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Podhradová

Bankov volá nie len k rekreácii
našťastie tomu tak nie je, a nám sa ponúka
možnosť počas prechádzky lesom sadnúť si
na lavičku pred kaplnku a poďakovať
Pánovi za chvíľu, ktorú prežívam. A nie len
poďakovať, ale povedať čokoľvek, čo si
svojim životom nesiem.
Bez Eucharistie sa i kostol alebo kaplnka
stávajú len peknými budovami. Na Bankove
to tak nie je. Každú nedeľu, či prší, či fúka
vietor, či je horúco, či mrzne, konajú sa tam
sv. omše, ktoré posväcujú nás, veriacich, ale
aj toto malebné miesto, kde môžeme
nachvíľu odísť z ruchu mesta.
Nedeľa 14. augusta bude predsa len niečím
výnimočnejšia, ako všetky ostatné. Je to
nedeľa pred sviatkom Nanebovzatia Panny
Márie, kedy sa v tejto kaplnke koná odpust.
Pomenovanie „odpust“ značí, že je to
slávnosť, kde si veriaci uvedomujú Božiu
blahosklonnosť k človeku. Pri oslave
patróna farnosti, alebo konkrétneho kostola
a kaplnky, Cirkev z pokladu milostí
štedrejším priehrštím udeľuje duchovné
dary pre dobro veriacich, napríklad
odpustenie trestov za hriechy. V nedeľu 14.
augusta sa takýmto milostivým miestom
stane práve kaplnka na Bankove. Tam sa
nám ponúkajú rôzne milosti, ktoré
potrebujeme a vypočúvajú modlitby, ktoré
v srdci nosíme. 
Skúsme si urobiť túto nedeľu inou, ako
ostatné. Príďme navštíviť toto miesto s
modlitbou v srdci a spevom na perách.
Oslávme odpust Nanebovzatej Panny Márie,
ktorý sa koná od nás na dosah ruky, a
prosme o príhovor našu Nebeskú matku,
aby sme i my mohli byť raz prijatí do
nebeskej radosti skrze Božie milosti.

Kaplán Michal

Ruch veľkomesta, množstvo áut, horúčavy a
prehriaté byty... Každý aspoň nachvíľu s
radosťou opustí toto prostredie a hľadá
pokoj a ticho. Boh obdaril našu krajinu
krásnou prírodou, malebnými zákutiami a
nádhernými miestami, kde nachádzame
pokoj, relax a pookriatie na tele i na duši.
Tatry, Slovenský raj, Slovenský kras,
Slanské vrchy, Pieniny, Poloniny... A to je
iba zlomok z toho, čo nám naše Slovensko
ponúka. Ale keď chceme aspoň nachvíľu
opustiť ruch mesta, nemusíme ísť ďaleko. 
Pre každého Košičana je známa oblasť
Bankova. Krásna príroda blízko mesta,
zveľadená prácou a starostlivosťou človeka
ponúka priestor na oddych. No Bankov je
viac ako iba cyklochodníčky, miesto na
opekanie, možnosť dať si dobré pivko v
tieni stromov. Je viac ako len miesto na
upokojujúcu prechádzku pomedzi stromy.
Ponúka nám ešte jedno miesto, ktoré pôsobí
na prvý pohľad obyčajne, ale ukrýva v sebe
veľký poklad. Krásna malebná kaplnka
zasvätená Nanebovzatej Panne Márii.
Táto kaplnka predstavuje miesto, kde sa
stretáva človek a Boh. Pripomína nám, že aj
oddych je Boží dar a nemáme na Neho
zabúdať, aj keď relaxujeme. Už od roku
1903 pripomína všetkým návštevníkom a
rekreantom, že od viery nemožno
oddýchnuť, nemožno si povedať: „Pane
Bože, teraz si dám od teba pauzu a potom
neskôr sa zasa vrátim.“ Popravde, v roku
1903 dostali Košičania skvelý nápad, ktorý
my môžeme aj po vyše 100 rokoch
zúžitkovať. Vniesli kúsok duchovna do
chrámu Božieho stvorenstva. 
Vieme, že história kaplnky nebola vždy
ľahká. Po druhej sv. vojne, za čias
komunizmu chátrala, ostala opustená. Dnes 

Podhradová
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Rozpis svätých omší,   19. nedeľa cez rok

Sv. Dominika, 
kňaza

Sviatok
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+ Ondrej, Mária, 
Viera a Helena

+ Michal (10. Výročie)

+ Juraj, Anna, Michal
+ z rod. Staškovej a Krišovej

Sv. Terézie Benedikty od 
Kríža, panny a mučenice, 

patrónky Európy

ZBP pre Martinu s rodinou

9:00

ZBP pre rodinu 
Tomáša a Mareka

+ Alžbeta

+ Anna

ZBP pre Jána (70 rokov)

Za odvrátenie epidémie a vojny

Sviatok

Spomienka

Sv. Vavrinca, diakona 
a mučeníka

Sv. Kláry, panny

+ Emil

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
Horný Bankov – 

Odpust Nanebovzatia
 

Panny Márie



Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť  

a pastoračné centrum!
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               V septembri, ako pravidelne
každý rok, začíname prípravu detí na
prvé prijatie Eucharistie. Eucharistia je
jedna z troch iniciačných sviatostí, ktorá
vovádza do plnosti duchovného života.
Je to Telo a Krv samotného Pána Ježiša,
ktorý prijímame nie len fyzicky, ale
najmä duchovne. Eucharistia, ako každá
sviatosť, má svoje účinky: 
Spôsobuje v človekovi spojenie s Kristom -
zjednotenie s ním.
Zjednocuje veriacich.
Zachováva, zveľaďuje a obnovuje život
milosti prijatý v krste.
Posilňuje lásku a silu vôle a chráni od
ťažkých hriechov.
Posilňuje čnosti a dary Ducha Svätého.
Odlučuje od hriechu.
Zotiera všedné hriechy a dočasné tresty za
hriechy.
Posilňuje lásku, ktorá v každodennom
živote má sklon slabnúť.
Chráni pred budúcimi smrteľnými
hriechmi.
Spôsobuje duchovnú radosť a je zárodkom
budúceho vzkriesenia a slávy.

Rodičia už pri krste sľubujú, že svoje deti
budú vychovávať vo viere a k tejto
výchove patrí aj starosť o to, aby deti
mali všetky potrebné sviatosti.
Povzbudzujem všetkých rodičov, aby
dbali nie len na hmotné dobrá svojich
detí, ale i na tie duchovné. Prejavujme
záujem o život vo farnosti a o možnosti,
ktoré sa nám ponúkajú. Preto aj my v
našej farnosti ponúkame možnosť
prihlásiť deti na prípravu prvého svätého
prijímania do 15. augusta 2022.
Prihlášku nájdete na farskej webovej
stránke, alebo si ju v tlačenej forme
môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola.
Prihlášku je potrebné odovzdať v
sakristii kostola. Prípravu začneme
prvým spoločným stretnutím rodičov a
detí v stredu 7. septembra 2022 o 17:15
vo farskom kostole. Prvá detská sv. omša
bude v tú istú stredu o 18:00. Prosím,
nenechávajte si to na poslednú chvíľu
alebo až niekedy na september. Nech aj
tento záujem je obrazom toho, že farská
rodina nie je pre nás niečím cudzím, a že
sme jej členmi.

Kaplán Michal

Adorácia bude v pondelok, utorok, stredu a piatok od 17:00, vo štvrtok od 18:30 do
19:00.
Spovedanie pondelok, utorok, streda a piatok od 17:00, vo štvrtok a sobotu od 17:30.
Farská kancelária je v mesiaci august otvorená po sv. omši.
Dňa 14.8. bude odpustová slávnosť v kaplnke na Bankove o 14:15.
Dňa 20.8. (sobota) bude farská celodenná poklona. Zoznam na adoráciu nájdete na
nástenke. Môžete sa postupne zapisovať na konkrétny čas už od dneška.
Ohlášky: Pavol Tóth a Michalela Maruchničová sa ohlasujú druhý krát. Zahrňme
týchto snúbencov do svojich modlitieb.  

Farské oznamy

Milodary
Na strechu kostola: bohuznámi: 100 a 500€ . Na potreby kostola: bohuznáma 100 € .
Na Pastoračné centrum: bohuznáma 20 €. Na opravu harmónia : bohuznámi 50€ .

Sv. omša za zosnulých

V dnešnú nedeľu slávime sv. omšu v kaplnke sv. Rozálie za zosnulých farníkov, za
pochovaných na cintoríne sv. Rozálie, ako aj za tých, na ktorých si prítomní počas

sv. omše spomenú. 
Zvlášť sa modlime za zosnulých v poslednom mesiaci: Michal Pollák (90), Lívia

Kammel Moriová (85), Irena Rapčáková (94), Jozef Rigda (68), Anna Cescická (95),
Veronika Hudáková (75), Lýdia Ondrušová (92), Juraj Hrubý (81), Marta

Krähenbielová (77), Tibor Kužel (87), Alžbeta Turnská (98), Vladimír Janočko (72),
Irena Miková (69), Juraj Hrubý (81), Alžbeta Nagyová (90), Mária Funcziková (70).

Príprava na prijatie Eucharistie
Sviatok sv. Dominika

Sestry dominikánky z Konventu Krista
Kráľa vás srdečne pozývajú na oslavu v
predvečer sviatku sv. Dominika, ktorá
bude v Kostole Krista Kráľa v nedeľu 7.
augusta 2022. Program začne o 18.00
hod modlitbou vešpier a po nej bude
spoločné agapé a večerné kino na dvore
za kostolom.

Konferencia Krása ženy - 
Mária Magdaléna

Chcete nanovo odkryť, čo to znamená
byť ženou? Chcete sa dozvedieť, čo si o
tom myslí Boh? Konferencia ponúka
možnosť zastaviť sa, nabiť baterky,
usporiadať vzťahy, odhaliť falošný
pohľad na seba a mnoho iných vecí.
Kurz je pre ženy v každom veku (18+) a
v každom stave. Termín: 25.-27. august
2022, miesto: M-Aréna, Švábska 22,
Prešov. Začiatok je vo štvrtok o 17:00
hod (začíname sv. omšou), koniec je v
sobotu o 16:00 hod. Konferenčný
poplatok: 20€/10€ študentky, poplatok
za stravu: 20€ (2x večera, 2x obed).
Nocľah a raňajky nezabezpečujeme. Je
potrebné si doniesť: Sväté písmo, pero a
zápisník. V prípade nejasností a otázok
píšte na zeny@maranathapo.sk. 

Prihlasovanie a viac info na
maranathapo.sk.

 
Letná biblická škola

V Duchovnom centre Dom Xaver v
Badíne sa v dňoch 24.-28.08.2022 bude
konať Letná biblická škola s témou
Púštne šomrania – Cestou do zasľúbenej
zeme (Ex 15 – 19; Nm 11 – 21).
Prednáša doc. SSD Blažej F. Štrba z
Katedry biblických vied na Teologickom
inštitúte Rímskokatolíckej
Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave.
Poplatok: 130€ (v cene je zahrnuté
ubytovanie, plná penzia, potrebné
materiály).

Letná tomistická škola
Všetkých mladých od 18 rokov
pozývame 22.-28.08.2022 na Pustý Dvor
– Ábelovú na ďalší ročník Letnej
tomistickej školy. Témou bude Svätosť a
vojna: Od prirodzeného boja k
nadprirodzenému. Žijeme v nepokojnej
dobe. Ako reagovať zoči-voči zlu? Čo
hovorí Sväté písmo a Tradícia Cirkvi?
Aký postoj zaujal sv. Tomáš Akvinský k
problému vojny a zla vôbec?
Prihlasovanie a viac info tu:
dominikani.sk.

Mohlo by vás zaujímať


