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1. UKONČENIE ROKA SV. PAVLA
Z príležitosti ukončenia Roka sv. Pavla (29.06.2008 - 2009) sa uskutoční celodiecézne
stretnutie mladých v sobotu 27. júna 2009 na amfiteátri v Raslaviciach. Program je od 09:00 do
18:00 hod. Sv. omšu o 10:00 hod. celebruje Mons. Stanislav Stolárik, pomocný košický biskup.
Prosíme Vás, aby ste to oznámili svojím veriacim v najbližších nedeľných oznamoch a povzbudili
k účasti. Už skôr ste k tomu dostali materiály. Viac informácií nájdete aj na www.premladez.sk.

2. ROK KŇAZOV
I. Začiatok roka
Sv. Otec Benedikt XVI. vyhlásil Rok kňazov k 150. výročiu smrti sv. Jána Máriu Vianneya,
farára z Arsu. Otvorí ho 19. júna 2009 na sviatok Najsv. Srdca Ježišovho, ktorý je aj svetovým
dňom modlitieb za posväcovanie kňazov. Rok kňazov bude trvať do 19. júna 2010. Benedikt XVI.
zvolil pre tento rok tému: „Vernosť Krista, vernosť kňaza“. V našej arcidiecéze spoločne začneme
prežívanie Roka kňazov sv. omšou v Košickej katedrále dňa 19. júna 2009 o 10.00 hod., pri ktorej
kandidáti kňazstva príjmu diakonát.
II. Rozhodnutie diecézneho biskupa o odpustkoch
V súlade s Dekrétom Apoštolskej penitenciárie diecézny biskup Mons. Alojz Tkáč stanovil, že
dňom kedy je možné získať plnomocné odpustky v Košickej arcidiecéze nebude prvý štvrtok
v mesiaci, ale štvrtok pred prvým piatkom počas celého Roka kňazov do 19.6. 2010. Rovnako je
možné ich získať vo výročitý deň smrti sv. Jána Vianneya – 4. augusta, v ten deň konajte vo
farnosti slávnostnú bohoslužbu.

3. MLÁDEŽ
Minulé leto sa v UPC Košice po prvýkrát uskutočnil projekt pod názvom Sústredenie
pre budúcich prvákov. Išlo o víkend strávený vo Vysokých Tatrách, ktorého cieľom bolo
pomôcť budúcim vysokoškolákom rýchlejšie sa zorientovať v novom univerzitnom
prostredí či na internáte a tak si viac uchrániť duchovné a ľudské hodnoty. Po úspešnom
prvom ročníku sa teraz pripravuje druhý. UPC Košice prosí o sprostredkovanie informácií
o konanom podujatí tým, ktorí v tomto roku maturujú a plánujú študovať na univerzitách
v Košiciach (najlepšie v rámci farských oznamov). Podrobnosti nájdete v priloženom
materiáli.
4. ODPUST
Tohtoročná odpustová slávnosť v Levoči vyvrcholí v nedeľu 5. júla o 10.00
slávnostnou sv. omšou, ktorú bude celebrovať Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup-metropolita.

5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Výzva - Environmentálnej subkomisie KBS k zodpovednému prístupu ku odpadom
Keď sa Pán Boh za denného vánku prechádzal po rajskej záhrade a zavolal na Adama:
„Kde si ?“, Adam bol skrytý medzi stromami záhrady, lebo sa bál Boha, pretože bol nahý.
(porov. Gn 3,8-9)
Z tohto biblického textu sa zračia dve nepopierateľné pravdy, že rajská záhrada
s celým svojím stvorenstvom je úžasným Božím chrámom, v ktorom sa on sám prechádza
a že v tejto záhrade sa človek dopustil svojho prvého hriechu, ktorého dôsledky sa
dedične preniesli na všetkých ľudí žijúcich na tejto zemi, ktorí sa dopúšťajú svojich
hriechov, vrátane hriechov proti Božiemu stvorenstvu – prírode, zvieratám a životnému
prostrediu.
Táto biblická udalosť a jej odraz na vzťah človeka k prírodnému a životnému
prostrediu je pre nás kresťanov veľkou výzvou zaujať zodpovedný postoj aspoň k tým
druhom znečisťovania a devastácie prírodného a životného prostredia, ktoré sa dajú
odstraňovať na úrovni našich farností. Jednou z problematík sú aj odpady – ich produkcia,
triedenie a výskyt vo voľnom prostredí. Hierarchia aktivít každého zodpovedného
kresťana v súvislosti s odpadmi by sa mala riadiť nasledovnou postupnosťou:
Predchádzať vzniku odpadov
Znovu využívať a opravovať čo je ešte použiteľné
Separovať (triediť) odpad, ktorý nám doma, vo farnosti vzniká
Kompostovať bioodpad
Odstraňovať odpady z prostredia, kde nepatria
Preto Environmentálna subkomisia KBS vyzýva všetky farnosti Katolíckej cirkvi
obidvoch obradov na Slovensku, rôzne kresťanské hnutia a najmä mládežnícke
kresťanské spoločenstvá k aktívnemu prístupu pri ochrane Božej prírody a životného
prostredia aj prostredníctvom organizovania zberu odpadu voľne rozhádzaného po
prírode, v okolí obcí a miest, popri miestnych potokoch a samozrejme tiež v okolí našich
chrámov, kaplniek, fár a cintorínov. Odvoz zozbieraného odpadu treba vopred dojednať
s miestnou samosprávou.
Boh stvoril prírodu tak, že v nej nevzniká žiaden odpad a preto našou povinnosťou by
mala byť snaha sa k tomuto obrazu neustále približovať. Pán Ježiš radikálne vyčistil
jeruzalemský chrám od všetkého, čo ho znečisťovalo a znesväcovalo. A preto kresťania,
ktorí sa k nemu hlásia, musia byť prví, ktorí priložia ruku k dielu nezaťažovaním
stvorenstva zbytočnými odpadmi, ako aj na očistenie chrámu Božej prírody, ktorý bol
posvätený čistotou a poriadkom od svojho Stvoriteľa.
Svätý Otec Benedikt XVI. v homílii na Turíce v Bazilike Svätého Petra varoval pred
morálnym znečisťovaním, ktoré našu spoločnosť ohrozuje rovnako, ako znečistenie
životného prostredia.
Subkomisia KBS prosí správcov farností, aby podporili túto aktivitu vo svojej farnosti
a našli farníkov, najmä mládež, ktorá by vykonala tento zber, o čom nech podajú cez
svojich okresných dekanov informáciu svojim otcom biskupom.
Pre túto ušľachtilú aktivitu pri ochrane Božieho stvorenstva na Slovensku vyprosujeme
pre všetkých, ktorí sa jej zúčastnia hojnosť Božieho požehnania.
V Prešove 5.6.2009,
Mons. Ján Babjak SJ, predseda Environmentálnej subkomisie a všetci jej členovia

6. MANŽELSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Na náš metropolitný súd ročne prichádza okolo 150 nových podaní týkajúcich sa
neplatnosti manželstva. Žiaľ, skoro všetky sú opodstatnené. Na niektoré z nich sa
podpísala aj nedbalosť zo strany kňaza. Preto naliehavo žiadame dp. farárov a všetkých,
ktorí sa podieľajú na príprave snúbencov a rozhodujú o ich sobáši, aby k tejto svojej úlohe
pristupovali zodpovedne a svedomito.
Na druhej strane je povinnosťou duchovného správcu starať sa aj o duchovné dobro
veriacich, ktorým sa cirkevne uzavreté manželstvo rozpadlo. Má sa o ich životnú situáciu
zaujímať a skúmať, či by sa im nedalo nejako pomôcť. Ak farár zistí, že existujú vážne
dôvody na vyhlásenie neplatnosti manželstva, má stránke poradiť, ako má ďalej
pokračovať. Na veriacich nemožno robiť nátlak, aby napadli platnosť svojho manželstva,
možno im to len poradiť. Ak s tým stránka súhlasí, potom ju má duchovný otec usmerniť,
ako treba ďalej postupovať. Vyhlásenie neplatnosti manželstva je totiž proces a má presne
stanovené kroky. Začína sa žalobným spisom a končí vynesením rozsudku alebo inými
spôsobmi, určenými právom. Stránke treba teda pomôcť napísať žalobný spis, čiže
žiadosť o vyhlásenie neplatnosti manželstva. Nie je správna formulácia: „žiadosť
o posúdenie platnosti manželstva“. Stránka má žiadať o vyhlásenie neplatnosti manželstva
a má uviesť dôvody – tituly, na základe ktorých tvrdí, že manželstvo je neplatné. Má
uviesť, ako chce dokazovať to, čo tvrdí – uviesť mená a adresy svedkov, pripojiť doklady,
prípadne zdravotnú dokumentáciu.
Duchovný správca má stránke pomôcť hlavne formulovať kánonický dôvod, čiže titul
neplatnosti manželstva. V prílohe je vzor Žiadosti o vyhlásenie neplatnosti manželstva.

