
Naše dojmy zo slávnosti blahorečenia Anky Kolesárovej  

  Slávnosť blahorečenia bola jedinečná udalosť. Som veľmi rád, že som sa jej mohol 

zúčastniť, o to viac, pretože som bol dobrovoľník, a teda aj pomôcť aspoň v malom 

organizácii a priebehu tejto krásnej slávnosti. Mojou úlohou bolo aj s ďalšími desiatkami 

dobrovoľníkov nasmerovať kňaza s Eucharistiou a sprevádzať ho do vopred určeného 

sektora, aby boli rozdávatelia rovnomerne rozostavení v celom areáli štadióna. Veľmi ma 

povzbudilo vidieť toľkých ľudí, ktorých oslovil príbeh Anky a teší ma, že máme na Slovensku 

ďalší príklad, ktorým sa najmä my mladí môžeme nechať povzbudzovať k čistej láske, ktorá 

je dnes tak často zosmiešňovaná. Užil som si aj prichystaný program, najmä ten 

popoludňajší, kedy z pódia bolo počuť stále nejakú dobrú hudbu a slniečko krásne svietilo. 

Panovala tam veľmi príjemná atmosféra, kedy sa dalo už len tak porozprávať a vychutnávať 

si to. Bol to veľmi pekný a požehnaný čas..   -   Maroš Vida  

  V sobotu 1.9. sme mali tú milosť 

zúčastniť sa na blahorečení Anky 

Kolesárovej, ktorú zastrelil vojak 

sovietskej armády.  Anka zomrela 

ako 16-násť ročná pre čistotu. 

Taktiež nám svojím skutkom 

odovzdáva posolstvo o čistej láske 

.Jej čistota, obeta to je dar zhora. 

Tejto slávnosti predchádzala bohatá 

duchovná príprava. Ja som mala možnosť zúčastniť sa modlitby svätého ruženca a prijať 

sviatosť zmierenia. Po svätom ruženci nasledovala slávnostná svätá omša. Som vďačná, že 

som sa mohla zúčastniť tohto dňa. Anka sa stala vzorom pre všetkých mladých a aj pre 

mňa.   -   Patrícia Pačutová   

Môj celkový dojem z blahorečenia je veľmi pozitívny a som rada, že som mala príležitosť 

sa ho zúčastniť už v takom mladom veku. Teraz už blahoslavená Anka Kolesárová je mi 

vzorom, pretože si zvolila radšej smrť ako by mala prísť o svoju čistotu. Na jej blahorečení 

prvého septembra bolo približne 35 000 účastnìkov čo znamená 35 000 ľudì, ktorí si vážia 

Anku kvôli jej odvahe vzoprieť sa vojakovej požiadavke. Pevne verím, že Anka za nás 

všetkých mladých teraz oroduje v nebi.    -    Kristína Jenčová  

Bolo to prvé blahorečenie, na ktorom som bol a zároveň  som bol aj prvýkrát 

dobrovoľníkom. Vo chvíli, keď sa čítal Apoštolský list pápeža Františka, nezostalo žiadne 

oko na štadióne suché. Anka sa nebála odvážne žiť svoju vieru, preto som aj ja  šiel 

odvážne  slúžiť. A nie vždy to bolo med lízať. Ale odvaha znamená robiť správne veci a 

dnes viem, že to bola správna vec. Mladí farnosti Vranov Juh, nebojte sa odvážne žiť svoju 

vieru. Viem, že dnes ďakujem nie je počuť, a kritika je na každom kroku. Ani Anka za života 

ďakujem nepočula, ale neustala a hľa, akú má od Ježiša odmenu. Žiť odvážne pre Ježiša, 

to ma naučila Anka. Verím, že to naučí aj vás. Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za 

nás.   -    Dominik Novák  
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Bratia a sestry. V posledných dňoch 
prežíva naša košická miesta cirkev dôležité 
a milostivé chvíle. Pri slávnostnej liturgii 
bola blahorečená Božia služobnica Anna 
Kolesárová. Sme presvedčení, že jej 
blahorečením sa nekončí naše úsilie 
vnímať jej čnostný život a denne sa ním 
inšpirovať na ceste k Bohu. Dňa 2. 
septembra sa v košickej katedrále o. 
arcibiskup Bernard spolu s veriacimi 
poďakoval za toto blahorečenie. To však 
nebolo všetko, pretože týmto dňom 
zároveň otvoril ďalší dôležitý medzník v 
živote našej košickej arcidiecézy – vyhlásil 
Prípravný rok k 400 výročiu mučeníckej 
smrti Troch svätých košických mučeníkov, 
Marka Krížina, Melichara Grodzieckeho a 
Štefana Pongrácza.        

 

Pochopiť dôležité momenty 

           
     Možno si to neuvedomujeme, ale sme 
súčasťou dôležitých okamihov života našej 
miestnej cirkvi. Príklad blahoslavených 
a svätých je totiž možnosťou, ako môžeme 
my sami začať viac spolupracovať 
s Bohom na obnovení našej viery a lásky 
k Bohu a k ľuďom. V čase, ktorý žijeme a 
keď sa vo svete okolo nás otriasajú 
základy dôvery v Boha a predovšetkým 
viery v jeho Cirkev, a to kvôli rôznym 
škandálom, ktoré sú viac či menej 
pravdivé, je tu možnosť, aby sme sa viac 
zamerali na to, čo nám popri všetkých 
diskusiách a polemikách chýba – je to 
predovšetkým hlboká a častejšia modlitba, 

adorácia živého Krista v Eucharistii, 
otvorenie sa Božiemu slovu a čnostný život. 
V evanjeliu tejto nedele nás k tomu vyzýva 
sám Ježiš. Vo chvíli, keď zázračne 
uzdravuje hluchonemého, mu hovorí: 
„Effetha“, teda „Otvor sa“. Týmto slovom sa 

Kristus nedotýka a neuzdravuje iba choré 
orgány jeho ľudského tela, ale toto „Otvor 
sa“ je adresované jeho srdcu. Ježiš túži, 
aby sa otvorilo a uzdravilo nielen jeho telo, 
ale predovšetkým jeho vnútro; aby sa 
obnovila jeho viera v Boha. 
   Myslím, že toto Božie slovo je aktuálne aj 
pre nás. Príklad  obety Anny Kolesárovej, 
ale aj mučeníckej smrti Troch košických 
mučeníkov, ktorí nezradili katolícku vieru, 
ale radšej si zvolili potupnú smrť, nám 
ukazuje, že je potrebné obnoviť v nás 
samých to najkrajšie a najsilnejšie, čo nám 
dáva naša viera – obnoviť našu ochotu 
prinášať v živote obety, obnoviť našu lásku 
k Bohu a k Cirkvi a dokázať kráčať aj v tejto 
dobe úzkou cestou, ktorá síce vedie neraz 
proti prúdu, ale ktorá jediná je správna. 
      Štefan Albičuk, dekan 
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DVADSIATA TRETIA NEDEĽA  

CEZ ROK 

Resp.: Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. 



Oznamy Liturgický program na 23. týždeň cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

10. 9. 

FÉRIA 

1 Kor 1, 1-9; Ž 145; Mt 24, 42-51 

6.30  + Mária 

18.30 
 ZBP dary Ducha Svätého  
    Lukáš, Alžbeta, Gregor 

Ut 

11. 9. 

FÉRIA 

1 Kor 1, 1-9; Ž 145; Mt 24, 42-51 

6.30  + Mária 

18.30 
 Poďakovanie P. Márii za pomoc 
a vypočutie prosieb pri skúškach 

St 

12. 9. 

NAJSV. MENA PANNY MÁRIE 

ľubovoľná spomienka 

Jer 1, 17-19; Ž 71; Mk 6, 17-29 

6.30  ZBP Mária 

18.30  + Anton Kubáni             / detská 

Št 

13. 9. 

SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO, 

BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI 

spomienka 

1 Kor 1, 1-9; Ž 145; Mt 24, 42-51 

6.30  ZBP Mária 

18.30  ZBP Helena 

Pi 

14. 9. 

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA 

sviatok 

1 Kor 1, 17-25; Ž 33; Mt 25, 1-13 

6.30  ZBP Ľubomír 

18.30  + Ladislav 1.výr smrti   / mládež 

So 

15. 9. 

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, 

PATRÓNKY SLOVENSKA 

slávnosť 

Sk 1, 12-14; Lk 1;  

1 Pt 4, 13-16; Jn 19, 25-27 

8.00  + Mária  

9.30  ZBP Mária Gajdziková 

11.00  Za uzdravenie Anny 

18.30  + Ján, Mária 

Ne 

16. 9. 

DVADSIATA  ŠTVRTÁ  NEDEĽA 
CEZ ROK 

 

Iz 50, 5-9b; Ž 116;  
Jak 2, 14-18; Mk 8, 27-35 

8.00  + Jozefína  

9.30  + Janka  

11.00  Poď. a ZBP Stanislav Kentoš 

18.30  + Mária, Pavol 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00  18.00 9.30 9.30 

Rod. oblasť      11.00 11.00 

Lektori na budúcu nedeľu, 16. 9. 2018:   

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Jospičuk 
Josipčuková 

Ivanko  
Ivanková 

Babej  
Babejová 

Klapák 
Klapáková 

Chytra 
Sinčáková 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Josipčukovú, 
Klapákovú a Kopkovú. Zároveň vyslo-

vujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali 
kostol k dnešnej nedeli. 
2. Na opravu strechy farskej budovy 

obetovala Bohu známa 100,-€.  Pán Boh 
zaplať.  
3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na 
Rádio Lumen. Prosíme o vašu štedrosť na 

tento cieľ. 
4. Od stredy začnú v našom farskom 
kostole pravidelné sv. omše za účasti detí. 
Taktiež sv. omšou v piatok začnú pravi-
delné sv. omše s účasťou birmovancov 
a mládeže.  
5. Keďže nasledujúcu sobotu bude 

slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, 
sväté omše budú v celej našej farnosti tak, 
ako v nedeľu. 
6. Od 15. septembra do 24. októbra 2018 
potrvá 40–dňová reťaz pôstu a modlitieb 
za kňazov. Okrem nás kňazov, pozývame 

aj vás veriacich, aby ste sa zapojili do tejto 
duchovnej aktivity (vybrať si deň, či 
niekoľko dní na osobitné modlitby, 
adorácie, či pôsty za všetkých kňazov 
cirkvi). Zvlášť nás k tomu vyzýva Svätý 
Otec v tomto roku, keď vnímame (aj cez 

médiá) rôzne problémy, či zlyhania 
niektorých kňazov, či biskupov v živote a 
službe Cirkvi.    
7. Do pozornosti dávame, že žiaci 9. 
ročníka základných škôl, ktorí majú 
záujem ísť na birmovku, si môžu zobrať 

prihlášku (je vzadu na stolíku) a vyplnenú ju 
priniesť najneskôr do konca septembra do 
farskej kancelárie.  
8. Pozývame všetkých miništrantov, ako 
aj nových, na miništrantské stretko, každý 
štvrtok o 15:30 do 16:30 na fare. 
 

--------------------------------- 

Meno Panny Márie 
 

Pôvod mena : z egyptčiny meri-jam – 

milovaná Bohom, hebrejsky Mirjam – pani.  

Najstaršie svedectvá o úcte Ježišovej 

Matky v Cirkvi nachádzame v spisoch 

Nového zákona, predovšetkým v evanjeliách. 

Najstaršou modlitbou, ktorá patrí medzi 

najkrajšie liturgické hymny, je mariánsky 

chválospev Magnifikat – Velebí moja duša 

Pána. Táto ďakovná prorocká pieseň Panny 

Márie, ktorá odznela pri návšteve Alžbety, sa 

nachádza v Lukášovom evanjeliu. Modlitba 

Pod tvoju ochranu pochádza z prvo-

kresťanského obdobia z 3. storočia. Starý 

pôvod majú aj niektoré mariánske hymny a 

modlitby východnej liturgie.  

V 6. a 7. storočí vznikol hymnus Akatist. 

Známa mariánska modlitba Zdravas, Mária 

má tiež biblický pôvod. Z rozjímania a 

opakovania modlitby Zdravas, Mária sa 

vyvinula modlitba Posvätného ruženca. 

Panna Mária sa môže stať ideálnym vzorom 

ľudí našich čias. Bola to silná žena, ktorá 

poznala aj chudobu, utrpenie, bola vo 

vyhnanstve, ale vedela tieto situácie riešiť v 

spolupráci s Bohom. Panna Mária môže byť 

aj nám naozaj skvelým vzorom a príkladom 

pri riešení jednotlivých životných situácií. 

Vtedy pôjdeme po ceste, ktorú nám ponúka 

Boh.     Lucia Horná 

--------------------------------- 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Karol BATÍK   a  

Eva GAJDOŠOVÁ     
ohlasujú sa tretíkrát 

Arpád SZABÓ   a  

Dominika ŠVEC-BILLÁ     
ohlasujú sa tretíkrát 

Martin HUDÁK   a  
Daniela MOLNÁROVÁ     

ohlasujú sa tretíkrát 

Michal BARNA   a  
Andrea ČAKYOVÁ     

ohlasujú sa druhýkrát 

Tomáš ŠIMČÁK   a  
Veronika TKÁČOVÁ     

ohlasujú sa druhýkrát 

Michal ŠVEC   a  
Jaroslava REBYOVÁ     
  ohlasujú sa druhýkrát 

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb 
 


