Keď Anka v desiatich rokoch stráca
mamu, nachádza silu, ako inak, v Bohu.
Ešte detské ruky sa učia variť, prať,
upratovať. Domácnosť pod jej vedením
nikdy nie je pustá. Prichádzajú k nej
kamarátky, verné spoločníčky, susedky, ba
aj tety zblízka pomáhajú. Anka je
s každým zadobre. Jej vážna tvár
zjemnieva v krásnom úsmeve, keď pozýva
priateľky na koláč a pritom trochu tŕpne, či
sa jej vydaril. A vrkoče rastú ako z vody.
Letá sa míňajú čľapkaním sa v rieke,
zimné dni zase spevmi a žartíkmi aj
v kuchyni u Kolesárovcov. Anka už vie
uvariť takmer všetko, je z nej mladá slečna.
Častejšie ju vidno stáť pri studni a naberať
vodu, aby ňou umyla zemiaky, napojila
zvieratá. Zopár hltov dopraje aj sebe.
Vidno ju pri sporáku aj medzi dievčatami
na púti k Panne Márii do Klokočova. Opäť
nesie veniec z jednoduchých púpav. Prostá
krása sprevádza celý jej čistý život. Na
pulz dedinského života, jednoduchého, ale
radostného, kladie svoju ťarchu vojna.
Prichádza november. Takých tu už bolo.
Ale dievča cíti, že sa niečo deje, že čosi je
iné. Raz istá susedka zbadá jej útlu
postavu v šatách po nebohej mame.
„Čože si celá v čiernom dušička?“ „Bojím
sa, teta, aby ma nezbadali. Vojaci nesmú
zistiť, že som mladá,“ odpovedá
šestnásťročná Anka. Jej plán zatiaľ
funguje. Len s dĺžkou šiat má problémy,
keď pomaly kráča v rade na prijímanie. Aj
večer predtým ide do kostola, aby sa
posilnila Eucharistiou, možno ani len
netušiac, že je to posledný raz a že so
svojím Bohom sa najbližšie stretne už
tvárou v tvár.
Cez dedinu prechádza front. Z každej
strany lietajú guľky, vybuchujú granáty,
ľudia sú ukrytí v pivniciach. Vojaci
prichádzajú oslobodiť územie a pri
hľadaní nepriateľa sa správajú ako šelmy.
So samopalmi vnikajú do domov. Keď
jeden vbehne do domu Kolesárovcov,
všetci sú v pivnici. Otec, mysliac si, že
vojak hľadá pomoc, hovorí: „Haňka, daj
mu zajesť, isto je hladný!“ A dievča

poslúcha. Dobrý úmysel sa však mení na
tragédiu. Vojak raz-dva príde na to, že
hrubá tmavá látka nezahaľuje dospelú
osobu, ale mladé dievča. Krásne a čisté.
Diabolské pery našepkávajú tie najhoršie
slová a túžba v chlapovi so samopalom
rastie. „Poddaj sa, poddaj sa, lebo na
mieste si mŕtva,“ kričí a nalieha.
Dievča si v duchu premieta svoj život,
pretkaný stopami milujúceho Boha. Vracia
sa k detstvu, k rokom bez matky aj
krásnym chvíľam na púťach, v dedine,
medzi svojimi. Vie, že je milovaná, a hriech
sa jej protiví, preto urobí obdivuhodné
rozhodnutie. V tej chvíli akoby sa zastavil
čas. Prestrašení dedinčania vo vedľajšom
úkryte nič netušia.
Vojak vidí, že dievča nezlomí, a tak v zlosti
na ňu namieri a skríkne:
„Rozlúč sa s otcom!“
Bezradný otec, svedok najhrozivejšieho
divadla vo svojom živote, prosí Boha
o milosť. A milosť prichádza… Ťažký
vzduch pretínajú posledné slová, derú sa
znútra mladej duše so silným zmyslom pre
vyššie ideály:
„Apočko, zbohom! Ježiš, Mária, Jozef!“
Vtom padajú výstrely. Jeden, vzápätí
druhý… dve presné rany ukončia hrdinský
pozemský život.
Na druhý deň chlapi rozbíjajú stodolu
a z takto získaných dosák stĺkajú malú
truhlu. Ženy zase pripravia do rakvy
bezvládne Ankino telo. V noci potajomky
pochovávajú mučenicu čistoty. Bez kňaza,
bez akýchkoľvek slávnostných obradov.
Inak sa nedá. Ale raz ten čas príde.
Dnes na mieste, kde sú uložené Ankine
pozostatky, stojí kameň s nápisom:
RADŠEJ SMRŤ AKO HRIECH. Čítajú ho
tisíce mladých, ktorí v nej vidia vzor. Aj
v nich ožíva príbeh prostého dievčaťa,
skvejúceho sa ako slnko na nebi.
(Presnejšie životopisné údaje a fotokópie
významných dokumentov súvisiacich
s Ankinou obetou nájdete v knihe
Bartolomeja Gábora s názvom Sila čistej
lásky. Druhé opravené vydanie vyšlo
v roku 2008.)
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5. Pôstna nedeľa

Bože, stvor vo mne srdce čisté
„Bože, stvor vo mne srdce
čisté“ /Ž 51, 3/.

Dnešný responzóriový žalm opisuje
odpoveď kráľa Dávida po tom, čo
spáchal cudzoložstvo a dal Uriáša
zabiť v boji. Dávid bol medzi ľudom
známy ako muž podľa Božieho srdca,
no jeho dnešné správanie pripomína
skôr konanie postáv v telenovele.
No najhoršie na tom bolo, že Dávid si
ani len neuvedomoval, že urobil niečo
zlé. Teda až dovtedy, kým mu Boh
neotvoril oči prostredníctvom proroka
Nátana. Potom Dávid zložil žalm,
ktorý sme dnes počuli. Čo sa môžeme
naučiť pri modlitbe tohto Dávidovho
žalmu?
Po prvé, často svoje hriechy – malé či
veľké – nevidíme. Žiadostivosť,
sebectvo,
pýcha,
falošný
pocit
spravodlivosti, hnev – aj nás takéto
veci oslepujú tak, ako oslepili Dávida.
Ďakujem Pane, že mi posielaš ľudí, ktorí
mi pomáhajú rásť vo svätosti.
Po druhé, Boh nás neustále hľadá –
vtedy, keď sme blízko pri ňom, ale aj
vtedy, keď sme od neho ďaleko.
Neustále klope na naše dvere. Stále
nám vnuká svoje myšlienky. Posiela
svojich anjelov a ľudí, aby nám

pomohli. Robí všetko, čo môže, aby nás
podnietil vyznať hriechy a pomohol
nám priblížiť sa k nemu. Pane, pomôž mi
každý deň väčšmi vnímať tvoj dotyk.
Po tretie, Božie milosrdenstvo je
nesmierne.
Boha
neodradili
od
naplnenia plánov s kráľom Dávidom
ani jeho hriechy cudzoložstva a vraždy.
Vo chvíli, keď začneme konať pokánie,
vytryskne v našom srdci Božia láska a
jeho milosrdenstvo – tak ako sa to stalo
Dávidovi. Ďakujem ti, Pane, za tvoju
vernosť.
Napokon sa pozri na dva posledné
verše tohto žalmu. Dávid v nich Bohu
sľubuje, že ak mu odpustí, urobí všetko
preto, aby k nemu priviedol aj iných
ľudí. Túžba slúžiť a starať sa o ľudí je
prirodzenou reakciou na stretnutie s
Božím milosrdenstvom. Príď, Pane, a
použi ma na uskutočnenie svojich zámerov.

„Bože, zmiluj sa nado mnou.
Stvor vo mne srdce čisté.
Naplň ma svojím Duchom
Svätým a ja sa podelím so
svojou vierou so všetkými
vôkol mňa.“

Liturgický program na 5. Pôstny týždeň
Pondelok: 19.3.
SV. JOZEF, ženích P. Márie
(slávnosť)
Utorok: 20.3.
Féria
Streda:

21.3.
Féria

Štvrtok:

22.3.
Féria

Piatok:

17.00 CZŠ
+ Žofia Fecková

23.3.
Féria

Sobota

24.3
Féria
Nedeľa
25.3.
Kvetná nedeľa

Farské oznamy
Milodary:
Dnes je celodiecézna
zbierka na pomoc prenasledovaným
kresťanom. Na budúcu nedeľu je
pôstna zbierka na opravu farského
kostola a kostola v Bzenove. Pán Boh
zaplať za vaše milodary.

Poďakovanie: chcem sa poďakovať
všetkým ženám a mužom, ktorí
obetovali v pôste svoj voľný čas
a navštívili farnosti Ruskov a Široké
s úmyslom vyzbierať milodary na
opravu farského kostola. Vo farnosti
Široké sa vyzbieralo 2500 eur, vo
farnosti Ruskov sa vyzbieralo 1145 eur.
Za všetkých našich veriacich, ktorí
obetovali svoj čas a ich rodiny som
odslúžil sv. omšu.

Meretice
18.00
ZBP rod. Komárová,
Trčková, Oravcová

18.00+adorácia
+ Margita Čelovská
18.00
Krížová cesta
+ Vladimír Kuruc
7.30
+ Margita Jurková
7.30
+ Dušan Halický
10.30
+ Pavol, Lukáš
Homoľa

Bzenov
19.00
+ Paulína Pravdová

18.00
+ Mária, Anton,
Miroslav Anton
16.45
Krížová cesta
+ Vladimír Šima
9.00
Za farnosť

Krížové cesty: Nedeľa – Miklušovce
14.30 hod.
Piatok – Bzenov 16.45,
Meretice 18.00 hod. (modlia sa deti)
Nedeľa – Bzenov 13.30,
Meretice 14.30 (modlí sa ruž. Bratstvo)
Gréckokatolícka farnosť Miklušovce
nás všetkých srdečne pozýva na
spoločnú modlitbu krížovej cesty dňa
18.3. 2018 o 14.30 hod. Téma krížovej
cesty znie: Ježiš za teba zomrel na
kríži.... Čo robíš Ty pre Ježiša?

Na budúcu nedeľu bude požehnanie
ratolestí. V prípade pekného počasia
bude
požehnanie
ratolestí
pred
kostolom. Preto Vás prosím, aby ste sa
zhromaždili vonku pri kostole a nie
v kostole.

Zmena času: Na budúci týždeň
v noci z 24. na 25. marca sa mení zimný
čas na letný. O 02. hod. SEČ posúvame
hodiny na 03. hodinu letného času.
Spovedanie pred V. nocou: sobota
Meretice od 10.00 hod., Bzenov od 13.30
hod.

Spovedanie chorých pred V. nocou:
bude v utorok 27.3. V sakristii kostola
môžete nahlásiť záujemcov, okrem
prvopiatkových.
Prvopiatkových
chorých tiež vyspovedám v tento deň.
Poprosím ženy, ktoré majú čas
a chuť o jarné poupratovanie farskej
budovy. Upratovanie bude v stredu
o 8.00 hod. Ďakujem vopred za ochotu
a pomoc.

Kto má záujem spievať počas
veľkonočného trojdnia žalmy nech sa
nahlási u našej kantorky Jany
Homoľovej.

Upratovanie kostola: 24.3. – 30.3.

Kostol sv. Imricha:
Marián
Marchevský,
Vladimír
Palenčár, Jozef Kubuš.
Kostol sv. Ondreja:
Vladimír Lazorčák, Emília Perháčová,
Róbert Hrubý, Milan Roba, Marek
Roba.

Slovensko bude mať
novú blahoslavenú

Slovensko
bude
mať
novú
blahoslavenú. Svätý Otec František
prijal na osobnej audiencii kardinála
Angela
Amata
SDB,
prefekta
Kongregácie pre kauzy svätých,
a schválil dekrét o mučeníctve Božej

služobníčky Anny Kolesárovej, ktorú
v závere druhej svetovej vojny
zastrelil ruský vojak. Mladé dievča
zomrelo, aby si zachovalo nevinnosť.
„Svätý Otec 6. marca 2018 prijal na
audiencii kardinála Angela Amata,
prefekta Kongregácie pre kauzy
svätých. Počas audiencie Svätý Otec
schválil, aby Kongregácia vydala
dekrét o mučeníctve Božej služobnice
Anny Kolesárovej, narodenej vo
Vysokej nad Uhom na Slovensku 14.
júla 1928 a zavraždenej z nenávisti k
viere 22. novembra 1944,“
PRÍBEH ANKY KOLESÁROVEJ

Možno to bolo tak, možno trocha
inak, no obeta lásky a čistoty v ňom je
pevná a nepopierateľná ako kameň,
ktorý dnes stojí nad jej hrobom. Podľa
zápisu v matrike hostia sanctae
castitatis (obeta svätej čistoty) možno
povedať, že to bola obeta dievčaťa,
ktoré vedelo, čo je správne. V mysli
mi ožíva obraz dediny, takej, aká je za
mojimi oknami. Po ceste utekajú štyri
dievčatá. Vrkoče im siahajú takmer
po pás. Anka má na hlave venček
z púpav, ďalší opatrne drží v ruke,
lebo ten je pre Pannu Máriu. Nebeská
Matka ich všetky dobre pozná. Putujú
k nej, spievajú jej piesne, piesne
bezstarostných detí.

