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Pán Ježiš počas svojho verejného
účinkovania s veľkou obľubou hovoril rôzne
podobenstvá, ktoré mali nielen ľuďom danej
doby priblížiť tie najdôležitejšie pravdy našej
viery. Prostredníctvom podobenstiev máme
možnosť aj dnes pochopiť veľkosť a silu Bo-
žieho kráľovstva. Evanjelium dnešnej nedele
nám ponúka hneď dve podobenstvá z roľ-
níckeho prostredia, ktoré sú ľahko pochopi-
teľné i dnešnému človeku. Podobenstvá
Pána Ježiša o „klíčení zasiateho semena“
a „horčičnom zrnku“ poukazujú na vzrast
Božieho kráľovstva. Každé z nich chce niečo
povedať. 

Horčičné zrnko

Podobenstvo o klíčení zasiateho
semena kladie dôraz na silu vzrastu, ktorá
je ukrytá v samotnom zrne, ktoré je zasa-
dené. No nie je to však roľník, ktorý dáva silu
klíčiť zrnu, ani nemá vplyv na jeho postupný
rast. Zem totiž sama prináša úrodu tak, že
je „najprv steblo, potom klas a napokon plné
zrno v klase.“ Neznamená to ale, že roľník
nemá žiadnu zásluhu, veď predsa musí
upraviť zem a zasiať semeno. Avšak musí si
byť vedomý toho, že Boh - nezávisle na tom,
či človek „spí alebo vstáva, v noci či vo dne,
semeno klíči a rastie a on o tom nevie.“
Ježiš týmito slovami poukazuje na Božie
kráľovstvo, ktoré sa riadi vlastnými pravid-
lami. Božie kráľovstvo má tak v spoločnosti,

ako aj u každého človeka obdobie siatia, klí-
čenia, rastu, dozrievania i zberu, čo si často
ani neuvedomujeme. No práve týmto podo-
benstvom nám chce Ježiš pripomenúť, že
Boh je ten, ktorý má všetko pod kontrolou
a jednoducho sa stará a všetko realizuje
podľa svojich plánov. Druhým podoben-
stvom o horčičnom zrnku chce Ježiš zdôraz-
niť, že čo sa človeku na prvý pohľad zdá
malé a nepatrné, v konečnom dôsledku, keď
vyrastie, prerastá všetko a plní svoje posla-
nie. A žatva? To je čas Boha, ktorý prostred-
níctvom nej naplno ukazuje svoju silu,
pričom ovocie z námahy slúži človeku, ktorý
zodpovedne pracoval na plnení Božej vôle
a plne mu dôveroval. Preto sa aj my všetci
snažme byť tými, ktorí dôverujú Bohu a plnia
Jeho vôľu. Buďme teda dôkazom viery,
buďme horčičnými zrnkami, ktoré sú zasiate
v tomto svete a prinášajme živé svedectvo
o sile a prítomnosti Božieho kráľovstva aj
dnes.

Anna Vozárová
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Pastiersky list k príprave na blahorečenie 
Božej služobnice Anny Kolesárovej

Drahí bratia a sestry v Kristovi!

Každý deň máme osobnú skúsenosť zápasu medzi dobrom a zlom. Sú chvíle,

kedy v tomto zápase zlyhávame, ako sme to dnes počuli v príbehu o pokúšaní v raji

(Gn 3, 9-15). Vtedy sa v nás prejavuje zranená prirodzenosť ako dôsledok dedičného hrie-

chu. A sú aj chvíle, kedy s pomocou Božou víťazíme a patríme do Ježišovej rodiny – do

rodiny tých, ktorí plnia Božiu vôľu (Mk 3, 20-35). Čo všetko sme ochotní urobiť, aby sme

zvíťazili nad zlom, nad hriechom?

Na území našej arcidiecézy, v dedinke Vysoká nad Uhom, sa nachádza jeden

hrob, na ktorom je nápis: „Radšej smrť ako hriech.“ Je to hrob Božej služobnice Anny Ko-

lesárovej. Určite ste už zaregistrovali informáciu o jej šíriacej sa úcte, o mnohých mladých,

ktorí putovali a putujú k jej hrobu, a aj o jej zavŕšenom procese blahorečenia. Po dlhých

rokoch núteného mlčania počas minulého režimu sa môžeme vrátiť k jej životnému príbehu

a svedectvu.

Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928. Keď mala trinásť rokov, zomrela jej

mama. Po jej smrti prevzala na seba všetky jej povinnosti, ktoré si svedomito plnila. Žila

aj naďalej jednoducho a skromne so svojím otcom a starším bratom. Anna pravidelne cho-

dievala do kostola na bohoslužby a pobožnosti, pristupovala k sviatostiam. Rada sa mod-

lievala svätý ruženec. Druhá svetová vojna podstatne zasiahla do života tohto dievčaťa.

V stredu 22. novembra 1944 večer prechádzali cez Vysokú nad Uhom vojská Červenej

armády. Pri prehliadke domov vošiel opitý sovietsky vojak do pivnice pod kuchyňou, kde

sa skrývala šestnásťročná Anna so svojou rodinou a ostatnými ľuďmi. Otec požiadal dcéru,

aby hore v kuchyni pripravila pre vojaka niečo na jedenie, no ten začal mladé dievča

obťažovať a naliehať, aby sa mu oddala. Ona však napriek hrozbám, že ju zastrelí,

odmietla a volila si radšej smrť. Vytrhla sa mu z rúk a utekala naspäť do pivnice. Nahne-

vaný vojak sa ponáhľal za ňou, namieril zbraň a zakričal, aby sa rozlúčila s otcom. Hneď

nato svoju hrozbu pred očami jej otca uskutočnil a vypálil dve rany. Anna zomrela pri

zvolávaní svätých mien Ježiša, Márie a Jozefa. 

Kvôli neutíchajúcim bojom bola pochovaná potajomky na druhý deň neskoro

večer a bez kňaza. Pohrebné obrady dodatočne vykonal vtedajší farár Anton Lukáč

až 29. novembra 1944. Po cirkevnom pohrebe do matriky zomrelých zapísal poznámku:

hostia sanctae castitatis (hostia svätej čistoty). Do farskej kroniky v Pavlovciach nad Uhom

dopísal, že Annu vo chvíľach, keď odvážne a bez zaváhania bránila svoju čistotu, posilňo-

val eucharistický Kristus, lebo krátko predtým pristúpila k sviatosti zmierenia a k svätému

prijímaniu.

(pokračovanie v budúcom čísle Poverella)



1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli
prosíme rodiny Chytrovú, Krýdovú a Michal-

čovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám,
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické

stretnutie v katechetickej miestnosti.

3. Na budúcu nedeľu vyhlasujeme pre farský kos-
tol prvú zbierku na opravu strechy našej fary.

Keďže strecha na viacerých miestach preteká, je
už nutné vymeniť krytinu, nakoľko vznikajú väčšie
škody. Prosíme vás, bratia a sestry, o vašu šte-
drosť na tento cieľ. Vopred ďakujeme za každý
dar. 

4. Zo sobáša Veroniky a Branislava darovali na
potreby kostola 50 €. Úprimné PBZ.

5. Vranovský dekanát, vrátane našej farnosti,
spoluorganizuje Fatimskú sobotu v obišov-

ciach dňa 7. júla. Pripravujeme preto možnosť
ísť autobusom. Kto sa chce prihlásiť, môže tak
urobiť už od dnešného dňa do budúcej nedele.

6. Blahorečenie Božej služobnice Anny Kole-

sárovej bude 1. septembra 2018 v Košiciach.
Máme objednaný autobus na túto výnimočnú
udalosť. Kto má záujem zúčastniť sa, prihláste sa
čo najskôr (už od dnešného dňa, pretože každý
musí mať na túto slávnosť vstupenku a musí byť
zaregistrovaný presný počet veriacich z farnosti).

7.  Do pozornosti mladým dávame celoslovenské
národné stretnutie mládeže P 18, ktoré sa
uskutoční v dňoch 26. – 29. júla v Prešove. 
Kto z mladých našej farnosti sa ho chce zúčast-
niť, musí sa zaregistrovať čo najskôr – online re-
gistrácia len do 1.7.2018!!! (registrácia na
www.narodnestretnutiemladeze.sk). Na stránke
sú zároveň podrobné informácie o stretnutí.

Sviatosť manželstva 

si chcú vyslúžiť:

KAroL CHytIL
A IVAnA záLePoVá

ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých 

do svojich modlitieb.

svätý Ján Krstiteľ
Pôvod mena : z hebrejčiny Jochánan –

Boh je milostivý, Bohom daný. Narodil sa v Judei

ako syn starozákonného kňaza Zachariáša a Al-

žbety. Jeho narodenie sprevádzali zázračne uda-

losti. Bol príbuzným Ježiša Krista. Žil na púšti

asketickým životom. 

Na prelome rokov 28/29 pri Jordáne v

blízkosti Jericha začal verejne učiť o prichádzajú-

com Božom kráľovstve a udeľoval krst pokánia.

Ukázal na Ježiša, ako očakávaného Božieho Ba-

ránka a nazval ho Mesiášom. Nebojácne vystúpil

proti kráľovi Herodesovi Antipasovi, odsúdil jeho

neplatný zväzok s Herodiadou, bratovou ženou, čo

ho stálo život. Herodes ho dal chytiť a uväzniť v

pevnosti Macheront. Vtedy mal niečo cez tridsať

rokov. V Jánovi Krstiteľovi sa stretáva úsilie o svä-

tosť, život plný askézy a pokánia, sila charakteru a

nekompromisnosť. 

Bol prvým svätým uctievaným v celej

Cirkvi. Jemu je zasvätená rímska Bazilika sv. Jána

v Lateráne. 

Je patrónom Rakúska, Francúzska, Ho-

landska, Malty, Nemecka, Provensálska, Ma-

ďarska, Aragónska, Varšavskej, Vroclavskej,

Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. 

V ikonografii je zobrazený ako dieťa,

mladík alebo asketický muž, oblečený do zvieracej

kože alebo plášťa z ťavej srsti. Jeho atribútmi sú :

Baránok Boží, baránok na ramenách, na knihe

alebo pri nohách, baránok s kalichom, hlava na

mise, kríž.

Lucia Horná

Liturgický program na 11. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut st Št Pi So ne

Vt dlhé 18.00
(s deťmi) 9.30

rod. oblasť 11.00

DeŇ ČAs úmysel

Po
18.6.

FÉrIA
1 Kr 21, 1-16; Ž 5; Mt 5, 38-42

6.30

18.30

+ Anna, Jozef, Anna

+ Jozefína

Ut

19. 6.

FÉrIA
1Kr 21, 17-29 Ž 51; Mt 5, 43-48

6.30

18.30

+ Jozef

+ Anna, Štefan

st

20. 6.

FÉrIA
2 Kr 2, 1. 6-14 ; Ž 31; Mt 6, 1-6. 16-18

6.30

18.30

+ Štefan, Margita, 
Pavol,  Ladislav

+ Denisa, Jozef 
omša s deťmi

Št

21. 6.

sV. ALoJzA GonzáGU, 
reHoľnÍKA, spomienka

Sir 48, 1-15; Ž 97; Mt 6, 7-15

6.30

18.30

+ Elena

+ Michal

Pi

22. 6.

FÉrIA

2 Kr 11, 1-4. 9-18; Ž 132; Mt 6, 19-23

6.30

18.30

+ Ján, Rudolf, Peter

ZBP Janka

omša s mladými

so

23. 6.

FÉrIA
2 Krn 24, 17-25; Ž 89; Mt 6, 24-34

7.00

18.30

+ Vladimír

+ Margita, Ján

ne

24. 6.

12. nedeľA:

nArodenIe 
JánA KrstIteľA

2 Krn 24, 17-25; Ž 89; Mt 6, 24-34

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Milan

ZBP Ján, Ján, Ján, Veronika

+ Miroslav, Jozef

+ Andrej

nedeľa  24. 6. 2018 8.00 9.30 11.00 18.30

sobota  Novák
Chytra

Ivanko
Ivanková

Benčo
Fecenková

Vaterka
Vaterková

Josipčuk
Klapák

Lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy




