujmu a priateľstva v radostných i ťažkých 
chvíľach, hoci je to inou formou než podaním rúk. Koronavírus neobišiel ani niektorých 
z nás. Ako žiť ďalej?  

 
Zachovajme si nádej, prehlbujme vieru, buďme voči druhým chápaví a obetaví 

a samozrejme ostražití. Dobrý príklad a hodnoverné svedectvo zo strany nás kňazov 
a veriacich majú svoje opodstatnenie aj v tomto čase.  

 
Adventnú prípravu na Vianoce, ktorej súčasťou je aj sviatosť zmierenia, bohoslužby 

v kostole, aby sme maximálne vyšli v ústrety veriacim, prenechávam na vaše rozumné 
usporiadanie pri dodržaní platných epidemiologických predpisov. Za každé úsilie 
v nasledujúcich týždňoch, ako aj za celoročnú pastoračnú službu vám ďakujem.  

 
Vyprosujem vám Božie požehnanie na príhovor našej Nebeskej Matky Panny Márie.  
 
 

 
 
arcibiskup 
 
 
 

2. ONDREJSKÉ REKOLEKCIE  

Celodiecézne rekolekcie sa uskutočnia v sobotu 28.11.2020 o 10.00 v Katedrále 
sv. Alžbety v Košiciach. 

V priestoroch ABÚ si vyzdvihnete červenú štólu, ktorú vrátite späť po skončení 
slávnosti. Všetci zaujmú miesto v katedrále, vrátane dekanov. V liturgickom sprievode 
zo sakristie pôjdu: celebrant, dvaja koncelebranti a asistencia. Po skončení sv. omše si 
vyzdvihnete balíček s občerstvením v podchode Arcibiskupského úradu. 
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3. ZBIERKY 

I. Charita 
Na prvú adventnú nedeľu 29.11.2020 je zbierka na charitu. V tejto náročnej situácii prosí 

Charita o spoluprácu pri organizovaní zbierky, vďaka ktorej dokáže zachovať svoje služby 
naďalej. Viac informácií zašle Arcidiecézna charita. Výnos zbierky odošlite na účet Charity. 

II. Rádio Lumen  
Na tretiu adventnú nedeľu 13.12.2020 sa uskutoční zbierka na Rádio Lumen. Variabilný 

symbol zbierky: 910 35.  Odošlite na účet SK 54 0200 0000 0000 0024 3512. 

4. ŽIADOSŤ O BISKUPSKÚ SLUŽBU 

Formulár Žiadosť o biskupskú službu na rok 2021 (v prílohe) po vyplnení odošlite späť 
na arcibiskupský úrad poštou alebo na emailovú adresu: arcibiskup@abuke.sk. Kvôli 
lepšiemu plánovaniu pastoračných aktivít je potrebné podať žiadosť do 15. decembra 2020. 

5. ŠTATISTICKÉ VÝKAZY A FORMULÁRE 

Dekanovi odovzdať do 11.01.2021 
a) Vyplnený štatistický výkaz / tlačivo v prílohe; Dekani odošlú výkazy za dekanát 

11.01.2021 poštou na ABÚ alebo ich doručia najneskôr do 15.01.2021 
b) Svedectvo o odslúžených 12 sv. omšiach a milodar za binačné  
c) Kópiu krstnej matriky – opis krstov za rok 2020 

6. EKONOMICKÉ 

I. Dovolenka za rok 2020 a rok 2021 
Dovolenku za rok 2020 (prenesených 5 dní) vyčerpajte do 31.03.2021. Čerpanie 

dovolenky z roka 2021 nahláste počas celého roka, najneskôr do 31.10.2021.  

II. Dočasná pracovná neschopnosť (PN-ka) 
Po vystavení „Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti“ lekárom je dôležité: 
- na zadnej strane v časti „Vyhlásenie poistenca“ podpísať a poslať do 3 pracovných dní 

na ekonomické oddelenie ABÚ,  
- na potvrdení uvádzať správny názov zamestnávateľa – Košická arcidiecéza, 

(nie: Arcibiskupský úrad; farský úrad a pod.), 
- ak si uplatňujete nárok na nemocenské z viacerých poistení, t.j. aj na školách, ste povinní 

predložiť potvrdenie o  pracovnej neschopnosti každému zamestnávateľovi s rovnakým 
dátumom začiatku a konca práceneschopnosti. 

III. Pandemická práceneschopnosť: COVID – 19 
v prípade pandemickej práceneschopnosti hláste jej začiatok i koniec telefonicky 

na 055/68 28 231, nakoľko doklady o práceneschopnosti COVID – 19 sa doteraz posielali 
priamo do sociálnej poisťovne. 

IV. Zmeny  
V prípade výmeny občianskeho preukazu, zmeny zdravotnej poisťovne, priznania 

invalidného a starobného dôchodku; pri uzatváraní ďalšieho pracovného pomeru (škola – 
náboženstvo) je zamestnanec povinný nahlásiť to neodkladne na ekonomické oddelenie 
ABÚ 055/68 28 231, sabolova@abuke.sk. 
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V. Zbierky 2021 
  

variab. symbol názov  zbierky dátum   

910 09 Pastorácia mládeže ACM/UPC 17.01.2021 

910 04 Podporný fond zvonček z nedele zo všetkých sv. omší  do 31.01.2021 

 Charita – jar 21.2.2021 

910 02 Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota 2. - 3.04.2021 

910 03 Kňazský seminár 25.04.2021 

910 35 Masmédia 16.05.2021 

910 29 Dobročinné diela Svätého Otca 4.07.2021 

910 35 Rádio Lumen 19.09.2021 

910 06 Misie 24.10.2021 

910 13 Dobročinná zbierka sv. Alžbety 14.11.2021 

 Charita – jeseň 28.11.2021 

910 16 Jasličky – prvý deň 25.12.2021 
 

Finančné prostriedky zo zbierky odošlite do 2 týždňov od konania zbierky. Zbierky – 
okrem zbierok na charitu – sa majú odviesť na účet SK54 0200 0000 0000 0024 3512. 
Nezabudnite uviesť variabilný symbol a pri prevode z účtu aj špecifický symbol farnosti. 

VI. Obežník ACAC – VS 910 07  a Taxy – VS 910 23 
Farnosti, ktoré majú vyplatiť taxy za rok 2020, dostávajú k tomu poukážku s uvedenou 

sumou. Uhradia poukážkou alebo prevodom do 31.01.2021. 
Poplatok pre odberateľov ACAC je 6,50 €. Farnosti platia po 10,- € z dôvodu príloh 

pre farnosti. Dp. farári uhradia za svojich kaplánov á 6,50 € z farského fondu spoločne 
bankovým prevodom. Poplatok vyplaťte do 31.01.2021. Neuhrádzajú: biskupské úrady 
a kňazi dôchodcovia, ktorí nie sú v pastorácii vo farnostiach. 

VII. Finančná uzávierka  
Do 22.01.2021 dp. farári/farskí administrátori predložia dp. dekanovi na kontrolu 

účtovné doklady, Denník príjmov a výdavkov za rok 2020 a tiež Výkaz o hospodárení 
v dvoch vyhotoveniach. Archiváciu z programu Step 2002 (všetky 4 vygenerované súbory) 
odošlú elektronicky na adresu archivaciastep@abuke.sk. 

Dekani predložia účtovné doklady, Denník príjmov a výdavkov za rok 2020 a tiež Výkaz 
o hospodárení v dvoch vyhotoveniach na ekonomické oddelenie ABÚ do 28.01.2021. 
Archiváciu z programu Step 2002 (4 vygenerované súbory) odošlú elektronicky na adresu 
archivaciastep@abuke.sk.  

Dekani doručia výkazy o hospodárení všetkých farností svojho dekanátu v dvoch 
vyhotoveniach na ekonomické oddelenie Arcibiskupského úradu. 
Tlačivo výkazu vytlačí priamo program Step 2002. 

7. DEKANSKÁ PORADA 

Oznamujeme dp. dekanom, že 28.01.2021 o 10.00 bude dekanská porada na ABÚ.  
So sebou prinesú binačné a kópie krstnej matriky.  

8. KATECHÉZA 

Evidenčný list učiteľa katolíckeho náboženstva – kňaza 
Ak vyučujete predmet katolícke náboženstvo na škole, je potrebné zaslať Evidenčný list 

– kňaza, ak ste ho doposiaľ nezaslali. Evidenčný list je na stránke DKÚ/Tlačivá.  
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9. ERKO 

I. eRko - 30. výročie vzniku 
V tomto roku si pripomíname 30. výročie vzniku eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev 

detí. Hnutie pozýva mladých a deti z farností, kde zatiaľ spoločenstvá eRka nie sú. Radi 
podporia prácu s deťmi vo farnosti. Ponúkajú formačné programy, metodické materiály, 
organizačnú a finančnú podporu. V prípade záujmu o prácu v eRku sa ozvite mailom na 
erko@erko.sk. Viac informácií nájdete na www.erko.sk/zaciname2020. 

II. Dobrá novina 
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva farnosti do 26. ročníka koledníckej 

akcie Dobrá novina. Koledníci budú počas Vianoc ohlasovať radostnú zvesť o Ježišovom 
narodení a zbierať príspevky na podporu projektov v Afrike. Tento rok šesťčlenné 
kolednícke skupinky požehná vo farnosti kňaz. Konkrétna podoba koledovania bude 
závisieť od aktuálnej pandemickej situácie. Nebude sa vstupovať do príbytkov, bude sa 
dodržiavať bezpečný odstup, nosiť rúška a dezinfikovať si ruky, bez občerstvenia. Hnutie 
pripravilo praktický návod, ako zorganizovať koledovanie vo farnosti bezpečnou formou. 
Účasť je podmienená prihláškou a dodržaním pravidiel Dobrej noviny. Prihlášku ako 
aj ďalšie informácie nájdete na www.dobranovina.sk.  

10. KŇAZSKÝ SEMINÁR – NULTÝ ROČNÍK 

I. Stretnutie prvého kontaktu:  
Stretnutie prvého kontaktu sa kvôli pretrvávajúcej pandémii uskutoční dištančnou 

formou (telefonicky alebo online hovorom) a to po predchádzajúcom dohovore. Tieto 
„stretnutia prvého kontaktu“ sú určené pre mužov nad 17 rokov, ktorí v sebe cítia kňazské 
povolanie, radi by sa dozvedeli viac o seminári a priebehu formácie. Stretnutie prvého 
kontaktu možno absolvovať len raz (t.j. len pre tých, ktorí v seminári neboli nikdy, alebo 
boli len na Deň otvorených dverí).  

II. Prípravné stretnutie 
9. januára 2021 alebo 20. februára 2021 o 9.30 určené pre tých, ktorí cítia v sebe kňazské 

povolanie. Cieľom je uvedenie do života v propedeutickom ročníku a v  seminári, pomoc 
pri rozlišovaní povolania, uvedenie do pravidiel duchovného života. Nie je určené pre tých, 
ktorí už dostali trvalo zamietavú odpoveď.  

III. Víkendový pobyt v Kňazskom seminári 
5. - 7. marca 2021, začiatok je v piatok o 18.00. Je pre tých, ktorí absolvovali stretnutie 

prvého kontaktu a sú v maturitnom ročníku alebo po maturite. Cieľom pobytu je získať 
osobnú skúsenosť so životom v seminári. Ubytovanie a strava sú zabezpečené v seminári.  

Kto sa chce zúčastniť na týchto stretnutiach nech vopred potvrdí svoju účasť e-mailom 
na: spiritual2@kske.sk, propedeutikum@kske.sk. Viac info na www.kske.sk. Okrem týchto 
termínov je možnosť individuálnych stretnutí s predstavenými Kňazského seminára 
po predchádzajúcej dohode na uvedených emailových adresách. 

11. ZRUŠENIE REHOĽNÉHO DOMU 

Kongregácia sestier dominikánok zrušila k 31.10.2020 komunitu sestier a Dom 
sv. Michala, archanjela v  Šarišských Michaľanoch.  

mailto:erko@erko.sk
http://www.kske.sk/
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12. PERSONALIA 

Dp. KRENICKÝ Radoslav, farár farnosti Bajerov, zrieknutie sa úradu farára farnosti Bajerov 
od 8.09.2020  (971/20) 

Od 1.10.2020 

Dp. BREČKA Martin, kaplán farnosti Humenné – Všetci svätí, menovaný za farského 
administrátora farnosti Malčice (988/20) 

Dp. FERČÁK Martin, farár farnosti Malčice, menovaný za farára farnosti Bajerov (987/20) 
Dp. VARGA Marek menovaný za univerzitného kaplána a rektora UPC Prešov (1010/20) 

Zmeny v rehoľných komunitách 

Augustiniáni (OSA) k 1.10.2020 
P. PIGULA Juraj menovaný za predstaveného komunity v Košiciach  
P. ŠTULLER Rastislav odchádza z komunity v Košiciach  

Jezuiti (SJ) k 1.10.2020 
P. BENIAČ Branislav odchádza z komunity v Prešove do inej diecézy 

Karmelitáni (OCD) k 1.10.2020 
P. GORCZYŃSKI Wiktor Józef odchádza z komunity v Košiciach – Lorinčíku   
P. VIKTORÍN Miloš prichádza do komunity v Košiciach – Lorinčíku   
P. BARTAL Rudolf menovaný za predstaveného komunity v Košiciach – Lorinčíku   

13. AKADEMICKÉ HODNOSTI 

Dp. ENGEL Slavomír dosiahol dňa 17.06.2020 na Pápežskej Lateránskej Univerzite v Ríme 
akademický titul  licenciát z kánonického práva (ICLic.).     K úspechu blahoželáme. 

14. KOMISIE 

Od 1.10.2020 na päť rokov boli ustanovené nasledujúce komisie: 

Komisia pre katechézu (Prot. 1027/20) 
predseda:  dp. Vladimír ŠOSTÁK, biskupský vikár 
členovia:  dp. Ján Jenčo, dp. Jozef Vihonský, dp. Peter Sykora, Zuzana Hovancová 

Komisia pre pastoráciu mládeže (Prot. 1025/20) 

predseda:  dp. Ján KULAN, moderátor ACM 
členovia:  dp. Jozef Kadlic; dp. Marek Varga 
 dp. Pavol Hudák, Mária Aľušíková 

Komisia pre pastoráciu rodín (Prot. 1030/20) 

predseda:  dp. Ladislav CICHÝ 
členovia:  dp. Anton Janič, dp. Martin Rečlo, dp. Peter Sykora, dp. Dušan Škurla,  
 Pavol Hric, Richard Kucharčík, Iva Mocáková,  
 Katarína Nováková, Julian Tomaštík 

Komisia pre posvätné miesta (Prot. 1024/20) 

predseda:  Mons. František ŠÁNDOR 
členovia:  dp. Aurel Halajčík, dp. Roman Haško, dp. Roman Matisovský, Marián Sitarčík 

 



ACAC 5 (2020) - 7 

Komisia pre ekumenizmus (Prot. 1023/20) 

predseda:  Radoslav LOJAN 
členovia:  dp. Miroslav Gira, Zora Kucharská, dp. Dominik Macák, dp. Ladislav Varga 

Komisia pre pastoráciu Rómov (Prot. 1022/20) 

predseda:  P. Peter BEŠENYEI, SDB 
členovia:  dp. Radoslav Gejguš, P. Peter Varga, SDB;  
 Mons. Zoltán Pásztor, sr. Silvia Zábavová, CJ 

Komisia pre Liturgiu (Prot. 1026/20) 

predseda:  dp. Andrej KRIVDA 
členovia:  Mons. Peter Holec, Mons. Gabriel Ragan, dp. Jozef Pekár, dp. Ján Veľbacký 

15. NOVÝ EMAIL 

Arcidiecézne centrum pre rodinu, Košice 
moderator.rodina@abuke.sk 

kancelaria.rodina@abuke.sk  

Arcidiecézne centrum pre mládež, Košice 
moderator.acm@abuke.sk 

kancelaria.acm@abuke.sk  

Pastoračné centrum bl. Anny Kolesárovej 
Vysoká nad Uhom 

rektor.domcek@abuke.sk 

kancelaria.domcek@abuke.sk 

Univerzitné pastoračné centrum  
sv. Košických mučeníkov Košice 

rektor.upeceke@abuke.sk  

kancelaria.upeceke@abuke.sk 

Univerzitné pastoračné centrum  
Dr. Štefana Héseka Prešov 

rektor.upecepo@abuke.sk  

kancelaria.upecepo@abuke.sk 

Centrum rómskej misie v Košiciach crmke@abuke.sk 

Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy pmdke@abuke.sk 

Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze zazivotkosice@abuke.sk 

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta csbbske@abuke.sk 

 
 
 

Dni Adventu a slávnosť Narodenia Ježiša Krista nech sú pre nás novou príležitosťou 
k aktívnemu vytváraniu pokoja v srdci a vo vzťahoch. 

Božia láska a požehnanie nech vás sprevádzajú po celý nový rok.  
 
 
 
 
 
 

  Mons. Bernard BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
   

 Mons. Marek FORGÁČ   Mons. Juraj KAMAS 

biskup-generálny vikár  kancelár 
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