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1. SLOVO ARCIBISKUPA 

Milí bratia kňazi, 
 

služba ohlasovania patrí medzi prvoradé a základné úlohy každého kňaza. Je to 
záväzok, ktorý sme na seba vzali pri kňazskej vysviacke. Je taký vážny, že beda by nám 
bolo, keby sme nehlásali (porov. 1Kor 9, 16).  

Všetci sa po tieto dni tešíme na slová, s ktorými medzi nás prichádza Svätý Otec 
František. Jeho prítomnosť medzi nami je súčasťou napĺňania misijného poslania, ktoré dal 
Ježiš apoštolom a ich nástupcom (porov. Mt 28, 19).  

Aj doteraz sme vždy so záujmom počúvali alebo čítali príhovory Svätého Otca, 
nachádzali v nich povzbudenie, posilu a inšpiráciu pre svoju vlastnú službu. Je pre nás 
veľkým vzorom autentického a neúnavného ohlasovateľa Ježišovho evanjelia. Nech je 
zároveň pre každého z nás mocným impulzom horlivo, svedomito a zodpovedne 
vykonávať službu ohlasovania v našich farnostiach. Základom našich nedeľných homílií 
a príhovorov cez týždeň má byť Sväté písmo, majú podávať náuku Cirkvi, ktorej sme 
služobníkmi. Vyvarujme sa prezentovania svojich osobných postojov, negatívnych 
a pesimistických názorov, tvrdení, ktoré nie sú súzvučné so Svätým Otcom. Vždy majme 
na mysli, že sme ohlasovateľmi radostnej zvesti.  

Súčasťou služby ohlasovania je aj vyučovanie náboženstva v školách a farská katechéza 
ako príprava na prijatie sviatostí a následný sviatostný život. Veľa závisí od toho, akým 
spôsobom a prístupom budeme podávať pravdy viery a prehlbovať ju v srdciach veriacich, 
tých najmenších i dospelých.  

Prosím vás bratia, nešetrite svojou námahou.  
 
arcibiskup 

 

2. REKOLEKCIE 

I. Celodiecézne - september 
V sobotu 4. septembra 2021 budú celodiecézne  rekolekcie o 9.30 v Katedrále sv. Alžbety 

v Košiciach. Ku koncelebrácii si vyzdvihnite červenú štólu na Arcibiskupskom úrade 
a zaujmite miesto v katedrále. Nezabudnite svoju účasť na svätej omši a pohostení potvrdiť 
emailom na abukosice@abuke.sk alebo telefonicky na (055) 68 28 106/107. 

II. Dekanátne – október 
V októbri sú na pláne rekolekcie po jednotlivých dekanátoch. Termín a miesto upresní 

dekan na základe pokynov, ktoré dostane po návšteve Svätého Otca.  

3. MEDZINÁRODNÝ EUCHARISTICKÝ KONGRES 

Od 5. do 12. septembra 2021 sa uskutoční 52. Medzinárodný eucharistický kongres 
v Budapešti. Jeho mottom sú slová žalmu: „V tebe sú všetky moje pramene“ (Ž 87, 7). 

V stredu 8.09.2021 o 17.00 v Kostole sv. Jozefa v Budapešti bude slúžiť svätú omšu 
Mons. Bernard Bober, arcibiskup. Adresa kostola: Horvath Mihály tér 7, 1082 Budapest. 

Záverečnú svätú omšu v Budapešti má celebrovať pápež František 12.09.2021 o 11.30.  
Venujme pozornosť tejto dôležitej udalosti, ktorá sa koná bezprostredne 

pred príchodom Svätého Otca Františka na Slovensko. Oficiálna internetová stránka 
kongresu je www.iec.2020.hu.  
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4. NÁVŠTEVA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA V KOŠICIACH 

V prílohe dostávate príhovor o. arcibiskupa k návšteve Svätého Otca Františka 
v Košiciach. Prečítajte ho v nedeľu 5. septembra 2021.  

Odporúčame, aby počas prítomnosti Svätého Otca na Slovensku bola vyvesená 
na kostole a na budove farského úradu vatikánska zástava. Ďalšie organizačné pokyny sú 
zverejnené na stránke navstevapapeza.sk a priebežne sú zasielané emailom do farností. 

V deň prítomnosti Svätého Otca v arcidiecéze 14.09.2021 a tiež na slávnosť 
Sedembolestnej Panny Márie nech sa po každej svätej omši spieva pápežská hymna.  

5. POSVÄTNÝ STAV 

26. júna 2021 v kostole sv. Košických mučeníkov v Humennom bol vysvätený za kňaza: 
P. Peter BOŠKO, SDB; svätiteľ: Mons. Vladimír Fekete, apoštolský prefekt v Azerbajdžane. 

6. FORMOVANIE A SLUŽBA TRVALÝCH DIAKONOV 

 Po vypočutí si mienky kňazskej rady, berúc v úvahu konkrétne pastoračné potreby, 
v súlade s kánonickými predpismi sa otec arcibiskup rozhodol obnoviť službu trvalého 
diakona v Košickej arcidiecéze. Za týmto účelom vydáva Inštrukciu pre formovanie 
a službu trvalých diakonov, ktorá je v prílohe.  

7. AKADEMICKÉ HODNOSTI 

Dp. BERGER Edvin dosiahol dňa 9.06.2021 na Katolíckej univerzite v Ružomberku 
akademický titul philosophiae doctor (PhD.).  

Dp. KUNDER Marek dosiahol dňa 15.12.2020 na Katolíckej univerzite v Ružomberku 
akademický titul licenciát teológie (ThLic.).                         K úspechom blahoželáme. 

8. PERSONALIA 

Dp. GERGEĽ Peter, kaplán vo farnosti Drienovec, za farského vikára do farnosti Moldava 

nad Bodvou od 15.07.2021 (593/21). 
Dp. KRIGOVSKÝ Peter, arcidiecéza Sydney, za farského vikára do farnosti Michalovce – 

Narodenie Panny Márie od 1.08.2021 (624/21). 

9. ZBIERKA 

V nedeľu 19.09.2021 pri svätých omšiach bude v našej arcidiecéze zbierka na Rádio 
Lumen. Výnos zbierky odošlite s variabilným symbolom 910 35 na účet  

SK54 0200 0000 0000 0024 3512. Nezabudnite uviesť špecifický symbol farnosti.  
 
 

 
  Mons. Bernard BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   

 Mons. Marek FO R G Á Č   Mons. Juraj KAMAS 
biskup-generálny vikár  kancelár 
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