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(dokončenie z 1 strany ) kňazskú službu zanechali 35 kňazi. Je rovnako poľutovaniahodné, že sa veľmi zmenšil počet seminaristov oproti rokom začiatku v mojej biskupskej službe.“
Mons. Alojz Tkáč je nositeľom Janského zlatej plakety, Briliantovej plakety. Od roku
1995 je aktívne zapojený do projektu adopcie detí na diaľku, bol Veľkým kancelárom Katolíckej unoverzity v Ružomberku, vykonal niekoľko zahraničných ciest do
USA či Nemecka. Radostnou chvíľou bolo dokončenie svätyne Dómu a osadenie
pevného oltára v roku 1994. Za finančnej pomoci Kirche in Not, Renovabis, zbierok
veriacich a omšových štipendií kňazov bol vybudovaný Diecézny kňazský domov
Františka Majocha vo Veľkom Šariši, ktorý už v dnešných časoch reálne posluhuje
svojou paliatívnou starostlivosťou kňazom chorým, či na dôchodku. Svoju dôležitú
činnosť obnovila Arcidiecézna katolícka charita, vytvorila sa sieť cirkevných škôl. Pri
návšteve sv. Jána Pavla II. boli za svätých v roku 1995 vyhlásení Traja košickí mučeníci, ktorí majú svoje miesto v zrenovovanom oltári v katedrále. Za štvrťročie
v biskupskej službe bolo zriadených 37 nových farností, postavených
a konsekrovaných 135 kostolov, opravených a konsekrovaných 190. „V diecéze bol
farský kostol sv. Mikuláša v Prešove povýšený na konkatedrálu, a farské kostoly
v Bardejove a Vranove dostali tituly „bazilika minor. Viaceré kostoly dostali titul diecézne svätyne.“
Na záver „prorocké slová“ vyslovené v príhovore v roku 1997: „I keď sme
v nezávideniahodnej situácii, verím, že príde čas, kedy naša spoločnosť ozdravie.
Toto obdobie, dnešok, je pre nás očistcom a my musíme cezeň prejsť. Raz budeme
žiť v sociálnej istote! Naše Slovensko bude krajinou pokoja a istoty! Na našich mladých sa budú vzťahovať slová Jána Pavla II.: „Vy, mládež tejto krajiny, ste novou úrodou na Božom poli. Aby sa tak stalo, my všetci, občania, veriaci, musíme mať voči sebe vysoké morálne požiadavky – odmietame lož a nepravdu, zlomyseľnosť
a zákernosť, závisť, hnev, podvod a korupciu. Zároveň
sa dožadujeme, aby vysoké morálne kvality mali verejní
činitelia v rozličných oblastiach verejného života.“

Vaša Exelencia, za všetko, čo ste urobili pre našu arcidiecézu, za Vaše svedectvo viery, za Vašu otvorenosť
Vám ďakujeme a vyprosujeme ešte mnoho Božích milostí.
Kňazi a veriaci farnosti sv. Alžbety.
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25 rokov v biskupskej službe - Praedicare, sanctificare, regere
Mons. Alojz Tkáč sa narodil 2. marca 1934 v dedinke Ohradzany pri Humennom.
Po ukončení ZŠ a úspešnej maturite viedli jeho cesty do Bratislavy, kde študoval najskôr na Filozofickej fakulte UK, aby o dva roky neskôr síce v štúdiách pokračoval, ale
už na inej fakulte, teologickej. V ťažkých časoch komunistickej totality bolo veľkou
radosťou pre mladého človeka i jeho najbližších prežívať radosť z kňazskej vysviacky
25. júna 1961. Svätiteľom Alojza Tkáča bol biskup Ambróz Lazík. Prvé kňazské skúsenosti získaval Alojz Tkáč na prvej kaplánke v Zborove, aby znova po dvoch rokoch
nastúpil na vojenskú službu. V roku 1964 bol menovaný za archivára biskupského
úradu v Košiciach. Túto službu vykonával až do roku 1975, kedy aj pre otvorenú
kritiku totalitnej moci, mu bol odobraný štátny súhlas. V tzv. cibuľkových zoznamoch bol evidovaný ako nepriateľská osoba štátu pod krycím menom archivár. Až
v roku 1983 mohol znovu vykonávať kňazskú službu ako správca farnosti
v Červenici, odkiaľ si ho Pán v roku 1990, po revolúcii, 14. februára vybral do úradu
apoštolského administrátora a takmer presne o mesiac bol vysvätený za diecézneho
biskupa na zaplnenom štadióne všešportového areálu. Tu sa začína písať obdobie
25 rokov v biskupskej službe, o ktorej sám Alojz Tkáč s odstupom času píše: „S Božou pomocou, v spolupráci s biskupmi Bernardom a Stanislavom, s kňazmi
a s pomocou veriacich, dobrodincov z domova i zahraničia, rehoľných bratov
i sestier, sa všetko urobilo, odohralo. Ja som len neprekážal, nezakazoval som dobré
návrhy, vždy som si nechal poradiť.“ 31. marca bol Alojz Tkáč menovaný za arcibiskupa–metropolitu.
Keďže situácia v budovách, akými boli kňazský seminár na Spiši, či neskôr
v Košiciach, napokon aj samotná budova biskupského úradu, bola veľmi zlá, štát
ich vrátil Cirkvi v dezolátnom stave, pustil sa nový diecézny biskup do ich opráv.
„Zaujímavosťou je, že prví novosvätenci z úplného seminára boli vysvätení presne po
50. rokoch od likvidácie kňazských seminárov a Teologických inštitútov. Za celých
25 rokov bolo vysvätených 360 kňazov nielen pre potreby Košickej arcidiecézy, ale aj
univerzálnej Cirkvi. Jednou z najväčších bolestí v službe biskupa je „žiaľ to, že
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

16.3. (pondelok)

féria

17.3. (utorok)

féria

18.3. (streda)

féria

19.3. (štvrtok)

sv. Jozef, slávnosť

20.3. (piatok)

féria

21.3. (sobota)

féria

22.3. (nedeľa)

5. pôstna nedeľa

3. pôstna nedeľa
1. čítanie: 2 Krn 36, 14-16. 19-23. Vyhnanstvom a vyslobodením ľudu Pán ukázal svoj
hnev i milosrdenstvo.
Ž 137, 1-6 Resp.: Pane, chcem stále pamätať na teba.
2. čítanie: Ef 2, 4-10. Mŕtvi pre hriechy,
milosťou ste spasení.
Evanjelium: Jn 3, 14-21 Boh tak miloval
svet, že dal svojho jednorodeného Syna...

Odchod autobusu bude v sobotu, 21. marca o 8.30 hod. z Alžbetinej ulice (pred
OTP banka). Účastnícky poplatok za púť je 6 €. Program: zakončenie deviatnika a
sv. omša v bazilike, prehliadka baziliky, hradu, voľný program.
Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach organizuje v
dňoch 29. a 30. apríla 2015 III. ročník Medzinárodnej prehliadky záujmovej umeleckej činnosti cirkevných škôl. Prihlášky zasielajte do 30. marca 2015 na adresu: prehliadka.kspgs@gmail.com.

OZNAMY
Dóm sv. Alžbety
V nedeľu, 15. marca (4.pôstna nedeľa), pri sv. omši o 10.30 hod. v Dóme sv. Alžbety, budeme spoločne, aj za účasti J. E. Mons. Bernarda Bobera, ďakovať za 25 rokov
biskupskej služby J.E. Mons. Alojza Tkáča. Súčasťou tejto slávnosti bude aj uvedenie
nášho dekana—farára Mons. Františka Šándora do Kapituly kanonikov. Na túto
slávnosť Vás srdečne pozývame.
Na 4. pôstnu nedeľu bude sv. omšu o 15.00 hod. v Dóme sv. Alžbety celebrovať
prof. Peter Zubko, ktorý v rámci homílie prednesie ďalšie pôstne zamyslenie „Boh
tak miloval (Jn 3, 16). Pred sv. omšou o 14.45 hod. sa pomodlíme Korunku Božieho
milosrdenstva a po sv. omši Vás pozývame na nedeľné vešpery.
Sv. omše na slávnosť sv. Jozefa budú ako vo všedný deň.
Na budúci týždeň v noci z 28. na 29. marca sa mení čas. O 02 hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03 hod. letného času.
V piatok, 20. marca je 11. výročie biskupskej vysviacky Mons. Stanislava Stolárika,
Košického pomocného biskupa.

Farská púť do Sarospataku, 21. marec
Od piatka, 13. marca, sa začneme pred večernou sv. omšou v rámci duchovnej prípravy na farskú púť do Sarospataku o 17.45 hod. modliť v Dóme sv. Alžbety deviatnik ku cti patrónky našej katedrály a mesta.

Bratia bosí karmelitáni pozývajú v dňoch 20.–22. marca na duchovnú obnovu o
rozoznávaní povolania „Nájdi svoju cestu... A objav ticho Karmelu.“ Info: tč.
0948919700.

