
 
 

 
 

Anna Kolesárová - životopis 

Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo 
Vysokej nad Uhom rodičom Jánovi a Anne rodenej Kušnírovej. Keď mala 
trinásť rokov, zomrela jej mama. Po jej smrti prevzala na seba všetky jej 
povinnosti, ktoré si svedomito plnila. Žila veľmi jednoducho a skromne v dobrej 
povesti a nevinnosti. Cez dobrú kresťanskú výchovu vyzrela v silnú a zrelú 
osobnosť. Pravidelne chodievala do kostola a na pobožnosti, pristupovala k 
sviatostiam. Rada sa modlievala svätý ruženec.  

Dňa 22. novembra 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. V tých dňoch sa obliekala do čiernych šiat po nebohej matke, aby tak budila 
dojem staršej ženy a chránila si svoju čistotu. Otec Anne povedal, aby dala vojakovi 
zajesť. Ona poslúchla a vyšla hore do kuchyne. Po chvíli začal vojak na Annu 
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 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 (obeť svätej čistoty). Podrobnejší záznam 
o jej smrti urobil farár do farskej kroniky v Pavlovciach nad 
Uhom, kde 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. Svedectvo podpísalo päť 
svedkov.  

Neskoršia nepriaznivá spoločensko-politická situácia pre Cirkev na Slovensku 
neumožnila verejne sa zaoberať procesom blahorečenia Anny Kolesárovej, ale 
existujú vierohodné záznamy, že už v roku 1957 páter Michal Potocký SJ, rodák z 
Vysokej nad Uhom, zhromažďoval svedectvá o jej živote a smrti.  

Anna Kolesárová je vzorom príkladného kresťanského života. Jej čistý život je 
povzbudením a príkladom pre mládež a rodiny. (pokračovanie na s. 2)  

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Nápis na náhrobnom kameni výstižne charakterizuje jej krátky, ale cnostný život: 
„Radšej smrť ako hriech.“ Toto jej vnútorné nasmerovanie k Bohu, z ktorého čerpala 
silu, sa naplno prejavilo v jej hrdinskej odvahe, keď sa postavila proti morálnemu 
zlu a chránila si svoju dôstojnosť i čistotu aj za cenu obety vlastného života.  
(zdroj: annakolesarova.sk) 
 

Modlitba za múdre, čisté a živé srdce 
Panna Mária je milujúcou Matkou s čistým a chápavým srdcom a rozumie mladým. 
Sama bola mladá, keď prijala od Boha výzvu stať sa matkou Božieho Syna. Je 
vzorom v plnení Božej vôle a ochrankyňou čistej lásky. Preto sú aj mladí, ktorí 
spoznávajú Anku Kolesárovú vedení k tomu, aby si od Panny Márie vyprosovali 
v dennej modlitbe troch Zdravasov múdre, čisté a živé srdce. 

1. Za múdre životné rozhodnutia. V mladosti sa odohrávajú najväčšie 
rozhodnutia, preto je veľmi dôležité vedieť rozlišovať, čo je a čo nie je správne 
a spoznať svoju cestu v Božom pláne. 

2. Za čistotu. Najväčším bohatstvom mladosti je krása a nevinnosť. Čistá duša 
nesie v sebe prirodzenú túžbu po láske, túži byť darom pre iných. Čistota dáva 
človeku slobodu, upevňuje charakter osobnosti a prináša pokoj a radosť. 

3. Za živú vieru. Mnohokrát prežívame krízy viery. Viera je skúšaná rozumom, 
ktorý žiada dôkazy. Viera dáva človeku nádej, rozlet, vzrast a budúcnosť. 
Roznecuje lásku a učí o hodnotách. Privádza človeka k sebe samému, pomáha 
mu spoznať iných, spoznať úžasný plán Stvoriteľa s týmto svetom a privádza 
človeka k večnosti. 

 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac júl 

   5.7.  –  Slávnosť slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda.  

   6.7.  –  Prvý piatok - Sviatosť zmierenia pre chorých od 9:00 hod. Ako zvyčajne 
začnem od Hrabovca n./L. až po Slovenské Krivé. Chorých nahláste v sakristii. 

   7.7.  - Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca 
o 17:45 hod. a slávením sv. omše o 18:30 hod. 

 26.7.  - V tento deň bude od 16:45 hod. v Slovenskom Krivom sv. zmierenia pred 
odpustovou slávnosťou a po sv. omši adorácia Sviatosti Oltárnej do 21:00. 

 29.7.  –  Odpustová slávnosť k úcte sv. Joachima a Anny v Slovenskom Krivom bude 
o 10:30. Slávnostným celebrantom bude ThDr. Radoslav Lojan, PhD., tajomník 
teologickej fakulty KU v Košiciach. Veriaci z tejto filiálnej obce pozývajú celú 
farnosť putovať k sv. Joachimovi a Anne. 

     -------------------- 

Mesiac júl je bohatý na mnohé púte k úcte našej nebeskej Matky Panny Márie. 
Odporúčam vykonať si čo len jednu z mnohých púti: 

 Levočská púť 2018 vyvrcholí 8. júla slávnostnou sv. omšou o 10.00 hod. Hlavným 
celebrantom bude J. Em. kardinál Gerhard Ludwig Müller, emeritný prefekt 



Kongregácie pre náuku viery. Program púte si môžete pozrieť na: 
ik.levoca.eu/levocska-put-2018/ 

 Stropkovský odpust k úcte Panny Márie Karmelskej bude 15. 7. spojený 
s požehnaním novej farskej budovy (priamy prenos RTVS). Slávnostnú sv. omšu 
o 10:30 bude celebrovať Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita. Program 
stropkovského odpustu si môžete pozrieť na: www.rkfustropkov.sk      

 Veľkošarišský odpust k úcte Panny Márie Karmelskej bude 15. 7. o 10:30 hod. 
Hlavným celebrantom bude Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. 

 Arcidiecézna púť k úcte Škapuliarskej Panny Márie v Gaboltove bude tohto roku 
od 21. 7. do 22. 7. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať Mons. Jozef Haľko, 
bratislavský pomocný biskup. Program odpustovej slávnosti si môžete pozrieť na: 
www.gaboltov.rimkat.sk 
Ružencové bratstvo ako tradične organizuje púť do Gaboltova. Odchod autobusu 
bude v sobotu (21.7.) o 13:00 hod. 

 Národná cyrilometodská púť v Nitre vrcholí 5. júla na Svätoplukovom námestí 
o 10:00 hod. za účasti slovenských biskupov. Svätej omši bude predsedať Mons. 
Ján Babjak, SJ, prešovský arcibiskup - metropolita. Bližšie info ja ne: 
http://www.biskupstvo-nitra.sk/  

 P18 – Národné stretnutie mládeže v Prešove bude v dňoch 26. - 29. 7. 2018. 
Veriaci (najmä mládež) sú pozvaní na všetky otvorené časti programu: 
každodennú sv. omšu za účasti biskupov Slovenska; modlitbový program „N(M)oc 
modlitby“ – v deviatich chrámoch; špeciálna krížová cesta so sfilmovanými 
zamysleniami na prešovskom amfiteátri; tzv. „EXPO povolaní“ - predstavenie 74 
rozličných reholí, hnutí a organizácii, špeciálnou častou bude open koncert 
spievajúcich zasvätených osôb; možnosť zúčastniť sa na štyroch divadelných 
predstaveniach pripravených pre mladých. Viac informácii o konkrétnom 
programe je na stránke: narodnestretnutiemladeze.sk/program/  
Prihlasovanie sa skončí v nedeľu 1. júla. Po tomto termíne sa nebude možné 
prihlásiť online. Možná bude už len registrácia na mieste počas samotného 
podujatia alebo možnosť využiť jednorazové vstupy na jednotlivé dni. Pri 
registrácii na mieste nie je zabezpečené ubytovanie ani strava. 

 9.7. pripravujeme pre deti našej farnosti na farskom dvore v Zbudskom Dlhom 
súťažno - zábavné popoludnie (od 14:00 do cca 17:00). Deti sú srdečne pozvané. 

 1. 9. 2018 bude v Košiciach prebiehať blahorečenie Božej služobnice Anny 
Kolesárovej. Z našej farnosti pôjde jeden autobus. Kto má záujem, môže sa 
prihlásiť v sakristii kostola. (HR – 18, JA – 15, ZD – 8, SK – 7 miest). Našu farnosť 
som už zaregistroval najmä kvôli miestam na sedenie (uvidíme koľko miest nám 
určia - aspoň pre starších). Autobus je zdarma, cestu uhradí farský úrad. 

 V dňoch od 16. 7. do 26. 7. budem čerpať dovolenku. Zastupovať ma bude p. farár 
z Medzilaboriec, dp. Marián Halas. V prípade pohrebu alebo súrnej potreby ho 
môžete kontaktovať na tel. č. 0908568954. 

 Program prvopiatkovej sv. spovede na mesiac august je na str. 4. 
 



 FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

Júl 2018 Rozpis svätých omší na mesiac: 
DÁTUM LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS MIESTO ÚMYSEL 

Pondelok 2.7.2018 Návšteva Panny Márie (sv.) 18:30 Slov. Krivé  Juraj a Monika Bachura 
Utorok 3.7.2018 Sv. Tomáš, apoštol (sv.) 7:00 Zbudské Dlhé  Ignác, Mária a Lörenc 

Streda 4.7.2018 Vigília sv. Cyrila a Metoda 18:30 Jabloň  Ján a Terézia Andrejov, č. 60 

Štvrtok 5.7.2018 
Sv. Cyrila a Metoda, 

slovanských vierozvestov (sl.) 

8:00 
9:15 

10:30 
 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 
 

 Jozef, Helena a Jozef Orlej 
 Helena a Michal Timuľak 
 Ján Lopata, Andrej, Mária, Ján a Anna 
Sitko 

Piatok 6.7.2018 Prvý piatok 

17:00 
17:30 
18:00 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Bohosl. slova  
Za členov SNSJ 
Bohosl. slova  
 Michal Gamrát 

Sobota 7.7.2018 Vigília 14. nedele cez rok 
17:45 
18:30 

Hrabovec n./L. Modlitba posvätného ruženca 
Za členov bratstva sv. ruženca 

Nedeľa 8.7.2018 
14. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 
Jabloň 

 Andrej Kulan, č. 29 
Za farnosť 
ZBP rod. Dušáková 

Pondelok 9.7.2018 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Katarína a Cyril Kuľha 
Utorok 10.7.2018 Féria 7:00 Jabloň  Anna a Jozef Bukovčík, č. 60 

Streda 11.7.2018 Sv. Benedikt, opát (sv.) 
17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

* za  zo Zbudského Dlhého 
* za  z Hrabovca n./L. 

Štvrtok 12.7.2018 Féria 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

* za  zo Slovenského Krivého 
* za  z Jablone 

Piatok 13.7.2018 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Michal a Helena Šefčík 
Sobota 14.7.2018 Vigília 15. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé ZBP pre manžela a synov 

Nedeľa 15.7.2018 15. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Štefan a Mária Kulan 
ZBP Anna (70.r.) 
Za farnosť 

Sobota 21.7.2018 Vigília 16. nedele cez rok 
17:30 
18:30 

 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
 

ZBP pre rodičov a ich rodiny (55.r.manž.) 
 manželia Popinčákoví, Dzjaboví 
a Šľachtoví                                   /M. Halas/ 

Nedeľa 22.7.2018 16. nedeľa cez rok 10:30 Hrabovec n./L. ZBP Juraj Smetanka (70.r.)       /M. Halas/ 

Štvrtok 26.7.2018 
Sv. Joachim a Anna  (sp.) 

/spoveď + adorácia/ 
18:30 Slov. Krivé 

 Ján, Anna, Ján, Milan kňaz a Štefan 
Balica                                             /ipsa die/ 

Piatok 27.7.2018 Sv. Gorazd a spol. (sp.) 18:30 Jabloň  Margita Dudová (1.výr.) 
Sobota 28.7.2018 Vigília 17. nedele cez rok 18:30 Hrabovec n./L. ZBP Veronika (30.r.) s manželom 

Nedeľa 29.7.2018 17. nedeľa cez rok 
7:00 
8:00 

10:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 

ZBP Martin (30.r.) 
 Ján, Anna, Juraj a Mária 
Za farnosť                /odpustová slávnosť/ 

Pondelok 30.7.2018 Féria 18:30 Zbudské Dlhé Na úmysel rodiny 
Utorok 31.7.2018 Sv. Ignác z Loyoly, kňaz (sp.) 18:30 Jabloň  Helena a Ján Bukovčík, č. 60 
 

* HR   Anna Gamrátová, Veronika Smetanková, Mária Hudáková, Anna Gužíková, Peter Ferčák, Štefan Kolesár 
* JA   Marek Paško, Irena Gazdíková, Milan Matuška, Mária Matová, Štefan Dzurov, Emil Dušák, Helena Hodorová 
* ZD   Hilar Smetanka, Ľubica Veichpartová, Juraj Kulan 
* SK   Michal Džugan, Ľudmila Polovková, Štefan Balica 
 

Sv. zmierenia 
/prvopiatková/ 

Štvrtok 26.7.2018 Slov. Krivé 16:45 – 18:15 
Pondelok 30.7.2018 Zbudské Dlhé  17:00 – 18:15 
Utorok 
/2 kňazi/ 

31.7.2018 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

16:00 -  17:15 
17:15 – 18:30 

INFORMAČNÝ BULLETIN 7/2018; PRIPRAVIL: Mgr. Peter Juhás, správca farnosti  
ADRESA: Zbudské Dlhé 37, 067 12; TEL: 057/7797 150; MOBIL: 0907 946 715  

WEB: zbudskedlhe.fara.sk; E-MAIL: zbudskedlhe.fara@gmail.com  

 

„Boh zničí všetky tvoje plány, ak uvidí, že by ony mohli zničiť teba.“ 
(neznámy autor) 


