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Drahý otec arcibiskup Bernard,
otec biskup Marek,
bratia kňazi,
farské spoločenstvá našej arcidiecézy,

srdečne Vás pozdravujem a obraciam sa na Vás v čase, kedy naša arcidiecéza Spoleto-Norcia a jej 
farnosti boli a sú postihnuté silným zemetrasením. Obraciam sa na Vás v čase adventu,
v období radostného očakávania príchodu nášho Pána, ktorý zjavuje svetu Božiu tvár, jeho 
pokoj a milosrdenstvo.
Obraciam sa na svoju rodnú arcidiecézu Košice, partikulárnu Cirkev, v ktorej sa zrodilo a do-
zrelo moje kňazské povolanie, a ktorá ma vyslala ako misionára do malebnej časti Talianska, do 
Spoleta v Umbrii.
Tento kraj dal svetu nádherné vzory kresťanstva akými sú svätí Benedikt a Školastika, ale aj svätý 
Spoleta v Umbrii.
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František a svätá Klára, či svätá Rita a mnoho ďalších, možno menej známych, svätcov. Silné ze-
metrasenie v nedeľu 30. októbra 2016 o 7.40 hodine ráno spôsobilo veľkú ranu a jazvu v srdciach 
našich ľudí. Zábery zničenej baziliky svätého Benedikta, ale aj konkatedrály Santa MariaArgen-
teav Norcii obleteli celý svet. Veľkú bolesť to prinieslo aj mne, pretože práve v tejto katedrále som 
prijal sviatosť diakonátu a týmto aj svoje zasvätenie do služby Cirkvi.
Určite najväčšie škody a následky spôsobilo toto zemetrasenie v jeho epicentre, ktorým bolo 
mesto
Norcia, ale vážne poškodenia, hlavne kostolov, máme v celej nasej arcidiecéze. Čaká nás obdobie 
obnovy, ktoré bude zaiste dlhým obdobím čakania a neistoty, a ktoré potrvá desaťročia.
A s určitosťou sa dá už teraz povedať, že nie všetkým sa dostane potrebnej pomoci, aby mohli 
znova začať svoj každodenný život. Som správcom troch farností a mám vo svojej správe ešte 3 
kostoly, ktoré čakajú na nejakú pomoc, aj keď už takmer nereálnu, keďže boli postihnuté zeme-
trasením ešte v septembri v roku 1997.
Svätý apoštol Pavol vo svojom druhom liste Korinťanom (2Kor 8,1-9) píše o zaslaní pomoci pre 
Cirkev v Jeruzaleme práve od tých, od ktorých sa to vôbec nečakalo. Pavol chváli Cirkev v Ma-
cedónsku za ich štedrosť, že pomohli, hoci sami mali toho asi najmenej.
Touto cestou sa aj ja obraciam na moju rodnú krajinu s nádejou, že môže hoc len symbolickou 
kvapkou dať príklad a pomoc tým, ktorí to sami nezvládnu. Známe mestá a pamiatky dostanú 
zaiste štátnu, či cirkevnú pomoc, tiež podporu Európskej únie, alebo ľahšie nájdu sponzorov. 
Vo svojej farnosti mám však aj dedin(k)y, ktoré majú len pár desiatok rodín a nie sú schopné 
samostatne obnoviť svoj kostolík.
Prečo práve obnova kostolov? Pretože sú miestom večnej nádeje, sú stredobodom každej ko-
munity a práve z jej centra by mala prúdiť sila a požehnanie do každodenných starostí našich 
rodín, našich detí a mládeže. Predovšetkým benediktínsky duch, teda duchovný odkaz svätého 
Benedikta, dal Európe v prvýchstoročiach kresťanstva túto obnovu a požehnanie.

Preto Vás aj v mene svojich veriacich prosím (ak to uznáte za vhodné) o finančnú pomoc vo 
forme mimoriadnej arcidiecéznej zbierky, aby sme mohli obnoviť aspoň jeden kostolík a tak dať 
ľuďom nielen symbolicky, ale aj konkrétne pocítiť znak jednoty Cirkvi po celom svete. Možno 
budeme takto inšpiráciou aj pre iných, a hádam aj svedkami obnovy našich spoločenstiev skrze 
tieto skutky lásky; obnovy, ktorú zakúsil aj svätý František, keď na začiatku svojho veľkolepého
a milostivého diela ochotne počúvol vnútorný hlas, ktorý mu hovoril: Choď a obnov môj kos-
tolík, moju Cirkev.

S pozdravom a s modlitbou požehnania všetkým Vám,

                                                      Daniel Jancusko, kňaz Košickej arcidiecézy, Spoleto, 20.11.2016

Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober vyhlásil mimoriadnu celodiecéznu zbier-
ku na pomoc talianskej diecéze Spoleto-Norcia. Zbierka sa uskutoční vo všetkých kostoloch 
arcidiecézy 22. januára 2017. 



Fara na ľade

Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili našej silvestrovskej akcie-
Fara na ľade. Fotografie z nej nájdete na farskom webe.
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Pozývame vás v utorok 17. januára 2017 na dekanátne večeradlo od 14.00 hod..
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, označovaný aj ako „Ekumenický týždeň“ prebieha 
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Vrchnáky pre Emmu: aj v roku 2017 pokračujeme v zbieraní vrchnákov z PET fliaš. Ďakujeme
Vám za vašu účasť na tejto zbierke, ktorá nielenže pomáha malému dieťaťu, ale zároveň touto 
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Pripravujeme:
Farský ples – 4.2.2017- prosíme, ak môžete a chcete, o podporu plesu tombolovými cenami.
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