(pokračovanie)

Otec požiadal dcéru, aby pre vojaka pripravila
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. Nahnevaný 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.
Zomrela 22. novembra 1944 pri zvolávaní
svätých mien Ježiša, Márie a Jozefa.
Kvôli neutíchajúcim bojom v dedine bola
pochovaná potajomky na druhý deň 23. novembra
1944 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, posilňoval eucharistický Kristus, lebo krátko predtým pristúpila
k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu.
CHRONOLÓGIA PROCESU BLAHOREČENIA
3. júla 2004 na podnet mladých ľudí zaujímajúcich sa o príbeh Anny Kolesárovej
sa rozhodnutím o. arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča začal proces prípravy
blahorečenia.
Za postulátora bol vymenovaný Mons. JCDr. Bartolomej Gábor, PhD., neskôr
Dr. Andrea Ambrosi v Ríme. Za vicepostulátora JCDr. JUDr. Juraj Jurica. Boli
zriadené dve komisie – teologická a historická – ktoré mali život Anny Kolesárovej
posúdiť z týchto dvoch uhlov pohľadu. V súlade s inštrukciou Kongregácie pre kauzy
svätých sa začali zhromažďovať svedectvá a dôkazy o čnostnom živote.
14. februára 2012 bola ukončená diecézna fáza procesu blahorečenia ďakovnou
svätou omšou v katedrále sv. Alžbety v Košiciach, ktorú celebroval Mons. Bernard
Bober, arcibiskup - metropolita, Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup,
Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup a kňazi za prítomnosti veriacich
a mladých, ktorí zaplnili katedrálu.
Po svätej omši vicepostulátor procesu blahorečenia Juraj Jurica oboznámil
prítomných s procesom blahorečenia Anny Kolesárovej a o odovzdaní materiálov
tejto kauzy do Ríma.
6. marca 2018 Svätý Otec František pri osobnej audiencii prefekta kongregácie
Angela kardinála Amata SDB dal súhlas na vydanie dekrétu Kongregácie pre kauzy
svätých potvrdzujúceho mučeníctvo Božej služobníčky Anny Kolesárovej, čím sa
otvorila priama cesta k jej blahorečeniu.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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„ NE OC H A B UJ EM E “

21. ročník

(2 Kor 4, 16)

Práve svätý Pavol mal tak trochu právo chcieť so všetkým skoncovať alebo aspoň
poľaviť a „ochabnúť“. V priebehu svojej služby prežil bičovanie, zradu, väznenie,
osočovanie, ba aj stroskotanie na mori. Dnešné čítanie nám ponúka pohľad na to, ako to
všetko Pavol zvládal. Hoci bol povahovo tvrdý a odolný človek, nesmieme si myslieť,
že bol imúnny voči napätiu a stresu, ktorý mu prinášal život. Kľúčové však bolo to,
že nedovolil, aby ho znechutenie ovládalo a riadilo.
Znechutenie do nás môže vlievať pocit beznádeje. Môže z nás vysať všetku energiu
a brániť nám tak napĺňať svoje každodenné povinnosti. Ak sa s ním rýchlo nevyrovnáme,
dokáže byť aj nákazlivé. Môže sa rozšíriť na celú našu rodinu. Pozrime sa teda na to,
ako si s ním môžeme poradiť.
Pri Poslednej večeri Ježiš svojim učeníkom povedal: „Nech sa vám srdce nevzrušuje!
Veríte v Boha, verte aj vo mňa“ (Jn 14, 1). Blížil sa čas jeho ukrižovania, no on ešte
aj posledné hodiny života na zemi trávil tým, že pomáhal svojim priateľom – tým, že im
kládol na srdce dôveru v Boha. Tieto slová však nie sú len povzbudzujúce; ony v sebe
obsahujú aj stratégiu nesmierne dôležitú pre život: Držte sa svojej viery! Dôverujte,
že vás neopustím ani ja, ani môj Otec!
Vždy, keď zápasíš so znechutením, môžeš si predstaviť, ako ti Ježiš hovorí: „Nech sa
ti srdce nevzrušuje! Áno, vo svete máš súženie, ale nikdy nepochybuj o tom, že ja som
premohol svet“ (porov. Jn 14, 1; 16, 33).
Svätý Pavol v podstate opakuje tieto Ježišove slová, keď nás uisťuje, že nás nič
nemôže odlúčiť od Božej lásky (porov. Rim 8, 38-39). Práve poznanie tejto pravdy ho
uchránilo pred znechutením a ochabnutím. A to isté môže pomôcť aj tebe.
Keď teda budeš niekedy cítiť znechutenie, začni uvažovať ako Pavol. Pripomeň si,
že Boh pozná tvoju situáciu, cíti tvoju bolesť a je s tebou. A nikdy nezabudni, že ťa nič
nemôže odlúčiť od jeho lásky.
„Pane Ježišu, pomôž mi držať sa pevne tvojich prisľúbení.“
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR
Sv. Barnabáš, apoštol
Č: Sk 11,21b-26; 13, 1-3
Ev: Mt 10, 7-13
Dobroslava

PO
11. 6.

ČAS

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Jozef Gribanič, Pavol a Anna Terpakoví
6.30
+ Mária a Jozef Karľa
7.45 CSŠ

18.00 + Helena Morávková, 20.výr. manžel Václav
6.30 + Jozef Ondica

UT
12. 6.

.
Č: 1 Kr 17, 7-16
Ev: Mt 5, 13-16
Zlatko

ST
13. 6.

Sv. Anton Paduánsky,kňaz a uč.Cirkvi
Č: 1 Kr 18, 20-39
Ev: Mt 5, 17-19
Anton
Č: 1 Kr 18, 41-46
Ev: Mt 5, 20-26
Vasil

ŠT
14. 6.

PI
15. 6.

Č: 1 Kr 19, 9a.11-16
Ev: Mt 5, 27-32
Vít

SO
16. 6.

Č: 1 Kr 19, 19-21
Ev: Mt 5, 33-37
Blanka, Bianka

NE
17. 6.

Veľkonočná nedeľa
Č1: Ez 17, 22-24
Č2: 2 Kor 5, 6-10
Ev: Mk 4, 26-34
Adolf

+ Ján Volovský

16.00 Nemocnica
17.00 Večeradlo
18.00 + Adrián Hirka; + Margita Mariničová

6.30
17.30
18.00
6.30
15.00
16.00
17.30

6.30
17.30
18.00
6.30
18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

poďak. Rozálie za 80 r.ž. a požeh.celej rod.
+ Jaroslav Kováč, nedož. 52 r.
Stakčín
+ Anna Štofiková, Ul. SNP;
+ Margita Paprčková r. Čopíková
+ Štefan Aľušík, Ul. Strojárska
+ Štefan Pandula, Mária a Albert Remiášoví
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Ján Špitalik a rodičia
+ Štefan, Michal a Katarína Aľušíkoví,
Ul. Podhorská
+ Anna a Ján Sakuličoví
Stakčín
+ Mária Šalachová; + Peter Grecko
+ Daniela, Anna a Pavol Škutkoví
ZBP Štefánie, 40 r.ž. a rod.
+ Štefan a Mária Jarolinová
+ Hana Salajová
ZBP Veroniky, 30 r.ž.; ZBP Rozálie, 80 r.ž.
Stakčín
Nemocnica
ZBP a dary DS pre Jakubka;
ZBP Mareka, 20 r.ž.; ZBP Jána, 70 r.ž.
ZBP Tomáša, 30 r.ž. a rod.;
ZBP Márie, 30 r.ž.

OZNAMY

1. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude v stredu 13.6. a v piatok 15.6.
o 19:00.
2. V stredu 13.6. sv. omša v kaplnke CSŠ nebude.
3. Pozývame
rodičov
terajších
druhákov
na
spoločný
ZÁPIS
PRVOPRIJÍMAJÚCICH vo štvrtok 14.6.2018 po večernej sv. omši. K zápisu je
potrebné doniesť vyplnené tlačivá, ktoré deti dostali na náboženstve
od katechétov.
4. Pozývame rodičov terajších deviatakov na spoločný ZÁPIS BIRMOVANCOV
v piatok 15.6.2018 po večernej sv. omši. K zápisu je potrebné doniesť vyplnené
tlačivá, ktoré deti dostali na náboženstve od katechétov.
5. Budúca nedeľa je tretia nedeľa v mesiaci, pri sv. omšiach sa koná pravidelná
mesačná zbierka na kostol a potreby farnosti. Úprimná vďaka.
6. Kancelária v úradných hodinách.

Božia služobníčka Anna Kolesárová, ktorá si zachovala nevinnosť a ktorú
v závere druhej svetovej vojny zastrelil vojak sovietskej armády, bude vyhlásená
za blahoslavenú v Košiciach 1. septembra 2018 na Štadióne TJ Lokomotíva
na Čermeľskej ceste v Košiciach. Svätý Otec František delegoval na obrad
blahorečenia Angela kardinála Amata, ktorý bol prefektom Kongregácie pre kauzy
svätých počas procesu blahorečenia.
ŽI V O T O P I S
Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom. Bola
pokrstená 15. júla 1928 vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa v Pavlovciach
nad Uhom. Sviatosť birmovania prijala 14. mája 1938, krátko predtým pristúpila
k prvému sv. prijímaniu. Keď mala trinásť rokov, zomrela jej mama Anna - 14. mája
1942. Po jej smrti žila jednoducho a skromne so svojím otcom Jánom a starším
bratom Michalom. Prevzala na seba povinnosti v domácnosti, ktoré si svedomito
plnila. Anna pravidelne chodievala do kostola na bohoslužby a pobožnosti,
pristupovala k sviatostiam. Rada sa modlievala svätý ruženec.
Druhá svetová vojna podstatne zasiahla do jej života. V stredu 22. novembra
1944 večer prechádzali cez ich dedinu 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.

(pokračovanie na zadnej strane)

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
17.6.2018

ČAS
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
manželia Tongeľoví
Jakub a Anna Čopoví
Štefan Kriško a Ing. Veronika Kapraľová

ŽALM
Štefánia Ondicová
Mgr. Žofia Čopíková
Gabriela Gáborová

MILODARY
na kostol: zo sobáša novomanž. Baňasových 50 €, z pohrebu M. Zvaru 50 €.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Miroslav Babič, býv. v Hviezdoslavove a Simona Gerbocová, býv. v Snine, sobáš 16.6. o 15:00
Matúš Kovaľ, bývajúci v Snine a Michaela Buriková, bývajúca v Belej n/C., sobáš 16.6. o 16:00
MUDr. Marko Džupir, býv. v Bardejove a MUDr. Gabriela Alušíková, býv. v Snine, sobáš 23.6. o 12:00
Michal Dudič, býv. v Zempl. Hámroch a Monika Andrejčíková, býv. v Snine, sobáš 23.6. o 15:00

