LITURGICKÉ TEXTY
Blahoslavenej Anny Kolesárovej
panny a mučenice
20. november

De Communi martyrum: pro virgine martyre vel de Communi virginum: pro una virgine.
Collecta

Deus, qui beátæ Annæ dónum dedísti,
numquam timéndi interfectóres córporis,
virginitátem illíus corónans glória martýrii,
ánimum et nobis, eius intercéssione, concéde,
ut bónum delígere malúmque reícere valeámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum,
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus,
per ómnia sǽcula sæculórum.

Spoločná omša mučeníkov (o mučenici panne) alebo panien.
Kolekta

Bože, ty si blahoslavenú Annu posilňoval,
aby sa nebála toho, kto môže zabiť telo,
a korunoval si jej panenstvo slávou mučeníctva;
na jej príhovor udeľ aj nám odvahu
voliť si dobro a zavrhovať zlo.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

20. november
Blahoslavenej Anny Kolesárovej, panny a mučenice
Narodila sa v malej dedine na Východnom Slovensku vo Vysokej nad Uhom. Náboženskú výchovu získala tak od
rodičov, ako aj od kňazov vo farnosti a v škole. Keď mala trinásť rokov, zomrela jej mama. Vo večerných hodinách
dňa 22. novembra 1944 šestnásťročná Anna bola pred očami svojho otca zavraždená sovietskym vojakom dvoma
ranami z pušky, pretože chcela brániť svoju čistotu.
Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka alebo sviatky panien.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE
DRUHÉ ČÍTANIE

Z Meditácie o úprimnom sebadarovaní svätého Jána Pavla II., pápeža
(8-II-1994; AAS 98 [2006] 635-636)
Strážca posvätnosti a ľudskej dôstojnosti
Každý človek v sebe nesie nevýslovnú hodnotu. Túto hodnotu dostáva od Boha, ktorý sa sám stal
človekom, zjavil svoje božstvo v istom zmysle dané človeku a stvoril nový poriadok medziľudských
vzťahov. V novom poriadku je človek oveľa viac oným jediným tvorom na zemi, ktorého Boh chcel pre
neho samého, a zároveň je osobou podobnou Bohu, ktorá sa môže plne nájsť len v úprimnom sebadarovaní.
Vykúpenie je teda otvorenie ľudských očí pre celý nový poriadok sveta vybudovaný na úprimnom dare.
Je to poriadok hlboko osobný a zároveň sviatostný. Vykúpenie totiž potvrdzuje sacrum celého stvorenia,
potvrdzuje sacrum človeka stvoreného ako muža a ženu. Prameň tohto sacrum je vo svätosti samého Boha,
ktorý sa stal človekom. On, keď bol sviatosťou Boha prítomného vo svete, zmenil tento svet na sviatosť pre
Boha.
V kontexte vykúpenia, ktoré sa udialo skrze obetu Kristovho tela a krvi, sa stáva viac zreteľná
posvätnosť ľudského tela, dokonca aj vtedy, keď je toto telo najviac zúbožené či zdeptané – podobne ako
Kristus bol zúbožený počas svojho mučenia. Ľudské telo má svoju dôstojnosť plynúcu tiež z tohto sacrum.
Platí to tak pre telo muža, ako aj pre telo ženy.
Vykúpenie uskutočnené v tele dáva akoby zvláštny rozmer posvätnosti ľudského tela. Táto posvätnosť
priamo vylučuje, že by sa telo mohlo stať akýmsi predmetom na použitie. Každý človek, predovšetkým
každý muž, je strážcom tejto posvätnosti a tejto dôstojnosti.
„Čo som ja strážca svojho brata?‟ – pýtal sa Kain, keď stál na počiatku nešťastnej civilizácie smrti v
dejinách ľudstva. Kristus stojí uprostred tejto civilizácie, stojí uprostred Kainovej otázky a odpovedá: Áno,
si strážcom – si strážcom posvätnosti, si strážcom ľudskej dôstojnosti v každej žene a v každom mužovi. Si
strážcom posvätnosti jej tela, ktoré pre teba má byť predmetom úcty.
Vtedy budeš poznávať tú krásu, akou Boh obdaril ženu od začiatku a ona bude spoznávať teba, bude sa
cítiť bezpečne pred pohľadom svojho brata, bude sa radovať z daru svojho ženstva, ktorým ju obdaroval
Stvoriteľ. Vtedy bude ono večné ženstvo znovu nenarušeným darom ľudskej civilizácie, inšpiráciou pre
tvorbu a zdrojom krásy, ktorá existuje preto, aby sme vstávali z mŕtvych.
Vari sa práve preto nestala zdrojom toľkých ľudských zmŕtvychvstaní krása ženy, krása matky, sestry,
nevesty – tá krása, ktorá nachádza svoj osobitný vrchol v Božej Matke?
RESPONZÓRIUM

Porov. Gn 4, 9; 1 Jn 3, 18

R/. Som azda strážcom svojho brata? * Si strážcom posvätnosti, si strážcom ľudskej dôstojnosti.
V/. Miluj skutkom a pravdou. * Si strážcom.

