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1. ÚVODNÉ SLOVO
Bratia kňazi,
vždy pozorne čítam príhovory a rozhovory Svätého Otca Františka, ktoré venuje
kňazom. Utkvelo mi jeho povzbudenie zo stretnutia v Palerme, aby sme žili v duchu
„totálneho áno Bohu a bratom“. Súčasťou tohto nášho „áno“ je aj dbanie o seba samého.
Mám tu na mysli náš život po všetkých stránkach, fyzickej, zdravotnej, emočnej,
spoločenskej a samozrejme duchovnej. Vždy bude čo zlepšovať. Vždy tu budú naše chyby
a previnenia, ktoré treba naprávať. Mnohokrát povieme: „Veď aj kňaz je len človek.“
K tomu by som dodal: „Ale Ježišom povolaný a vysvätený služobník.“
Ako zladiť našu ľudskosť s láskou k Pánovi a Cirkvi? Tohto zápasu neboli ušetrení ani
apoštoli. Neustále boli Ježišom formovaní a napomínaní. No môžeme u nich objaviť dve
pekné vlastnosti: ochotu srdca a vernosť Ježišovi. Neviem si predstaviť kňaza bez týchto
dvoch vlastností, ktoré rozvíja a prehlbuje osobnou modlitbou a osvojovaním si postojov
evanjelia, ku ktorým nevyhnutne patrí odpustenie a pokoj. Darovať ich niekomu znamená
umocniť radosť v sebe a v druhom.
Pred nami sú Ondrejské rekolekcie, keď sa v katedrále stretneme pri slávení
Eucharistie. Naša prítomnosť nech je prejavom ochoty živiť v sebe túžbu zjednocovať sa
navzájom. Príďme do katedrály s rozhodnutím, že chceme byť služobníkmi a darcami
odpustenia na plný čas, nie iba v spovednici, ale všade, a tak – podľa slov Svätého Otca byť zdravými nositeľmi evanjelia.
Na podporu života kňaza a našej vernosti Kristovi som vydal Inštrukciu pre
permanentnú formáciu. Jej účinnosť a ovocie nespočíva v jednotlivých článkoch, ale závisí
od každého jednotlivca. Veľmi mi záleží, aby sme vždy viac dokázali stelesňovať Dobrého
Pastiera.
arcibiskup
2. ONDREJSKÉ REKOLEKCIE
Sviatok sv. Ondreja, apoštola a patróna našej arcidiecézy, oslávime takto:
I. Ondrejovské dni s uctením relikvie sv. Ondreja
štvrtok 28.11.2019 o 18.00 farský kostol Rožkovany
piatok 29.11.2019 o 18.00 farský kostol Sedliská
Kňazi z týchto dekanátov, aj keď boli na Ondrejovskom dni vo štvrtok alebo v piatok,
majú prísť do Košíc na spoločné rekolekcie.
II. Celodiecézne rekolekcie
sobota 30.11.2019 o 10.00 v katedrále sv. Alžbety v Košiciach
Ku koncelebrácii si prineste albu. V priestoroch ABÚ si vyzdvihnete červenú štólu,
ktorú vrátite späť po skončení slávnosti. Miesto v katedrále zaujmite ešte pred začiatkom
sv. omše. V liturgickom sprievode pôjdu monsignori, dekani, kanonici a kňazi diecéznej
kúrie. Po skončení sv. omše vás pozývame na bratské stretnutie na Arcibiskupskom úrade.
K účasti na slávení Eucharistie pozývame vašich veriacich, zvlášť z farností Košíc
a okolia. Nezabudnite im adresovať pozvanie v nedeľných oznamoch.
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3. NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA
Svätý Otec František apoštolským listom motu proprio Aperuit illis ustanovil „Nedeľu
Božieho slova“, ktorá sa bude pravidelne sláviť v 3. nedeľu liturgického obdobia cez rok.
4. SV. OMŠE NA ÚMYSEL ORDINÁRA
Za rok 2019 odošlú 15 omšových štipendií na ABÚ za odslúžené sv. omše z vlastného
intencionára kňaza (Direktórium 2019, str. 12).
V roku 2020 odslúžia každý mesiac na úmysel diecézneho biskupa jednu sv. omšu – spolu
za rok 12 sv. omší (z intencionára diecézneho biskupa; zmena oproti roku 2019).
Povinnosť odslúžiť 12 sv. omší na úmysel ordinára v roku 2020 sa vzťahuje na farárov,
farských administrátorov, kaplánov (farských, školských a nemocničných) a na kňazov
v osobitných službách (kúria, pastoračné centrá, seminár, teologická fakulta). Nevzťahuje
sa na: kňazov plne na dôchodku, ktorí nie sú poverení pastoračnou službou;
na rehoľníkov vo farskej pastorácii (napr. Vranov – Sever, Michalovce II., Brehov) a na
kňazov denného štúdia v zahraničí.
5. KOLEKTÍVNY ÚMYSEL SV. OMŠE
Základnou a zásadnou normou zostáva: Osobitne treba obetovať omše na úmysel
tých, za ktorých bol jednotlivý milodar, i keď skromný, venovaný a prijatý (kán 948). To
znamená, že sa má odslúžiť toľko sv. omší, koľko úmyslov bolo prijatých. Kňazovi je
dovolené prijať iba jeden úmysel na jednu slúženú sv. omšu, či ju slúži sám alebo ju
koncelebruje, alebo úmysel odovzdá inému kňazovi. Úmysel darcu sa musí rešpektovať.
Kolektívny úmysel na jednu omšu (multi-intenčná omša) treba chápať ako výnimku
z kánonickej disciplíny týkajúcej sa jedného úmyslu a jedného milodaru na jednu
sv. omšu. Podľa dekrétu Mos iugiter Kongregácie pre klerikov z 22.02.1991 (AAS 83 (1991)
436-446) pri kolektívnom úmysle majú byť dodržané nasledujúce podmienky:
a) darcovia musia byť uzrozumení a slobodne súhlasiť so spojením viacerých
úmyslov do spoločného úmyslu pred slávením sv. omše,
b) musí byť oznámený presný dátum, hodina a miesto takejto omše,
c) nesmie sa takáto omša sláviť viac ako dvakrát za týždeň,
d) celebrant si môže ponechať pre seba nie viac, než je obvyklá výška milodaru za
jednu riadnu sv. omšu a to, čo presahuje, musí odoslať svojmu ordinárovi. Tento predpis
je výnimkou z kán. 952 § 1 a nedovoľuje kňazovi ponechať si väčšiu sumu, než je
stanovená pre omšový milodar.
S platnosťou od 1. decembra 2019 farár / farský administrátor, ak by chcel slúžiť
sv. omšu s kumulatívnym úmyslom, je povinný o tom vopred písomne podať informáciu
na arcibiskupský úrad. Po odslúžení sv. omše, to, čo presahuje stanovenú výšku pre
milodar (v súčasnosti 5 eur), odovzdá diecéznemu biskupovi cez kanceláriu ABÚ.
6. NAHLASOVANIE PRÍPADOV SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA KLERIKMI
Z poverenia predsedu Komisie KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých,
Mons. Mareka Forgáča, vám oznamujeme, že bola zriadená mailová schránka pre
nahlasovanie prípadov sexuálneho zneužívania klerikmi: nahlaseniezneuzivania@kbs.sk.
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7. PATRÓNKA MESTA KOŠICE – SV. ALŽBETA
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí dňa 18. októbra udelila súhlas
a potvrdila, že svätá Alžbeta Uhorská je nebeskou patrónkou mesta Košice. Slávnostné
vyhlásenie sa uskutoční v Košickej katedrále 17. novembra 2019 pri odpustovej sv. omši
o 10.30, na ktorú pozývame zvlášť kňazov spolu s veriacimi z farností mesta Košice.
8. INŠTRUKCIA PRE PERMANENTNÚ FORMÁCIU KŇAZOV
Od 1. decembra 2019 vstupuje do platnosti pre Košickú arcidiecézu Inštrukcia pre
permanentnú formáciu kňazov, ktorú pripravila Komisia pre permanentnú kňazskú
formáciu a odporúčala ju prijať kňazská rada na svojom zasadaní 21.10.2019.
9. KAPLNKA
Kaplnka sv. Košických mučeníkov s uchovávaním Eucharistie bola 9.09.2019
požehnaná na Spojenej škole sv. Košických mučeníkov v Košiciach (1022/19).
10. ZBIERKA SV. ALŽBETY
V nedeľu 17. novembra 2019 bude vo všetkých kostoloch na území Košickej
arcidiecézy dobročinná zbierka sv. Alžbety, ktorou chceme podporiť výstavbu Pútnického
domu bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach. Zbierku odošlite na bankový účet arcidiecézy:
SK54 0200 0000 0000 0024 3512; variabilný symbol: 910 13. Uveďte špecifické číslo farnosti.
11. ZBIERKA NA CHARITU
Na prvú adventnú nedeľu 1. decembra 2019 sa vo všetkých kostoloch uskutoční
jesenná zbierka na charitu. Svojou štedrosťou podávame pomocnú ruku a nádej tým, ktorí
sa ocitli v stave núdze, biedy a odkázanosti na druhých. Zbierku za celú farnosť odošlite
na bankový účet charity: SK86 5600 0000 0093 3043 3002 variabilný symbol: 6672015.
Nezabudnite uviesť špecifické číslo farnosti.
12. SPOMIENKA BLAHOSLAVENEJ ANNY KOLESÁROVEJ
20. novembra 2019 bude v Katedrále sv. Alžbety liturgická spomienka na blahoslavenú
Annu Kolesárovú. O 17.00 večeradlo s Pannou Máriou a o 18.00 sv. omša, ktorú bude
celebrovať Mons. Bernard Bober, arcibiskup. Počas nej požehná sochu Fatimskej Panny
Márie pre pútnické miesto Vysoká nad Uhom. Pozývame kňazov a veriacich. V závere
bude možné uctiť si relikviu blahoslavenej Anny.
13. DOBRÁ NOVINA
Požehnanie a vyslanie koledníkov bude v nedeľu 15. decembra 2019:
10.30 Strážske
11.30 Prešov – Konkatedrála sv. Mikuláša
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva farnosti zapojiť sa do 25. ročníka
koledníckej akcie Dobrá novina. Koledníci budú počas Vianoc ohlasovať radostnú zvesť
o Ježišovom narodení a zbierať príspevky na podporu rozvojových projektov v krajinách
východnej Afriky. Účasť je podmienená prihláškou a dodržaním pravidiel Dobrej noviny.
Všetky informácie aj prihlášku nájdete na www.dobranovina.sk
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14. ARCIDIECÉZNA PÚŤ DETÍ DO OBIŠOVIEC
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s farnosťou Ružencovej Panny
Márie v Obišovciach opäť pripravuje Arcidiecéznu púť detí do Obišoviec v sobotu
16. mája 2020. Aj cez túto púť si deti môžu budovať vzťah k našim pútnym miestam.
Termín dávame do pozornosti v predstihu, aby ste si podľa neho vedeli naplánovať iné
slávnosti vo svojich farnostiach (napr. 1. sv. prijímanie a pod.)
15. KATECHÉZA
I. Biblická olympiáda
V školskom roku 2019/2020 sa uskutoční 19. ročník súťaže Biblická olympiáda.
Predmetom sú vybrané biblické knihy: Kniha Exodus 1-24, Kniha proroka Jonáša, Evanjelium
podľa Jána. Spoločná téma vybraných kníh: Z tmy do svetla. Informácie a prihláška školy do
súťaže sú v Propozíciách súťaže na stránke: www.dke-ke.rimkat.sk. Škola sa do súťaže
prihlási zaslaním písomnej prihlášky na adresu DKÚ Košice do 30.11.2019.
II. Biblia očami detí a mládeže
Výtvarná súťaž ponúka priestor na stvárnenie biblických udalostí deťom
od predškolského veku až po stredné školy z biblických kníh, ktoré sú predmetom
Biblickej olympiády na tento školský rok. Na výtvarnú súťaž sa žiaci prihlásia zaslaním
svojej výtvarnej práce do 28.02.2020 svojmu učiteľovi náboženstva.
III. Evidenčný list učiteľa katolíckeho náboženstva – kňaza
Ak vyučujete predmet katolícke náboženstvo na škole, je potrebné zaslať Evidenčný
list – kňaza, ak ste ho doposiaľ nezaslali. Evidenčný list je na stránke DKÚ/Tlačivá.
IV. Výpredaj metodických príručiek katolíckeho náboženstva
DKÚ v Košiciach ponúka na výpredaj doterajšie metodické príručky katolíckeho
náboženstva pre základné školy 2-4., 6.-7. a 9. ročník a pre stredné školy 1. a 2. ročník.
Príručky sú za dobrovoľný príspevok až do vypredania zásob.
16. KŇAZSKÝ SEMINÁR – NULTÝ ROČNÍK
I. Stretnutie prvého kontaktu:
7. decembra 2019 o 10.00 určené pre mužov nad 17 rokov, ktorí v sebe cítia kňazské
povolanie, radi by spoznali seminárne prostredie a priebeh formácie, ktorí doteraz
v seminári neboli alebo boli len na Deň otvorených dverí. Program: prehliadka seminára,
stretnutie s predstavenými a bohoslovcami. Kto sa nemôže zúčastniť, môže si dohodnúť
individuálne stretnutie cez email alebo telefonicky.
II. Prípravné stretnutie
11. januára 2020 alebo 22. februára 2020 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, uvedenie do pravidiel duchovného života. Nie je určené
pre tých, ktorí už dostali trvalo zamietavú odpoveď.
III. Víkendový pobyt v Kňazskom seminári
6. - 8. marca 2020, 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.
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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 týchto
termínov je možnosť individuálnych stretnutí s predstavenými Kňazského seminára
po predchádzajúcej dohode na uvedených emailových adresách.
17. VÝRUB DREVÍN
Upozorňujeme dp. farárov/farských administrátorov farností na výrub drevín, na
ktorý sa podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas
orgánu ochrany prírody. Príslušným orgánom ochrany prírody na vydanie súhlasu na
výrub drevín je obec alebo mesto, ak tento zákon neustanovuje inak (najmä pri cintorínoch
a verejnej zeleni). Výrub dreviny možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po
právoplatnosti súhlasu na výrub, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie
preukázať ( § 47 ods. 8).
Pokiaľ ide o orezávanie stromov, tak v právnej úprave tento pojem absentuje. Avšak
v zákone sa uvádza, že vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa dreviny
nachádzajú, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Ak si nesplní túto
povinnosť, môže mu byť uložená pokuta.
18. PERSONALIA
Dp. BARTKO Štefan inkardinovaný do Ordinariátu OS a OZ SR od 26.09.2019 (832/19)
Dp. BIROŠ Ján odvolaný z funkcie výpomoc. duchovného Víťaz od 10.09.2019 (1005/19)
Dp. ČECH Pavol menovaný za výpomocného duchovného pre dekanát Prešov II od
15.09.2019 (1007/19)
Dp. FÁBRY Peter, farár farnosti Perín, menovaný za vicedekana dekanátu Moldava nad
Bodvou od 1.11.2019 (1197/19)
Mons. GÁBOR Bartolomej, dekan a farár Moldava nad Bodvou, uvoľnený z administrátora
(excurrendo) farnosti Drienovec od 15.09.2019 (1051/19)
Dp. PÁSZTOR Lorenzo, kaplán Humenné – Všetci svätí, za kaplána Chminianska Nová
Ves od 15.09.2019 (1008/19)
Dp. TAKÁCS Dionýz menovaný za farára farnosti Drienovec od 15.09.2019 (1050/19)
Dp. TURÁK Miroslav, farár farnosti Krížovany, menovaný za vicedekana dekanátu
Sabinov od 1.11.2019 (1199/19)
Zmeny v rehoľných komunitách
Augustiniáni (OSA) k 16.09.2019
z komunity v Košiciach odchádza: P. PIGULA Juraj

prichádza: P. JURDÁK Jozef

Pavlíni (OSPPE) k 15.10.2019
P. GAJARSKÝ Martin, menovaný za kaplána farnosti Vranov n/T - Sever (1111/19)
19. TEOLOGICKÁ FAKULTA
1. októbra 2019 bol za dekana Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity
v Ružomberku (KU) inaugurovaný doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD, ktorý nahradil
doterajšieho dekana Teologickej fakulty v Košiciach KU prof. ThDr. Cyrila Hišema, PhD.
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20. ZMENY V ADRESÁRI
rkfú Malčice: 0911/413 781
rkfú Vyšná Šebastová:
Rímskokatolícka farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej
Vyšná Šebastová 96, 080 06 Prešov; 0919/165 976
21. DIGITÁLNY KATOLÍCKY SPEVNÍK
Firma Smart Sys s.r.o. v Košiciach ponúka Digitálny katolícky spevník (DKS).
Organista vyberie pieseň z JKS, na displeji sa zobrazí jej text (stále po jednej slohe, čím je
zaručená dobrá čitateľnosť textu). Okrem textov JKS v rámci aplikácie sú aj omšové texty,
responzória žalmov a môžu sa pridávať tiež vlastné texty. Technológia DKS obsahuje
kompletné príslušenstvo: štandardne obrazovka 55“, miniatúrny počítač, tablet a interný
router, ku ktorému nie je potrebný internet. Cena s inštaláciou je 1350 eur + cestovné.
DKS kladne prijala KBS na plenárnom zasadnutí v októbri 2019. Viac informácií:
smartsysjks@gmail.com, 0948 708 708. Tento projekt bol realizovaný a vylepšovaný
vo farnosti Košice-Pereš. Kontaktovať môžete dp. Martina Novotného 0915 320 819.
22. ŽIADOSŤ O BISKUPSKÚ SLUŽBU
V prílohe dostávate formulár Žiadosť o biskupskú službu na rok 2020, 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 2019.

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

Mons. Juraj KAMAS
kancelár

