
2200..  nnoovveemmbbeerr::  BBll..  AAnnnnaa  KKoolleessáárroovváá,,  ppaannnnaa  aa  mmuuččeenniiccaa  
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 (hostia 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.  
Anna Kolesárová je vzorom príkladného kresťanského života. Jej čistý život je 
povzbudením a príkladom pre mládež a rodiny. Nápis na náhrobnom kameni 
výstižne charakterizuje jej krátky, ale cnostný život: (tajnička z osemsmerovky): 
 

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. Blahorečená bola 
1. septembra 2018 v Košiciach. 

Osemsmerovka s tajničkou: ANNA, APOČKO, BLAHOREČENIE, CIRKEV, 
ČERVENÁ ARMÁDA, 
ČISTOTA, DEDINA, DOMČEK, 
EUCHARISTIA, KOLESÁROVÁ, 
KOSTOL, KOŠICE, MLÁDEŽ, 
MODLITBA, MUČENÍČKA, 
MÁRIA, ODVAHA, PANNA, 
PÚTE, RODINY, SMRŤ, 
VOJAK, ZASTRELIŤ, ŽIVOT, 
VZOR, VYSOKÁ NAD UHOM 
Byť darom pre druhých: 
Kvietky a motýliky 
symbolizujú Tvoje darčeky – 
malé skutky lásky 
pre druhých: 
žltý kvietok – pomoc druhým 
modrý – večerné spytovanie 
svedomia 
červený – modlitba za kňazov 
a zasvätených, za duchovné 
povolania 
biely – modlitba za čistotu 
fialový – obeta sebazaprenia 
(ujma z jedla a iných vecí, 
ktoré často používam) 
ružový – spoločný čas 
s rodinou, s kamarátmi 
motýlik – prečítať si z Biblie 
Modlitba: 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. 
Amen. 


