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1. ÚVODNÉ SLOVO  

Bratia kňazi,  
opätovne chcem vyjadriť radosť z blahorečenia Anny Kolesárovej, panny a mučenice. 

Svedectvo jej života a odvážneho rozhodnutia má čo povedať aj nám kňazom a to 
minimálne v dvoch rovinách: v osobnej vernosti Kristovi, svojmu kňazskému povolaniu 
a v zodpovednom vykonávaní pastoračnej služby na miestach, kde sme boli poslaní. Som 
presvedčený, že podiel na formácii mladého dievčaťa mal okrem jej rodičov aj duchovný 
otec – farár Anton Lukáč, ktorý tam pôsobil v rokoch 1901-1950. 

Povzbudenie, ktoré nám dáva svedectvo blahoslavenej Anny, v nasledujúcom období 
bude umocnené príkladom a obetovaním kňazského života troch svätcov – Marka Križina, 
Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Pokúsime sa na našich spoločných stretnutiach 
a pri osobnom štúdiu hlbšie nahliadnuť do ich odkazu pre nás z pohľadu nosnej myšlienky 
stanovenej pre prípravný rok na ich jubileum: Obnoviť túžbu po vernosti.  

Táto obnova predpokladá mať otvorené srdce a tú vzácnu ochotu, s ktorou sme pred 
biskupom svätiteľom vyriekli svoje chcem. Nebojme sa vrátiť k svojmu prvotnému 
nadšeniu, k ideálom, plánom a predsavzatiam, s ktorými sme vstúpili do kňazskej služby. 
A ak treba, začať nanovo. Každý deň spolu s preblahoslavenou Pannou Máriou v pokore 
pred Pánom Bohom povedať: Som Tvoj služobník, chcem plniť Tvoju vôľu. 

K tomu pridávam svoje poďakovanie každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil 
o dôstojnú slávnosť blahorečenia, a tiež vďačnosť za vašu angažovanosť, s ktorou zapojíte 
seba a svoje farnosti do jubilea sv. Košických mučeníkov.  

Teším sa na stretnutie s vami pri spoločných rekolekciách z príležitosti sviatku nášho 
nebeského patróna sv. Ondreja, apoštola. S požehnaním pre vás a vašich veriacich 
 

 
 

arcibiskup 
 

2. BLAHOSLAVENÁ ANNA KOLESÁROVÁ 

I. Apoštolský list – slovenské znenie 
Na základe našej apoštolskej právomoci a po porade s Kongregáciou pre kauzy svätých 

sme sa rozhodli splniť prianie nášho brata Bernarda Bobera, košického arcibiskupa – 
metropolitu, ako aj viacerých ďalších bratov v biskupskej službe a mnohých veriacich. Nech 
sa teda ctihodná Božia služobnica Anna Kolesárová, panna, mučenica, ktorá sa nebála 
darovať život Kristovi, aby bránila svoju čistotu, nazýva odteraz blahoslavenou. Dňom jej 
oslavy nech je každoročne na miestach a formami, ktoré stanovuje právo, 20. november. 
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. 

V Ríme u svätého Petra v roku Pána 2018, v šiestom roku pontifikátu. František 
 
II. Stanovenie liturgickej spomienky 
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí listom Prot. N. 225/18 zo dňa 12. 

septembra 2018 stanovila pre Košickú arcidiecézu 20. november ako liturgickú ľubovoľnú 
spomienku na blahoslavenú Annu Kolesárovú, pannu a mučenicu. 
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III. Liturgické texty 
V prílohe obežníka posielame k Liturgii hodín posvätné čítanie a k svätej omši schválený 

text modlitby dňa – kolekty. Ostatné modlitby zo spoločnej omše mučeníkov (o mučenici 
panne) alebo panien. Čítania sú zo dňa.  

  
IV. Pútnické miesto – Vysoká nad Uhom 
Kostol Sedembolestnej Panny Márie o Vysokej nad Uhom, v rodisku bl. Anny 

Kolesárovej, panny a mučenice, bol dňom 1. novembra 2018 ustanovený za pútnické miesto 
(1261/18).  

Okrem pravidelných podujatí, ktoré sa tam každoročne konajú, sa začína s pútnickým 
programom pre všetky vekové kategórie: pravidelné sv. omše v nedeľu o 10.00 hod. a vo 
štvrtok o 17.00 hod. Každú 3. sobotu v mesiaci bude pútnická sobota s programom o 15.00.  

Ponúka sa aj možnosť prijatia pútnikov – skupiny (ružencové bratstvá, farské a iné 
spoločenstvá) i jednotlivcov. Je potrebné sa vopred nahlásiť a dohodnúť putovanie: 
pavlovce.farnost@gmail.com alebo 0950 539 695. 

Informácie aj na annakolesarova.sk, farnost-pavlovce.webnode.sk, domcek.org 

3. ONDREJSKÉ REKOLEKCIE  

Sviatok sv. Ondreja, apoštola a patróna našej arcidiecézy, oslávime takto: 
 
I. Ondrejovské dni s uctením relikvie sv. Ondreja  

štvrtok 29.11.2018 o 18.00 farský kostol Vranov nad Topľou - Čemerné 
piatok 30.11.2018 o 18.00 farský kostol Plavnica  

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 1.12.2018 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 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. 

4. SV. KOŠICKÍ MUČENÍCI – JUBILEUM 

I. Prípravný rok na jubileum 
7. septembra 2019 uplynie 400 rokov od mučeníckej smrti sv. Marka Križina, Štefana 

Pongráca a Melichara Grodeckého. Počas ďakovnej bohoslužby v Košickej katedrále 2. 
septembra 2018 o. arcibiskup vyhlásil pre Košickú arcidiecézu prípravný rok na Jubileum 
štyristého výročia mučeníckej smrti Košických mučeníkov. Motto prípravného roka: 
Obnoviť túžbu po vernosti. 

Od sviatku sv. Ondreja, apoštola, pri celodiecéznych rekolekciách 1. decembra 2018, 
budú postupne do jednotlivých farností celej arcidiecézy vyslané dva relikviáre s ostatkami 
sv. Košických mučeníkov, ako aj materiály s formačnými a pastoračnými aktivitami. Rozpis 
putovania relikvií sv. Košických mučeníkov ako aj plán aktivít prípravného roka dostávate 

mailto:pavlovce.farnost@gmail.com
http://annakolesarova.sk/
http://farnost-pavlovce.webnode.sk/
http://domcek.org/
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v prílohe obežníka. Farnosti v dekanáte, ak je to potrebné, môžu si navzájom vymeniť 
termín prítomnosti relikvií.  

 
II. Pastiersky list 
V prílohe dostávate pastiersky list k začiatku prípravného roka na jubileum sv. 

Košických mučeníkov. Prečítajte ho pri všetkých sv. omšiach v nedeľu 11. novembra. 
 
III. Úplné odpustky 
Na základe žiadosti Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa-metropolitu, Apoštolská 

penitenciária zaslala oznam, že dar odpustkov z príležitosti jubilea sv. Košických 
mučeníkov bude možné získať od 1. decembra 2018 do 30. novembra 2019 na týchto 
miestach: 

Katedrála sv. Alžbety v Košiciach 
Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove 
Bazilika sv. Egídia v Bardejove 
Bazilika Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou 
Kostol sv. Vojtecha v Gaboltove – diecézna svätyňa 
Kostol ružencovej Panny Márie – diecézna svätyňa 
Kostol Najsv. Tela Pána v Stropkove – diecézna svätyňa 
Kostol sv. Jakuba vo Veľkom Šariši – diecézna svätyňa 
Kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – diecézna svätyňa 
Kostol sv. Košických mučeníkov - Fričovce, Humenné, Košice,  

Stanča, Stretava, Pusté Čemerné 
a tiež pri uctení relikvií sv. Košických mučeníkov počas ich putovania – v čase ich 
prítomnosti v jednotlivých kostoloch Košickej arcidiecézy 

5. KŇAZSKÝ SEMINÁR 

Na základe odporúčania Ratio Institutionis Sacerdotalis pro Slovakia (48) a tiež v súlade 
s dokumentom Kongregácie pre klerikov Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis (57 a 60) 
od školského roka 2017/18 bola upravená formácia bohoslovcov v Košickom seminári s tým, 
že bol zavedený propedeutický ročník. Prijatí do propedeutickej etapy sú zároveň študentmi 
prvého ročníka odboru Katolícka teológia na Teologickej fakulte v Košiciach. 

Cieľom propedeutika je ľudská, duchovná a intelektuálna formácia. Pápež František v 
príhovore pre Kongregáciu pre klerikov povedal: „Je treba dobre študovať priebeh povolania! 
Dobre preskúmať, či je od Pána, či daný muž je zdravý, či je vyrovnaný, či je schopný darovať 
život, evanjelizovať, či je schopný vytvoriť rodinu – a zriecť sa jej – pre nasledovanie Ježiša“ 
(3.10.2014). 

Spolu so zavedením propedeutického ročníka sa ruší tzv. pastoračný ročník (bol po 2. 
ročníku v seminári), takže v konečnom dôsledku sa doba prípravy na kňazstvo nepredlžuje.  

Po absolvovaní propedeutického roka sa prehodnotí pripravenosť kandidáta a možnosť 
pokračovania v kňazskom seminári.  

6. KAPLNKA 

Kaplnka Povýšenia svätého Kríža s uchovávaním Eucharistie – Dom sestier Congregatio 
Jesu na Lichardovej 33 v Košiciach, zriadená dňa 21.09.2018 (1018/18). 
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7. PERSONALIA 

od 1.08.2018 
Dp. SYKORA Peter, menovaný za farára farnosti Košice - Božie milosrdenstvo (546/18); 

od 1.11.2018 aj vicedekan dekanátu Košice – západ (1259/18). 

od 1.09.2018 
Dp. FEDORKO Pavol, kaplán Prešov – Solivar, menovaný aj za duchovného správcu 

Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda v Prešove (1115/18).  
Dp. KOCÚRKO Ján, kaplán Košice – Božie milosrdenstvo, menovaný aj za duchovného 

správcu Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v Košiciach (1078/18). 
Dp. MAJERNÍK Peter menovaný za kaplána do farnosti Kapušany (1034/18).  

od 15.09.2018 
Dp. BERGER Edvin, výpomocný duchovný pre dekanát Košice – stred, menovaný za 

kaplána do farnosti Hanušovce nad Topľou (1077/18). 
Dp. KACVINSKÝ Jozef, kaplán Hanušovce nad Topľou, menovaný za kaplána Košice – 

Božie milosrdenstvo (1076/18). 

od 1.10.2018 
Dp. LESNÍK Anton zrieknutie sa úradu farára farnosti Petrovany (991/18) a menovaný 

za výpomocného duchovného pre farnosť Prešov – sv. Mikuláš (991/18b). 
Dp. NOVÁK Vladimír, farár farnosti Zalužice, menovaný za farára farnosti Petrovany 

(992/18). 
Dp. OSLOVIČ Štefan, kaplán farnosti Kapušany, menovaný za administrátora farnosti 

Zalužice (1009/18). 

Zmeny v rehoľných komunitách 

Dominikáni (OP)  
P. ĎUBEK Pavol Filip prichádza do komunity v Košiciach (1070/18) 

8. AKADEMICKÉ HODNOSTI 

Dp. KAČMÁR Andrej absolvoval diplomovaný kurz „Ochrana maloletých a zraniteľných 
osôb“ na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme dňa 24.01.2018.  

Dp. KULAN Ján dosiahol dňa 18.09.2017 na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme 
akademický titul  licenciát z psychológie (PsLic.).                             K úspechom blahoželáme. 

9. DUCHOVNÁ OBNOVA 

I. Seminár „Narodenie Krista v Lukášových hymnoch, v Jánovom prológu a u Pavla“ 

20 – 21.11. 2018  prednášajúci: Jozef Jančovič, Juraj Feník, Lukáš Durkaj 
Penzión Augustineum, 086 31 Bardejovské Kúpele 63 
Strava a ubytovanie v jedno a dvojlôžkových izbách 40 €/osoba. 
Prihlášky: csbbske@gmail.com do 12.11.2018, bližšie informácie na rlapko@gmail.com 

 
II. Odborná prednáška „Exodus: od reality po Kristologickú interpretáciu“ 

12.02. 2019 o 14.00 v kongresovej hale hotela Lineas, Prešov, Budovateľská 14 
prednášajúci: prof. Ing. Peter Dubovský, Th.D. SJ 
Viac informácií: rlapko@gmail.com, www.biblia.rimkat.sk 
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III. Duchovná obnova pre kňazov  

12. – 14.02. 2019  exercitátor: prof. Ing. Peter Dubovský, Th.D. SJ 
Exercičný dom sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81, 080 01 Prešov 
Strava a ubytovanie 60 €/osoba. 
Prihlášky: csbbske@gmail.com do 18.01.2019, bližšie informácie na rlapko@gmail.com 

10. KATECHÉZA 

I. Biblická olympiáda 
V školskom roku 2018/19 sa uskutoční 18. ročník školskej súťaže Biblická olympiáda. 

Predmetom súťaže sú vybrané biblické knihy: Prvá Kniha kráľov, Kniha Rút, Evanjelium podľa 
Matúša. Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi. 

Informácie a tlačivo prihlášky školy do súťaže nájdete v Propozíciách na stránke 
Diecézneho katechetického úradu: www.dke-ke.rimkat.sk., v prehľadávači DKU/Súťaže. 
Škola sa do súťaže má prihlásiť zaslaním prihlášky na adresu DKÚ Košice do 30. 11. 2018. 

 

II. Biblia očami detí a mládeže 
Žiakom a študentom, ktorí sa nezapoja do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda,  

ponúkame možnosť zapojenia sa do výtvarnej súťaže pod názvom Biblia očami detí a mládeže. 
Predmetom sú tie isté knihy ako na Biblickú olympiádu. Bližšie informácie o súťaži sú v 
Propozíciách na stránke DKÚ/Súťaže. 

 
III. Evidenčný list učiteľa katolíckeho náboženstva – kňaza 
Kňazi vyučujúci predmet katolícke náboženstvo na škole odošlú do 15.11.2018 

vyplnený Evidenčný list (je na stránke DKÚ/Formuláre), ak tak ešte neurobili. 
 
IV. Učebnice katolíckeho náboženstva pre stredné školy 
Portál ministerstva školstva neschválil tlač učebníc pre stredné školy z dôvodu nízkeho 

počtu objednávok. Učebnice si môžete objednať na budúci školský rok v januári 2019 na 
vašej škole. V prípade záujmu sa informujte u vedenia školy. Učebnice sú zdarma. 

 
V. Adventný lampáš 
DKÚ ponúka na adventné obdobie „Adventný lampáš“. Je to predloha lampáša 

s vianočnými motívmi  na kartónovom papieri veľkosť A3. Lampáš sa vystrihne, zlepí a dá 
sa v ňom umiestniť čajová sviečka, prípadne iné osvetlenie. Možno ho využiť pri spoločnej 
modlitbe v rodinách a na rorátne sväté omše za účasti detí. Cena 0,30 €/ks. 

11. DOBRÁ NOVINA  

Požehnanie a vyslanie koledníkov bude v nedeľu 16. decembra 2018: 
10:30 Veľký Šariš           10:30  Snina – Povýšenie Svätého kríža 

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva farnosti zapojiť sa do 24. 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. 
 

http://www.dobranovina.sk/list2014.pdf
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12. PONUKY 

I. Tweetuj s Bohom 
Vydavateľstvo Don Bosco vydalo preklad knihy Michela Remeryho Tweetuj s Bohom. 

Ponúka odpovede na otázky o základoch viery, o Bohu, o stvorení, o Biblii, o sviatostiach, 
o vzťahu s Bohom. Je vhodnou pomôckou pre katechézu birmovancov. Ku knihe je 
vytvorená príručka, v ktorej užívateľ nájde skúsenosti a návody, ako s knihou pracovať 
a ako komunikovať s mladými počas katechéz. Príručku vieme zaslať elektronicky (v pdf) 
a je na stiahnutie na stránke www.tweetujsbohom.sk. 

Objednať knihu je možné priamo prostredníctvom e-mailu: marek.peciar@donbosco.sk 
alebo na telefónnom čísle: 0911/780 296. 

II. Časopis Rebrík 
Je vhodné, aby ste informovali a odporúčali rodičom a deťom katolícky časopis Rebrík, 

ktorý vydáva Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Svojím obsahom pomáha deťom 
v ich duchovnom raste. Je vhodný pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie. 
Objednávku a viac info na: www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53. 

13. 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 11. mája 
2019. 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.) 

14. ŽIADOSŤ O BISKUPSKÚ SLUŽBU 

V prílohe dostávate formulár, ktorý po vyplnení odošlite späť na arcibiskupský úrad 
poštou alebo na emailovú adresu: arcibiskup@abuke.sk. Oproti predchádzajúcim rokom kvôli 
lepšiemu plánovaniu pastoračných aktivít na diecéznej a farskej rovine je potrebné podať 
žiadosť skôr, a to do 15. decembra 2018. 

15. ZBIERKA SV. ALŽBETY 

V nedeľu 18. novembra 2018 bude vo všetkých kostoloch na území Košickej arcidiecézy 
dobročinná zbierka sv. Alžbety, ktorou tohto roku chceme pomôcť vytvoreniu pútnického 
zázemia vo Vysokej nad Uhom. Zbierku odošlite na bankový účet arcidiecézy: 
SK54 0200 0000 0000 0024 3512; variabilný symbol: 910 13. Uveďte špecifické číslo farnosti. 

16. ZBIERKA NA CHARITU 

Na prvú adventnú nedeľu 2. decembra 2018 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. 

 

http://www.tweetujsbohom.sk/
mailto:marek.peciar@donbosco.sk
http://www.rebrik.sk/
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17. ÚMRTIE 

Dp. Ján MAZÚR 
Narodil sa 15.02.1933 v Topoľovke. Na kňaza bol vysvätený 5.06.1966 v Bratislave. 

Pôsobil: 1966 Košeca, 1967 Visolaje, 1967 Konská, 1967 Vranov nad Topľou, 
1971 Holčíkovce.  

Zomrel 20.10.2018 vo Svidníku. Pohrebné obrady so zádušnou sv. omšou 22. októbra 
2018 vykonal v Topoľovke Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup.  

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 

 


