
Svätému Otcovi Františkovi odovzdali relikvie  

bl. Anny Kolesárovej 

Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober odovzdal Svätému Otcovi Františkovi 

relikvie blahoslavenej Slovenky Anny Kolesárovej. Urobil tak v sprievode postulátora 

záverečnej fázy procesu blahorečenia, kňaza Košickej arcidiecézy Mareka Ondreja na 

generálnej audiencii (8. mája) na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Stretnutím s pápežom 

vyvrcholila ďakovná púť Košickej arcidiecézy s vyše dvesto veriacimi. 
 

"Pred ukončením audiencie pápeža Františka osobne pozdravil košický arcibiskup Bernard 

Bober, ktorý poďakoval za dar blahorečenia. Pápež František sa veľmi potešil relikvii bl. 

Anny Kolesárovej a zdôraznil, že na Slovensku máme silnú mládež," informuje na svojej 

webstránke Košická arcidiecéza. Jej veriaci slávili aj svätú omšu v Bazilike sv. Petra, ktorej 

predsedal kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. 
 

Anna Kolesárová bola blahorečená 1. septembra 2018 v Košiciach. Pápeža Františka 

zastúpil legát kardinál Giovanni Angelo Becciu, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. 

Pápež František stanovil dátum liturgického slávenia sviatku blahoslavenej na 20. 

november. Podrobnosti o živote Anny Kolesárovej i o procese jej blahorečenia nájdete  na 

webovej stránke annakolesarova.sk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                         
Sv. Bernard prirovnáva ľudskú 

dušu ku vtákovi. Aj vták, aj duša majú dve 

krídla. Jedným krídlom je príkaz lásky 

k Bohu a druhým príkaz lásky k blížnemu. 

Kto chce lietať, potrebuje obe krídla. Jedno 

krídlo na lietanie nestačí. Ani láska k Bohu 

bez lásky k blížnemu nie je pravou láskou. 

Platí zásada, že Boha, ktorého nevidíme, 

nemôžeme  milovať,  ak  nemilujeme 

blížneho, ktorého vidíme. Láska k Bohu sa 

živí láskou k blížnemu a láska k blížnemu 

nachádza svoj prameň v láske k Bohu. 

Pozrime sa na seba a do seba, ako žijeme 

príkaz lásky. Pripomeňme si, že láska dáva 

radosť životu. Šťastie lásky nespočíva 

v tom, že sme milovaní, ale v tom, že 

milujeme. Je to ťažké pochopiť a ešte 

ťažšie uskutočniť. Ale Ježiš nám dnes vo 

večeradle pred svojím utrpením hovorí: 

„Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji 

učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ 

(Jn 13,35) 

MAŤ DVE KRÍDLA 
             

           Prečo je príkaz lásky taký dôležitý ? 

Odpoveď je jednoduchá. Sme deti lásky. 

Voláme sa Božími deťmi. Boh je predsa 

Láska. Láska je podstatou nášho života 

a cieľom nášho snaženia sa na zemi. 

Láska je najsilnejšia moc, sila a zbraň, akú 

nám Boh mohol dať. Lásku dal Boh do 

srdca každému človeku bez rozdielu. 

Láska nie je rezervovaná len pre niekoho. 

Všetci máme milovať a byť milovaní slovom 

i skutkom. Láskou nemáme šetriť. Láska sa 

nesmie rezervovať len pre niektorých, láska 

nesmie vydierať, v láske máme rásť, 

rozvíjať sa a vkladať ju do konkrétnych 

skutkov každodenného života. A predsa 

vieme, aké ťažké je vždy milovať. Milovať 

iných, inak zmýšľajúcich, s iným postojom, 

prístupom, skúsenosťami ... aké sú tie 

naše. Radi by sme milovali, keby boli ľudia 

podľa našej predstavy. Ale Ježiš príkaz 

lásky pripomína učeníkom vo chvíli, keď 

Judáš odišiel z večeradla, aby ho zradil. 

Prestal Ježiš mať vtedy Judáša rád ? Aj 

v našom živote stretnem  veľa malých 

„Judášov“. Máme ich prestať milovať ? I my 

sami sa niekedy stávame „Judášmi“ voči 

iným, majú nás prestať mať radi ? Ježiš 

nedáva príkaz lásky  len na ideálne situácie 

vo vzťahu k ideálnym ľuďom. Máme 

rozdávať lásku bratom a sestrám, ktorých si 

často nemôžeme vybrať. Teda cítime, že ak 

chceme byť milovaní, musíme milovať. Učiť 

sa v láske tvoriť obraz Ježiša  Krista vo 

svojej duši. 

              Sestra Imakuláta  

21 
2019 

XIII. ročník 

19. mája 2019 
 

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

Resp.: Oslavovať Ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. 
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Oznamy Liturgický program na 5. veľkonočný týždeň 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

20. 5. 

 SV. BERNARDÍNA SIENSKÉHO, 

KŇAZA- ľubovoľná spomienka   

Sk 14,5-18; Ž 115; Jn 14, 21-26 

6.30  + Dušan 

18.30  + Ján     

Ut 

21. 5. 

UTOROK PO 5.VEĽKONOČNEJ  

Sk 14,19-28; Ž 145; Jn 14, 27-31a 

6.30  + Dušan 

18.30 
 + Oľga, Tomáš, Mária, Pavol,      
    Terézia 

St 

22. 5. 

SV.RITY Z CASCIE, REHOĽNÍČKY- 

ľubovoľná spomienka 

Sk 15,1-6; Ž 122; Jn 15, 1-8 

6.30  Za uzdravenie Viery 

18.30  Za obrátenie Matúša  /s deťmi 

Št 

23. 5. 

ŠTVRTOK PO 5. VEĽKONOČNEJ 

Sk 15, 7-21; Ž 96; Jn 15, 9-11 

6.30  + Helena, Ján         

18.30  + Irena, Júlia, Alžbeta 

Pi 

24. 5. 

PIATOK PO 5. VEĽKONOČNEJ 

Sk 15, 22-31; Ž 57; Jn 15, 12-17 

6.30  + Margita 

18.30  + Juraj, Helena    /birmovanci 

So 

25. 5. 

SOBOTA PO 5. VEĽKONOČNEJ 

Sk 16, 1-10; Ž 100; Jn 15, 18-21 

7.00 
 ZBP, dary D.Sv. a poďakovanie  
 za 80 rokov života Helena 

18.30  + Júlia, Ján  

Ne 

26. 5. 

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
 
 

Sk 15, 1-2.22-29; Ž 67;  
Zjv 21, 10-14.22-23; Jn 14, 23-29 

8.00  + Michal, Mária   

10.00  1. sv. prijímanie     

18.30 + Ján, Ján 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00 (o 17.00 adorácia)    8.00 !! 

Rod. 
oblasť 

      9.30 !! 

 

Lektori na budúcu nedeľu,  26. 5. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 10.00 18.30 

Novák, 
 Plančárová 

Harakaľová, 
 Uriga 

Rodičia 
 prvoprijímajúcich detí 

Kočiš,  
Antolíková 

 
1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme Božikovú, Ihnatovú 
a Šviderskú Bangovú. Zároveň vyslovujeme 

vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k 
dnešnej nedeli. 
2. Pozývame deti na detský letný tábor, 
ktorý sa uskutoční 8.7.–13.7.2019 na 
Kukorelliho chate v Hermanovciach. 

Prihlášku si môžete vyzdvihnúť vzadu na 
stolíku. Cena tábora je 90 €. Vyplnenú 
prihlášku odovzdajte sestričkám najneskôr 
do 10. júna.  
2. Na kostolné potreby obetoval 
bohuznámy darca 100,-€. Úprimná vďaka za 

milodar. 
3. V utorok po večernej sv. omši bude 

Biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti. 
4. Na budúcu nedeľu o 10.00 hod. bude vo 
farskom kostole slávnosť Prvého sv. 
prijímania. V sobotu o 9.00 hod. pristúpia 

prvoprijímajúci k 1. Sv. spovedi, a to v rámci 
kajúcej pobožnosti. Rodičov týchto detí 
a príbuzných prosíme, aby sa pred 
slávnosťou vyspovedali počas týždňa. 
Spovedať budeme vo farskom kostole každý 
večer od 17.45 do 18.30 hod. Všimnite si 
tiež, že z dôvodu tejto slávnosti bude zmena 
časov sv. omší vo farskom kostole, ako aj na 
filiálkach. 
5. V piatok po večernej sv. omši bude 
skúška birmovancov z otázok 
Katechizmu, ako aj nácvik na birmovku. 

Účasť všetkých birmovancov je nutná. 
V sobotu odchádza autobus 

s birmovancami na duchovnú obnovu do 
Vysokej nad Uhom o 7.45 hod. od nášho 
kostola. 
6. V sobotu 1.6. pôjde autobus s veriacimi 

nášho dekanátu do Gaboltova, kde bude 
modlitbová príprava – Deviatnik pred 
slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. Oznam 
o tejto akcii si pozrite na výveske a prosíme 
vás, aby ste sa zapísali na autobus. Zoznam 
bude položený vzadu na stolíku.    
7. Veriaci z blízkej ukrajinskej farnosti 
Bereznyj, spolu s ich duchovným otcom, nás 
poprosili o zbierku na pomoc ich kostolu. 
Cez veľmi starú strechu im zateká do 
kostola a potrebujú ju opraviť – vymeniť. 

Keďže ich možnosti sú veľmi obmedzené, 

rímskokatolíkov je tam asi iba 2 percentá, 
a v tejto farnosti pracujú aj rehoľné sestry od 
nás zo Slovenska, poprosili nás o pomoc. 
Veriaci prídu k nám o dva týždne - 
v nedeľu 2.6. na sv. omše a keď budeme 

odchádzať z kostola, môžeme im prispieť. 
Vopred Pán Boh zaplať za každý milodar. 
 

Svätá Rita z Cascie, rehoľníčka 

Pôvod mena z taliančiny Margherita – 

perla. Rita sa narodila roku 1360 v mestečku 

Roccaporena. Proti jej vôli ju rodičia donútili vydať 

sa za muža, ktorý sa voči nej správal veľmi surovo. 

V manželstve porodila dvoch synov. Keď bol jej 

muž zavraždený, synovia sa rozhodli pre vtedy 

zaužívanú odvetu krvnej pomsty. Na pokraji 

zúfalstva sa Rita modlila, aby radšej zomreli akoby 

sa mali dopustiť vraždy. V krátkej dobe jej synovia 

naozaj zomreli.  

Ovdovená Rita chcela vstúpiť do rehole. 

Trikrát žiadala o vstup do augustiniánskej rehole 

v Cascii, kde ju však odmietli, pretože predstavenej 

sa nezdalo vhodné prijať mladú vdovu do rehole. 

Nakoniec sa to Rite podarilo a mohla vstúpiť do 

kláštora.  

Ako rehoľníčka viedla Rita život plný 

odriekania, modlitby a dobročinnosti. Celý jej život 

sa niesol v duchu neskonalej, oddanej lásky 

k Ukrižovanému. V roku 1443 pri zjavení sa na jej 

čele objavili rany tŕňovej koruny, ktoré mala až do 

svojej smrti 22. mája 1457.  

Je patrónka v bezvýchodiskovej situácii, 

pri ťažkostiach a skúškach, ochrankyňa pred 

osýpkami. V ikonografii je zobrazená ako 

rehoľníčka v staršom veku. V ruke drží kríž alebo 

palmovú vetvičku s tromi korunami. Často na 

vyobrazení má na čele rany spôsobené tŕňmi 

z koruny Ukrižovaného, pred ktorým sa modlí. 

        Lucia Horná 
 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Lukáš DOROŠ   a   Viera KRAUSOVÁ     

                          ohlasujú sa tretíkrát 

Matej DOBRANSKÝ  a  Daniela KMECOVÁ     

                          ohlasujú sa tretíkrát 

Lukáš NUS   a   Mariana URBANOVÁ 

                                    ohlasujú sa druhýkrát 

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb. 

 


