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RADŠEJ SMRŤ AKO HRIECH
bola vychovaná a žila v kresťanskej,
katolíckej rodine, v kresťanskej obci,
v kresťanskom spoločenstve. Viera
dávala zmysel jej bolesti a smútku –
veľmi mladá stratila matku a všetky
starosti o domácnosť prešli na ňu,
na dospievajúcu dievčinu – a ona ich
zvládla… A keď prišla hodina pravdy,
skúšky, ona, formovaná vierou pra-
meniacou z evanjelia, s plným vedo-
mím a rozhodnosťou postaví sa na
odpor hrubému násiliu. Práve viera
ju tak vyprofilovala a zjemnila jej
svedomie, že nekompromisne, in-
štinktívne chránila za cenu života
svoju spásu, čistotu srdca, ženskú

dôstojnosť.
Anka Kolesárová,

skromná dievčina, vy-
rastajúca v tom čase
v neznámej zemplínskej
dedinke, mala v srdci
vieru, ktorá jej dávala
múdrosť a silu i život
obetovať.“

(Mons. Alojz Tkáč)
„To, čo Anka vyko-

nala, je heroický čin.
Keďže život a dôstojnosť
nám dal Boh, sme
povinní chrániť ich. Nie

každý človek by dokázal to, čo Anka
Kolesárová. Zomrieť pre čistotu.
Avšak kto sa rozhodne chrániť krásu
a dôstojnosť ľudského života aj za
cenu smrti, nemá hriech, pretože
práve hodnoty, za ktoré sa oplatí
zomrieť, dávajú ľudskému životu
zmysel. Anka je povzbudením a vzo-
rom pre slovenskú mládež.“

(Mgr. Pavol Hudák)
– jg –

Na návšteve istej katolíckej
rodiny v našej farnosti som sa
dostal k publikácii Mučenica
čistoty Anka Kolesárová (UPC,
Košice 1999).
Zaslúži si pozornosť, preto
z nej vyberám.

„KONCOM druhej svetovej
vojny sa pri prechode
frontu ľudia vo Vysokej

nad Uhom ukrývali v pivniciach. Aj
Ján Kolesár bol s rodinou a susedmi
v pivnici pod kuchyňou. Pri pre-
hliadke domu jeden
opitý ruský vojak nazrel
dnu. Keď zbadal jeho
16–ročnú dcéru Annu,
začal ju ťahať von.
Hrozil jej, že ak sa mu
neoddá, zastrelí ju. Ona
však nesúhlasila, vy-
trhla sa mu z rúk a sko-
čila do pivnice. Vojak za
ňou. Namieril na ňu
automat a povedal:
»Rozlúč sa s otcom!«
Dievča vykríklo: »Apoč-
ko, zbohom! Ježiš, Má-
ria, Jozef !« Vtom vojak uskutočnil
svoju hrozbu a vypálil dve rany.

Dňa 22. novembra 1944 sa skončil
mladý život dievčaťa – mučenice,
ktoré si volilo radšej smrť ako stratu
panenstva.“

„Ponúka sa nám otázka: Čo bolo
prvotným impulzom, základným mo-
tívom jej rozhodnutia radšej zomrieť,
ako sa poddať vášni násilníka? Bola
to úprimná hlboká viera. Narodila sa,

DNEŠNOU SLÁVNOSŤOU Krista
Kráľa završujeme ďalší litur-
gický rok svojho života, teda

opäť sme využili svoj čas a celý rok
– od adventu po advent, nedeľu čo ne-
deľu – sme oslavovali Boha vo
svojom chráme. To množstvo
prežitých nedieľ v našom farskom
spoločenstve sa nám zlieva do
jedného celku z ktorého „ako
z kadidla sa vznáša k Bohu naša
modlitba a obeta našich rúk“
(por. Ž 142, 2). Áno, aj toto je
spôsob oslavy Boha, aj tu sa čosi
dielčie, čosi časné, zlieva do jed-
ného celku a vytvára hodnotu,
ktorá presahuje čas. Všetky tieto
pocity v nás môže ešte umocniť
dátum, ku ktorému sa blížime –
jubilejný rok 2000. Ak si spome-
niete na prognózy konca osem-
desiatych rokov – ako magicky,
tajuplne sme sa na tento dátum
pozerali – kde už ľudstvo malo
byť, aké to „ľudstvo“ podľa sci-fi
scenárov vlastne malo byť…

A zrazu je to tu. To my sme tou
generáciou, ktorá otvorí tretie tisíc-
ročie. My sme tou generáciou, ktorá
odovzdá štafetu hodnôt do ďalšieho
tisícročia. Môžeme sa teda pýtať: Aký
je vlastne dnešný človek – človek

milénia? Zdá sa, že naďalej ostáva
nenaplnený. Sám od seba totiž nikdy
nedosiahne svoje naplnenie, ani na-
plnenie tohoto sveta. Ponuka kres-
ťanskej nádeje spočíva v tom, že svet

ako Božie stvorenie v jeho celosti
bude naplnený spolu s človekom.
Jediným cieľom i silou, ktorá
ženie svet k jeho naplneniu, je
Bohočlovek. On bol a je tou si-
lou, ktorá poháňa vývoj smerom
k stále väčšej jednote (1 Kor 15,
28). To On je tým cieľom ľud-
ských dejín, ohniskom, v ktorom
sa sústreďujú túžby histórie a ci-
vilizácie, stredobodom ľudského
pokolenia, potechou všetkých
sŕdc a naplnením ich snáh (KKC
s. 270). Prijať Krista znamená
prijať nielen svoje naplnenie, ale
aj svoje ukotvenie sa v Božom
pláne spásy, v pláne dokonalej
jednoty, kde bude Boh „všetko vo
všetkom“ (1 Kor 15, 28). V tomto
duchu – v Jeho duchu – kráčajme
v ústrety zavŕšeniu ľudských de-

jín, k vesmírnemu kráľovstvu pravdy
a života, svätosti a milosti, spravod-
livosti, lásky a pokoja, ktoré je pre
nás pripravené od stvorenia sveta
(Mt 25, 34).

Peter Novysedlák, kaplán



MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ SVÄTEC TÝŽDŇA
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JEŽIŠ KRISTUS je zvrchovaný
Kráľ. On je Boh, on je človek,
on je Pastier, on je sudca, ale

zároveň aj záchranca – Spasiteľ. Mô-
žeme sa pýtať, či výraz Kráľ v tomto
prípade vyjadrí skutočnosť Ježiša
Krista. Musíme odpovedať, že v ľud-
skom slovníku neexistuje slovo,
ktoré by mohlo vyjadriť celú pravdu
o Kristovi Kráľovi. Preto skloňme sa
v pokore pred Kristom Kráľom.

SVÄTÉ OMŠE

Sväté omše – kaplnky

    Nemocnica     Po, St, Pi o 16.00
          a  Ne o 16.30

      Ústav        Ut, Št, So o 15.30
Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
popoludní  Po – St 15.00 – 16.00

Št, Pi 15.00 – 16.30
Krstná náuka piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

SVÄTÁ CECÍLIA, MUČENICA
(2. – 3. STOROČIE)

BOLA TO MLADÁ, vzdelaná,
čnostná a hrdinská rímska
kresťanka. Oplývala zem-
skými i prírodnými darmi.
Bohatstvo, dary, krásu po-

važovala za prepožičaný dar Boží, za
vklad, ktorý má rozmnožiť slávu to-
ho, ktorý je toho všetkého pôvodcom.
Cecília sa zasvätila srdcom i telom
Pánovi.

Celý Rím hovoril o jej vznešenosti
a mimoriadnom hudobnom nadaní.
Syn vznešeného rímskeho pohana,
Valerián, ju požiadal o ruku. Celú
svoju dôveru vložila do Božského
Srdca a dostala istotu, že jej čistota
zostane neporušená. Na naliehanie
rodičov sa vydala.

Cecília získala Valeriána i jeho brata
Tiburcia pre kresťanstvo. Údajne ich
pokrstil pápež Urban. Obaja sa stali
horlivými kresťanmi. Počas prenasle-
dovania pochovávali telá mučeníkov.
Sami sa tak dostali pred súd a boli
odsúdení na smrť sťatím. Na smrť
bola odsúdená aj Cecília. Pripravo-
vala sa na ňu tak, že rozdala majetok
chudobným a zotrvávala ešte dlhšie
na modlitbách. Pápežovi Urbanovi ve-
novala svoj dom v rímskom Zátiberí,
aby ho používal na bohoslužby. Teraz
je v ňom bazilika sv. Cecílie.

Podstúpila dvojakú mučenícku
smrť. Najprv ju hodili do parného
kúpeľa, aby sa zadusila. Keď ju po
24 hodinách našli sviežu, sudca ju
rozkázal sťať. Kat jej údajne tri razy
zaťal mečom do šije, ale nemohol
odťať hlavu. Žila ešte tri dni, kázala
a utešovala kresťanov.

Bola pochovaná pri Appijskej ceste,
odkiaľ ju r. 821 pápež Paschal dal
preniesť do jej baziliky v Zátiberí. Od
15. storočia sa sv. Cecília uctieva aj
ako patrónka hudobníkov.       – rm –

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
22. 11.

Sv. Cecílie, panny, mučenice
Trebišov

6.45 začiatok adorácie

r. Chvála ti a sláva naveky.
16.30 záver adorácie

náuka pre deti

Vojčice 18.00

Ut
23. 11.

Sv. Klementa I., pápeža, muč.,
sv. Kolumbána, opáta Trebišov

6.45
16.30 náuka pre deti

r. Chváľte a vyvyšujte ho naveky Vojčice 18.00

St
24. 11.

Sv. Ondreja Dung-Laca a spol.,
mučeníkov Trebišov

6.45

16.30 náuka pre deti
biblické stretnutie

r. Chváľte a vyvyšujte ho naveky Vojčice 18.00

Št
25. 11.

Sv. Kataríny Alexandrijskej,
panny,  mučenice Trebišov

6.45
16.00 adorácia

r. Chváľte a vyvyšujte ho naveky
18.00

Vojčice 18.00 ,stretko‘ mladých

Pi
26. 11.

Trebišov
6.45

r. Chváľte a vyvyšujte ho naveky 18.00 mládežnícka +
,stretko‘ mladých

Vojčice 18.00

So
27. 11.

Trebišov
6.45

r. Chváľte a vyvyšujte ho naveky 18.00
Vojčice 6.45

Ne
28. 11.

1. adventná nedeľa
(rok B, cyklus II.)

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30 sviatosť krstu

15.00 pobožnosť

18.00

Vojčice
9.00

14.00 pobožnosť

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
V sobotu, 13. XI., si sviatosť
manželstva vyslúžili Marek Ko-
lesár a Katarína Girášeková.

Na spoločnej ceste životom im pra-
jeme veľa Božieho požehnania.

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. Ľ. Bajus M. Princíková D. Gajdošová I. Farkašová J. Bálint

2. M.Švagrovská P. Urban P. Lörinc J. Kucharčík P. Berta

p. M. Čierna deti P. Sovák N. Tomková M. Borová

ČÍTANIA NA BUDÚCU NEDEĽU 28. 11. 1999

OZNAMY
1. V pondelok, 22. XI., bude v našej

farnosti celodenná poklona Svia-
tosti oltárnej.

2. V sobotu, 27. XI., pri večernej sv.
omši budeme svätiť adventné
vence.

3. V nedeľu, 28. XI., popoludní bude
pobožnosť vďakyvzdania za úrodu.
Touto pobožnosťou začíname bez-
prostrednú prípravu na Jubilejný
rok.

4. Pripomíname, že pravidelne v ne-
dele o 14.00 sú stretnutia mini-
štrantov a o 14.30 hod. stretnutia
manželov.


