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1. SLOVO ARCIBISKUPA 

Bratia kňazi, 
 

počas pôstu sa osobitná pozornosť venuje trom špecifickým zásadám našej katolíckej 
viery – modlitba, pôst a almužna. Podnet k tomu nachádzame v šiestej kapitole Matúšovho 
evanjelia (Mt 6, 1-18). Tu sa nachádza aj text modlitby Pána. Grécky cirkevný učiteľ 
Origenes ju nazval „zhrnutím celého evanjelia“. V tejto modlitbe prosíme nebeského Otca, aby 
nám odpustil naše previnenia. Pôstne obdobie je osobitným časom a príležitosťou na 
vykonanie sviatosti zmierenia.  

 

Našich veriacich budeme povzbudzovať k tradičným skutkom pôstneho obdobia a tiež 
k svätej spovedi. Pridajme k tomu aj výzvu, aby si našli čas na Sväté písmo, lebo práve Božie 
Slovo nám neustále pripomína milosrdnú lásku Otca.  

 

Apoštol Pavol v Liste Galaťanom píše: „Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, 
budeme v pravom čase žať. Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny 
veriacich.“ (Gal 6, 9-10). 

 

Chcem vás povzbudiť, aby sme neboli unavení a neunavili sa konaním dobra v prospech 
našich veriacich, ba nielen tých, ale aj každého, kto sa nachádza v hmotnej alebo duchovnej 
núdzi. Pôstne obdobie je aj pre kňaza príležitosťou zasievať dobro, prehĺbiť osobnú dôveru 
v Božiu pomoc, byť milosrdným. 

 

K tomu vyprosujem Božie požehnanie 
  

arcibiskup 
 
 

2. SVÄTÁ OMŠA ZA OBETE VOJNY NA UKRAJINE 

CCEE pozýva všetky biskupské konferencie Európy k sláveniu Eucharistie na úmysel: 
Za obete vojny na Ukrajine a za pokoj v tejto krajine.   

V utorok 28. marca 2023 o 18.00 hod. bude otec arcibiskup slúžiť svätú omšu za obete 
vojny na Ukrajine v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Pozývame farnosti, aby sa pripojili 
k tomuto úmyslu.  

3. CHARITA 

Počas prvej pôstnej nedele 26. februára 2023 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. Zbierku 
odošlite na účet Arcidiecéznej charity IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002 (variabilný 
symbol: 667). Nezabudnite tiež uviesť špecifický symbol farnosti.  

Viac na www.charita-ke.sk. 

4. POĎAKOVANIE 

Sekretariát pre ekonómiu Apoštolského Stolca nám zaslal list, v ktorom ďakuje veriacim našej 
arcidiecézy za zbierku sv. Petra na podporu evanjelizácie a charity Svätého Otca v roku 2021 
vo výške 22.889,00 €  a v roku 2022 vo výške 67.264,36 €.  

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

Na Zelený štvrtok 6. apríla 2023 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 sv. omše 
a obnovili si kňazské záväzky.  

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.  

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 grátis.  

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 8. apríla 2023 o 19.13 hod.  

7. ZBIERKA BOŽÍ HROB 

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. 

8. ZBIERKA „PODEĽME SA“ 

Úsmev ako dar v spolupráci s Katolíckym hnutím žien Slovenska organizuje 17. ročník 
podujatia Podeľme sa! na pomoc ženám a deťom v núdzi. Podstatou podujatia je: „delím sa, 
nedávam almužnu, ale dávam to, čo si odopriem“.  Účet je vedený v Prima Banke Slovensko, a.s.: 
SK08 3100 0000 0040 4002 9180. Zbierka od 22.02. do 30.04. 2023 je registrovaná na MV SR.  

9. FOND NA OCHRANU CIRKEVNÉHO MAJETKU 

V prílohe ACAC je Platobný predpis na úhradu príspevkov do Fondu na ochranu 
cirkevného majetku. Platobný predpis nahrádza šek, ktorým sa uhrádzal príspevok 
v predošlých rokoch. 

 



ACAC 1 (2023) - 4 

10. KŇAZSKÝ SEMINÁR 

I. Prihláška – nové povolania 
V súčasnosti sa pripravuje na kňazstvo v Košickom seminári 24 kandidátov za Košickú 

arcidiecézu a 5 za Rožňavskú diecézu. Pozývame tých, ktorí cítia povolanie ku kňazstvu, 
aby sa ozvali svojmu farárovi a prihlásili sa do Kňazského seminára sv. Karola 
Boromejského  v Košiciach. Prihlášku je potrebné poslať elektronicky a tiež poštou poslať 
vyplnené tlačivo prihlášky spolu s prílohami na adresu:  

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice. 
Tlačivo je na stránke https://www.ku.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=1244   

Prihlášku podať do 30. 04. 2023. Viac info: http://www.kske.sk/?option=podmienky  
Prosíme o vyhlásenie informácie vo farských oznamoch. 

 

II. Deň otvorených dverí  
30. apríla 2023 – Nedeľa Dobrého Pastiera; program: 

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 

11. TEOLOGICKÁ FAKULTA 

I. Študijné programy 
Teologická fakulta v Košiciach v akademickom roku 2023/24 poskytne vzdelávanie:  
 1. bakalárske programy: sociálna práca, učiteľstvo predmetu náboženská výchova, 
2. magisterské programy: katolícka teológia, sociálna práca, učiteľstvo predmetu 

náboženská výchova 
 3. doktorandské programy: katolícka teológia, charitatívna a misijná práca. 
Termín podania prihlášky:  na bakalárske a magisterské štúdium do 30.04. 2023; 
           na doktorandské štúdium: do 31.05. 2023.  
Viac info na: 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 2023/24 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. Prihlášky do 30.04. 2023.  

Viac info na www.tf.ku.sk, v časti Štúdium a vzdelávanie/Kontinuálne vzdelávanie. 

12. PASTORÁCIA MANŽELOV A RODÍN VO FARNOSTI 

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach (ACR) a  Familiae Locum – Rodinkovo, 
n.o. ponúkajú pre kňazov seminár o pastorácii manželov a rodín vo farnosti, ktorý sa 
uskutoční v stredu 22. marca 2023 od 16.00 do 20.00 v priestoroch ACR, Hlavná 89, Košice.   

Súčasťou seminára bude okrem tematických vstupov a diskusií aj predstavenie 
praktických materiálov pre pastoráciu v tejto oblasti. Prihlasovanie prostredníctvom 
webstránky www.rodinake.sk.   
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13. ZA ŽIVOT 

Sv. omše v marci 2023 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. Mons. Bernard Bober  17. Michalovce – Narodenie P. M. 
2. Mons. Marek Forgáč  18. Moldava nad Bodvou 
3. Mons. Zoltán Pásztor  19. Sabinov 
4. Vladimír Šosták  20. Snina – Povýšenie Svätého Kríža 
5. Dušan Škurla  21. Sobrance 
6. Košice – sv. Alžbeta  22. Trebišov 
7. Prešov – sv. Mikuláš  23. Veľké Kapušany 
8. Košice – Božie milosrdenstvo  24. Košice – Kráľovná pokoja 
9. Vranov n/T – Narodenie P.M.  25. Košice - Šaca 
10. Gaboltov  26. Košice – sv. Gorazd a spol. 
11. Bardejov – sv. Egíd  27. Košice – seminárny kostol 
12. Obišovce  28. Brezovica nad Torysou 
13. Stropkov  29. Kostoľany nad Hornádom 
14. Veľký Šariš  30. Dušan Škurla 
15. Vranov n/T – sv. František  31. Mons. Bernard Bober 
16. Humenné – Všetci svätí    

14. FATIMSKÁ SOBOTA 

V sobotu 6. mája 2023 bude v Obišovciach prvá diecézna fatimská sobota o 9.00 hod. 
Pozývame vás a vašich veriacich.  

 

Dátum  Pripravuje dekanát Spoluúčasť dekanátov 
6.05.2023 9.00 Bardejov Sabinov, Lipany, TF a kňazský seminár 
3.06.2023 9.00 Trebišov Vranov n/T, V. Kapušany, Moldava n/B, KE - juh 
1.07.2023 9.00 Sobrance KE – východ, Snina, Humenné 
5.08.2023 9.00 Michalovce KE – stred, Stropkov, KE - západ 
2.09.2023 9.30 vedie INSPM všetky dekanáty (spoločný vstup na ruženec o 9.30) 
30.9.2023  15.30 Prešov - východ Prešov – západ, Obišovce, Prešov - stred 
1.10.2023 9.10 Arcidiecézna púť všetky dekanáty (spoločný ruženec o 9.10) 

15. RODINA 

I. Deň rodiny v Košiciach 
V nedeľu 28. mája 2023 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.  

II. Výročie sobáša 
Na deň rodiny 28. mája o 15.00 hod. si v košickej katedrále môžu manželské páry 

pripomenúť svoje strieborné jubileum - 25. výročie manželstva. Žiadame farárov, aby 
pozvali jubilujúcich manželov na stretnutie s o. arcibiskupom. Farár za celú farnosť nahlási 
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jubilujúcich manželov kancelárii ABÚ do 14. mája 2023. Je potrebné uviesť mená, priezvisko 
manželov a dátum ich sobáša – formulár pre 25. výročie je v prílohe.  

16. PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA 

 Pápežské misijné diela (PMD) Košickej arcidiecézy získali vzácny dar - relikvie 
blahoslavenej Paulíny M. Jaricotovej, zakladateľky Diela šírenia viery a živého ruženca. 
Daroval ich arcibiskup Lyonu Mons. Oliviero de Germany. Relikvie si prevzal diecézny 
riaditeľ PMD 15. decembra 2022 od košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda 
Bobera, predsedu Konferencie biskupov Slovenska. Na pozvanie môže sa vo farnosti 
uskutočniť prednáška o PMD a uctiť si relikvie. Kontakt: PMD Košickej arcidiecézy, 
Bc. Štefan Kondis, Hlavná 80, 080 01 Prešov. Tel. č.: 0905 953 792, e-mail: pmdke@abuke.sk. 

17. PERSONALIA 

Mons. DRÁB Pavol zrieknutie sa funkcie sudcu Metropolitného súdu v Košiciach (61/23) 
Mons. MARTON Pavol menovaný za vicerektora kaplnky sv. Jozefa vo Veľkom Šariši 

(1303/22) 

Diakoni: 
JANÓ Patrik ustanovený za diakona do farnosti Prešov – sv. Mikuláš (49/23) 
KOVALČÍK Tomáš z farnosti sv. Mikuláša v Prešove preložený za diakona do farnosti Košice 

– Svätá Rodina (48/23) 

Augustiniáni (OSA) od 1.01. 2023 
P. PIGULA Juraj preložený z komunity v Košiciach mimo Košickú arcidiecézu. 

Dominikáni (OP) od 1.01. 2023 
P. TYROL Ján Šimon menovaný za predstaveného rehoľnej komunity v Košiciach 

18. DIECÉZNY KŇAZSKÝ DOMOV 

Po konzultácii s kňazskou radou a jej odporúčaním v súlade s kán. 120 § 1 a Štatútom 
DKD, bod 1.3., bol s účinnosťou od 1. januára 2023 zrušený Diecézny kňazský domov 
Františka Majocha vo Veľkom Šariši (1240/22). Budova naďalej zostáva majetkom Košickej 
arcidiecézy. Starostlivosť zabezpečuje Arcidiecézna charita. Zánik DKD nemá žiadne 
dôsledky na starostlivosť o kňazov ubytovaných vo Veľkom Šariši.  

Kňaz, ktorý chce byť ubytovaný v Dome pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, písomne 
o to požiada Arcibiskupský úrad pol roka pred plánovaným nástupom. 

 
 
 
 
 

  Bernard BOBER   
 arcibiskup-metropolita  
   
   

  Marek FORGÁČ   Mons. Juraj KAMAS 

biskup-generálny vikár  kancelár 

 


