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1. SLOVO ARCIBISKUPA 

Milí bratia kňazi, 
v januári som vám elektronicky poslal zopár myšlienok, ktorými som vás chcel 

povzbudiť a ubezpečiť tak o Božej prítomnosti a priazni, ako aj o tom, že na vás denne 
myslím a sprevádzam vás svojimi modlitbami.  

Na úvod k prvému tohtoročnému obežníku chcem pripomenúť, aby sme ako kňazi – 
okrem iných čností a pekných vlastností – boli príkladom v zodpovednosti, v rozvážnosti 
a v ohľaduplnosti. Veriaci v každej našej farnosti prežívajú veľmi ťažké chvíle ako dôsledok 
pandémie: karanténa, choroba, pobyt v nemocnici, úmrtie v rodine, strata zamestnania, 
nedostatok financií, náročná starostlivosť o deti a ich vzdelanie. Na rozdiel od nás sa 
nemôžu fyzicky zúčastňovať na bohoslužbách a prijímať sviatosti v plnej miere.  

Samozrejmosťou každého z nás v takejto situácii má byť ústretovosť, záujem a blízkosť.  
Pred nami je pôstne obdobie, ktorého súčasťou v našich farnostiach sú pobožnosti 

Krížovej cesty. Dokiaľ to nebude možné spoločne, vykonajme si ich individuálne 
s pokornou prosbou o Božiu pomoc, za posvätenie seba a nám zverených.  

Nemožnosť plného zvyčajného pastoračného pôsobenia poskytuje väčšiu príležitosť pre 
osobné duchovné aktivity, meditáciu a čítanie. Žijeme vo veľkej nádeji, že sa pandémiu 
podarí zastaviť. Bude veľkým požehnaním pre nás a pre druhých, ak z tohto obdobia 
vyjdeme zrelší a dokonalejší v láske a v milosrdenstve voči každému.   

 

 
 
Arcibiskup 
 

2. PASTIERSKY LIST 

 V prílohe dostávate Pastiersky list KBS, ktorý je poslaný aj emailom. Ak je to možné, 
zverejnite ho na web stránke farnosti; ak nedeľnú svätú omšu vysielate on-line, prečítajte 
ho namiesto homílie 14. februára 2021. 

3. ROK SV. JOZEFA 

 Svätý Otec František ustanovil Rok sv. Jozefa od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021 
pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna celej Cirkvi. K tomu vydal 
apoštolský list Patris corde. Apoštolská penitenciária zverejnila dekrét o možnosti získať 
mimoriadne odpustky pri splnení zvyčajných podmienok. Dekrét zároveň odporúča, aby 
sa slávili špeciálne sviatky, pobožnosti a modlitby k úcte svätého Jozefa. Slovenské preklady 
oboch dokumentov sú zverejnené na stránke KBS v priečinku Dokumenty. 
 Odporúčame vo farnostiach upriamiť väčšiu pozornosť na sv. Jozefa a to aj viditeľným 
umiestnením sochy alebo obrazu sv. Jozefa v kostole a vo svojich príhovoroch. Do farností 
bola odoslaná ponuka na objednanie bannera.  

4. ROK RODINY 

 Svätý Otec František vyhlásil osobitný Rok rodiny Amoris laetitia od 19. marca 2021 pri 
piatom výročí vydania apoštolskej exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia - Radosť lásky. 
Má to byť špeciálny rok uvažovania nad vzorom manželskej a rodinnej lásky podľa 
podnetov spomenutého dokumentu a so zreteľom na evanjelizačnú úlohu rodiny.  
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Dikastérium pre laikov, rodinu a život sformulovalo ciele roka rodiny do piatich bodov: 
 1. V širšej miere sa podeliť s obsahom apoštolskej exhortácie Amoris laetitia (AL), aby 
mohli „ľudia pocítiť, že evanjelium rodiny je radosť, ktorá napĺňa srdce a celý život“ (AL, 
200). Rodina, ktorá objavuje a pociťuje oboje, radosť z prijatého daru i z darovania sa pre 
Cirkev a spoločnosť, „sa môže stať svetlom vo tmách sveta“ (AL, 66).  
 2. Ohlasovať, že sviatosť manželstva je darom a obsahuje v sebe transformačnú silu 
ľudskej lásky. Za týmto cieľom musia duchovní pastieri a rodiny putovať spoločne v zmysle 
spoluzodpovednosti a pastoračnej komplementarity rozličných povolaní v Cirkvi (AL, 203). 
 3. Umožniť rodinám, aby sa stali aktívnymi účastníkmi apoštolátu rodiny. Na to je 
potrebné „evanjelizačné a katechetické úsilie zamerané dovnútra rodiny“ (AL, 200), čím sa 
rodina učeníkov zmení na rodinu misionárov. 
 4. Viesť mladých ľudí k uvedomovaniu si, aké dôležité je formovať sa v pravde lásky a v 
sebadarovaní – cez im venované iniciatívy. 
 5. Rozšíriť víziu a cieľ rodinného apoštolátu, aby si osvojil prienikový prístup, zahŕňajúc 
manželské páry, deti, mladých ľudí, seniorov i situácie rodín poznačené krehkosťou. 

5. USMERNENIE 

 Zdá sa, že návrat do normálu bude zdĺhavý. Spoločne hľadáme spôsoby pastoračnej 
starostlivosti a možné formy katechézy.  
 Príprava na prvé sväté prijímanie 
1. V závislosti od uvoľňovania obmedzení v regióne, kde sa nachádza konkrétna farnosť, 
po tom, ako sa obnoví vyučovanie prezenčnou formou, je vhodné spojiť farskú katechézu – 
prípravu na prvé sväté prijímanie s hodinami náboženskej výchovy. Vedomostný obsah 
prípravy je potrebné prispôsobiť aktuálnej situácii tak, aby si deti osvojili základné modlitby 
kresťana katolíka (Otče náš, Zdravas, Verím v Boha, Sláva Otcu a tiež Pätoro cirkevných 
prikázaní, Šesť hlavných právd, Sedem sviatostí a Desatoro Božích prikázaní) a podstatnú 
náuku o sviatosti zmierenia a Eucharistii.  
2. Uprednostniť individuálne stretnutia: kňaz, rodič a dieťa. 
3. Podľa možností využiť aj formu domácej katechézy, prípravu pod vedením rodiča. 
Inšpirácie ku katechéze nájdete na www.katechezy.sk. 
4. Termín slávnosti prvého svätého prijímania môže byť aj mimo veľkonočného obdobia, 
keď sa umožní verejné slávenie Eucharistie. Presný dátum konzultovať s rodičmi.  
5. Po umožnení verejných bohoslužieb prednostne viesť deti a ich rodičov k účasti na 
Eucharistii.  
 Príprava na sviatosť birmovania 
1. Ak to okolnosti dovoľujú, je možné použiť online stretávanie. Akonáhle prestane zákaz 
zhromažďovania sa, začať sa stretávať v menších skupinách. 
2. Obsah prípravy upraviť na to najnutnejšie (poznať svoju vieru, žiť svoju vieru, sláviť 
svoju vieru – Synodálne dokumenty s. 253).  
3. Uskutočnenie plánovaného termínu birmovky bude závisieť od aktuálnej situácie. 
4. Udeľovanie sviatosti birmovania – počet prítomných môže byť limitovaný.  
 Život vo farnosti 
1. Je potrebné dodržať epidemiologické nariadenia platné v danom regióne. 
2. Kostoly môžu byť otvorené pre súkromnú modlitbu.  
3. Dostupnosť kňaza, telefón, čas – zverejniť na web stránke, bulletin, výveska. 
4. V kostole sú dovolené krsty, sobáše, pohreby.  
5. Veriacemu má byť udelená sviatosť zmierenia alebo pomazania chorých pri zachovaní 
opatrení a ostražitosti, ak o to žiada.  
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6. CHARITA 

 Chudobným, núdznym a trpiacim sa snaží pomáhať Arcidiecézna charita Košice 
prostredníctvom svojich služieb a zariadení v celej Košickej arcidiecéze. Pomoc tisíckam 
ľudí môže realizovať aj vďaka štedrosti veriacich v pravidelnej jarnej zbierke na charitu. 
Pomôžte podporou rozvíjať charitné dielo finančne vkladom na účet IBAN: SK86 5600 0000 
0093 3043 3002. Všetky informácie o zbierke a ďalších možnostiach podpory nájdete 
na www.charita-ke.sk. Príspevky jarnej zbierky na charitu môžete posielať cez celé pôstne 
obdobie. Informácie zverejnite v bulletine a na web stránke farnosti.  

7. KŇAZSKÝ SEMINÁR 

Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach 

a na Teologickú fakultu Katolíckej univerzity. Prihlášky sa podávajú do 31.03.2021 
elektronicky na stránke Teologickej fakulty (stupeň štúdia: I./I.II.; názov programu: 
katolícka teológia) a tiež poslať poštou vyplnené tlačivo (ŠEVT) spolu s prílohami. 

8. TEOLOGICKÁ FAKULTA 

I. Študijné programy 
Teologická fakulta v Košiciach v akademickom roku 2021/22 bude poskytovať 

vzdelávanie:  
1. v bakalárskych programoch: v odbore Sociálna práca - štúdium rodiny a sociálnej 

práce; v odbore Učiteľstvo - učiteľstvo náboženskej výchovy 
2. v magisterských programoch: v odbore Teológia - katolícka teológia; v odbore 

Učiteľstvo - učiteľstvo náboženskej výchovy 
3. v doktorandských programoch: v odbore Teológia - katolícka teológia; v odbore 

Sociálna práca - charitatívna a misijná práca.  
Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 30.04.2021. 
Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 10. 06.2021.  
Ďalšie informácie na stránke www.tf.ku.sk, v časti Uchádzači o štúdium. 

II. Master v teológii manželstva a rodiny 
 Inštitút náboženských vied pri Teologickej fakulte, Košická arcidiecéza a Akadémia 
Karola Wojtylu otvárajú prihlasovanie na akademický rok 2021/22 v programe Master 
v teológii manželstva a rodiny. Program je určený pre osobnú a profesionálnu formáciu 
jednotlivcov, manželských párov, odborníkov, kňazov, zasvätených a budúcich 
koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach v oblasti zameranej na manželstvo a rodinu 
z pohľadu teológie a spoločenských vied. Lektormi programu sú kňazi, manželia - 
odborníci zo Slovenska a zahraničia. Štúdium trvá dva roky. Prihlásiť sa je možné do 
30.04.2021. Viac info na www.tf.ku.sk, v časti Štúdium a vzdelávanie/Kontinuálne 
vzdelávanie. 

9. FOND NA OCHRANU CIRKEVNÉHO MAJETKU 

Prílohou obežníka je poštový poukaz na úhradu príspevku do Fondu na ochranu 
cirkevného majetku. Potrebné zaplatiť do 31. marca 2021. 
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10. PERSONALIA 

Zmeny v rehoľných komunitách 

Dominikáni (OP)  
P. MORIC Viliam Šebastián odchádza z komunity v Košiciach k 28.02.2021 
P. DELY Ján Alan prichádza do komunity v Košiciach od 1.03.2021 

Jezuiti (SJ)  
P. DUFKA Juraj odchádza z komunity v Prešove mimo arcidiecézu k 31.01.2021 
P. SABOL Peter prichádza do komunity v Prešove od 1.02.2021 

Saleziáni (SDB)  
P. BENKO Robert, kaplán v Michalovciach, odchádza do inej komunity k 30.11.2020 
P. JUHÁS Bartolomej prichádza do komunity v Michalovciach od 2.01.2021 

11. SUSPENZIA 

KRENICKÝ Radoslav suspendovaný od 1.12.2020, kán. 1371.2° a 1333 (971/20). 

12. ÚMRTIE  

Dp. Ján BIROŠ 
Narodil sa 10.07.1939 vo Víťazi. Na kňaza bol vysvätený 20.06.1971 v Bratislave. Pôsobil: 

1971 Veľký Šariš, 1972 Terňa, 1982 Hanušovce nad Topľou, 1984 Jenkovce, 1989 Hrabovec, 
1997 Dubovica, 2012 Víťaz.  

Zomrel 17.12.2020 vo Veľkom Šariši. Pohrebné obrady so sv. omšou 21. decembra 2020 
vykonal vo Víťazi Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita. 

Dp. Rudolf ČONTOFALSKÝ 
Narodil sa 2.01.1942 v Šarišských Bohdanovciach. Na kňaza bol vysvätený 20.12.1964 

v Bratislave. Pôsobil: 1965 Vranov nad Topľou, Sabinov, 1969 Hubošovce, 1974 Kamenica, 
1987 Záhradné, 1990 Rožkovany, 2002 Ličartovce. 

Zomrel 25.12.2020 v Prešove. Pohrebné obrady so sv. omšou 2. januára 2021 vykonal 
v Šarišských Bohdanovciach Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita. 

Dp. Dezider ŠTÁSZ 
Narodil sa 15.10.1943 v Košiciach. Na kňaza bol vysvätený 9.06.1973 v Bratislave. Pôsobil: 

1973 Košice – Kráľovná pokoja, 1976 Boťany, 1983 Streda nad Bodrogom, Kráľovský 
Chlmec, 1991 arcidiecéza Bratislava – Trnava, 1999 Moldava nad Bodvou. 

Zomrel 13.01.2021 v Moldave nad Bodvou. Pohrebné obrady so sv. omšou 
15. januára 2021 vykonal v Mokranciach Mons. Bartolomej Gábor, dekan. 

 
 
 

  Mons. Bernard BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
   

 Mons. Marek FORGÁČ   Mons. Juraj KAMAS 

biskup-generálny vikár  kancelár 

 


