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1. ÚVODNÉ SLOVO
Drahí bratia kňazi,
v najbližšom období budú v popredí pastoračného záujmu viac ako inokedy naši
mladí bratia a sestry. V mnohých farnostiach sa pripravujú na prijatie sviatosti
birmovania, hneď po Veľkej noci bude v Prešove 2. apríla 2016 celodiecézne stretnutie
mládeže a v závere júla Svetové dni mládeže v Krakowe. Chcel by som, aby sme všetci
týmto udalostiam a predovšetkým mladým ľuďom venovali zvýšenú pozornosť
v odovzdávaní viery a jej prehlbovaní.
Beda by nám bolo, keby sme mladým nehlásali Evanjelium (por. 1Kor 9, 16).
Evanjelizovať znamená na prvom mieste vydávať svedectvo o ukrižovanom
a vzkriesenom Kristovi, ktorý je v tejto misii s nami po všetky dni (Mt 28, 20). Pri
stretávaní s mladými ľuďmi je možné s nimi hovoriť o mnohých otázkach bežného života,
ba je tu aj pokušenie, zvlášť pre mladého kňaza, prispôsobiť sa im, alebo niekoho získať
pre seba. Kňaz je a zostáva posvätným služobníkom, pastierom, vodcom, duchovným
otcom. Na to nesmieme zabúdať. Toto nebráni priateľskému prístupu a prinášaniu
Evanjelia spôsobom, ktorý uľahčí jeho prijatie.
Príprava na prijatie daru Ducha Svätého vo sviatosti birmovania má byť čímsi
radostným. Je to jedinečná príležitosť ako nadchnúť mladých pre Ježišov štýl života, pre
modlitbu, sviatosti a Sväté písmo. V súčasnej dobe nemá ani najmenšie miesto prísnosť
a skúšanie. Osobné svedectvo kňaza, jeho príklad, trpezlivé počúvanie a chápanie to sú
prostriedky, ktoré podporujú evanjelizáciu mladých.
Mladí ľudia sú otvorení pre spoločenstvo a stretávanie sa s inými. Úlohou nás kňazov
je dávať mladých pospolu, vytvárať priestor a podmienky pre vznik spoločenstiev
a duchovne ich doprevádzať.
Verím, že nájdete v sebe dostatok entuziazmu a kreativity ako zjednotiť mladých
a prísť s nimi na celodiecézne stretnutie, aby videli druhých z iných farností ako sa
modlia, ako spievajú, ako sú nadšení za Ježiša Krista a aby si tam vzájomne vymenili
skúsenosti a povzbudenia.
Blízkosť Krakowa a prítomnosť Svätého Otca Františka v atmosféra Roka
milosrdenstva je silným magnetom k tomu, aby sme tam prišli zo všetkých našich farností.
Pomôžte mladým v registrácii, povzbuďte ich, vydajte sa s nimi spolu a určitou mierou
finančne podporte ich účasť na Svetových dňoch mládeže. Tieto dni sú vždy zážitkom
Božieho Ducha a dokážu pozitívne vplývať na ďalší život.
Bratia kňazi, nech nám na ceste nášho kňazského života nechýba mladý duch a mladý
človek.
arcibiskup
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2. ZELENÝ ŠTVRTOK
Na Zelený štvrtok 24. marca 2016 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. Na sv. omšu do katedrály pozvite
rehoľníkov, rehoľnice, miništrantov 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 svoj dekanát. Farári si prevzatie olejov
dohodnú s dp. dekanom; oleje sú grátis.
Parkovanie na fare a v seminári je kapacitne veľmi obmedzené, preto je potrebné
parkovať v centre mesta. Upozorňujeme na spoplatnenie parkovného.
Kňazi a diakoni prídu najneskôr o 9:15 hod; štóla bielej farby. Do katedrály ideme
všetci spoločne v sprievode z ABÚ o 9:25.
Ornáty si oblečú kňazi-jubilanti, ktorí k tomu dostali osobitnú pozvánku, kanonici
a členovia diecéznej kúrie. Dp. dekani budú v albe a štóle.
3. IN MISSA IN CENA DOMINI
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí z moci fakúlt udelených najvyšším
veľkňazom zaviedla novú úpravu týkajúcu sa obradu umývania nôh, takže odteraz si
duchovní pastieri budú môcť zvoliť skupinu veriacich, ktorá bude reprezentovať rôznosť
a jednotu každej časti Božieho ľudu. Táto skupina môže zahŕňať mužov i ženy, a tiež
primerane mladých i starých, zdravých i chorých, klerikov, zasvätené osoby, laikov.
Dekrét In Missa in cena Domini Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí a tiež
komentár k dekrétu zasielame do farností v elektronickej podobe.
4. HORA COMPETENS
Veľký piatok: je voľný deň, obrady majú byť popoludní a nie až večer.
Biela sobota: slávenie veľkonočnej vigílie nie je popoludňajšou slávnosťou. „Všetky
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 najskôr po
západe slnka. V Košiciach slnko zapadá v sobotu 26. marca 2016 o 17:56 hod.
5. 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 243512/0200; variabilný symbol 91002.
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6. ŠTÚDIUM NA TEOLOGICKEJ FAKULTE
Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku oznamuje, že v
akademickom roku 2016/2017 poskytuje vzdelávanie v odbore katolícka teológia, náuka
o rodine, sociálna filozofia, sociálna práca a učiteľstvo.
Podmienky prijatia: Pre bakalársky spojený stupeň úplné stredné vzdelanie. Pre
magisterský stupeň ukončené bakalárske štúdium. Rešpektovanie katolíckeho ducha
univerzity. Termín podania prihlášky: do 30.04.2016. Je potrebné vypísať aj elektronickú
prihlášku na adrese: http://e-prihlaska.ku.sk Ďalšie informácie: www.ku.sk a v prílohe.
Termín prijímacieho konania: 15.06.2016 a 20.06.2016
7. DO KŇAZSKÉHO SEMINÁRA
Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach.
Žiadosť o prijatie je potrebné poslať do 31. marca 2016 na adresu:
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 042 03 Košice.
K žiadosti je potrebné pripojiť motivačný list, v ktorom kandidát vlastnými slovami
objasní dôvody, pre ktoré sa hlási do kňazského seminára. Termíny pohovorov pre prijatie
do kňazského seminára budú oznámené individuálne. Detailnejšie informácie sú na
internetovej stránke www.kske.sk. Zároveň je potrebné prihlásiť sa na štúdium na
Teologickej fakulte v Košiciach.
8. KOMISIE
Na obdobie piatich rokov od 26. novembra 2015 bola ustanovená
Komisia pre pastoráciu rodín (Prot. 1165/15)
predseda: PhLic. Ladislav Cichý, dekan-farár v Sabinove
členovia: Mgr. Aurel Halajčík, PhDr. Jozef Dronzek, PhD., ThLic. Michal Mucha,
ThLic. Dušan Škurla, Ing. Pavol Hric, Mgr. Richard Kucharčík, M.A., PhD.,
Juraj Kovaľ, PhDr. Mgr. Iva Mocáková, Ing. Katarína Nováková
9. STRETNUTIE MINIŠTRANTOV
ACM a farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove organizujú stretnutie miništrantov Košickej
arcidiecézy – MIKE2016, ktoré bude v sobotu 21.05. 2016 vo farnosti Kráľovnej pokoja,
Prešov – Sídlisko III., s nasledujúcim programom:
9:15
registrácia miništrantov pred kostolom
10:30
sv. omša s otcom arcibiskupom
11:15
interview s arcibiskupom
12:00
Anjel Pána, obed
12:30
športové popoludnie, tombola, prekvapenie
15:00
záver
Kontakt: Marek Roják ACM 0903 934 561
10. DEŇ RODINY
Pozývame na Deň rodiny, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22. mája 2016 v Košiciach.
15:00 sv. omša v Katedrále sv. Alžbety, 16:00 program na Hlavnej ulici pri Dolnej bráne.
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11. ARCIDIECÉZNA PÚŤ
V dňoch 29.04 – 1.05. 2016 sa uskutoční Arcidiecézna púť: Wadowice – Oswiecim –
Czestochowa – Lagiewniki/Krakow. V cene 125,- € je zahrnuté: 2 x ubytovanie
s polpenziou, doprava, poistenie a vstupenky. Prihlásiť sa je možné ako jednotlivec i ako
celá farnosť v AWERTRAVEL: 034/6513896; 0905/974 264; awertravel@awertravel.sk.
Viac info na www.ke-arcidieceza.sk alebo na www.awertravel.sk.
12. KAPLNKA
Kaplnka sv. Košických mučeníkov s uchovávaním Eucharistie v UPC na Rooseveltovej
ulici v Košiciach bola požehnaná 8.10.2015 (Prot. č. 1038/15).
13. ZMENY V ADRESÁRI
rkfú Košice – Terasa: www.terasafarnost.sk
rkfú Lipany: Komenského 20
rkfú Ľubiša: rkc.lubisa@gmail.com
rkfú Radatice: fararadatice@gmail.com, 051/77 53 884
14. PERSONALIA
Od 1.12.2015
Dp. HOSPODÁR Marek, kaplán Vranov nad Topľou – Juh za administrátora Radatice
(1156/15)
Dp. NOVÁK Peter, farár Košice - KVP za vicedekana dekanátu Košice – Západ (1160/15)
Dp. RADIMÁK Marián, farár Radatice za výpomocného duchovného Nižná Šebastová
(1155/15)
Dp. SMOTER Rudolf, kaplán Chminianska Nová Ves za kaplána Vranov nad Topľou – Juh
(1159/15)
Od 1.01.2016
Jezuiti (SJ)
P. ŠEBO Martin člen komunity Prešov odchádza do Bratislavskej arcidiecézy
Minoriti (OFMConv.)
P. ADAMCZYK Bogdan kaplán Brehov odchádza do Jágerskej diecézy (1219/15)
15. SUSPENZIA
Mgr. TIRPÁK Matúš suspendovaný od 16.02.2016, kán. 1395 § 1; 1371.2° a 1333 (47/16)
16. AKADEMICKÉ HODNOSTI
Dp. LENČIŠ Štefan dňa 24.11. 2015 vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky,
Andrejom Kiskom, za vysokoškolského profesora v odbore katolícka teológia.
K dosiahnutému úspechu blahoželáme.
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17. SEMINÁR PRE ORGANISTOV
Fórum cirkevných hudobníkov ponúka pre organistov seminár Liturgická hudba v praxi,
ktorý sa uskutoční 12.03.2016 v Centre spirituality Východ-Západ M. Lacka na ul.
Komenského 14, Košice. Program: technická stránka, údržba a starostlivosť o organ,
technika spevu, Liturgia posvätného trojdnia, nácvik nových liturgických spevov. Cena: 5€
Záujemcovia sa prihlásia do 9.03.2016 na: velbacky@gmail.com.
18. ÚMRTIE
Dp. Alexander REPICKÝ
Narodil sa 10.10.1947 v Michalovciach. Na kňaza bol vysvätený 21.06.1970 v Bratislave.
Pôsobil: 1970 Veľký Šariš, 1971 Košice – sv. Alžbeta, 1973 Košické Olšany, 1986 Ťahanovce,
1990 Ľubiša, 2004 Veľký Šariš, 2009 Fintice.
Zomrel 12.01.2016 v Prešove. Pohrebné obrady so zádušnou sv. omšou 15. januára 2016
vykonal vo Finticiach Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita, a v Michalovciach
P. Miroslav Konštanc Adam, OP, rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského.
V duchu kňazskej spolupatričnosti nezabudnime za zosnulého odslúžiť sv. omšu. R.I.P.
19. APOŠTOLÁT OCHRANY ŽIVOTA
I. 9 mesiacov za život
Tento projekt spočíva v krátkej modlitbovej prítomnosti počas pracovných dní na tých
miestach, kde sa robia potraty. Iniciatíva prebieha od 25.03. do 25.12.2016. Bližšie
informácie na stránke www.9mesiacovzazivot.sk. Povzbuďte veriacich, aby sa zapojili do
projektu v najbližšom meste – viď mapa na webovej stránke, kde sa tiež môžu
zaregistrovať dobrovoľníci. Chorých a starých poproste o modlitbu na diaľku.
II. Webová stránka a e-mailová adresa
Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze má web stránku: www.zazivot.sk.
Dozviete sa tu viac o pro-life apoštoláte v arcidiecéze. Svoje podnety, oznamy či
požiadavky komunikujte e-mailom na adresu: zazivotkosice@gmail.com.
III. Relikvie sv. Gianny Berett Mollovej
V rámci Roka milosrdenstva využite možnosť zapožičať si Relikviu sv. Gianny Berett
Mollovej pre vašu farnosť. Jej príbeh slúži ako vzor ženy, lekárky a matky pre naše rodiny.
Viac o možnostiach zapožičania relikvie na www.zazivot.sk a telefonicky 0917/350 146.
20. PODPORA KATECHÉZY
Diecézny katechetický úrad sa uchádza o 2% z dane na podporu svojej ďalšej činnosti.
Prispieť môžu fyzické aj právnické osoby. Údaje, ktoré je potrebné uviesť v tlačive
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%:
IČO/SID: 31975780;
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi
Názov: Diecézny katechetický úrad Košickej arcidiecézy,
Sídlo - Ulica: Hlavná Súpisné/orientačné číslo: 28 PSČ: 041 83 Obec: Košice
Tlačivo je aj na stránke DKÚ www.dku-ke.rimkat.sk.
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21. FOND NA OCHRANU CIRKEVNÉHO MAJETKU
Prílohou obežníka sú šeky na úhradu príspevkov do Fondu na ochranu cirkevného
majetku, ktoré je potrebné zaplatiť do 31. marca 2016.
22. MLÁDEŽ
Arcidiecézne centrum mládeže Košickej arcidiecézy v Prešove ponúka tieto projekty:
I. Arcidiecézna animátorská škola (ADAŠ)
Pre mladých, ktorí chcú aktívne pôsobiť vo farnostiach ponúkame formačné víkendy
(manažment, teória spoločenstva, základy teológie). Začína sa v septembri 2016.
II. ADSM
Arcidiecézne stretnutie mládeže s košickým arcibiskupom. Stretnutie sa uskutoční
2. apríla 2016 (sobota) v Prešove. Viac na plagáte a v liste do farnosti.
III. Svetové dni mládeže (SDM) KRAKOW 2016 – 20.-31.7.2016
20. – 24.7. dni v diecézach Poľska (Košice majú partnerskú diecézu Siedlce)
25. – 31.7. dni v Krakowe (Slovenský stan je v mestečku Skawina – 10 km od Krakowa)
Prihlasovanie do 31. mája. Informácie a prihlasovanie na www.svetovednimladeze.sk
Podrobnejšie informácie o pripravovaných projektoch na www.premladez.sk, e-mail
acm@premladez.sk, 0918 630 866.
IV. Program pútí do Vysokej nad Uhom
V prílohe obežníka a tiež na www.domcek.org
23. CHARITA
Arcidiecézna charita Košice realizuje projekt „potravinovej pomoci“ pre sociálne
odkázaných obyvateľov na území košickej arcidiecézy – týka sa približne 9000 príjemcov
v okresoch Prešov, Sabinov, Michalovce, Sobrance, Vranov, Stropkov, Snina a Košice II, III
a IV, pre ktorých budú štvrťročne distribuovať potravinové balíky. Pre dočasné
uskladnenie balíkov potrebujú vo všetkých farnostiach vhodné skladové priestory.
Prosíme farárov, aby v prípade oslovenia charitou, boli nápomocní pri zabezpečení tejto
pomoci.

 Mons. Bernard B OB E R
arcibiskup-metropolita
Mons. Juraj KAMAS
kancelár

