
V  prvý septembrový deň sa zoznam slo-
venských blahoslavených rozšíril o ďalšiu oro-
dovníčku. Aj z  našej farnosti sme sa  pripojili 
k približne 30 000 veriacim, aby sme ďakovali 
Bohu za dar blahoslavenej  Anny Kolesárovej. 
Pre nás udalosť o  to vzácnejšia, že Anna po-
chádzala  z nášho kraja, z neďalekej  Vysokej na 
Uhom. Je prvou laičkou, ktorá bola na Sloven-
sku blahorečená. Hlavným celebrantom svätej 
omše bol legát pápeža Františka Angelo Becciu, 
prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.  Medzi 
prítomnými boli kardináli, biskupi, kňazi, re-
hoľníci.  Zúčastnili sa tam veriaci nie len zo Slo-
venska, ale aj Poľska, Talianska, Česka.

Blahorečenie bola udalosť  radostná, do-
jímavá, ale najmä slávnostná. Mohli sme  za-
žiť pocit jednoty s celou Cirkvou tu na zemi, aj 
s  Cirkvou oslávenou v  nebi. Tisíce  ľudia zjed-
notených  v modlitbe ruženca, pri svätej omši  
bol silný a oslovujúci zážitok. Kardinál Becciu 
odovzdal prítomným pozdrav od svätého otca 
Františka a jeho požehnanie. Veľmi pekné bolo 
vyjadrenia kardinála o tom, že za svoju ochran-
kyňu si zvolí Anku, keďže tento deň bol pre 
neho prvý v úrade. 

Príbeh Anny Kolesárovej oslovuje mladých, 
mnohí sa  prišli povzbudiť a uveriť, že svätosť je 
možná, je pre všetkých,  môžeme ju žiť v dneš-
nom svete, pri plnení si každodenných povin-
ností, no najmä ak život prežívame s  Bohom.  
Anna žila jednoducho a skromne , jej život ne-
bol ušetrený od  bolesti, ťažkostí a  utrpenia, 
keď jej ako trinásť ročnej zomrela mama a mu-
sela prevziať jej povinnosti na seba. Poznáme 
jej príbeh, keď bola pri obrane čistoty zastrele-
ná vojakom. No celý jej mladý život bol preží-
vaný s Bohom. 

Ako povedal Juraj Jurica, vicepostulátor 
blahorečenia: „ Anna Kolesárová sa nestala 
svätou 22 novembra 1944, keď bola zastrele-
ná vojakom, ona bola svätá už predtým, v tých 
týždňoch, mesiacoch, rokoch. Bola to prakti-
zujúca a veriaca katolíčka a ako dobrá panna 
mala vo svojej lampe nazbieraný olej, že sa 
mohla zachovať tak , ako sa zachovala... hlavný 
motív bol ten nadprirodzený... že by sa bola 
takto zachovala, je naše presvedčenie, aj keby 
mala na výber, aj v  čase mieru, aj keby bola 
súčasné dievča, ktorá by išla na zábavu, na dis-
kotéku a mala by pokušenie akým prechádza 
akékoľvek dievča, alebo chlapec.“ 

Krásnou bodkou za slávnosťou bola   na-
sledujúca nedeľa, keď pápež František pri po-
ludňajšej modlitbe Anjel Pána povedal: „Drahí 
bratia a sestry, včera v Košiciach na Slovensku 
bola vyhlásená za blahoslavenú Anna Kole-
sárova, panna a  mučeníčka, zavraždená pre-
to, lebo sa vzoprela tomu, ktorý chcel násilne 
pošliapať jej dôstojnosť a čistotu. Je ako naša 
talianska Mária Goretti. Nech táto odvážna 
dievčina pomáha mladým kresťanom zostať 
pevnými vo vernosti Evanjeliu, aj keď si to vy-
žaduje ísť proti prúdu a osobne za to platiť. Po-
tlesk pre blahoslavenú Annu Kolesárovú.“ 

Tlieskajme  Anne a najmä  nasledujme ju vo 
vernosti Bohu a hodnotám, za ktoré sa oplatí 
položiť aj život.
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BLAHOREČENIE
ANKY KOLESÁROVEJ
Mária Kohútová





8. – 14. október 2018
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby

8. 10.
Po 1730 Bracovce Zdr., BP Bohuz. Anna

9. 10.
Ut

730 Ložín + Štefan Hurčík, výročná

730 Bánovce 
n/Ond.

Zdr., BP Kvetoslava

900 Michalovce Kňazské rekolekcie

10. 10.
St

700 Moravany + Anna Kaščáková

800 Trhovište Zdr., BP Viera Tolygová

11. 10.
Št

1730 Moravany + Štefan a Mária Kovaľoví

12. 10.
Pi

800 Lučkovce + rod. Pupišová

1730 Trhovište + Ján a Mária Kvakoví

13. 10.
So

1730 Lučkovce Zdr., BP rod. Magurová

14. 10.
Ne

DVADSIATA 
ÔSMA NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ

800 Bracovce + Mária a Ivana

900 Ložín
+ rod. Drábová, Kubačková,  

Mamráková

1015 Bánovce 
n/Ond.

Zdr., BP novomanželov Eštokových

730 Lučkovce Gréckokatolícka liturgia

900 Moravany + Štefan a Mária Demčákoví

1015 Trhovište Za farnosť
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15. – 17. október 2018
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby

15. 10.
Po

Sv. Terézie od Ježiša, 
panny a učiteľky 

Cirkvi
spomienka

1730 Bracovce Prosba o uzdravenie Peter

16. 10.
Ut

1730 Ložín + Mária Figmiková

1730 Bánovce n/Ond.
+ Alžbeta Čuhaničová, 

výročná

17. 10.
St

Sv. Ignáca Antiochij-
ského, biskupa  

a mučeníka
spomienka

700 Moravany + Helena Michalková

1730 Trhovište
+ Mária Eštoková

Stretnutie birmovancov

18. 10.
Št

Sv. Lukáša,  
evanjelistu

sviatok
1730 Moravany + Zuzana Miznerová

19. 10.
Pi

800 Lučkovce + Ján a Mária Diloví

1730 Trhovište
+ Ján a Anna Hrabovskí

Stretnutie rodičov  
a prvoprijímajúcich detí

20. 10.
So

1730 Moravany + Andrej a Zuzana

21. 10.
Ne

DVADSIATA DEVIATA 
NEDEĽA  

V CEZROČNOM  
OBDOBÍ

MISIJNÁ NEDEĽA

ZBIERKA MISIE

800 Bracovce + Anna Štefanková

900 Ložín Za farnosť

1015 Bánovce n/Ond. + Jozef Polák

830 Moravany Gréckokatolícka liturgia

900 Lučkovce Zdr., BP rod. Adamčíková

1015 Trhovište + Vladimír


