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1. SLOVO ARCIBISKUPA
Bratia kňazi,
v mariánskom mesiaci október sa zvykneme stretávať na spoločnej modlitbe posvätného
ruženca, ktorá – ako sme toho sami svedkami – udržiava a posilňuje našu kresťanskú vieru.
Touto modlitbou sa obraciame k Panne Márii a zároveň sa zjednocujeme s Kristom, Božím
a jej Synom, uvažujúc o tajomstvách a udalostiach Jeho života.
Chcem vás požiadať i povzbudiť k tomu, aby sa konali ružencové pobožnosti spolu
s kňazom v každej farnosti, a nielen vo farskom kostole. Všetci vnímame, aký veľký príklad
mariánskej úcty nám dáva pápež František svojím zastavením sa pred obrazom či sochou
Panny Márie, zverením každej svojej cesty a svojich krokov do jej materinskej ochrany.
Akým silným povzbudením je kňaz vo farnosti, ktorý pred vyobrazením Panny Márie
sa spolu s veriacimi modlí, aby jeho farnosť bola na príhovor Ježišovej matky chránená pred
zlom a pokušeniami, aby veriaci na jej príhovor boli posilňovaní vo chvíľach utrpenia, aby
v ľudskom srdci a vo svete nechýbal pokoj a vzájomná láska. Spoločná modlitba ruženca
zjednocuje farnosť v spoločnom kráčaní k Bohu, v nasledovaní Ježiša a v úsilí o svätosť, ako
nám to svojím životom ukázala naša nebeská Matka.
Som si istý, že každý z nás kňazov má ruženec. Pridajme sa k tým, ktorí – ako
povzbudzuje pápež František – budú ho stále nosiť so sebou vo vreckách. Tak ho budeme
mať vždy po ruke, aby sme ružencom prosili za našich blízkych – živých i zosnulých,
za zverených veriacich, za problémy nášho sveta. A prosím vás, nezabúdajme ani na
spolubratov v kňazstve. Ďakujem vám aj za každú modlitbu, ktorou sprevádzate moju
službu. Uisťujem vás, že ste súčasťou mojej modlitby ruženca.

arcibiskup
2. APOŠTOLSKÝ NUNCIUS
Svätý Otec František menoval za Apoštolského nuncia na Slovensku J. E. Mons. Nicolu
Girasoliho, titulárneho arcibiskupa Egnazia Appula.
Narodil sa 21. júla 1957 v Ruvo di Puglia (Bari – Taliansko). Kňazskú vysviacku prijal
15. júna 1980 a bol inkardinovaný do diecézy Ruvo di Puglia. Má doktorát z kánonického
práva. Kardinál Angelo Sodano ho vysvätil za biskupa 11. marca 2006.V diplomatických
službách Apoštolského stolca je od 1. mája 1985. Naposledy bol apoštolským nunciom
v Peru. Na Slovensku je od 22. augusta 2022.
3. OBIŠOVCE
Celodiecézna odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach bude
v sobotu 1.10. a v nedeľu 2.10.2022. Pozývame jednotlivé farnosti na túto slávnosť. V nedeľu
pred sv. omšou začne fatimská pobožnosť - ruženec o 9:15. Plagát dostávate v prílohe.
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4. KŇAZSKÁ RADA
Kňazi s právom voliť členov Kňazskej rady dostávajú spolu s obežníkom volebný lístok
druhého kola s 22 menami kňazov, ktorí v prvom kole získali najviac hlasov. Namiesto
stanovených 20 kandidátov je 22 vzhľadom na rovnaký počet hlasov, ktorý získali piati
kandidáti. Vyplnený lístok pošlú na arcibiskupský úrad do 5. októbra 2022.
5. SYNODA
Diecézna konzultácia Synody o synodalite sa skončila 15. augusta 2022. Záverečná
syntéza za našu arcidiecézu je zverejnená na stránke synoda.sk v priečinku Syntéza.
6. DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE KŇAZOV
I. Dolný Smokovec
7. - 11.11. 2022 exercitátor: Mons. Marián Gavenda
Cena: 35€/noc, plná penzia. Prihlásiť sa môžete na 052/4422630, 0905 918 664
recepcia@penzioncaritas.sk, www.penzioncaritas.sk
II. Zornička (Donovaly) 10. - 14.10. 2022 exercitátor: ThLic. Michal Mališ
Badín 7. - 11.11. 2022
exercitátor: Mons. Peter Brodek
Prihlasovanie: Mgr. Vladimíra Turčanová, 048 472 08 01, sekretar.bb@rcc.sk
7. DEKANÁTNE REKOLEKCIE
Mesačné rekolekcie (október, november, január, február, marec/apríl, máj)
v dekanátoch sa budú konať v nasledujúcich dňoch a týždňoch po týždni prvého piatku:
PRVÝ PIATOK
sobota
nedeľa
pondelok

utorok
streda
štvrtok
piatok

Humenné
Sabinov
Vranov nad Topľou
Veľké Kapušany
Lipany

Michalovce
Košice – Stred
Košice – Juh
Moldava nad Bodvou
Prešov – Západ

Trebišov
Prešov – Stred
Prešov – Východ
Bardejov
TF a Kň. seminár

Snina
Obišovce
Košice – Východ
Stropkov

Košice – Západ

sobota
nedeľa
pondelok

utorok
streda
štvrtok
piatok

Sobrance

8. ORDO VIRGINUM
1. októbra 2022 o 10.00 v Kaplnke sv. Michala v Košiciach uskutoční svoje panenské
zasvätenie Bohu Helena Eliášová počas liturgického obradu v prítomnosti Mons. Mareka
Forgáča, pomocného biskupa.
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9. KAPITULA KANONIKOV
S účinnosťou od 14. februára 2022 Metropolitná kapitula kanonikov v Košiciach má
nový štatút, ktorý nahrádza doterajšie stanovy. Štatút je v prílohe.
10. PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA – FARSKÝ KOORDINÁTOR
Je dobré, ak má farnosť laikov, ktorí budú pomáhať farárovi v koordinovaní misijných
diel vo farnosti v spolupráci s Pápežským misijným dielom. Podrobnejšie informácie a tiež
prihlášku na jednodňový kurz a duchovnú obnovu pre laikov-koordinátorov nájdete
na www.pmd.rimkat.sk (Aktuality).
Diecézny riaditeľ PMD po dohode s kňazom ponúka vo farnosti prednášku o poslaní
PMD v trvaní 30 min.
11. KANCELÁRIA
I. Komunikácia s arcibiskupským úradom
Žiadame všetkých farárov /administrátorov, aby tlačivá – formuláre vždy vyplňoval
kňaz, nie žiadajúca stránka. Je potrebné uviesť všetky požadované údaje. Žiadosti
odosielajte na arcibiskupský úrad nie na poslednú chvíľu, ale v dostatočnom predstihu, aby
kancelária mala na ich vybavenie aspoň päť pracovných dní. Žiadosť o dišpenz či povolenie
k manželstvu je potrebné spísať a odoslať aspoň mesiac pred plánovaným dátumom
sobáša. Písomnosti v komunikácii farnosť – arcibiskupský úrad, aj keď sa na ich príprave
podieľa kaplán, podpisuje farár alebo farský administrátor.
II. Komunikácia medzi farskými úradmi
Potvrdenie či svedectvo o krste si farský úrad pre účely prvého svätého prijímania,
birmovky alebo sobáša vyžiada priamo od iného farského úradu a nie cez dotknuté osoby
(por. ACAC 1/2020 bod 6). V prípade telefonickej, listovej alebo emailovej žiadosti
veriaceho, aby sa vyhlo zneužitiu a bola zachovaná ochrana osobných údajov, je potrebné,
aby uviedol, ktorá farnosť to potrebuje a do tej farnosti priamo odoslať svedectvo o krste.
Potvrdenie/svedectvo si môžu aj osobne vyzdvihnúť vyššie uvedené dotknuté osoby
vo farskej kancelárii.
12. LITURGIA
I. Komisia pre cirkevnú hudbu (od 25.08.2022)
Úlohou komisie je podporovať a rozvíjať cirkevnú hudbu v arcidiecéze, predovšetkým
poskytovaním pomoci pri vzdelávaní a formácii organistov, speváckych zborov, žalmistov.
Získava nových organistov. Pripravuje a usporadúva stretnutia a vzdelávacie aktivity
so zameraním na liturgickú hudbu a hru na organe. Odborne odobruje hudobné publikácie
pre arcidiecézu a stráži doterajšie hudobné dedičstvo vrátane používania Jednotného
katolíckeho spevníka. Spolupracuje s hudobnou subkomisiou Liturgickej komisie KBS.
Zloženie – predseda: Jozef Vaško
členovia: František Beer, Katarína Feňová, Viliam Gurbaľ,
dp. Michal Bodnár, dp. Lukáš Mohler, dp. Ján Veľbacký, dp. Dénes Takács
email komisie: hudba@abuke.sk.
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II. Stretnutie chrámových hudobníkov
v sobotu 12. novembra 2022 v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach, program:
10.00 Otvorenie stretnutia
10.15 Prednáška s diskusiou
11.30 Prednáška s diskusiou
12.30 Spoločný obed
13.30 Praktické hodiny – organ, spev, dirigovanie, improvizácia - podľa výberu
15.30 Nácvik spevov na sv. omšu
16.30 sv. omša v Seminárnom kostole sv. Antona (Mons. Marek Forgáč, biskup)
Žiadame farárov/administrátorov, aby o tomto podujatí informovali vo farnosti
organistov, žalmistov, dirigentov a povzbudili ich k účasti. Rovnako sa zúčastniť môžu
aj kňazi. V prílohe obežníka je list pre kňazov a dotazník, ktorý odovzdajte chrámovým
hudobníkom a po vyplnení zašlite na arcibiskupský úrad do 15. októbra 2022.
III. Arcidiecézny organológ (od 1.06.2018)
Za organológa pre Košickú arcidiecézu bol menovaný BM. František Beer.
Jeho úlohou je: posúdenie stavu pamiatkovo chránených organov; poskytnutie odbornej
pomoci pre farnosti; kolaudácia novopostavených alebo zrekonštruovaných organov;
odporúčanie vhodných organárskych firiem; vykonávanie odborného dozoru počas opráv
organov; vypracovať návrh na dispozíciu a umiestnenie nového organa; vytvárať odbornú
evidenciu. Žiadame farárov, aby v záležitostiach týkajúcich sa organov v kostoloch
konzultovali diecézneho organológa. Žiadosti adresujte na ABÚ.
IV. Liturgický deň
Celoslovenský liturgický deň sa uskutoční 28. septembra 2022 v Duchovnom centre
Xaver v Badíne. Téma: Reflexia nad synodálnym kráčaním sveta umenia.
Program:
9.00 Svätá omša
10.00 Prednášky a diskusia
13. POĎAKOVANIE
Sekretariát pre ekonómiu Apoštolského Stolca nám zaslal list, v ktorom ďakuje veriacim našej
arcidiecézy za zbierku Dobročinné diela Svätého Otca v roku 2021 vo výške 24.505,- €.
14. KATECHÉZA
Kňazi
vyučujúci
predmet
katolícke
náboženstvo
elektronicky
odošlú
vyplnené formuláre do 30.10.2022:
Evidenčný list – kňaza (link https://forms.office.com/r/01brhPZdcG alebo cez stránku
DKÚ/Tlačivá). Elektronický formulár štatistických údajov o vyučovaní NBV/KNB (cez link
https://forms.gle/BPwnE4JxiUXeXLob8).
15. ZMENY V ADRESÁRI
rkfú Ražňany: Ulica Štefana Onderča 238/3, 082 61 Ražňany
Száraz István János: szaraz.janos.istvan@abuke.sk
Takács Dénes: takacs.denes@abuke.sk
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16. PERSONALIA
Dp. ALBIČUK Štefan, dekan a farár Vranov n/T – sv. František z Assisi, menovaný aj
za administrátora farnosti Sedliská (excurrendo) od 20.07.2022 (848/22)
Dp. ENGEL Slavomír, farský vikár Košice – sv. Gorazd a spol., menovaný aj za obhajcu
manželského zväzku pri Metropolitnom tribunáli od 1.08.2022 (916/22)
Dp. PALEČKO Dominik Roman inkardinovaný do Oratória sv. Filipa Neri v New Yorku
od 29.06.2022 (577/22)
Dp. PÁSZTOR Lorenzo, farský vikár Haniska, kaplán pre Arcidiecéznu charitu a rektor
kaplnky bl. Sáry Salkaházi v Košiciach, menovaný za farského vikára do farnosti Veľká
Ida od 15.09.2022 (1012/22)
Dp. POČUREK František inkardinovaný do Košickej arcidiecézy od 6.08.2022 (743/22)
Františkáni (OFM) od 1.08.2022
preložení z komunity v Prešove mimo arcidiecézu:
P. MIHÁLY Andrej Juraj a P. VANČO Peter Gracián
prichádzajú do komunity v Prešove:
P. BALÁŽ Stanislav Ladislav P. LAZOVÝ Ľubomír Ján Kapistránsky
iné poslanie v rámci komunity v Prešove:
P. HUDÁK Martin zvolený za predstaveného
17. ÚMRTIE
Mons. Jozef ŠECHNÝ
Narodil sa 18.09.1941 v Hendrichovciach. Na kňaza bol vysvätený 8.06.1974 v Bratislave.
Pôsobil: 1975 Prešov, 1977 Humenné, Hažlín, 1979 Gaboltov, 1984 Kračúnovce,
2004 Prešov - Solivar
Zomrel 14. júla 2022 v Prešove. Pohrebné obrady so svätou omšou 19. júla 2022 vykonal
v Hendrichovciach Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup.
V duchu kňazskej spolupatričnosti nezabudnime za zosnulého odslúžiť sv. omšu. R.I.P.
J.E. kardinál Jozef TOMKO
Narodil sa 11.03.1924 v Udavskom. Na kňaza bol vysvätený 12.03.1949 v Ríme.
15.09.1979 v Sixtínskej kaplnke ho za biskupa vysvätil pápež sv. Ján Pavol II.
25.05.1985 sa stal kardinálom. Od 27.05.1985 do 9.04.2001 bol prefektom Kongregácie
pre evanjelizáciu národov. Od 23.10.2001 do 1.10.2007 bol predsedom komitátu
pre medzinárodné eucharistické kongresy.
Zomrel 8. augusta 2022 v Ríme. 16.08.2022 bol pochovaný v Košickej katedrále.
Prosíme kňazov našej arcidiecézy, aby za zosnulého o. kardinála odslúžili sv. omšu. R.I.P.

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

Mons. Juraj KAMAS
kancelár

