Blahorečenie Anky Kolesárovej sa uskutoční
1. septembra v Košiciach
Košice 25. apríla (TK KBS) Slávnosť
blahorečenia Anny Kolesárovej z Vysokej
nad Uhom sa uskutoční 1. septembra 2018
na priestranstve štadióna Lokomotívy na
Čermelskej ceste v Košiciach. Novinárov
o tom informovali na Arcibiskupskom
úrade v Košiciach. Svätý Otec František na
obrad blahorečenia delegoval talianskeho
kardinála
Angela
Amata,
prefekta
Kongregácie
pre
kauzy
svätých.
Košický arcibiskup metropolita Mons.
Bernard Bober novinárom povedal, že
žijeme v radostnom ovzduší, kedy sa
začínajú prípravy na samotnú slávnosť.
Očakáva sa na nej okolo 30 000 ľudí.
Hlavný program sa začne v piatok
31. augusta 2018 večer v Katedrále sv.
Alžbety v Košiciach. Pokračovať bude v
sobotu 1. septembra samotnou slávnosťou
blahorečenia a popoludňajším programom.
Relikvie budú trvalo vystavené v Dóme
svätej Alžbety v Košiciach, ako aj v jej
rodnej obci. Z Košíc ich tam prenesú
30.
septembra
2018.
„Je to pre nás predovšetkým radosť,
pretože naozaj máme taký pekný vzor
v mladej dievčine Anne Kolesárovej, ktorá
bola tak trochu skrytá pre politiku pred
rokom 1989, pretože išlo o vraždu, ak to
tak berieme. Pre čistotu a obranu jej
dôstojnosti ju zastrelil sovietsky vojak. Od
roku
2004
sa
zháňali
materiály,
pripravovala sa štúdia o Anne Kolesárovej.
Následne bolo potvrdené jej mučeníctvo,“
uviedol arcibiskup Bober. Hlavným
odkazom života Anny Kolesárovej je podľa
jeho slov to, že si ako mladé dievča
chránila čistotu „Kompromisy sú dnes vo
svete hlbokého rázu. Keď sa hovorí
o korupcii, vraždách, to sú vážne defekty
v spoločnosti. Začína sa to práve ústupkom
– ustúpim, prispôsobím sa, schválim
hriech, zametiem to pod koberec. Vždy sa
to začína v malom a potom to prepukne aj
vo veľkom,“ povedal Bober.

Iniciátorom myšlienky, aby bola Anna
Kolesárová vyhlásená za blahoslavenú,
bol rektor Pastoračného centra Anny
Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom Pavol
Hudák. „Venoval som sa v Košiciach
mladým a keď som počul z úst otca
arcibiskupa Alojza Tkáča o Anne
Kolesárovej v roku 1997, tak to bola pre
mňa takpovediac hodená rukavica, že
venuj sa tomu. Téma čistej lásky je mi
veľmi blízka. Mladých to veľmi chytilo,
uvedomili si, že chcú mať zdravé vzťahy
a že intimita patrí do súkromia,“ povedal
Hudák. Púte radosti, púte rodín, ako aj
púte zrelosti, ktoré organizujú, majú
podľa neho preventívny, formačný
a
uzdravujúci
charakter.
Ako priblížil vicepostulátor Juraj Jurica,
v rámci procesu blahorečenia bolo
vypočutých 38 svedkov a spracovaných
650 strán dokumentov. „Pre mňa to bolo
objavenie mojej vlastnej katolicity, aj
inštitucionálnej, ale zároveň aj potvrdenie
toho, že Pán Boh je medzi nami. Vidiac
desaťtisíce mladých, ktorí chodia do
Vysokej nad Uhom a sú oslovení týmto
príbehom, že naozaj Pán Boh pôsobí
v živote každého jedného, kto sa chce
nechať osloviť,“ dodal Jurica. Koncom
týždňa sa vo Vysokej nad Uhom
uskutoční exhumácia ostatkov Anny
Kolesárovej.
Božia služobníčka Anna Kolesárová sa
narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad
Uhom v okrese Michalovce. V závere
druhej svetovej vojny - 22. novembra 1944
- ju zastrelil vojak sovietskej armády.
Mladé dievča zomrelo, aby si zachovalo
nevinnosť. Pochovaná bola v rodnej obci,
kde sa v najbližších dňoch uskutoční
exhumácia ostatkov. Dekrét o jej
mučeníctve schválil začiatkom marca 2018
Svätý Otec František. Bližšie informácie o
Anne Kolesárovej je možné nájsť na
stránke
annakolesarova.sk

Informačný týždenník Rímskokatolíckej
farnosti sv. Martina Radatice
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5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Tebe, Pane, patrí moja chvála
vo veľkom zhromaždení
„Deti moje, nemilujme
len slovom a jazykom,
ale skutkom a pravdou“
/1 Jn 3,18/.

V dnešnom druhom čítaní nám Ján radí,
ako „ostať“ v Božej láske /1Jn 3,24/.
Podľa neho toto tajomstvo spočíva
v počúvaní hnutí nášho srdca. Srdce či
svedomie je totiž miesto, kde s nami
najdôvernejšie komunikuje Duch Svätý.
Ján nás najskôr ubezpečuje, že máme
„dôveru k Bohu“ /3,21/, čo znamená,
že do nás Duch Svätý vlieva Božiu
lásku, aby nás uistil, že plníme jeho
prikázania. Na druhej strane nám
pripomína, že nám naše srdce „vyčíta“,
keď nás Duch usvedčuje, že sme konali
sebecky a na úkor iného človeka /3,20/.
Určite sme už zažili obe tieto situácie.
Ján vysvetľuje, že to nie je čisto vec
nášho svedomia. V celom liste
zdôrazňuje, že Duch Svätý vpísal do
našich sŕdc svoje slová, aby nám ich
pomohol nasledovať.
Čo to znamená pre nás? To, že ak Duch
Svätý koná v našich srdciach, potom by
sme mali brať vážne všetky hnutia
svojho srdca. Mali by sme na ne dávať
pozor, pretože sa môže stať, že
prostredníctvom nich sa nám Duch
pokúša
pomôcť
urobiť
správne
rozhodnutie a priblížiť sa tak väčšmi

k Bohu. Je úžasné, že Duch Svätý
neustále pracuje na formovaní našich
sŕdc a pomáha nám robiť dobré
rozhodnutia. On pracuje dokonca aj
vtedy, keď si to neuvedomujeme!
Je povzbudivé, že na nás neprestane
pracovať, kým každou svojou
myšlienkou a činom nebudeme robiť
radosť Ježišovi a budovať jeho
kráľovstvo.
Skús teda dnes zostať v Božej láske.
Skús počúvať hnutia svojho srdca. A
skús robiť všetko, čo si myslíš, že od
teba Boh žiada.

„Duchu Svätý, príď a konaj
v mojom živote. Pobádaj ma
konať dobré skutky v Duchu
a v pravde.“

Liturgický program „na 5. Veľkonočný týždeň“
Meretice

Pondelok: 30.4.
Veľkonočná féria

Utorok: 1.5.
Sv. Jozef, robotník, spom.
Streda:
2.5.
Sv. Atanáz, biskup, spom.,

7.45 CZŠ

18.00
Poď. za 70 r. života
Mária Grejtáková

Štvrtok: 3.5.
Sv. Filip a Jakub, apoštoli,
sviatok

18.00+adorácia
+ Ján Tomaščak

Piatok:
4.5
1. piatok v mesiaci

18.00
detská sv. omša
za RB a BBSJ

Sobota
5.5.
Fatimská sobota

8.00
+ Anna Halická

Nedeľa
6.5.
6. Veľkonočná nedeľa

Farské oznamy
MILODARY: Zbierka na kňazský
seminár v Košiciach bola v našej
farnosti 496,40 eur (Radatice 298 eur,
Bzenov 198,40eur). Na farský kostol
obetovali z krstu Tomáša 50 eur,
z pohrebu + Jána 60 eur. Pán Boh
zaplať za vaše milodary. Na budúcu
nedeľu je zbierka na opravu farského
kostola a zbierka na rekonštrukciu
kostola v Bzenove.
Spovedanie pred 1. Piatkom: utorok
Meretice 17.15 hod., streda Bzenov
17.00 hod., štvrtok Meretice 17.15 hod.

8.00
ZBP rod. Turčíková
10.30
ZBP rod. Čmilanská,
Olejníková

Bzenov

18.00
+ manž. Palenčároví

17.00
detská sv. omša
+Jaroslav Mrúz 1.
výr.

9.15
Za farnosť

Májová pobožnosť: Litánie k Panne
Márii – Loretánske sa budeme
spoločne modliť na začiatku sv. omší.

Na púť do Obišoviec 12. Mája sa
prihlásilo 44 detí. V tento deň putujú
deti z celého Slovenska: naša diecéza
do Obišoviec, spišská diecéza do
Levoče a ostatné diecézy do Rajeckej
Lesnej.
Poďakovanie: ďakujem všetkým
chlapom, ktorí sa zúčastnili v sobotu
na brigáde pri farskom kostole. Ďalšia
brigáda bude na budúcu sobotu.
Prosím aj ďalších chlapov o pomoc pri
prácach vo farskom kostole.

Modlitby matiek: stále je
možnosť
prihlásiť
sa
do
modlitbovej skupinky modlitby
matiek. Je to spoločenstvo v rámci
katolíckej cirkvi, kde sa stretávajú
matky a modlia sa za svoje rodiny
– za svoje deti a manželov. Zatiaľ
sa prihlásilo v našej farnosti cca 20
žien.

Ohlášky:

Sviatosť manželstva chcú
prijať:
ohlasujú sa druhý krát:
Michal Sedlák a Nikola Timková
Lukáš Fejerčák a Mária Tomaščáková

Upratovanie kostola: 5.5. – 11.5.

Kostol sv. Imricha:
Mária Gumanová, Miroslav Viazanko,
Jozef Korinek.
Kostol sv. Ondreja:
Ján Krajňák, Pavel Fejerčák, Anton
Lipták, Alžbeta Liptáková, Ľuboslav
Peržel.

Sv. Atanáz, biskup

Sv. Atanáz sa narodil v Egypte,
pravdepodobne v Alexandrii okolo
roku 296 v kresťanskej rodine. Na jeho
výchovu dbal muž menom Alexander,
ktorý sa neskôr stal biskupom jeho
rodného mesta. Rástol v múdrosti aj v
čnosti. V roku 313 nahradil Alexander
na patriarchálnom mieste Achillasa. O
dva roky neskôr sv. Atanáz odišiel na
púšť, aby strávil čas v duchovnom
uzobraní v spoločnosti sv. Antona,
opáta,
zakladateľa
pustovníkov.
Pravdepodobne už tu napísal niektoré
svoje spisy. Asi v roku 319 sa stal
diakonom. V tom čase sa začalo jeho
úsilie potlačiť a neúnavne bojovať proti

arianizmu, bludu, ktorý popieral božstvo
Ježiša Krista a rýchlo sa šíril. V roku 325
sprevádzal svojho biskupa Alexandra na
koncile v Nicei. Keďže biskup bol už
starý, namiesto neho rečnil diakon
Atanáz. Podal veľmi jasnú a pravdivú
náuku o božstve Ježiša Krista. Tri roky po
koncile biskup zomrel. Sv. Atanáz sa stal
namiesto neho patriarchom v Alexandrii,
hoci mal len okolo tridsať rokov a
vzpieral sa tejto hodnosti. V januári 329
prijal biskupské svätenie.
Pretože naďalej kategoricky odmietal
arianizmus, prenasledovali ho a číhali mu
na život. V roku 335 musel odísť do
vyhnanstva do Trevíru v Galii. Medzitým
bludár Árius zomrel a Atanáz dostal roku
337 povolenie vrátiť sa na svoje
biskupstvo. Potom ešte viackrát bol
donútený odísť do vyhnanstva alebo sa
skrývať. Bolo to najmä za cisára
Konštancia, ktorý všemožne podporoval
ariánov. Po jeho smrti sa Atanáz mohol
vrátiť, avšak nie nadlho. Roku 362 totiž
zvolal synodu biskupov do Alexandrie,
ktorá vyslovila vernosť rozhodnutiam
nicejského koncilu. Vtedajší cisár Julián
Odpadlík zúril. Atanáz musel znovu
preč. Po jeho smrti sa znova vrátil, avšak
zanedlho ho cisár Valens chcel znovu
odstrániť. Atanáz sa skrýval asi štyri
mesiace. Alexandrijský ľud sa však búril
a pohrozil povstaním, a tak cisár musel
súhlasiť s jeho návratom. Posledných
sedem rokov života prežil v pokoji.
Napísal viacero spisov obranného
charakteru a vysvetlenie svojich pobytov
vo vyhnanstve. Dožil sa toho, že
arianizmus začal upadať. Ešte v roku 350
bol skoro celý svet ariánsky, avšak
koncom 4. storočia už opäť katolícky.
Najväčšiu zásluhu na tom má práve sv.
Atanáz. Napriek všetkým útrapám
neustúpil od pravej viery. Zomrel 2. mája
373. Za svoj život a dielo bol poctený
titulom Učiteľ Cirkvi.

