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8. apríla 2018
2. veľkonočná nedeľa – Nedeľa

Božieho milosrdenstva

Resp.: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho
milosrdenstvo trvá naveky.

U

V DNEŠNOM EVANJELIU sme
počuli o apoštolovi Tomášovi,
ktorému ľudia dali prívlastok

„neveriaci“, pretože pochyboval o zmŕt-
vychvstaní Ježiša Krista. Uveril, až keď
sa jemu osobne zjavil Pán a ukázal mu
svoje rany. A vzápätí mu Pán Ježiš
hovorí: „Uveril si len preto, že si ma vi-
del. Ale blahoslavení sú tí, ktorí nevi-
deli a uverili.“

Často tohto apoštola obviňujeme
z nedostatku viery, pretože neprijal ra-
dostnú zvesť ostatných učeníkov, ktorí
sa už predtým stretli so vzkrieseným
Pánom. Musíme však uznať, že to robí-
me neprávom. Krivdíme tomuto učite-
ľovi viery. Už pápež Gregor Veľký napí-
sal, že Tomášova neviera nám pomohla
k viere viac než viera ostatných učení-
kov. Tomáš nás učí viere, ktorá sa ne-
uspokojí s nejakými lacnými duchov-
nými rečami.

Aj v dnešnom svete je v ľuďoch
množstvo pochybností, ktoré veľmi čas-
to vedú do zúfalstva, a to len preto, že
človek si zatvára svoje srdce pred stret-
nutím so živým Kristom. Obáva sa Bo-
žieho dotyku, lebo by nerád stratil svoje
pohodlie, svoj luxus, svoj spôsob života
a musel by prijať to, čo od neho vyža-
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Ján Kovaľ, kaplán

NEVERIACANEVERIACANEVERIACANEVERIACANEVERIACA VIERA?

duje Boh skrze Desatoro, Božie Slovo či
cez svedomie.

Nikto z nás Boha nevidel, a preto aj
my môžeme ľahko zapochybovať. Ale ke-
by sme Pána Boha videli, tak už v neho
nemusíme veriť. To, čo od nás vyžaduje
Boh, je živá viera v neho. Snažme sa ho
spoznávať v našom živote. Je blízko
nás, len my ho niekedy nechceme vi-
dieť, lebo si zakrývame oči, keď treba

niekomu pomôcť,
niekoho potešiť,
povzbudiť... On sa
k nám stále priho-
vára vo svedomí
a v Božom Slove,
ale my ho nepoču-
jeme a radšej myslí-
me na niečo iné.

Skúsme si polo-
žiť otázku: „Kým je
pre mňa Boh? Kým
je pre mňa Kristus?

Je to len postava na svätom obrázku?
Alebo vnímam jeho prítomnosť v mojom
živote?“ Jeho zmŕtvychvstanie spôsobilo
to, že Kristus neostal v hrobe, ale pri-
chádza, aby premenil naše vnútro, aby
sme zažili jeho blízkosť, jeho lásku
a jeho pokoj.

Využime túto ponúkanú možnosť zo
strany Boha. Nech aj o nás platia jeho
slová: „Blahoslavení, ktorí nevideli, ale
predsa uverili.“       n

NARODILA SA 14. júla 1928 vo
Vysokej nad Uhom ako dcéra
Jána Kolesára, prezývaného

po mame Hruška, a Anny, rodenej
Kušnírovej. Pokrstená bola hneď na
druhý deň 15. júla. O 10 rokov nes-
kôr stratila mamu, ktorá
zomrela na zápal pľúc.
Anka, ako jediná žena
v domácnosti, mala len
staršieho brata, musela
prevziať zodpovednosť za
domácnosť a nahradiť mu
matku. Mala veľa kamará-
tok, ale teraz kvôli povin-
nostiam ich už nestíhala
navštevovať. Preto sa roz-
hodli, že sa budú schá-
dzať u Kolesárovcov. Spolu potom
chodili na sväté omše, ruženec či li-
tánie do blízkeho kostola. Žila veľmi
skromne a jednoducho. Dbala o svo-
ju povesť a čistotu. Pravidelne pris-
tupovala k sviatosti zmierenia a Eu-
charistii. Každú sobotu sa chodili
modliť ruženec k susedom Podhorí-
novcom.

Prišla však druhá svetová vojna a
na jej konci v roku 1944 prechádzal
cez Vysokú nad Uhom aj front. Boje
trvali niekoľko týždňov a vystrašení
dedinčania sa skrývali v pivniciach.
Ján Kolesár-Hruška, Anka a Miško
spolu so susedmi sa ukrývali v pivni-
ci pod kuchyňou. Ruských vojakov
predchádzal chýr, že v Užhorode roz-
bili pálenicu, a teda zásob majú dosť.

Anka chodila oblečená v šatách svo-
jej nebohej mamky, aby pôsobila doj-
mom vydatej ženy a uchránila svoju
čistotu. Pri prehliadke domu jeden
opitý ruský vojak našiel pivnicu a ľu-
dí, ktorí sa v nej skrývali. „Haňka, daj
mu niečo zjesť, iste je hladný,“ povedal
Ján Kolesár svojej 16-ročnej dcére.
Anka počúvla a išla do kuchyne pri-
praviť niečo vojakovi pod zub. Po
chvíli si však všimol, že pod šatami
dospelej ženy sa skrýva mladé dievča
a začal na ňu naliehať, aby sa mu
oddala. Odmietla aj napriek hroz-

bám, že ju zabije. Vytrhla
sa mu z rúk a bežala k ot-
covi a bratovi do pivnice.
Nahnevaný vojak ju nas-
ledoval, namieril na ňu
automat a zakričal: „Roz-
lúč sa s otcom!“ Anka vy-
kríkla: „Apočko, zbohom!
Ježiš, Mária, Jozef…“ v po-
lovici modlitby vojak vys-
trelil dve rany, do hrude
a do tváre.

Boje neutíchali, a tak s jej mŕtvym
telom strávili celú noc v pivnici. Na
druhý deň neskoro večer ju potajom-
ky a bez kňaza narýchlo pochovali.
Zbúchali jednoduchú truhlu z dosák
zo stodoly a vykopali plytký hrob ved-
ľa jej nebohej mamky.

Pohrebné obrady vykonal farár An-
ton Lukáč 29. novembra 1944. Hneď
po pohrebe do matriky zapísal Hostia
sanctae castitatis – obeť svätej čistoty.
Takisto pripísal, že krátko pred smr-
ťou pristúpila k sviatosti zmierenia
a svätému prijímaniu. Jej hrob
navštívia každoročne stovky mladých.
Prvé stretnutie mladých na podnet
svedectva mučeníckej smrti Anny Ko-
lesárovej sa uskutočnilo v r. 1999.
Odvtedy sa konajú pravidelné púte. n

Svätý Otec 6. marca 2018 schválil
vydanie dekrétu o mučeníctve Božej

služobnice Anny Kolesárovej,
narodenej vo Vysokej nad Uhom

14. júla 1928 a zavraždenej
z nenávisti k viere 22. novembra 1944.

Prinášame jej životopis.



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18:00 10:30

Charitný dom J.M. 9:00
Rómska osada 14:00

Nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Zvestovanie Pána 6:30

Iz 7,10-14;8,10c; Ž 40; Hebr 10,4-10; Lk 1,26-38 11:30 ¤ Regina 70 r.ž.

Hľa, prichádza Pán plniť Božiu vôľu. 18:00 † Ján, Ján

6:30
Sk 4,32-37; Ž 93; Jn 3,7b-15 11:30 ¤ Andrej 75 r.ž.

Pán kraľuje, velebou sa zaodel. 18:00 † Beáta

Sv. Stanislava, bs. mč. 6:30
Sk 5,17-26; Ž 34; Jn 3,16-21 11:30 † Ján, Mária

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. 18:00 † Július

6:30
Sk 5,27-33; Ž 34; Jn 3,31-36 11:30 † Mária, Andrej

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. 18:00 † Zachariáš, Anna

6:30
Sk 5,34-42; Ž 27; Jn 6,1-15 11:30 za polit.väznov z obd.socializmu

Pán je moje svetlo a moja spása. 18:00 † Alžbeta, Marcel 2x, Štefan

Sk 6,1-7; Ž 33; Jn 6,16-21     Tvoje 

milosrdenstvo, 

7:00 † Juraj, Alžbeta

Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. 18:00 ¤ Jana, Matúš

7:10 ranné chvály

7:30 † Mária 

Sk 3,13-15.17-19; Ž 4; 1 Jn 2,1-5a; Lk 24,35-48 9:00 † Juraj, Mária

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Anna

Ne
15.4.

St
11.4.

3. veľkonočná nedeľa

Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako 

znamenie.
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OZNAMY

1. S kresťanskou nádejou vo vzkriese-
nie oznamujeme, že dňa 31. 3. 2018
v Košiciach zomrel vdp. Zdenko
Andráš. Narodil sa 7. 7. 1969 v Se-
čovciach. Kňazskú vysviacku prijal
12. 9. 1992 v Bardejove. Pôsobil vo
farnostiach Košice-sv. Košických
mučeníkov, Humenné, Bohdanovce,
Košice-Kráľovnej pokoja, Košice-
Božieho milosrdenstva a Košice-
Myslava. S nebohým sme sa rozlúčili
pri sv. omši v stredu 4. 4. o 10.
hod. v Košiciach-Myslave a tiež pri
sv. omši o 14. hod. v Plechoticiach,
kde bol aj pochovaný. Requiescat in
pace!

2. Pri Božom hrobe sa vyzbieralo
v ZH 20 € a v TV 2 730,65 €. Získa-
né prostriedky slúžia na udržiavanie
posvätných miest vo Svätej zemi.

3. Dnešnú nedeľu Božieho milosrden-
stva bude pred vonkajšou kaplnkou
Božieho milosrdenstva o 15. hod.
pobožnosť s kňazom. Modliť sa
budeme Korunku Božieho milosrden-
stva, ktorá je predpísaná na túto
nedeľu. V tento výnimočný deň mi-
losrdenstva nech sa Ružencové brat-
stvo pred sv. omšami modlí Korun-
ku Božieho milosrdenstva.

4. V sobotu 14. 4. o 7. hod. si pri
slávení Eucharistie pripomenieme
11. výročie konsekrácie farského
kostola.

5. V nedeľu 15. 4. o 15.30 bude v mú-
zeu prednáška Prvý kostol v Trebi-
šove s predstavením jeho makety
v mierke 20:1, ktorú zhotovili Bc.
Peter Baňacký a Mgr. Michal Škulka
na Cirkevnej strednej škole sv. Joza-

15.4.2018 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie K. Fraštiová E. Hovancová A. Vaľová E. Andrejko

žalm M. Borošová
2. čítanie L. Fraštia V. Birová M. Kobzošová H. Andrejková

prosby M. Ruttkayová O. Ižová E. Capová E. Andrejková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:
IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa druhýkrát:
Michal Bodnár a Mgr. Paula Sopková

Ohlasujú sa tretíkrát:
Lukáš Ivan a Martina Germeková

Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke

medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

fáta. Prednášajúci dekan ThDr. Jo-
zef Gnip čo najpodrobnejšie popíše
stavbu prvého kostola z druhej polo-
vice 13. stor., ktorý je súčasne vmu-
rovaný do terajšej stavby kostola
z 15. stor.

6. 14. rozhlasová púť Rádia LUMEN
v Krakove sa uskutoční 5. 5. 2018.
Hlavný celebrant a kazateľ je Mons.
Marek Forgáč, košický pomocný bis-
kup. Prosíme záujemcov o púť, aby
sa nahlásili do 22. 4., aby sme ve-
deli objednať autobus, ktorý by od-
chádzal v tento deň o 1. hod.

7. Stretnutie Laického spoločenstva
Matky Alfonzy Márie bude v nedeľu
22. 4. o 15. hod. v rekolekčnej mies-
tnosti.

8. Pozývame chlapcov od 18 rokov, kto-
rí sa rozhodujú o svojom ďalšom
duchovnom živote, na polročný du-
chovný a formačný pobyt do ko-
munity otcov rogacionistov v Ta-
liansku, aby sa rozhodli, či cesta
zasvätenia života je pre nich tá
správna. Kongregácia sa venuje mla-
dým mužom, ktorí v sebe cítia vnú-
torný hlas pre kňazské alebo rehoľ-
né povolanie. Náklady na pobyt hra-
dia otcovia rogacionisti. Kontakt:
Centrum pre duchovné povolanie,
RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080
01 Prešov, tel. 0911 487 341.

9. Národná transfúzna stanica v Koši-
ciach prosí darcov krvi o odber na
farskom úrade v Trebišove v ponde-
lok 30. 4. od 8. do 11. hod. Daruješ
krv, zachrániš život svojho blížneho.
Je to skutok milosrdenstva par
excelans.

Prosíme všetkých snúbencov, ktorí chcú
uzavrieť v našej farnosti sviatosť
manželstva a už si rezervovali
termín, aby tak urobili ešte raz.

Vo farskom počítači nám padol systém
a nemáme žiadne záznamy. Termín

sobáša môžete nahlásiť osobne alebo
telefonicky na číslo 056/672 27 73.

Ďakujeme za pochopenie.


