Anka Kolesárová
Moţno to bolo tak, moţno
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) moţno povedať, ţe to
bola obeta dievčaťa, ktoré
vedelo, čo je správne.
V mysli mi oţíva 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 drţí v ruke, lebo ten je pre Pannu
Máriu. Nebeská Matka ich všetky dobre pozná. Putujú
k nej, spievajú jej piesne, piesne bezstarostných detí.
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 kaţdým
zadobre. Jej váţna 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 ţartíkmi
aj v kuchyni u Kolesárovcov. Anka uţ 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 ţivot. Na pulz dedinského
ţivota, jednoduchého, ale radostného, kladie svoju ťarchu vojna. Prichádza november. Takých tu uţ bolo. Ale
dievča cíti, ţe sa niečo deje, ţe čosi je iné. Raz istá susedka zbadá jej útlu postavu v šatách po nebohej mame.
„Čoţe si celá v čiernom dušička?“ „Bojím sa, teta, aby
ma nezbadali. Vojaci nesmú zistiť, ţe som mladá,“ odpovedá šestnásťročná Anka. Jej plán zatiaľ funguje. Len
s dĺţkou šiat má problémy, keď pomaly kráča v rade na
prijímanie. Aj večer predtým ide do kostola, aby sa

26. august 2018
posilnila Eucharistiou, moţno ani len netušiac, ţe je to
posledný raz a ţe so svojím Bohom sa najbliţšie stretne uţ
tvárou v tvár. Cez dedinu prechádza front. Z kaţdej 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, ţe
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, ţe hrubá tmavá
látka nezahaľuje dospelú osobu, ale mladé dievča. Krásne
a čisté. Diabolské pery našepkávajú tie najhoršie slová
a túţba v chlapovi so samopalom rastie. „Poddaj sa,
poddaj sa, lebo na mieste si mŕtva,“ kričí a nalieha. Dievča
si v duchu premieta svoj ţivot, pretkaný stopami
milujúceho Boha. Vracia sa k detstvu, k rokom bez matky
aj krásnym chvíľam na púťach, v dedine, medzi svojimi.
Vie, ţe 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, ţe dievča nezlomí, a tak v zlosti na ňu
namieri a skríkne: „Rozlúč sa s otcom!“ Bezradný otec,
svedok najhrozivejšieho divadla vo svojom ţivote, prosí
Boha o milosť. A milosť prichádza… Ťaţký vzduch
pretínajú posledné slová, derú sa znútra mladej duše so
silným zmyslom pre vyššie ideály: „Apočko, zbohom!
Jeţiš, Mária, Jozef!“ Vtom padajú výstrely. Jeden, vzápätí
druhý… dve presné rany ukončia hrdinský pozemský
ţivot. Na druhý deň chlapi rozbíjajú stodolu a z takto
získaných dosák stĺkajú malú truhlu. Ţeny 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 uloţené Ankine
pozostatky, stojí kameň s nápisom: RADŠEJ SMRŤ AKO
HRIECH. Čítajú ho tisíce mladých, ktorí v nej vidia vzor.
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V sobotu 1.9. bude Anka Kolesárová v Košiciach
vyhlásená za Blahoslavenú. Autobus pre tých, ktorí
sa na túto slávnosť prihlásili pôjde v sobotu ráno o
2:00 spred obecného úradu.
Spoločenstvo Modlitby Matiek pozýva všetkých na
modlitebné stretnutie v utorok 28. augusta
2018 po večernej sv. omši.

O predmodlievanie posvätného ruţenca na prvú sobotu
v mesiaci prosíme tieto ruţe: Sv. Kláry, Sv. Košickí
mučeníci, sv. Ľudovít Francúzsky kráľ, Sv. Mária
Goretti, sv. Marek evanjelista.
Odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie v našej
farnosti bude v sobotu 8.9.2018 o 10:00 Spoločná sv.
spoveď pred odpustom bude vo štvrtok 6.9. od 18:30
do 20:00

06:30
Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 do
sv. omše.

SV. MONIKA
SPOMIENKA

Juraj Beňuš (*14.8.2018)
Karolína Franeková (*10.7.2018))
...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na
osoh, rodičom na radosť a im samým na spásu

+ syn a rodičia č. 220

06:30

Poď. za 40 r. manţ. a za zdravie a BP
pre rod. č. 225

18:00

Za kňaza Mariána Dragoňa a mamu
Janku

06:30

+ rodičia a BP pre rod. 576

18:00

+ manţel (výročná), + rodičia
Mikolajčíkoví a rodičia Hilbrychtoví

07:00

Sobášna sv. omša

15:00

+ Jozefína Dibdiaková

07:00

+ Štefan a Terézia Bolek a ich rodičia

08:30

Za Boţí ľud

10:30

Rodinu si založili:
Ľubomír a Helena Serdelovci

...Prajeme im veľa Božieho požehnania na spoločnej ceste
životom...
OHLÁŠKY
Pavol Bolek, syn rodičov Rafaela a Heleny rod.
Kovalčíkovej, nar. v DK, bývajúci v Novoti,
a Magdaléna Vrabčeková, dcéra rodičov †Martina a
Heleny rod. Strakovej, narodená v Trstenej, bývajúca v
Námestove.
Dominik Dibdiak, syn rodičov Františka a Margity, rod.
Kuchťákovej, narodený v DK, bývajúci v Novoti,
A Vladimíra Kozáková. Dcéra rodičov Milana a Márie rod.
Košťálovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Rabči.

STREDA

06:30

ŠTVRTOK

Za † a za BP pre rod. č. 879

SV. AUGUSTÍN, BISKUP
SPOMIENKA

MUČENÍCKA SMRŤ SV. JÁNA
KRSTITEĽA
SPOMIENKA

FÉRIA

PIATOK

18:00

FÉRIA

SOBOTA

+ rodičia Bolekoví č. 853

UTOROK

V cirkvi sme privítali:

PANNY MÁRIE V SOBOTU

NEDEĽA

ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

27.august-2.september
2018
PONDELOK

Na česť Ducha Svätého

STREDA

UTOROK

PONDELOK

27. august-2.september 2018

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA

Lektorská služba (nedeľa, prikázaný sviatok) - skupina: I

