20 ROKOV KOŠICKEJ EPARCHIE
1997 – 2017
Pred 20 rokmi, dňa 21. februára 1997, ustanovil pápež Ján Pavol II. bulou
Ecclesiales communitates Košický apoštolský exarchát. Na eparchiu ho
povýšil pápež Benedikt XVI. dňa 30. januára 2008 bulou Qui successimus.
Dekrétmi č. 78/94 a č. 3/97 Kongregácia pre východné cirkvi oznámila, že
Svätý Otec Ján Pavol II. ustanovil nový apoštolský exarchát pre veriacich
byzantského obradu so sídlom v Košiciach a za prvého apoštolského exarchu vymenoval vladyku Milana Chautura, CSsR, doterajšieho pomocného
prešovského biskupa. Tento exarchát v zmysle ustanovujúceho dekrétu podlieha priamo Svätej stolici.
Územie exarchátu bolo vyčlenené z vtedy jedinej gréckokatolíckej eparchie
na území Slovenskej republiky so sídlom v Prešove. Teritoriálne zodpovedá
územiu Košického kraja a má rozlohu 6.753 km2. Zahŕňa územia Zemplína,
Abova a Spiša. Podľa sčítania ľudu v roku 2011 sa ku Gréckokatolíckej cirkvi hlásilo cca. 75.000 veriacich, čo zodpovedá 10% obyvateľstva tohto
územia.
Katedrálnym chrámom košického exarchu sa stal gréckokatolícky Chrám
Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Tu sa 2. marca 1997 vladyka
Milan Chautur, CSsR ujal svojho úradu apoštolského exarchu. Dňa 13. apríla 1997, za prítomnosti apoštolského nuncia v SR arcibiskupa Luigiho Dossenu a biskupov zo Slovenska i zahraničia, sa v katedrále konala slávnostná
intronizácia prvého exarchu, vladyku Milana Chautura, CSsR.
Patrónmi exarchátu sú sv. Cyril a Metod, ktorí boli vyhlásení dňa 5. júla
1997 na odpuste v Sečovciach. Takto sa Chrám apoštolom rovných sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach stal jedným z pútnických miest exarchátu. Ďalšími
pútnickými miestami sú mariánske pútnické miesto v Klokočove, Chrám
Svätého Ducha redemptoristov v Michalovciach a katedrála v Košiciach.
Budova exarchátu. Dňa 1. septembra 1997 bol posvätený dom pre dočasný
exarchátny úrad na Dominikánskom nám. 13 v Košiciach, ktorý fungoval až
do 4. septembra 2005, kedy bola posvätená novopostavená budova biskupského úradu na Dominikánskom nám. 2.
Povýšenie na eparchiu. Takmer presne po jedenástich rokoch od vyhlásenia Košického apoštolského exarchátu sa v pondelok 18. februára 2008
udiala v tejto mladej miestnej cirkvi ďalšia cirkevno-právna zmena. Za účasti J. Em. Kardinála Leonarda Sandriho, prefekta Kongregácie pre východné

cirkví bol košický exarchát povýšený na eparchiu a vladyka Milan Chautur uvedený do úradu prvého košického eparchu. Súčasne bola Košická
eparchia spolu s Bratislavskou eparchiou začlenené do prešovskej gréckokatolíckej metropolie sui iuris. Toto nové hierarchické usporiadanie Gréckokatolíckej cirkvi sa udialo z vôle Svätého Otca Benedikta XVI., ktorý apoštolskou konštitúciou Qui successimus z 30. januára 2008 rozhodol pozdvihnúť
Košický exarchát na stupeň samostatnej eparchie a osobitným dekrétom ju
zveril pastierskej starostlivosti vladykovi Milanovi Chauturovi.
Symbolika erbu. Úmyslom pri tvorbe erbu bolo vyjadriť kresťanskosť, katolicitu a mariánsku úctu. Mocnú ochranu presv. Bohorodičky vyjadruje
modrá farba pozadia erbu, ktorá spolu s tromi hviezdami predstavuje Máriin
ochranný plášť, rozprestretý nad celým svetom. Katolicita eparchie je znázornená bielo-žltou pápežskou zástavou, spustenou z hornej časti erbu. Cyrilometodskú tradícia a súčasne aj patrónov eparchie vyjadrujú písmená
K a M, začiatočné písmená staroslovienskych mien Kyril a Metodij. Grécky
červený kríž uprostred erbu zobrazuje Krista, ktorý je centrom a jadrom,
z ktorého prúdia všetky milosti, potrebné pre život. Biskupská mitra nad
erbom zobrazuje hierarchickosť a apoštolskú starostlivosť v osobe košického eparchu.
Životopis vladyku Milana Chautura
Vladyka Milan Chautur sa narodil 4. septembra 1957 v Snine. Detstvo prežil
v dnes už nejestvujúcej rusínskej obci Veľká Poľana. Študoval na gymnáziu
v Humennom a už počas stredoškolského štúdiá v roku 1974 zložil prvé
rehoľné sľuby v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov).
Po maturite bol prijatý na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal z rúk križevackého eparchu Dr. Joachima Segediho dňa 14. júna 1981 v Prešove. Po vysviacke spravoval farnosť Borov
a Kalinov. Počas výkonu základnej vojenskej služby v rokoch 1982-1984 v
Strašiciach a Lounách v Čechách účinne pôsobil medzi vojakmi ako kňaz.
Po absolvovaní základnej vojenskej služby pôsobil vo farnostiach Medzilaborce (1984-85), Šmigovec (1985-89), Porúbka (1989-92). Pre svoju aktívnu pastoračnú činnosť s mládežou bol v pozornosti Štátnej bezpečnosti. Dňa
1. júla 1990 bol zvolený za viceprovinciála kongregácie redemptoristov so
sídlom v Michalovciach. O dva roky na to ho 11. januára 1992 Svätý Otec
Ján Pavol II. menoval za titulárneho biskupa kresimenského a pomocného
prešovského biskupa. Biskupskú vysviacku prijal 29. februára 1992 v Mestskej hale v Prešove z rúk prešovského sídelného biskupa Mons. Jána Hirku.
V tom čase bol najmladším biskupom Katolíckej cirkvi. Päť rokov sa ako

pomocný prešovský biskup venoval najmä pastorácii mládeže. Dňa 21.
februára 1997 bol Mons. Milan Chautur Svätým Otcom Jánom Pavlom
II. menovaný za apoštolského exarchu, o 11 rokov neskôr sa stáva prvým
košickým eparchom. V rámci Konferencie biskupov Slovenska vedie
vladyka Milan Chautur Radu pre rodinu a Radu pre inštitúty zasväteného
života a spoločnosti apoštolského života.
Na mnohaja i blahaja lita vladyko!
















Viete, že ...
25. júna 2017 budeme sláviť odpustovú slávnosť a budeme ďakovať za
20 rokov našej farnosti a nášho farského spoločenstva. Poďakujeme spoločnou archijerejskou sv. liturgiou o 10.00.
Každý utorok po večernej liturgii je biblická škola.
Každý štvrtok večer o 19.30 sa hrá futbal na ZŠ Bernolákova č. 18.
Štvrtky v našom chráme od 15.00 je vystavená Najsvätejšia Eucharistia
k tichej adorácii. Štvrtky o 8.30 sú v našom chráme modlitby matiek.
Ďakujem všetkým darcom na sviatočnú výzdobu a všetkým, ktorí pomáhali pri upratovaní chrámu a príprave na sviatky.
Kontakt na kňazov: tel. fara: 055/6421 712; o. Jozef 0911/711 322; o.
Vojtech 0904/738134; o. Pavol 0905/649 335;
web: www.kezapad.grkatke.sk;
Farský e-mail: ke.zapad@grkatke.sk ;
Slávnosť 1. sv. prijímania bude v nedeľu 7. mája 2017 o 10.00 hod.
Večerné liturgie v týždni od pondelka do piatka sú celoročne o 17.00
hod.
Vo farnosti putuje po rodinách ikona klokočovskej Bohorodičky, prosíme rodiny, aby sa zapojili do reťaze farskej modlitby za rodiny.
Od januára 2017 vo farnosti je ružencové spoločenstvo, prosíme, ak by
ste sa chceli zapojiť do tejto modlitny sv. ruženca formou ruže, prihláste
sa prosím u otcov duchovných.
2% zo svojich daní môžete darovať našej farnosti cez OZ Peter a Pavol,
tlačivá s údajmi sú v cerkvi a na našom webe. PBZ
Každoročná farská púť do Medžugoria bude od 25. augusta do 1. septembra 2017. Srdečne pozývame.
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Christos voskrese!
Niekedy zažívame pokojné chvíle so známymi a priateľmi, v kruhu
rodiny. Jednoducho sa dobre cítime. Nič mimoriadne nerobíme, možno iba
tak spomíname na detstvo, na mladosť a vynárajú sa nám rôzne zážitky.
Zasmejeme sa, zaspomíname, poplačeme si od radosti alebo zo smútku.
Sviatky Vzkriesenia v sebe nesú spomínanie. Spomíname na Ježišovu
pamiatku. Toto nám prikázal pri Poslednej večeri, keď premenil chlieb na
svoje TELO a víno na svoju KRV, dávajúc svojim, učeníkom, aby jedli
a pili. Potom im povedal a prikázal: „TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU!“ (Lk 22,19) Teda aj my, keď slávime tieto sviatky, tak si na všetko
spomíname. Pripomíname si na Veľký štvrtok ustanovenie Najsvätejšej Eucharistie a sviatosti kňazstva. Veľký piatok je spomienkou na Ježišovo umučenie a smrť na kríži. Pri veľkej večierni vkladáme plaštenicu do hrobu
a uctievame si ju. Počas soboty v tichosti prichádzame do chrámu, ktorý
predstavuje Kristov hrob, aby sme adorovali tieto udalosti cez tichú modlitbu. Ďakujeme za túto veľkú obetu. Vo veľkonočné ráno spievame radostné
„Christos voskrese iz mertvych...“ Sviatky Paschy sú sviatkami spomienky
na veľké Božie diela, ktoré pre nás Boh vykonal. Nie je to iba historická
spomienka, ktorá s dneškom nemá žiaden súvis. Práve naopak. Spomínajúc
si na Ježišovu smrť a vzkriesenie, ďakujeme Bohu za záchranu nášho života.
Veď pri Poslednej večeri aj nám Ježiš dal za pokrm svoje Telo a Krv. Veď
na kríži Ježiš zaplatil a zadosťučinil aj za naše hriechy a otvoril prúd Božieho milosrdenstva. Počas celého veľkonočného času ďakujeme Bohu za život
slobodných Božích detí aj za život večný, pre ktorý nás Ježiš povoláva. Preto sviatky, pred ktorými stojíme, sú aj našimi sviatkami. V týchto sviatkoch
Boh – Ježiš vyhráva boj o záchranu ľudstva aj o záchranu každého z nás. Sú
to sviatky našej spásy, sú to sviatky vzdávania vďaky za všetko, čo Boh pre
nás vykonal skrze svojho syna Ježiša Krista.
Prajem všetkým požehnané sviatky Ježišovho vzkriesenia!
o. Jozef

