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1. SLOVO ARCIBISKUPA
Milí bratia kňazi,
ľudský život je o odvahe a trpezlivosti.
Je o tej odvahe, s ktorou apoštol Peter uposlúchol Majstra a vykročil k nemu po mori. Je
o odvahe, s ktorou kresťan žije podľa evanjelia. Odvaha bola v našom rozhodnutí vstúpiť
do kňazského seminára a užšie nasledovať Ježiša, byť jeho služobníkmi. Ak dnes všetci
cítime, že sa v tejto fáze pandémie nachádzame na rozbúrených vodách, vystavení izolácii,
frustrácii, protichodných názorov a tiež obáv o budúcnosť náboženského života, potom ešte
väčšmi potrebujeme odvahu k našej zodpovednosti a rozvážnosti, k osobnému príkladu,
k službe, ktorá ide nad rámec doterajších úloh. Nebojte sa, opakoval svätý Ján Pavol II.
Majme odvahu napĺňať svoj život neúnavnou službou.
Život je aj o trpezlivosti, so sebou samým a s druhými, bez ohľadu na to, či je
sprevádzaný úspechmi alebo prehrami. Trpezlivosť predpokladá dostatočný čas,
porozumenie, ochotu počúvať, začínať nanovo, ak treba, vedieť sa povzniesť, zostať mlčať
a mať úsmev, zvlášť, keď mračná sú príliš šedé. Akú veľkú mal trpezlivosť Ježiš
s apoštolom Petrom a s ostatnými apoštolmi. Obdivuhodnú trpezlivosť majú zdravotníci
nemocníc, rodičia s deťmi, kňaz vo farnosti ...
Odvahu a trpezlivosť, tieto dve potrebné vlastnosti nech sú súčasťou nášho kňazského
života a služby. Zlé časy sa pominú. Prečkajme toto obdobie v zdraví a samozrejme
v osobnom spojení s Bohom. Verím, že v našich farnostiach napriek tmavej farbe dokážeme
prinášať dostatočné svetlo pokoja a adventnej nádeje. Majme odvahu a trpezlivosť ako
kňazi spolu kráčať s našimi veriacimi ich životnými cestami.
Myslím na vás všetkých.
arcibiskup

2. SYNODA O SYNODALITE
10. novembra 2021 Svätý Otec František začal synodálny proces, cestu, na ktorej sa celá
Cirkev bude zaoberať témou: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“.
V programe sú tri fázy (diecézna, kontinentálna a univerzálna), ktoré sa uskutočnia
od októbra 2021 do októbra 2023. Prvá etapa synodálneho procesu sa týka jednotlivých
diecéz. V našej arcidiecéze sa začala 17. októbra 2021 sv. omšou v Košickej katedrále
a potrvá do 15. augusta 2022. Za koordinátora diecéznej fázy bol menovaný dp. Peter
Sykora, farár farnosti Božieho milosrdenstva v Košiciach, ktorému bude pomáhať
synodálny tím v zložení: Bešenyei Peter, Ceľuch Peter, Fabian Jaroslav, Ferenčáková
Zdenka, Harvanová Marianna, Hrabovecký Pavol, Kadlic Jozef, Kašaj Marián, Kucharčík
Richard, Kucharčíková Mária, Lojan Jozef, Pigula Juraj, Sedlák Martin, Štupák Peter, Takács
Dionýz, Vojta Peter.
Priebežne sú do farností emailom posielané materiály na pomoc pri uskutočňovaní
synodálnej cesty, do ktorej máme byť zapojení všetci. Fáza, do ktorej nás Svätý Otec pozýva,
spočíva v tom, aby sme vytvorili priestor na spoločné stretnutie, počúvanie a rozlišovanie.
Spoločne s veriacimi sa máme modliť, uvažovať a spoznávať, čo znamená žiť v Cirkvi, aká
by Cirkev mala byť a aká je naša úloha a spoluzodpovednosť pri ohlasovaní evanjelia.
Ďalšie informácie a materiály sú aktualizované na: https://www.synoda.sk/sk.
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3. MISÁL
Od 1. januára 2022 je záväzné používanie nového (tretieho) vydania Rímskeho misála.
Toto vydanie, ako aj nový Výňatok z Rímskeho misála je možné zakúpiť v predajni SSV.
Do konca januára 2022 Spolok svätého Vojtecha vo svojich predajniach uskutoční zber
starých kníh Rímskeho misála a ostatných nepoužívaných liturgických kníh.
V prílohe obežníka je :
Usmernenie k aplikácii promulgačného dekrétu tretieho vydania Rímskeho misála
Prehľad zmien v novom slovenskom vydaní Rímskeho misála
4. KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA
Svätý Otec František apoštolskou konštitúciou Pascite gregem Dei (z 23.05.2021)
promulgoval revidovaný text VI. knihy Kódexu kánonického práva. Nová VI. kniha –
Sankcie v Cirkvi, vstupuje do platnosti dňa 8. decembra 2021. Slovenský preklad bude
zverejnený od tohto dňa na stránke KBS – Dokumenty.
5. ONDREJSKÉ REKOLEKCIE
Celodiecézne rekolekcie sv. Ondreja pre pandemickú situáciu budú tohto roku
v obmedzenom režime. Patróna našej arcidiecézy si uctíme pri sv. omši v sobotu 27.11.2021
o 10.00 h v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Podmienkou účasti je plné zaočkovanie.
S povolením RÚVZ KE budeme môcť v katedrále zhromaždiť viac ako 100 osôb. Hlavne
dekani a mladší kňazi, ktorí sú zaočkovaní a nemajú žiadne zdravotné komplikácie, ani
príznaky respiračného ochorenia, môžu sa podľa vlastného uváženia na liturgickom slávení
zúčastniť. Ku koncelebrácii si doneste albu. Červenú štólu dostanete pri dverách do sakristie
katedrály. Tí, ktorí nemôžu prísť, a zvlášť naši veriaci, nech sa s nami zjednotia na diaľku.
Svätú omšu bude možné sledovať v priamom prenose TV LUX.
Po skončení sv. omše nebude spoločné pohostenie v priestoroch Arcibiskupského úradu.
Na vrátnici ABÚ si budete môcť vyzdvihnúť zabalenú bagetu.
6. ZBIERKA NA CHARITU
Na prvú adventnú nedeľu 28.11.2021 je zbierka na charitu ako prejav našej kresťanskej
lásky a pomoci pre osamelých seniorov, chorých, ľudí bez domova a v nepriazni života.
Zbierku odošlite na účet Charity: SK86 5600 0000 0093 3043 3002, variabilný symbol: 667.
Nezabudnite uviesť špecifické číslo farnosti. Ďalšie informácie na www.charita-ke.sk.
7. ŽIADOSŤ O BISKUPSKÚ SLUŽBU
V prílohe dostávate formulár Žiadosť o biskupskú službu na rok 2022, ktorý 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 2021.
8. AKADEMICKÉ HODNOSTI
Dp. TELEPUN Martin dosiahol dňa 25.05.2021 na Vysokej škole medzinárodného
podnikania ISM Slovakia v Prešove v študijnom odbore sociálna práca akademický titul
doktor filozofie (PhDr.).
K úspechu blahoželáme.
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9. POZEMKOVÉ ÚPRAVY
V uplynulom čase sme zaznamenali viacero podnetov okresných úradov týkajúcich sa
pripravovaných pozemkových úprav katastrálnych území v SR.
Oznámenie o začatí pozemkových úprav sa oznamuje verejnou vyhláškou (nástenka
Obecného úradu) alebo doručením do elektronickej schránky farnosti. Povinnosťou
štatutára je sledovať elektronickú schránku, nakoľko zaslanie oznámenia sa považuje
za jeho prevzatie. Prevzatím oznámenia začína plynúť lehota na vyjadrenie.
Nečinnosť štatutára farnosti môže mať za následok značné škody pre farnosť, ktorú
spravujete. Ako príklad uvádzame umiestnenie cirkevných pozemkov v lokalitách s horšou
bonitou pôdy a na ťažko prístupných miestach, čo automaticky znižuje hodnotu pozemku
a výšku nájomného.
V správnych konaniach je potrebná osobná účasť. Farnosť zastupuje štatutár farnosti
alebo jeho splnomocnený zástupca.
Ak má farnosť záujem, aby bola v konaní o komplexných pozemkových úpravách
zastúpená Košickou arcidiecézou, je potrebné oznámiť túto skutočnosť písomne
majetkovému oddeleniu. Všetku došlú poštu týkajúcu sa pozemkových úprav pre dané
katastrálne územie je potrebné zaslať obratom na majetkové oddelenie, aby sa zabezpečilo
dodržiavanie predpísaných zákonných lehôt.
Farnosť môže splnomocniť na zastupovanie aj iného zástupcu (napr. farníka, advokáta,
právnika).
V takomto prípade je farnosť po vykonaní pozemkových úprav povinná oznámiť nové
usporiadanie pozemkov majetkovému oddeleniu Košickej arcidiecézy s cieľom
aktualizovať majetkový schematizmus, keďže pri pozemkových úpravách dochádza aj
k zmene parcelných čísel.
10. NECHCENÉ REKLAMNÉ SLUŽBY
Upozorňujeme dp. farárov/farských administrátorov na vykonávanie nekalých
obchodných praktík obchodných spoločností ponúkajúcich nechcené reklamné služby.
Obchodné spoločnosti využívajú nepoctivé a nečestné prostriedky na nalákanie svojich
zákazníkov. Prosíme, aby ste boli obozretní pri objednávaní reklamných služieb
z neoverených webových stránok.
11. PERSONALIA
Od 1.09.2021
Dp. GAZDAČKO Martin, farský vikár vo farnosti Prešov - Solivar, za výpomocného
duchovného do farnosti Rozhanovce (796/21).
Dp. HIŠEM Cyril, výpomocný duchovný v Košiciach, za farského vikára do farnosti Čaňa
(797/21).
Dp. MELKOVIČ Patrik, farský vikár vo farnosti Humenné – Všetci svätí, za farského vikára
do farnosti Snina – Svätý Kríž (795/21).
Dp. PETRUŠKA František, farský vikár vo farnosti Snina – Svätý Kríž, za farského vikára
do farnosti Sobrance (794/21).
Dp. TELVÁK František, farský vikár vo farnosti Čaňa, za farského vikára do farnosti Prešov
- Solivar (793/21).
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Od 1.10.2021
Dp. DVOROVÝ Rastislav, výpomocný duchovný Trebišov, za výpomocného duchovného
do farnosti Veľké Ozorovce (875/21).
Dp. JAKLOVSKÝ Marián, farský vikár vo farnosti Košice – sv. Gorazd a spol.,
za univerzitného kaplána UPC Košice (865/21).
Od 1.11.2021
Dp. BERGER Edvin, farský vikár vo farnosti Valaliky, menovaný aj za obhajcu manželského
zväzku (937/21).
Dp. PÁSZTOR Lorenzo, farský vikár vo farnosti Haniska, menovaný aj za kaplána
pre Arcidiecéznu charitu v Košiciach (955/21).
Od 1.12.2021
Dp. KULAN Ján, moderátor Arcidiecézneho centra pre mládež, menovaný aj za správcu
ubytovacieho zariadenia Pútnický dom blahoslavenej Anny Kolesárovej
v Obišovciach (974/21).
Zmeny v rehoľných komunitách
Dominikáni (OP) od 1.10.2021
P. MITRO Radoslav Vavrinec odišiel z komunity v Košiciach na štúdiá do Ríma.
12. SUSPENZIA
ELIÁŠ Jozef suspendovaný od 10.09.2021, kán. 1371.2° a 1333 (669/21b).
GOČIK Mathias suspendovaný od 4.10.2021, kán. 1371.2°, 1333 a 1395 § 1 (864/21c).
NAGY Gustáv suspendovaný od 10.09.2021, kán. 1371.2° a 1333 (776/21c).
13. DOBRÁ NOVINA
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva farnosti do 27. ročníka koledníckej
akcie Dobrá novina. Mottom 27. ročníka Poďme niečo dobré podniknúť chceme pozvať
koledníkov, aby pokračovali v rozdávaní vianočnej radosti v našich rodinách a farnostiach.
Zároveň chceme upriamiť pomoc pre farnosti arcidiecézy Tororo na východe Ugandy.
Kvôli pandemickým opatreniam budú vysielacie sväté omše opäť organizované
na farskej úrovni. Kňaz požehná koledníkov počas sv. omše spojenej s ich vyslaním.
Odporúčame termín 11. - 12. decembra 2021.
Účasť je podmienená prihláškou a dodržiavaním pravidiel Dobrej noviny. Ďalšie
informácie a usmernenia pre bezpečný priebeh koledovania sú na www.dobranovina.sk.
Členovia Komisie Dobrej noviny za Košickú arcidiecézu: Martin Pastyrik, 0915/511 922,
pastyrik.martin@gmail.com; Laura Kucková, 0904/924 534, laurakuckova@gmail.com
14. ŠTATISTICKÉ VÝKAZY A FORMULÁRE
Dekanovi odovzdať do 10.01.2022
a) Vyplnený štatistický výkaz / tlačivo v prílohe; Dekani odošlú výkazy za dekanát
11.01.2022 poštou na ABÚ alebo ich doručia najneskôr do 14.01.2022
b) Svedectvo o odslúžených 12 sv. omšiach a milodar za binačné
c) Kópiu krstnej matriky – opis krstov za rok 2021
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15. EKONOMICKÉ
I. 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.
II. 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 hlási lekár priamo
do sociálnej poisťovne a zamestnanec, ktorý je chorý na COVID – 19 alebo má karanténu,
vypĺňa na stránke www.socpoist.sk, „Žiadosť o pandemické nemocenské“. Po vyplnení
všetkých údajov to pošle elektronicky na sociálnu poisťovňu a tiež zamestnávateľovi
na adresu: sabolova.helena@abuke.sk, rybarova.helena@abuke.sk. Ak má viacerých
zamestnávateľov, tak všetkým zamestnávateľom.
III. 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.helena@abuke.sk.
IV. Zbierky 2022
variab. symbol

910 09
910 04
910 02
910 03
910 35
910 29
910 35
910 06
910 13
910 16

názov zbierky

Pastorácia mládeže ACM/UPC
Podporný fond zvonček z nedele zo všetkých sv. omší
Charita – jar
Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota
Kňazský seminár
Masmédia
Dobročinné diela Svätého Otca
Rádio Lumen
Misie
Dobročinná zbierka sv. Alžbety
Charita – jeseň
Jasličky – prvý deň

dátum

16.01.2022
do 31.01.2022
6.03.2022
15. - 16.04.2022
8.05.2022
29.05.2022
3.07.2022
18.09.2022
23.10.2022
13.11.2022
27.11.2022
25.12.2022

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.
V. Obežník ACAC – VS 910 07 a Taxy – VS 910 23
Farnosti, ktoré majú vyplatiť taxy za rok 2021, dostávajú k tomu poukážku s uvedenou
sumou. Uhradia poukážkou alebo prevodom do 31.01.2022.
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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 31.01.2022. Neuhrádzajú: biskupské úrady
a kňazi dôchodcovia, ktorí nie sú v pastorácii vo farnostiach.
VI. Finančná uzávierka
Do 31.01.2022 dp. farári/farskí administrátori predložia dp. dekanovi na kontrolu
účtovné doklady, Denník príjmov a výdavkov za rok 2021 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 2021 a tiež Výkaz
o hospodárení v dvoch vyhotoveniach na ekonomické oddelenie ABÚ do 15.02.2022.
Dekani doručia výkazy o hospodárení všetkých farností svojho dekanátu v dvoch
vyhotoveniach na ekonomické oddelenie Arcibiskupského úradu.
Tlačivo výkazu vytlačí priamo program Step 2002.
16. KŇAZSKÝ SEMINÁR
I. Stretnutia prvého kontaktu:
4. december 2021 o 10.00 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
8. januára 2022 alebo 26. februára 2022 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. Nie je určené pre tých, ktorí už dostali trvalo zamietavú odpoveď.
III. Víkendový pobyt v kňazskom seminári
25. - 27. marca 2022, 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
uvedených termínov je možnosť individuálnych stretnutí s predstavenými Kňazského
seminára po predchádzajúcej dohode cez email.
Prípadné zmeny termínov kvôli pandemickej situácii budú zverejnené na web stránke
kňazského seminára.
17. DUCHOVNÉ CVIČENIA
Pre rodičov kňazov a zasvätených
3. – 5.12. 2021
Exercitátor: P. Ján Kušnír, SVD.
Penzión Augustineum, 086 31 Bardejovské Kúpele 63
Prihlášky: 0948 681 682, info@augustineum.sk. Cena je 57 €.
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18. ZA ŽIVOT
V roku 2022 budú v našej arcidiecéze v mesiaci február slúžené sv. omše na úmysel:
„Za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za zachovanie Božieho plánu s človekom,
manželstvom a rodinou v našej krajine.“ podľa uvedeného prehľadu. Odporúčame aj iným
kňazom, aby sa pridali k tejto duchovnej aktivite.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bernard Bober
Dušan Škurla
Košice - Šaca
Seňa
Moldava nad Bodvou
Košice – sv. Gorazd a spol.
Bardejov – sv. Egíd
Sabinov
Prešov – sv. Mikuláš
Pušovce
Veľký Šariš
Kostoľany nad Hornádom
Vranov n/T – sv. František
Brezovica nad Torysou

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Stropkov
Humenné – Všetci svätí
Snina – Povýšenie Svätého Kríža
Veľké Kapušany
Michalovce – Narodenie P. Márie
Sobrance
Trebišov
Dušan Škurla
Vladimír Šosták
Ruskov
Mons. Zoltán Pásztor
Mons. Marek Forgáč
Mons. Bernard Bober
Košice – sv. Alžbeta

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

Mons. Juraj KAMAS
kancelár

