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1. ÚVODNÉ SLOVO

Drahí bratia kňazi,

priestor tejto úvodnej časti obežníka je vždy pre mňa a pre vás jednou z príležitostí
komunikácie. Všetci žijeme v ozvene mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva, ktorý sa
hlboko pozitívne dotkol nás a našich veriacich. Vo farnostiach a zvlášť v spovedniciach
a v rozhovoroch s ľuďmi sme mali možnosť vidieť prvé ovocie svätého roka. Ak budeme
naďalej pokračovať v pastoračnom úsilí, verím, že pôsobenie Božej milosti určite prinesie
ďalšie plody. Toto je naša spoločná nádej. Akosi takto vnímam tému, ktorú začal vo
svojich príhovoroch rozoberať Svätý Otec.

Pred nami sú sviatky Narodenia Pána a ďalšie, s ktorými je spojené Vianočné obdobie.
Naši veriaci, či už tí, ktorí sa pravidelne zúčastňujú bohoslužieb, alebo tí, ktorí prichádzajú
na sviatky, z úst kňaza chcú počuť nežné a chápavé slová o milosrdenstve a o nádeji.
Potrebujú milosrdenstvo a nádej. Kam majú za tým ísť, ak nie k prameňu, duchovnému
centru našich miest a obcí, do kostola?! Chcem vás povzbudiť, aby ste vyvinuli maximálne
úsilie, aby každý – veriaci, hľadajúci, pochybujúci i náhodný návštevník, počul uistenie
o tom, že Boh sa z lásky znížil k nám a v tme ľudskej slabosti zažiaril svojim svetlom.
Objíma každého z nás svojou láskou, odpustením a milosrdenstvom. Tak tomu bude aj
v novom roku, lebo On je ten istý, s nami až do skončenia sveta.

S touto nádejou, že Boh je s nami, že nás neopúšťa a žehná nás, môžeme vykročiť do
nového roka, zverujúc seba a našich veriacich pod ochranu Preblahoslavenej Panny Márie
Fatimskej.

arcibiskup
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2. PRESBYTERSKÁ RADA
I. Zloženie
Od 1.12.2016 bola ustanovená nová presbyterská rada na obdobie piatich rokov:
Členovia na základe úradu:
Mons. Marek FORGÁČ biskup – generálny vikár
Mons. Peter HOLEC súdny vikár
Mons. Zoltán PÁSZTOR biskupský vikár
Dp. Vladimír ŠOSTÁK biskupský vikár

Dp. Ján URBAN moderátor kúrie
Mons. Juraj KAMAS kancelár
Dp. Štefan NOVOTNÝ rektor kňaz. seminára

Členovia zvolení kňazmi:
Dp. Pavol BUGOŠ farár Ražňany
Dp. Tomáš ČAP farár Pušovce
Dp. Marcel JURČ duchovný správca UPC
Dp. Juraj JURICA kaplán UPC Košice
Dp. Jozef KOZÁK farár Humenné – sídl. III.

Dp. Marek KUNDER farár Vranov n/T - Čemerné
Dp. Jozef ONDOVČÁK farár Haniska
Dp. Juraj RENDEŠ farár Vinné
Dp. Marek ROJAK moderátor ACM
Dp. Peter SEPEŠI farár Kamenica nad Cirochou

Členovia menovaní:
Mons. Bartolomej GÁBOR dekan-farár Moldava n/Bodvou
Dp. Ferdinand JURČIŠIN dekan-farár Seňa
Dp. Allan Tomáš dekan-farár Snina

prot. č. 1279/16

3. ZBIERKA – POMOC KRESŤANOM PO ZEMETRASENÍ V TALIANSKU
Z dôvodu silného zemetrasenia, ktoré 30.10.2016 postihlo Taliansko s epicentrom
v meste Norcia, sa na mňa obrátil s prosbou o pomoc náš kňaz Daniel Jancusko pôsobiaci
v tejto oblasti. Preto som sa rozhodol, že prvú januárovú zbierku použijeme na tento účel.
V prílohe prikladám jeho list. Zbierka sa uskutoční v nedeľu 22. januára 2017.
Žiadam vás, aby ste túto zbierku veriacim vopred vyhlásili a povzbudili ich k účasti.
Zbierku odošlite na: Číslo účtu: SK54 0200 0000 0000 0024 3512, Variabilný symbol: 910 50
Nezabudnite uviesť špecifický symbol farnosti.
4. DIECÉZNA

SVÄTYŇA

J.E. Mons. Bernard Bober, arcibiskup metropolita, 13.11.2016 vyznačil titulom diecézna
svätyňa (sanctuarium dioecesanum) farský kostol Božieho milosrdenstva farnosti Košice KVP (Prot. č. 1161/16).
Toto vyznačenie má prispieť k tomu, aby sa veriacim hojnejšie poskytovali prostriedky
spásy horlivým hlásaním Božieho slova, vhodným rozvíjaním liturgického života, najmä
slávením Eucharistie a sviatosti pokánia, ako aj pestovaním schválených foriem ľudovej
nábožnosti pre spásu ich duší a na väčšiu slávu Trojjediného Pána Boha.
5. SPOLOČNÉ MODLITBY VERIACICH – DOPLNOK NA 28.12.2016
Pápežská komisia na ochranu maloletých na základe podnetu Svätého Otca Františka
sa listom zo dňa 18. augusta 2016 obrátila na všetky biskupské konferencie so žiadosťou,
aby bol určitý deň v roku vyhradený na modlitby a pokánie za obete sexuálneho
zneužívania.
Na základe tejto žiadosti Konferencia biskupov Slovenska na svojom 85. plenárnom
zasadaní dňa 12.10.2016 v Spišskej Novej Vsi rozhodla, že dňom osobitných modlitieb
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a pokánia za obete sexuálneho zneužívania na Slovensku bude sviatok Svätých
Neviniatok, mučeníkov (28.12.2016).
V tento deň sa odporúča, aby pri všetkých svätých omšiach boli spoločné prosby
veriacich doplnené o nasledovné prosby a záverečnú modlitbu:
Pane, stoj pri tých, ktorí sú obeťami zneužívania a svojou láskavou pomocou uzdrav ich rany.
Daj nech parlament aj výkonná moc účinne ochraňujú mladistvých pred zneužívaním.
Daj nech sú rodiny miestom zdravého vývinu mládeže a nech prispievajú k ozdraveniu
spoločnosti od zločinov domáceho násilia.
Bože, Otče nás všetkých, zahrň svojou láskou tých, čo sú ohrození nebezpečenstvami
pre zlobu hriechov voči bezbranným a nám daj odvahu napomáhať ich bezpečnosť. Skrze
Krista nášho Pána.
6. DOKUMENTY APOŠTOLSKÉHO STOLCA
Na webovej stránke KBS sú zverejnené slovenské preklady:
apoštolský list Misericordia et misera Svätého Otca Františka na záver mimoriadneho
Svätého roka milosrdenstva
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumentypapezov/c/apostolsky-list-misericordia-et-misera
inštrukcia „Ad resurgendum cum Christo” ohľadom pochovávania zomrelých
a uchovávania popola v prípade kremácie
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumentyvatikanskych-uradov/c/instrukcia-ad-resurgendum-cum-christo
7. KŇAZSKÝ SEMINÁR – NULTÝ ROČNÍK
I. Prípravné stretnutie: 25. február 2017 o 9:30
určené pre tých, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie. Cieľom je hlbšie uvedenie do
života v seminári, pomoc pri rozlišovaní povolania, uvedenie do základných pravidiel
duchovného života. Nie je určené pre tých, ktorí dostali trvalo zamietavú odpoveď. Je
možnosť dohodnúť si individuálne stretnutie.
II. Víkendový pobyt v Kňazskom seminári: 24. - 26. marec 2017
začiatok je v piatok o 18:00. Je pre tých, ktorí absolvovali stretnutie prvého kontaktu
a sú v maturitnom ročníku alebo už získali maturitu. Cieľom pobytu je získať osobnú
skúsenosť so životom v seminári.
III. Deň otvorených dverí: 7. máj 2017, nedeľa Dobrého Pastiera
je určený pre každého. Začiatok: 9:30 sv. omša, zakončenie 17:30 vešpery
Tí, ktorí sa chcú zúčastniť na stretnutiach (okrem Dňa otvorených dverí), vopred
nahlásia svoju účasť na adrese: spiritual2@kske.sk. Viac info na www.kske.sk alebo
špirituál Peter Ceľuch 0915 643 574.
8. BETLEHEMSKÉ SVETLO
Z betlehemskej baziliky Narodenia Pána prinesú skauti svetlo a v sobotu 17.12.2016 ho
budú roznášať do farností a rodín. Viac informácii nájdete na www.svetlo.skauting.sk.
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9. EKONOMICKÉ
I. Pokladničná hotovosť
Od 1.01.2017 sa mení maximálna pokladničná hotovosť v pokladni farností a ďalších
právnických osôb Košickej arcidiecézy na sumu 1.000,- € (jedentisíc eur) - Zásady
hospodárenia a správy cirkevného majetku (5.15.) (1287/16).
II. 10 % z nájmu
V súlade so synodálnym dokumentom Zásady hospodárenia a správy cirkevného majetku
(9.6.), po vypočutí si mienky Diecéznej ekonomickej rady a Presbyterskej rady a ich
odporúčajúcom stanovisku, diecézny biskup stanovil odviesť pre ciele arcidiecézy 10%
z ročného nájmu pozemkov za daný kalendárny rok na účet Arcibiskupstva. Tento
predpis nadobúda platnosť od 1.1.2017 (1288/16).
IBAN: SK54 0200 0000 0000 0024 3512
Variabilný symbol: 412 29
Nezabudnite uviesť špecifický symbol farnosti. Presná výška príspevku, spôsob jeho
výpočtu a dátum splatnosti vám bude zaslaný v mesiaci apríl.
III. Stravné lístky
Na základe opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o úprave výšky
stravného, od 1.12.2016 bola upravená hodnota stravného lístka za jeden odpracovaný deň
na sumu 3,50 €. Zamestnávateľ bude hradiť sumu 2,10 € a zamestnanec doplatí 1,40 € za
jeden stravný lístok.
IV. Dovolenka za rok 2016 a rok 2017
Žiadame všetkých kňazov, aby si dovolenku za rok 2016 (prenesených 5 dní) vyčerpali
do 31.03.2017. Čerpanie novej dovolenky z roka 2017 nahláste priebežne počas celého
roka, najneskôr do 30.11.2017. Do nasledujúceho roka je možné preniesť najviac 5 dní.
V. Dočasná pracovná neschopnosť (PN-ka)
Po vystavení „Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti“ lekárom je dôležité:
- príslušné časti potvrdenia, na zadnej strane v časti „Vyhlásenie poistenca“, podpísať
a neodkladne poslať do 3 pracovných dní na ekonomické oddelenie ABÚ,
- na potvrdení uvádzať správny názov zamestnávateľa – Rímskokatolícka cirkev,
Arcibiskupstvo Košice (nie: Arcibiskupský úrad, Košice, farský úrad a pod.),
- ak si uplatňujete nárok na nemocenské z viacerých poistení, t.z. aj na školách, ste
povinní predložiť potvrdenie o pracovnej neschopnosti každému zamestnávateľovi.
VI. Zmeny
V prípade výmeny občianskeho preukazu, zmeny zdravotnej poisťovne, priznania
invalidného a starobného dôchodku, je zamestnanec povinný, na základe pracovnej
zmluvy, oznámiť to na personálne oddelenie Arcibiskupského úradu 055/68 28 223,
emailom: kovalcinova@abuke.sk, alebo osobne.
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VII. Zbierky 2017
variab. symbol

názov zbierky

910 50
910 04

Pomoc kresťanom po zemetrasení v Taliansku
Podporný fond

dátum

22.01.2017
do 31.01.2017

zvonček z jednej nedele zo všetkých sv. omší a kostolov

910 20
910 02
910 03
910 35
910 29
910 35
910 06
910 13
910 20
910 16

Charita – jar
Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota
Kňazský seminár
Masmédia
Dobročinné diela Svätého Otca
Rádio Lumen
Misie
Dobročinná zbierka sv. Alžbety
Charita – jeseň
Jasličky – prvý deň

5.03.2017
14. - 15.04.2017
7.05.2017
28.05.2017
2.07.2017
17.09.2017
22.10.2017
19.11.2017
3.12.2017
25.12.2017

Finančné prostriedky zo zbierky odošlite do 2 týždňov od konania zbierky. Zbierky –
okrem zbierok na charitu – sa majú odviesť na účet SK54 0200 0000 0000 0024 3512.
Nezabudnite uviesť variabilný symbol zbierky a pri prevode z účtu aj špecifický symbol
farnosti.
VIII. Obežník ACAC – VS 910 07 a Taxy – VS 910 23
Farnosti, ktoré majú vyplatiť taxy za rok 2016, dostávajú k tomu poukážku s uvedenou
sumou. Uhradia poukážkou alebo prevodom do 31.01.2017.
Poplatok pre odberateľov ACAC je 6,50 €. Farnosti platia po 10,- € z dôvodu príloh pre
farnosti. Dp. farári uhradia za svojich kaplánov á 6,50 € z farského fondu spoločnou
poukážkou alebo bankovým prevodom. Poplatok vyplaťte do 15.05.2017. Neuhrádzajú:
biskupské úrady a kňazi dôchodcovia mimo duchovnej správy.
IX. Finančná uzávierka
Do 20.01.2017 dp. farári/farskí administrátori predložia dp. dekanovi na kontrolu
účtovné doklady, Denník príjmov a výdavkov za rok 2016 a tiež Výkaz o hospodárení
v dvoch vyhotoveniach. Archiváciu z programu Step 2002 (všetky 4 vygenerované súbory)
odošlú elektronicky na adresu archivaciastep@abuke.sk.
Dekani predložia účtovné doklady, Denník príjmov a výdavkov za rok 2016 a tiež
Výkaz o hospodárení v dvoch vyhotoveniach na ekonomické oddelenie Arcibiskupstva
najneskôr do 31.01.2017. Archiváciu z programu Step 2002 (všetky 4 vygenerované
súbory) odošlú elektronicky na adresu archivaciastep@abuke.sk.
Dekani doručia výkazy o hospodárení všetkých farností svojho dekanátu v dvoch
vyhotoveniach na ekonomické oddelenie Arcibiskupstva.
Tlačivo výkazu vytlačí priamo program Step 2002.
V nutnom prípade je tlačivo uverejnené na web stránke Arcibiskupstva www.kearcidieceza.sk/dokumenty/formulare v sekcii „Ekonomické“; alebo požiadajte oň na
jencik@abuke.sk alebo telefonicky na 055/6828234.
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10. ŠTATISTICKÉ

VÝKAZY A FORMULÁRE

I. Vo farnosti
Farári/farskí administrátori majú v závere kalendárneho roka 2016 oboznámiť
veriacich so súhrnným prehľadom o živote farnosti, ktorý má obsahovať správu
o duchovno-pastoračnej oblasti a tiež finančné vyúčtovanie z darov, ktoré venovali Cirkvi
(kán. 1287 § 2), príjmy, výdaje a zostatok (aspoň tie najhlavnejšie položky). Koncoročné
vyúčtovanie je potrebné pripraviť s farskou ekonomickou radou. Odporúčame štatistiky
a vyúčtovanie uviesť aj vo farskom bulletine.
II. Dekanovi odovzdať do 20.01.2017
a) Vyplnený štatistický výkaz / tlačivo v prílohe
b) Žiadosť o biskupskú službu (požehnanie kostola, birmovka, odpust a pod.)
c) Svedectvo o odslúžených 15 sv. omšiach a milodar za ne a tiež za binačné
d) Kópiu krstnej matriky – opis krstov za rok 2016
11. DEKANSKÁ PORADA
Oznamujeme vdp. dekanom, že 30.01.2017 o 10:00 bude dekanská porada na ABÚ.
Do 20.01.2017 za svoj dekanát doručia kancelárii ABÚ štatistické výkazy, žiadosť
o biskupskú službu, intenčné a kópie krstnej matriky.
12. DUCHOVNÉ CVIČENIA
I. Duchovné cvičenia pre kňazov „Blahoslavenstvá“
23.01. – 27.01. 2017 exercitátor: P. Rudolf BARTAL OCD, karmelitán
13.03. – 17.03. 2017 exercitátor: dp. Rastislav DVOROVÝ
Prihlášky:  Penzión Augustineum, 086 31 Bardejovské Kúpele 63
0948 681 682,  info@augustineum.sk, www.augustineum.sk
Strava a ubytovanie v jedno a dvojlôžkových izbách 100 €/osoba.
II. Duchovné obnovy pre laikov
3. – 5.02. 2017 exercitátor: Mons. Anton Fabian
10. – 12.02. 2017 exercitátor: P. Melichar Matis OP, „Nádej s Pannou Máriou“
31.03. – 2.04. 2017 exercitátor: dp. Martin Novotný, farár Košice - Pereš
Prihlášky: ako je uvedené vyššie.
Strava a ubytovanie v jedno a dvojlôžkových izbách 50 €/osoba.
13. PERSONALIA
Od 15.10.2016
Dp. LABANC Peter, kaplán Košice – Furča menovaný aj za duchovného správcu Gymnázia
sv. Edity Steinovej v Košiciach (1138/16)
Od 1.11.2016
Dp. GNIP Martin, farár Zlatá Idka za farára Budimír (1167/16)
Dp. MAJERNÍK Peter, kaplán Šarišské Michaľany za kaplána Fričovce (1208/16)
Dp. RADIMÁK Marián, výpomocný duchovný Nižná Šebastová za kaplána Brezov
(1206/16)
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Dp. ŠTEFANIČ Vladimír, kaplán Ohradzany za administrátora Zlatá Idka (1168/16)
Dp. KNUT Pavol, menovaný za kaplána Prešov – sv. Mikuláš od 15.11.2016 (1241/16)
Dp. ANDERKO Imrich, menovaný za čestného kanonika Metropolitnej Kapituly
v Košiciach od 26.11.2016 (1233/16)
14. AKADEMICKÉ HODNOSTI
Dp. SYKORA Peter dosiahol dňa 26.07.2016 na Pápežskej Lateránskej Univerzite v Ríme
akademický titul doktorát z kánonického práva (JCDr.).
K dosiahnutému úspechu blahoželáme.
15. ÚMRTIE
Dp. Valentín OLŠAVSKÝ
Narodil sa 11.03.1945 v Brezovici nad Torysou.
Na kňaza bol vysvätený 9.06.1974 v Bratislave.
Pôsobil: 1974 Torysa, 1975 Sabinov, 1976 Košická Belá, 1990 Kurima, 2004 Budimír.
Zomrel 10.10.2016 v Budimíre.
Pohrebné obrady 14.10.2016 v Budimíre vykonal Mons. Bernard Bober, arcibiskup;
v Brezovici nad Torysou Mons. Andrej Imrich, spišský emeritný biskup.
Dp. Anton NOVOBILSKÝ
Narodil sa 9.02.1936 v Zemplínskych Hámroch.
Na kňaza bol vysvätený 8.06.1974 v Bratislave.
Pôsobil: 1976 Stropkov, 1977 Michalovce, 1978 Košice.
Zomrel 27.10.2016 v Košiciach.
Pohrebné obrady 31.10.2016 v kostole Kráľovnej pokoja v Košiciach vykonal
Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita; v Zemplínskych Hámroch dp. Allan
Tomáš, dekan.
V duchu kňazskej spolupatričnosti nezabudnime za kňazov, ktorí zomreli v tomto roku, odslúžiť
sv. omšu. Sú to: dp. Alexander Repický, dp. Jozef Straka, dp. Jozef Fuňa, dp. Valentín Olšavský,
dp. Anton Novobilský. R.I.P.
Sviatky Narodenia Pána nech upevnia vieru, radosť i pokoj
vo vašich rodinách, vzťahoch i srdciach.
Božia láska a požehnanie nech vás sprevádzajú aj v nastávajúcom roku.

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

