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Bankov žil odpustom
a verní Kristovi a Evanjeliu. A hoc sa naša
pozemská púť s najvyššou
pravdepodobnosťou skončí fyzickou
smrťou, mali by sme dbať o to, aby sme po
nej vstúpili do večného duchovného
života.
Na odpuste sa v toto krásne slnečné
poobedie zišlo vyše stovky veriacich –
rodinky s deťmi, mládež, stredná i staršia
generácia, veriaci z našej farnosti, ale i z
okolitých častí mesta. Mnohí prichádzajú
na toto miesto práve v tento čas odpustu,
keďže v rámci Košíc sú len dva kostoly
zasvätené nanebovzatiu Panny Márie –
kostol Dominikánov a táto naša kaplnka.
Srdečne pozývame všetkých k návšteve
tohto miesta, možno počas najbližšej
nedeľnej prechádzky Bankovom. Či už na
tichú modlitbu pred kaplnkou alebo, počas
celého roka, aj na svätú omšu, ktorú
duchovní otcovia našej farnosti slúžia v
nedele vždy o 14.15 hod.

Michal Planeta, Monika Nigutová

V nedeľu 14. augusta 2022 sme v našej
farnosti slávili odpustovú slávnosť pri
príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny
Márie, a to v našej kaplnke na Hornom
Bankove. Je zasvätená práve tomuto
mariánskemu sviatku a slúžia sa v nej
pravidelné nedeľné sväté omše, na ktoré
prichádza mnoho veriacich nielen z našej
farnosti, ale z celých Košíc. 
Odpustovú slávnosť celebroval páter
František Kovaľ, SJ, predstavený komunity
jezuitov v Košiciach. V kázni sa nám snažil
priblížiť históriu teologického výkladu
tejto udalosti. Najmä na Východe
pretrvával v ranej Cirkvi názor, že Panna
Mária neukončila svoj pozemský život
smrťou, ale usnula a v spánku bola vzatá
do neba, pretože telo uchránené od
hriechu bolo uchránené aj od smrti. Tiež
sme si vypočuli, že v Božích očiach sme
všetci krásni, preto by sme mali svoje
pozemské životy žiť najlepšie ako vieme 
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Aj v tomto roku konáme prosebnú púť k sv. Rozálii s úmyslom za odvrátenie
epidémie a ukončenie vojny, ochranu mesta Košice a jeho obyvateľov. 

Pozývame vás na slávenie otváracej sv. omše, trojdnia sv. Rozálie a odpustovej
slávnosti v deň jej sviatku.

Sv. Rozália, pustovníčka zo Sicílie je patrónkou proti moru a epidémiám. 
S naším mestom je spojená od roku 1715 kedy jej Košičania postavili kaplnku ako
poďakovanie za ukončenie moru v roku 1709. V čase pandémie koronavírusu boli 

v kaplnke natrvalo v septembri 2020 inštalované jej relikvie.

Prosebná púť k sv. Rozálii 
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Svätá Rozália, vzor modlitby a pokánia,
ty si z lásky k Bohu dala prednosť životu v samote

a ukázala si svetu,
že pôst a modlitba sú účinné zbrane proti každému zlu.

Mnoho ráz si svojím orodovaním u Boha
pomohla ľudu sužovanému morom a epidémiami.

Chráň nás v tomto čase úzkosti
a vypros nám u Ježiša Krista

odvrátenie epidémie,
uzdravenie chorých,

posilu i ochranu pre tých, čo sa o nich starajú
a večný život pre zomrelých.

Vypros nám väčšiu lásku k modlitbe a úprimnému pokániu,
aby sme aj my dosiahli život medzi blaženými v nebi.

Amen.

 
Program:

Otváracia sv. omša
Streda (31.8.2022)

15:00 otváracia sv. omša, ktorú celebruje Mons. Filippo Sarullo, 
farár katedrály v Palerme (Sicília), kde sa uchovávajú ostatky sv. Rozálie
Hosť: Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovsko-košickej

pravoslávnej eparchie
 

Trojdnie sv. Rozálie:
Štvrtok, piatok (1.9.2022 – 2.9.2022)

15:15 modlitba sv. ruženca
16:00 sv. omša spojená s modlitbami za odvrátenie epidémie, 

uctenie relikvií sv. Rozálie.
Sobota (3.9.2022)

16:00 modlitba sv. ruženca
17:00 slávnostná sv. omša (spieva vokálny súbor Gregoriana)

18:00 kompletórium (súbor Gregoriana)
19:00 – 21:00 nočné bdenie s pustovníčkou pri Eucharistii (adorácia)

Odpustová slávnosť: 
Nedeľa (4.9.2022)

15:00 korunka k Božiemu milosrdenstvu
15:15 – odpustová sv. omša (s modlitbami aj za zosnulých) 

spieva zbor Cecília z Košickej katedrály
Požehnanie žiakov a školských tašiek.

Po sv. omši bude Eucharistický sprievod v areáli cintorína, 
požehnanie pútnikov, mesta a jeho obyvateľov.

Po skončení sprievodu vás pozývame na spoločné AGAPE a atrakcie pre deti..
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Prosebná púť k sv. Rozálii 

Mohlo by vás zaujímať

Modlitba k sv. Rozálii

Pane Ježišu, ktorý ako Dobrý pastier prebývaš medzi nami v Oltárnej sviatosti.
Prosíme ťa, zošli zo svätostánku hojné lúče svojej milosti na našich duchovných
pastierov. Udeľ im všetky milosti, ktoré potrebujú pre svoje i naše posvätenie.

Žehnaj ich, keď v modlitbe dvíhajú svoje srdcia k tebe. 
Žehnaj ich, keď nám zvestujú tvoje sväté slovo. 

Žehnaj ich, keď v kňazskom úrade pracujú pre spásu nesmrteľných duší. 
Vrúcne ťa prosíme, daj, aby boli pastiermi podľa tvojho Božského Srdca. A až raz

prídeš súdiť pastierov a ich stáda, nech dosiahnu korunu večného života.
Amen.

Modlitba za duchovných otcov farnosti 
Milostivý a milosrdný Bože, ďakujeme Ti za dar našich kňazov.

Prostredníctvom nich prežívame Tvoju prítomnosť vo sviatostiach.

Deň rodiny s Koinoniou
Koinonia Jána Krstiteľa pozýva špeciálne
rodiny s deťmi na záver letných prázdnin
dňa 29.08.2022 do Vyšného Klátova. Deti
sa môžu tešiť na zábavný program s
atrakciami, pripravené bude super
občerstvenie a nápoje. Program: 10:00 hod
– otvorenie všetkých atrakcií a
stravovacích stánkov, 14:00 – zatvorenie
atrakcií, 15:00 – svätá omša s o.
arcibiskupom Bernardom Boberom. Viac
info na koinonia.sk.

Kurz prípravy na manželstvo
Centrum prípravy na manželstvo pozýva
snúbencov na Kurz prípravy na
manželstvo, ktorý bude v Centre pre
rodinu Sigord v dňoch 15. - 18.09. 2022. 

Príspevok na osobu je 90 eur. Na kurz sa
môžete prihlásiť a viac info nájdete na
stránke domanzelstva.sk.

 
Oslava výročia blahorečenia Anky

Duchovní otcovia a dobrovoľníci Domu
Anky Kolesárovej vás pozývajú vo štvrtok
01. septembra 2022 na oslavu 4. výročia
blahorečenia Anky Kolesárovej do Vysokej
nad Uhom. Svätú omšu o 10:30 hod bude
celebrovať Mons. František Rábek, biskup,
ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a
ozbrojených zborov SR. V popoludňajšom
programe bude pásmo slova a svedectiev
doprevádzané hodobným hosťom o. Petrom
Milenkym. Oslavu ukončia krátkou
adoráciou a modlitbou Korunky k Božiemu
milosrdenstvu. Viac sa dozviete na
annakolesarova.sk.

 Zbierka na výstavbu Pastoračného centra z minulej nedele činila 791,91 €,  
na Hornom Bankove 180,03 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

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

a pastoračné centrum!

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 tento týždeň otvorená po sv. omši.
Dňa 4. septembra bude odpustová slávnosť v kaplnke sv. Rozálii. Dávame do
pozornosti duchovný program, ktorý nájdete vo farskom liste Apoštol, na farskej stránke      
 a na plagáte na nástenke. 

Farské oznamy

Milodary
Na strechu kostola: bohuznáma 50 €. 

Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.


