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1. SLOVO ARCIBISKUPA 

Milí bratia kňazi, 
 
na začiatku pôstneho obdobia je nám adresovaná výzva: „Obráťte sa ku mne celým 

svojím srdcom“ (Joel 2,12), ktorá tohto roku má osobitnú naliehavosť.  
 
Ponajprv my kňazi potrebujeme očistiť a zintenzívniť svoj vzťah k Pánovi, aby sme ho 

naďalej verne nasledovali a horlivo vykonávali svoju službu, „celým svojím srdcom“.  
 
Spolu s našimi veriacimi sme žili obmedzenia, ktoré priniesla ešte neskončená 

pandémia. Vnímame jej negatívny dopad na život viery tak jednotlivcov, ako aj farského 
spoločenstva. Pôstne obdobie a zrušenie ťažkých pandemických obmedzení nám poskytuje 
príležitosť začať obnovovať duchovný život našich veriacich. Robme to celým srdcom, to 
znamená trpezlivo, vytrvalo, chápajúco a s láskou Dobrého Pastiera.  

 
A ešte je tu tretí dôvod naliehavosti prorockej výzvy na obrátenie sa k Pánu Bohu. Je ním 

vojnový konflikt na Ukrajine. „Ježiš nás naučil, že na diabolskú nezmyselnosť násilia sa 
odpovedá Božími zbraňami, modlitbou a pôstom“ (pápež František, 23.02.2022). Nech 
v každej farnosti pravidelne zaznieva pokorná prosba za mier a pomoc pre ťažko sužovaný 
ľud Ukrajiny. Majme otvorené srdcia pre skutky milosrdenstva v akejkoľvek konkrétnej 
forme na zmiernenie situácie týchto našich bratov a sestier.  

 
 
arcibiskup 

 
 

2. UKONČENIE MISIE APOŠTOLSKÉHO NUNCIA 

Svätý Otec František prijal zrieknutie sa úradu apoštolského nuncia na Slovensku  
J. Ex. Mons. Giacoma Guida Ottonella z dôvodu dosiahnutia veku (75 rokov).  

3. ODVOLANIE DIŠPENZU 

S platnosťou od 1. marca 2022 je odvolaný dišpenz, ktorý oslobodzoval veriacich od 
povinnosti zúčastniť sa na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Plné znenie textu bolo 
zaslané emailom (137/22). 

4. CHARITA 

Počas prvej pôstnej nedele, 6. marca 2022, sa v kostoloch na Slovensku koná pravidelná 
jarná zbierka na charitu. Arcidiecézna charita Košice žiada farárov/farských 
administrátorov o spoluprácu a informovanie veriacich zapojiť sa do zbierky. Arcidiecézna 
charita pomáha rodinám v núdzi, osamelým seniorom, chorým jednotlivcom i deťom, 
sprevádza zomierajúcich pri odchode do večnosti. Zbierku odošlite na účet Arcidiecéznej 
charity IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002 (variabilný symbol: 667) alebo poštovým 
poukazom. Nezabudnite tiež uviesť špecifický symbol farnosti. Viac na www.charita-ke.sk. 

http://www.charita-ke.sk/
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5. ZELENÝ ŠTVRTOK 

Na Zelený štvrtok 14. apríla 2022 budú v katedrále pri sv. omši o 9.30 hod. posvätené 
oleje: krizma, olej katechumenov a olej chorých. Tento deň je aj dňom spoločenstva kňazov 
so svojím diecéznym biskupom. Pozývame všetkých spolubratov, aby sa zúčastnili svätej 
omše a obnovili si kňazské záväzky.  

Na sv. omšu do katedrály pozvite rehoľníkov, rehoľnice a veriacich svojej farnosti. 
Kňazi, ktorí sa z veľmi vážneho dôvodu nemôžu zúčastniť, nech si obnovia svoje sľuby 
súkromne. Po skončení sv. omše dp. dekani prevezmú posvätné oleje pre dekanát. Farári si 
prevzatie olejov dohodnú s dp. dekanom; oleje sú gratis.   

Kňazi zaujmú svoje miesta najneskôr o 9.25 hod.; štóla bielej farby. Ornáty si oblečú 
kňazi-jubilanti, ktorí k tomu dostanú pozvánku, kanonici, dekani a členovia diecéznej kúrie. 

Kňazi, ktorí budú koncelebrovať a prichádzajú individuálne, a teda nejdú v spoločnom 
sprievode s hlavným celebrantom, oltár nebozkávajú. Vstúpia do kostola, pokľaknú pred 
Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, urobia úklon pred oltárom a idú na svoje miesto.  

6. HORA COMPETENS 

Veľký piatok: je voľný deň, obrady majú byť popoludní a nie až večer. 

Biela sobota: „Obrady veľkonočnej vigílie sa konajú v noci. Nech nezačínajú pred začiatkom noci 
a skončia pred nedeľným svitaním. Toto pravidlo má byť vykladané doslovne. Odmietajú sa opačné 
a nesprávne spôsoby a zvyklosti, ktoré sa vyskytovali.“ (Kongregácia pre bohoslužbu a sviatosti: 
Príprava na veľkonočné sviatky a ich slávenie, čl. 78.). Veľkonočná vigília sa má začať až po 
západe slnka. V Košiciach slnko zapadá v sobotu 16. apríla 2022 o 19.25 hod.  

7. ZBIERKA BOŽÍ HROB 

I. Oznámenie 
Po obradoch Veľkého piatku a na Bielu sobotu do začiatku vigílie je zvykom mať „Boží 

hrob“, kde veriaci zotrvávajú na modlitbách a uvažujú o Ježišovom umučení a smrti, 
uctievajú si kríž. Zbierka pri Božom hrobe je prejavom solidarity s kresťanmi vo Svätej zemi. 
Získané prostriedky slúžia na udržovanie posvätných miest vo Svätej zemi.  

Zbierku odošlite na účet ABÚ SK54 0200 0000 0000 0024 3512; variabilný symbol 910 02. 

II. Poďakovanie  
Kongregácia pre východné cirkvi nám listom zo dňa 4.02.2022 oznámila vďačnosť 

Svätého Otca Františka za zbierku pre Svätú Zem, ktorú sme odoslali vo výške 20.112,54 €. 

8. ĎAKOVNÁ PÚŤ DO RÍMA 

Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne 
poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. september). 
Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30.04 2022. 

Košická arcidiecéza ponúka možnosť zúčastniť sa ďakovnej púte s odletom z Košíc 
v termíne 28. – 30. apríl 2022. V cene 550,- eur je zahrnutá letenka, servisné poplatky, 
transfer z letiska a na letisko v Ríme, 2 x hotelové ubytovanie s raňajkami, pešo dostupná 
stanica metra, audio-sprievodca v Ríme, cestovné lístky na metro, duchovný doprovod, 
sprievodca. Kontakt: www.awertravel.sk. 

http://www.awertravel.sk/
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9. RODINA 

I. Svetové stretnutie rodín 
V Ríme 22. – 26. júna 2022 bude X. svetové stretnutie rodín na tému: Rodinná láska: 

povolanie a cesta svätosti. Stretnutie bude mať multicentrický charakter, to znamená, že popri 
programe v Ríme, na ktorom sa zúčastní 2000 delegátov z celého sveta, Pápež František 
pozýva k zapojeniu všetky diecézy sveta. Toto veľké podujatie bude zároveň vyvrcholením 
Roka rodiny „Amoris laetitia“. 

Vhodnou príležitosťou pre zapojenie farnosti je 7 prípravných katechéz.  
Katechézy a ďalšie materiály sú na: www.svetovestretnutierodin.sk. Odporúčame 

osloviť manželov vo farnosti, aby ste spoločne hľadali tvorivé možnosti pre duchovnú 
obnovu rodín. Viaceré podnety nájdete v metodických usmerneniach.  

 

II. Deň rodiny v Košiciach 

V nedeľu 26. júna 2022 bude v Košiciach Deň rodiny. Program: 
15.00 sv. omša v Katedrále sv. Alžbety  
16.00 program pre rodiny pri Dolnej bráne a tiež trh prorodinných organizácií, 

chrobáčikovo, skautské mestečko a iné.  
 

III. Výročie sobáša 

Na deň rodiny 26. júna o 15.00 si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť 
svoje strieborné jubileum - 25. výročie manželstva. Žiadame farárov, aby pozvali 
jubilujúcich manželov na stretnutie s otcom arcibiskupom. Farár za celú farnosť nahlási 
jubilujúcich manželov kancelárii ABÚ do 31. mája 2022. Je potrebné uviesť mená, priezvisko 
manželov a dátum ich sobáša – formulár pre 25. výročie je v prílohe.  

10. NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE  

Národné stretnutie mládeže bude v Trenčíne 28. – 31.07.2022 ako súčasť prípravy na 
Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia za účasti pápeža v roku 2023 v portugalskom 
Lisabone. Národnému stretnutiu predchádza duchovná príprava s názvom VÝŠINY, ktorá 
sa začala koncom novembra 2021 – počas Týždňa Cirkvi pre mládež. Mesačne na stránke 
narodnestretnutiemladeze.sk pribúdajú nové materiály na prácu s mladými, určené 
kňazom, rehoľníkom, katechétom a animátorom.  

11. FATIMSKÁ SOBOTA 

V sobotu 7. mája 2022 bude v Obišovciach prvá diecézna fatimská sobota o 9.00 hod. 
Pozývame vás a vašich veriacich. V prílohe obežníka je plagát diecéznych fatimských sobôt.  

 

Dátum  Pripravuje dekanát Spoluúčasť dekanátov 
7.05.2022 9.00 KE - juh Trebišov, Vranov n/T, V. Kapušany, Moldava n/B 
4.06.2022 9.00 Humenné Sobrance, KE – východ, Snina 
2.07.2022 9.00 KE - západ Michalovce, KE – stred, Stropkov 
6.08.2022 9.00 Prešov - stred PO – východ, PO – západ, Obišovce 
3.09.2022 9.00 vedie INSPM v katedrále o 9.30 ruženec; o 10.00 sv. omša 
1.10.2022  15.30 Lipany Bardejov, Sabinov, TF a KS 
2.10.2022 9.15 Arcidiecézna púť všetky dekanáty (spoločný ruženec o 9.15 h) 

http://www.svetovestretnutierodin.sk/
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12. ARCIDIECÉZNA PÚŤ DETÍ  

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pripravuje Arcidiecéznu púť detí 
do Obišoviec v sobotu 14. mája 2022. Deti rôznych vekových kategórii môžu zažiť 
kresťanské spoločenstvo, spoločne putovať, budovať si úctu k pútnickým miestam a tiež 
odpovedať na výzvu modlitby za pokoj, ako to žiadala Panna Mária vo Fatime.  

13. KŇAZSKÝ SEMINÁR 

I. Prihláška – nové povolania 
Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach 

a na Teologickú fakultu Katolíckej univerzity. Prihlášky sa podávajú do 31.03.2022 
elektronicky na stránke Teologickej fakulty (stupeň štúdia: I./I.II.; názov programu: 
katolícka teológia) a tiež poslať poštou vyplnené tlačivo (ŠEVT) spolu s prílohami. 
 Medzi podmienky prijatia patrí: bezúhonný život kresťana, ukončené stredoškolské 
vzdelanie s maturitou, znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka, odporúčanie farára trvalého 
bydliska, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Viac informácii nájdete na stránke 
Kňazského seminára sv. Karola Boromejského. 
 

 II. Deň otvorených dverí  
 bude v Nedeľu Dobrého Pastiera – 8. mája 2022 s nasledujúcim programom: 

11.00 sv. omša v seminárnom kostole 
 organizovaná prehliadka seminára, obed, program pre deti 
15.00 korunka Božieho Milosrdenstva; kultúrno-spoločenský program  
17.30 vešpery v seminárnom kostole 

14. TEOLOGICKÁ FAKULTA 

I. Študijné programy 
Teologická fakulta v Košiciach v akademickom roku 2022/23 poskytne 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, v odbore Sociálna práca 
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 30.04.2022. 
Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 31.05.2022.  
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 2022/23 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 
29.04.2022. Viac info na www.tf.ku.sk, v časti Štúdium a vzdelávanie/Kontinuálne 
vzdelávanie. 



ACAC 1 (2022) - 6 

15. NOVÁ FARNOSŤ 

Po vypočutí mienky kňazskej rady v zmysle kán. 515 § 2 s platnosťou od 1. mája 2022 je 
zriadená nová farnosť sv. Rity v Košiciach. 

Do farnosti patrí rezidenciálna zóna: Zelená stráň a Panoráma Heringeš s ulicami: 
Bazová, Borievková, Cezmínová, Hrabová, Hlohová, Jarabinová a Jelšová.  

Adresa farnosti: Herlianska 52, 040 14 Košice. Farnosť bude v správe Rehole sv. Augustína. 
Rehoľný kostol zasvätený sv. Rite sa stáva farským kostolom (120/22).  

16. ŠTÁTNY PAMIATKOVÝ DOHĽAD 

Vyjadrenie právneho oddelenia KBS k bodu 99. pléna ohľadom Pamiatkového úradu  
a nových evidencií pamiatok: 

Pamiatková inšpekcia, pamiatkový úrad a Krajský pamiatkový úrad sú pri výkone 
štátneho pamiatkového dohľadu oprávnené vstupovať na archeologické náleziská, do 
priestorov nehnuteľných kultúrnych pamiatok, na nehnuteľnosti v pamiatkovom území  
a na územie, kde sa pripravuje alebo uskutočňuje stavba alebo iná hospodárska činnosť; ak 
sú obydlím, len so súhlasom toho, kto v nich býva. 

Môžu vyžadovať od právnických osôb a fyzických osôb potrebnú súčinnosť, najmä 
vyjadrenia a informácie, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto zákona, predloženie dokladov 
a iných písomností. 

Pri výkone štátneho pamiatkového dohľadu sú osoby povinné preukázať sa služobným 
preukazom a písomným poverením ministerstva, pamiatkového úradu alebo krajského 
pamiatkového úradu, na ktorého pokyn sú oprávnené vykonať štátny pamiatkový dohľad 
a zachovávať mlčanlivosť vo veciach, o ktorých sa pri výkone štátneho pamiatkového 
dohľadu dozvedeli. 

Orgány verejnej správy, vlastníci kultúrnych pamiatok a iné fyzické osoby a právnické 
osoby, ktorých činnosť sa dotýka záujmov chránených týmto zákonom, sú povinné 
poskytnúť orgánom vykonávajúcim štátny pamiatkový dohľad potrebnú súčinnosť. 

17. FOND NA OCHRANU CIRKEVNÉHO MAJETKU 

Prílohou obežníka je poštový poukaz na úhradu príspevku do Fondu na ochranu 
cirkevného majetku. Potrebné zaplatiť do 31. marca 2022. 

18. PERSONALIA 

Dp. ČONKA František inkardinovaný do Oratória sv. Filipa Neri v New Yorku od 21.11.2021 
(921/21) 

Dp. KENTOŠ Peter, farár vo farnosti Kapušany, menovaný za vicedekana dekanátu Prešov 
- východ od 15.01.2022 (26/22). 

Dp. LENČIŠ Štefan odvolaný z funkcie výpomocného duchovného pre farnosť Kecerovce 
od 15.01.2022 (19/22). 

Dp. MACÁK Dominik, farár vo farnosti Košická Nová Ves, menovaný za vicedekana 
dekanátu Košice - východ od 15.12.2021 (1034/21). 
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Zmeny v rehoľných komunitách 

Dominikáni (OP)  
P. ŠULIK Juraj Matej prišiel do komunity v Košiciach od 1.01.2022.  
P. DELY Ján Alan odišiel z komunity v Košiciach na štúdiá do Ríma k 31.01.2022. 

19. ÚMRTIE  

Dp. Jozef KENDRA 
Narodil sa 26.02.1949 v Kučíne. Na kňaza bol vysvätený 8.06.1975 v Bratislave. Pôsobil: 

1975 Kurima, 1976 Sečovce, Budimír, 1990 Parchovany, 1996 Brezovička, 1997 Turany nad 
Ondavou, 2003 dôchodok, Veľký Šariš.  

Zomrel 7.02.2022 v Prešove. Pohrebné obrady so sv. omšou 10. februára 2022 vykonal 
v Kučíne (Kurima) Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup. 

V duchu kňazskej spolupatričnosti nezabudnime za zosnulého odslúžiť sv. omšu. R.I.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Mons. Bernard BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
   

 Mons. Marek FORGÁČ   Mons. Juraj KAMAS 

biskup-generálny vikár  kancelár 

 

 

 


