Program slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej

LIST

PIATOK 31. august 2018
S Ankou na kolenách – Večerná vigília v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
Priame
17:15 Modlitba posvätného ruženca
prenosy
počas
18:00 Svätá omša - celebruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup
19:30 Duchovno - poetické pásmo, hudobný sprievod - Skupina Poetica Musica trojdňového
programu
21:15 Eucharistické požehnanie
SOBOTA 1. september 2018
Slávnosť blahorečenia na Štadióne TJ Lokomotíva Košice
Vstup na štadión je BEZPLATNÝ a VOĽNÝ! Aj pre neregistrovaných!
06:00 Otvorenie brán štadióna
07:00 Ranná modlitba so spoločenstvom Marana Tha
08:00 Anna a život s Bohom, hudobný sprievod – D. Gurbaľová
09:00 Modlitba radostného ruženca
10:00 Eucharistické slávenie s obradom blahorečenia
celebruje J. Em. kardinál Giovanni Angelo Becciu,
prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, legát pápeža Františka
12:30 Koncert radosti; účinkujú: Hanka Servická, Sima Martausová a ďalší
Slza radosti: choreografia o Anke, réžia Peter Weinciller
15:00 Modlitba korunky v hodine Božieho milosrdenstva
NEDEĽA 2. september 2018
10:30 Ďakovné eucharistické slávenie v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
spojené s uložením relikvií blahoslavenej Anny Kolesárovej,
celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita.
V závere svätej omše bude vyhlásený prípravný rok na 400. výročie
mučeníckej smrti svätých košických mučeníkov.
Ďakovnú slávnosť vo Vysokej nad Uhom s uložením relikviára
blahoslavenej Anny Kolesárovej bude celebrovať Mons. Bernard Bober,
košický arcibiskup – metropolita v nedeľu 30. septembra 2018
so začiatkom o 10:00 hod. v kostole Sedembolestnej Panny Márie.
Kyvadlová doprava bude premávať nepretržite v čase od 600 hod. počas celého dňa (1. septembra) zo záchytných parkovísk ako aj zo železničnej stanice priamo ku štadiónu TJ Lokomotíva
Košice. Od Hypermarket Tesco - autobusy, od OC Optima a Staničného námestia - električky,
ktoré budú riadne označené a bezplatné. Kyvadlová doprava bude premávať aj zo štadióna naspäť na záchytne parkoviská a na železničnú stanicu (cca do 17.00 hod.).
Vzhľadom na jestvujúcu kapacitu tribún štadióna, lístky na sedenie boli rozdelené podľa kľúča
rovnomerným dielom. Sú určené pre starých a chorých. Ostatní nech záujmu miesto na zelenej
ploche (odporúčame si doniesť skladacie stoličky, prípadne karimatky alebo podsedák).
(viac na www.anna kolesarova.sk)
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21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

26. 8. 2018

kajúceho
žalmu
ModlitbaModlitba
za svätorečenie
Anny
Kolesárovej
Nebeský Otče,
Anna Kolesárová ako mučeníčka čistoty
vydala svedectvo o bohatstve
vnútornej krásy každého človeka
a stala sa povzbudením pre mladých a rodiny
pri vytváraní úprimných a čistých vzťahov.
Prosíme ťa, na jej orodovanie
vypočuj tieto prosby
(teraz prednes svoje prosby...)
a daj, aby sme ju mohli uctievať na oltári ako svätú.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita
Košice, 21.3.2018, ABÚ č.prot. 320/18

Už dvadsiaty rok sa šíri príbeh Anny Kolesárovej, mladej východniarky zo Zemplína,
medzi mladými na území Slovenska. Semienko jej posolstva medzi kňazov zasial emeritný
arcibiskup Mons. Alojz Tkáč v roku 1997. Postupne sa šírilo cez mladých z Univerzitného
pastoračného centra sv. Košických mučeníkov v Košiciach a cez kňaza Pavla Hudáka,
ktorý bol menovaný pre pastoráciu mladých. Semienko ponúkal na mnohých prednáškach
o vzťahoch a láske, až z neho vyrastal strom, ktorý sa rozvinul cez Púte radosti, Púte zrelosti, Púte rodín, Silvestre, mnohé duchovné obnovy a dobrovoľníkov do „celého sveta“.
Krásne ovocie vo forme šíriacej sa kultúry zdravých vzťahov založených na čistej láske,
umocňuje blahorečenie Anny Kolesárovej. Jej osud zasiahol mnohé srdcia a zmenil ich
príbehy lásky a obety sa pre pravé hodnoty života.
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 27.8. 2018
16. 55
večeradlo
17. 45
sv. omša

Sv. Moniky
+ Katarína a Juraj Nagy

Utorok - 28.8. 2018
17. 45
sv. omša

Sv. Augustína, biskupa a uč. Cirkvi
ZBP bohuznáma (24)

Streda - 29.8. 2018
7. 00
sv. omša

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
+ Ladislav Janočko

Štvrtok - 30.8. 2018
16. 30
adorácia
17. 45
sv. omša

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

Ohlášky
Dňa 15.9.2018 v Košickej Novej Vsi chcú uzavrieť sv. manželstva:
Zuzana TEŠINSKÁ
Ing. Pavol KOVÁTS
a

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

syn Rudolfa a Kataríny rod. Nagyovej

+Alexander Stász

Sobota - 1.9. 2018
6. 30
sv. omša

za ružencové spoločenstvo

NEDEĽA - 2.9. 2018
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Ondrej Köver
+ Alžbeta Lengyelová, Michal, Ján Jusko

Košická Nová Ves

Služba lektorov
22. NEDEĽA

2.9. 2018

11.00 hod.
1. čítanie
Michaela Spišiaková
2. čítanie
Mária Nagyová
spoloč. modlitby Alžbeta Nagyová

Texty liturgických čítaní nájdete na www.lc.kbs.sk

Upratovanie
1.9. KNV - III. skupina Hrašovík - I. sk.

dcéra Miroslava a Kataríny rod. Palírovej

Kráľovce

Životopisný profil Anny Kolesárovej

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Ján (nedož. 78 r.)

1. čítanie
Anna Gunglová
2. čítanie
Darina Ondrušová
spoloč. modlitby Emília Beňáková

Košická Nová Ves

Ak by niekto vedel o prekážkach k sláveniu týchto manželstiev, nech to oznámi na našom farskom úrade.
Zároveň odporúčame týchto snúbencov do Vašich modlitieb.

HRAŠOVÍK
NEDEĽA - 2.9. 2018
9. 30
sv. omša

dcéra + Jána a Anny rod. Pytelovej

syn Pavla a Judity rod. Rudikovej

Košice - sídlisko Ťahanovce

Dňa 15.9.2018 v Košickej Novej Vsi (sv. Rita) chcú uzavrieť sv. manželstva:
Ing. Miroslava RIDILOVÁ
Mgr. Peter SELIGA
a

ZBP Irena Selecká (50 r.)

Piatok - 31.8. 2018
7. 00
sv. omša

8.00 hod.

*Dnes bude zbierka na potreby chrámu. PBZ za milodary.
*V sobotu 1. 9. o 10. 00 hod. na štadióne Lokomotívy bude blahorečenie Anny Kolesárovej. Môžu sa
ho zúčastniť všetci, aj neregistrovaní. Doprava individuálne. Informácie sú na zadnej strane alebo v
letáku, ktorý si vyzdvihnete v kostole. TV Lux bude vysielať priame prenosy z trojdňového programu.
*Fatimská sobota bude o 9.00 hod. na štadióne Lokomotívy pred slávnosťou blahorečenia.
*Ponúkame Vám Katolícke noviny na duchovné čítanie za 0,50 €.
*Ďakujem Vám za milodary, ktorými prispievate na obnovu farského kostola v kancelárii FÚ alebo
na č.ú. SK97 0900 0000 0004 4236 5787 (pozn. milodar na kostol).

Modlitba ruženca
Mária Brudňáková

Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom. Bola pokrstená vo farskom
Kostole svätého Jána Krstiteľa v Pavlovciach nad Uhom. Dňa 14. mája 1938 prijala sviatosť birmovania, krátko predtým pristúpila k prvému svätému prijímaniu. Keď mala trinásť rokov, zomrela jej mama. Po jej smrti žila jednoducho a skromne so svojím otcom a starším bratom. Prevzala na
seba povinnosti v domácnosti, ktoré si svedomito plnila. Anna pravidelne chodievala do kostola na
bohoslužby a pobožnosti, pristupovala k sviatostiam. Rada sa modlievala svätý ruženec.
II. svetová vojna podstatne zasiahla do života tohto dievčaťa. V stredu 22.11.1944 večer prechádzali cez ich dedinu vojská Červenej armády. Pri prehliadke domov vošiel opitý sovietsky vojak
do pivnice pod kuchyňou, kde sa skrývala šestnásťročná Anna so svojou rodinou a ostatnými ľuďmi. Otec požiadal dcéru, aby pre vojaka pripravila niečo na jedenie, no ten začal mladé dievča obťažovať a naliehať, aby sa mu oddala. Ona však napriek hrozbám, že ju zastrelí, odmietla a volila si
radšej smrť. Vytrhla sa mu z rúk a utekala naspäť do pivnice. Nahnevaný vojak sa ponáhľal za ňou,
namieril zbraň a zakričal, aby sa rozlúčila s otcom. Hneď nato svoju hrozbu pred očami jej otca
uskutočnil a vypálil dve rany. Anna zomrela pri zvolávaní svätých mien Ježiša, Márie a Jozefa.
Kvôli neutíchajúcim bojom v dedine bola pochovaná potajomky na druhý deň neskoro večer a
bez kňaza. Pohrebné obrady dodatočne vykonal vtedajší farár Anton Lukáč až 29. novembra 1944.
Po cirkevnom pohrebe do matriky zomrelých zapísal poznámku: hostia sanctae castitatis (hostia
svätej čistoty). Do farskej kroniky v Pavlovciach nad Uhom dopísal, že Annu vo chvíľach, keď odvážne a bez zaváhania bránila svoju čistotu, posilňoval eucharistický Kristus, lebo krátko predtým
pristúpila k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu.
(www.annakolesarova.sk)

Myšlienka týždňa
„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5,8)

