
Vy ste svetlo sveta. Nech tak svieti vaše svetlo 

pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a 

oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. 

(Mt 5, 14-16) 

V každej dobe sa nájdu ľudia, ktorí sa stanú 

svetlom pre druhých. Voláme ich svätci. Jedným 

je aj Anka Kolesárová. 

Anka sa narodila vy Vysokej nad Uhom 14. júla 

1928. Bolo to obyčajné dievčatko z dediny, ktoré 

ale naplnilo svoj život tak, že jej život je teraz 

príkladom pre mnohých mladých. Jednoducho 

prežívala naplno chvíle radostné aj bolestné a vo 

všetkom sa nechala viesť Bohom. Dnes k nej 

prichádzajú mnohí mladí, oslavujú Boha za to, že 

v nej nachádzajú priateľku a vzor čistoty. 

Skús si dnes aj ty nájsť chvíľu na to, aby si 

poďakoval/a Bohu za to, že ti je blízko aj v tých 

najobyčajnejších dňoch. 

1.deň

2. deň
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. 

 (Mt 5, 4) 

 

Veľmi často je pre nás ťažké prijať bolesť. Robíme 

všetko pre to, aby sme sa jej zbavili, zatvárame si 

pred ňou oči. Nechceme zažiť stratu ani ublíženie, 

nechceme trpieť. A potom nezažívame to, že Boh 

chce a vie nás potešiť. 
Anka zažila veľkú stratu a nedalo sa pred tým 

zavrieť oči. Keď mala 10 rokov, umrela jej mamka 

na zápal pľúc. Anka nevedela pochopiť, ako má žiť 
ďalej- takému malému dievčatku veľmi chýbala. 

Otec jej dodával nádej: mamička sa bude na nás 

zhora pozerať a modliť sa za nás, aby sme sa raz 

všetci stretli v nebi. Jeho hlboká viera pomáhala 

prekonať Anke stratu. A tiež modlitba. Nebála sa 

prosiť Boha, aby jej pomohol prijať túto bolesť a 

nezatrpknúť. 
 

Každý z nás zažije v živote nejakú ranu, či je to 

smrť niekoho blízkeho alebo iná strata. Tiež sa 

pýtame Boha: prečo? Ale skús dnes na chvíľu 

zatvoriť oči a povedať Bohu, čo ťa bolí a poprosiť 
ho o to, aby utíšil tvoju bolesť. 
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3. deň
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste 

preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba 

moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a 

pokorný srdcom; (Mt 11, 28-29) 

 

Strata mamy nebola pre Anku len záležitosťou 

bolestnou, ale Anka sa tak stala jedinou ženou v 

rodine a teda na jej mladé ramená padala 

zodpovednosť za vedenie domácnosti. Kým 

mamka žila, fungovala ako hodinky. Ale teraz 

ostala sama. Ďalej však ide cestou jednoduchého 

plnenia si povinností. Chce to veľa učenlivosti, 

trpezlivosti a pokory, často si musí pýtať rady: od 

susedy, od starej mamy, od iných. Nie vždy sa jej 

darí a keď niečo pokazí, aj keď je jej to ľúto, 

nemôže sa vzdať. Musí sa snažiť odznova. 

Postupne sa tak stane šikovnou gazdinkou a 

veľkou pomocou pre svojho otca. 

 

Nie vždy sme vystavení takej zodpovednosti ako 

Anka. A preto keď nám niečo nevýjde, rýchlo sa 

znechutíme. Nechce sa nám to stále znovu 

skúšať. Vzdáme sa. Ak sa ti nechce, spomeň si 

dnes na vytrvalosť malej Anky a skús sa dnes 

nesťažovať na to, čo "musíš" robiť. Urob to z lásky 

tak dobre, ako vieš. .

4. deň
Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom 

mene, tam som ja medzi nimi. (Mt 18,20) 

 

Mať dobrých priateľov je poklad: spolu snívate, 

podporujete sa v dobrom, pomáhate si. Keď sa 

Anka začala starať o domácnosť, nemala toľko 

času ako jej kamarátky. Ani do školy už nemohla 

stále prísť. Ale napriek tomu neostávala sama. 

Kamarátky prišli za ňou. Chýbala im jej 

priateľská spoločnosť. Spolu sa porozprávať o 

tom, ako je doma. Niektoré dievčatá trápili hádky 

medzi rodičmi, iné trpeli kvôli alkoholizmu otca. 

Niektoré pokukávali už po chlapcoch a všetky 

snívali o peknej budúcnosti. Aj modlitba či 

spoločná púť do Klokočova patrili do ich 

priateľstva. 

 

 

Poďakuj dnes Bohu za priateľov a pros ho, aby si 

mal/a okolo seba vždy ľudí, ktorí ti budú oporou v 

živote. Zvlášť si pros aj milosť mať takých 

priateľov, s ktorými budeš môcť zdieľať aj svoju 

vieru.

5. deň

Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho 

spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. 

Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší 

deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť 
svojho trápenia. (Mt 6, 33-34) 

 

Ankin život nebol jednoduchý, pretože žila počas 

vojny. Ale kým bol front ďaleko, život išiel ďalej. 

 Anka dospela, mala už 16 rokov. Starší brat 

Miško už rozmýšľal nad ženbou a pokukoval po 

Ankinej priateľke. A  Anka? Máj pred ich domom 

bol dôkazom, že je tu nejaký záujemca. Nebolo to 

zvláštne, veď Anka sa vedela postarať o 

domácnosť a celé hospodárstvo, ale aj pekne 

spievať či tancovať na zábave. A hoci bola 

tichšia, bola srdečná, s každým sa vedela milo 

porozprávať, či to bolo dieťa, či starenka. 

 

Aj my sa niekedy obávame o svoju budúcnosť, či v 

osobnom živote, či v tom pracovnom. Ale skús si 

dnes napísať svoje 3 dobré vlastnosti, vďaka 

ktorým môžes byť už dnes darom pre druhých. Sú 

to dary Boha pre teba a pre tvoje okolie. Poďakuj 

za ne. 



6. deň
Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako 

holubice. (Mt 10,16) 

 

Keď sa v Ankinej dedine  vojnová situácia 

vyostrila, cítila to celá dedina. Nedalo sa 

postarať o polia, lebo sa bombardovalo. Front bol 

blízko a tak strach o úrodu musel bokom. Všetci 

sa ukrývali do pivníc svojich domov. Anka bola 

opatrná. Na prvý pohľad bola na nespoznanie. 

Aby sa chránila, vytiahla staré čierne oblečenie 

po mame. Dlhá sukňa, vlasy do drdola a šatka, 

hrubé čižmy – nevyzerala ako 16-ročné dievča, 

ale ako 30-ročná vydatá žena. Nechcela 

provokovať vojakov, ktorí sa pohybovali po 

dedine a ako o vydatú ženu by sa o ňu 

nazaujímali. 

 

Keď nás Pán vyzýva k opatrnosti, hovorí aj o 

tom, aby sme vedeli vnímať situáciu okolo seba a 

učili a z nej.   To sa môže diať práve pri večernom 

spytovaní svedomia. Skús si dnes večer nájsť čas 

na to, aby si si zhodnotil/a deň a napíš si 1 vec, 

ktorú ťa dnešný deň Boh naučil.  

7. deň
Ježiš povedal: "Ja som chlieb života. Kto 

prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto 

verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. (Jn 6, 35) 

 

Situácia vo Vysokej nad Uhom bola stále vážna. 

Front bol blízko. Cez deň nik nevychádzal von. 

Pán farár však chcel dať svojim farníkom 

možnosť vyspovedať sa. Z úst do úst sa šírilo, že v 

pondelok večer príde pán farár do kostola 

spovedať, aby mohli prijať posilu: Pána Ježiša v 

Eucharistii. Aj Anka využila túto príležitosť. V 

ťažkej situácii bola pre ňu i pre všetkých útechou 

možnosť prijať Pána Ježiša. Anka bola posilnená 

a pripravená. 

 

Pri Eucharistii nás Ježiš napĺňa svojím svetlom a 

silou. Keď ho prijímame, sýti našu dušu. Nájdi si 

dnes čas na sv. omšu alebo na modlitbu pred 

Eucharistiou.

8. deň
Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému 

v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti 

z neho ide, predá všetko, čo má, a pole 

kúpi.Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, 

ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú 

perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju. (Mt 

13,44-46) 

Anka bola posilnená včerajším stretnutím s 

Pánom v Eucharistii. Deň po spovediach sa stále 

všetci ukrývali v pivniciach, aj keď Nemci už z 

dediny ušli. Do dediny prichádzali ruskí vojaci- 

osloboditelia. Bohužiaľ, svoje víťazstvo oslávili 

alkoholom. Jeden z týchto vojakov vstúpil do 

domu Kolesárovcov. Otec povzbudil Anku, aby 

mu podala niečo na jedenie. Ale vojak si zrazu 

uvedomil, že pod čiernymi šatmi sa skrýva mladé 

dievča. Začal Anku ťahať. Hrozil jej, že ak sa mu 

neoddá, zastrelí ju. Ona však nesúhlasila, 

vytrhla sa mu z rúk a skočila do pivnice. Vojak za 

ňou. Namieril na ňu automat a povedal: "Rozlúč 

sa s otcom!" Dievča vykríklo: "Apočko, zbohom! 

Ježiš, Mária, Jozef!" Vtom vojak uskutočnil svoju 

hrozbu a vypálil dve rany. Anka padla mŕtva do 

náručia svojho otca. 

Anka mala vo svojom srdci vzácny poklad: túžbu 

žiť dobrý život, verný svojmu Bohu. Preto je 

ochotná darovať všetko, aj svoj život, aby 

chránila svoju čistotu. Aj keď si  to možno vždy 

neuvedomujeme, aj pre nás je život v priateľstve 

s Bohom veľkým pokladom. Nájdi si dnes čas a v 

modlitbe porozmýšľaj nad tým, že si pre Boha 

vzácnou perlou a či aj pre teba je Boh tvojím 

pokladom.  



9. deň
Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil 

vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali 

ovocie a aby vaše ovocie zostalo. (Jn 15,16) 

 

Ankina smrť zmiatla celú dedinu. Mali oslavovať 
slobodu po vojne a zrazu takáto nečakaná 

správa. Priateľky sa tešíli, že sa po týždňoch v 

úkrytoch zvítajú a všetko si vyrozprávajú...táto 

správa bola pre ne šokom.  Nasledoval rýchly 

pohreb, aby nevznikli problémy s ruským 

vojskom. Pán farár, ktorý sa o smrti Anky 

dopočul, prišiel a nechal si všetko vyrozpávať. 
Potom dojatý napísal do matriky: obeť svätej 

čistoty. To je poslanie Anky stále. Jej život má 

byť svetlom pre nás, aby sme odvážne zápasili o 

Boha v našom srdci. 

 

Dnes sa končí náš deviatnik. Ankin život bol 

prepojený so stálou túžbou uchovať si čisté srdce. 

Nie vždy sa to každému darí. Ale Boh chce stáť v 

tejto snahe pri nás, aj keby sme padali. Skús si 

dnes vymodliť vliatu čnosť čistoty: keď si slabý, 

keď si v pokušeniach, aby ťa Boh posilňoval a 

chránil pred hriechom: "Pán bude za vás bojovať, 
vy sa budete len diviť."(Ex14,14)

Nebeský Otče, 

(blahoslavená*) 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. 

 

 

Modlitba za svätorečenie 

Božej služobnice Anna 

Kolesárovej
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