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MODLITBA KRISTOVHO UZDRAVENIA 

Ježiš ti hovorí: Syn môj, dcéra moja, brat môj, sestra moja! 

Vôbec ťa neodsudzujem. Milujem ťa od počiatku takého, 

aký si. Nepozerám sa na tvoj hriech a na tvoje nedostatky, 

ale na teba. Moje oči sa dívajú rovno do tvojich očí. Pozerám 
sa na teba, všetko vidím a hovorím ti - milujem ťa rovnako od 

počiatku! Práve preto, že ťa stále milujem, prosím, 

uver vo mňa, odovzdaj sa mi dobrovoľne, veľkodušne a celý. 

Dôveruj mi, odovzdaj sa mi aj s tvojimi hriechmi a 

slabosťami! 

Ježiš ti hovorí: Buď odvážny a povedz mi takto! Pane, dobre 

teda! Tu je môj život, tu je moja choroba tela i duše, tu je 

moja prílišná starosť o pozemský a telesný život, tu je moja 

nevera, tu je môj hriech. Pane, prosím, uzdrav ma! Pane, 

prosím, uzdrav ma od ... (vymenuj všetko, čo ťa ťaží). 

Pane, polož svoje ruky na moje rany, uzdrav moju neporiadnu 

minulosť a všetko mi odpusť! 
Daj, aby tvoja uzdravujúca moc prenikla až pod korene 

mojich chýb! Prosím ťa, očisti moje krstné rúcho, aby bolo 

opäť žiarivé a čisté! Očisti moje zaťažené srdce, aby bolo 

opäť spokojné a šťastné! Očisti moju poblúdenú myseľ, aby 

bola opäť jasná, pravdivá a odolná klamstvu! 

Očisti moju oslabenú vôľu, aby bola opäť rozhodná, silná a 

odolná lenivosti! Očisti moje city a túžby, aby som opäť 

miloval bez egoizmu, sebalásky, bez márnej slávy, s cieľom 

nie telesného, ale vnútorného uspokojenia! 

Ježiš ti hovorí: Prijímam tvoju úprimnú prosbu, lebo ťa 

milujem. Dovoľ mi, aby som hneď teraz urobil, čo žiadaš, aby 
som ťa hneď uzdravil! Dovoľ mi uzdraviť ťa tak, ako sa mne 

páči a ako to ja chcem. Milujem ťa, neklaď mi prekážky a 

urob, čo ja chcem! Dôveruj mi vo všetkom! 

Ja hovorím Ježišovi: Pane Ježišu, iba ty poznáš všetky moje 

slabosti a ťažkosti, lepšie ako ja sám. Ty poznáš úklady Zlého. 

Ďakujem ti, že ma chceš hneď od všetkého uzdraviť. 

V tvojom novom zdraví chcem žiť do konca života, jedného 

dňa umrieť a prísť k tebe do večnosti! Amen. 

 

MODLITBA DÔVERY 

Otče môj, ako tvoje choré dieťa ťa prosím, pomôž mi, lebo 

často vo svojej biede už neviem ako ďalej. Kto iný mi 
pomôže, ak nie ty sám, môj Otče, ktorý si ma stvoril, ktorý 

poznáš biedu môjho života a ktorý jediný máš moc to všetko 

zmeniť. Tebe predkladám svoju biedu a prosím! Ak je to tvoja 

vôľa, zasiahni a znovu ma pozdvihni, aby som mohol 

ďalej slúžiť tam, kde si ma postavil a kde na mňa čakajú moji 

drahí. Ak si však rozhodolinak, nech sa stane tvoja vôľa - tá je 

najlepšia! Ako skutočné dieťa sa chcem skloniť pod 

tvoju vychovávajúcu ruku, aby moje bremeno bolo ľahšie, 

pretože ho prijímam z tvojejruky. V duchu teraz bozkávam 

tvoju otcovskú ruku a volám: Áno, Otče, nalož na mňa, rád to 

chcem niesť! Lebo ja viem, že ty na mňa v mojej chorobe 
hľadíš očami lásky, veď je napísané: „Koho miluješ, toho 

prísne vychovávaš!“ Ty máš na mysli moje večné spasenie a 

chceš ma osláviť pre celú večnosť. K tomu ma chceš pripraviť 

aj týmto utrpením. Všetky moje túžby a želania kladiem do 

tvojej ruky! Urob so mnou i s mojou chorobou, ako ty chceš a 

kedy chceš. Ja viem, že ty všetko dobre urobíš. Amen. 

PROSBY O SILU TRPIEŤ 

Pane Ježišu, daj mi silu, ktorú potrebujem, silu 

trpieť. Otváram ti svoje srdce, naplň ho svojou 

láskou a ochotou k ceste kríža, ktorou ma 

vedieš za sebou. Otváram svoje ústa, 
naplň ich slovami vrúcnej vďaky za všetko dobré, čo som 

prijal počas mojej choroby, naplň ich slovami dôvery v tvoju 

lásku, ktorá nenaloží viac, než vládzem uniesť, ktorá vymerala 

váhu môjho kríža. 

Otče môj, dôverujem tebe, tvojej láske i tvojej moci, veď ona 

je väčšia ako bieda mojej choroby a môže nad ňou zvíťaziť. 

Aj keď sa nemôžem veľa modliť a veľa hovoriť, nech ti 

moje srdce predkladá vždy toto jedno: Môj Otče, dôverujem 

ti, tvoja láska mi dáva pomoci, mne, slabému dieťaťu. Môj 

Otče, ty ma miluješ, ty ma nesieš vo svojom náručí. 

Ja spočívam v dôvere, ticho ako dieťa na tvojom srdci, lebo 

ty, Otče, zmýšľaš so mnou otcovsky. Áno, Otče môj, verím ti! 
Amen. 

 

MODLITBA V ŤAŽKÝCH NOCIACH 

Pane Ježišu, ty vidíš moje noci plné múk a spolu so mnou 

nesieš moje bolesti. Pomôž mi všetky bolesti znášať v jednote 

s tebou, ty veľký muž bolesti. Pomôž, nech ich trpezlivo 

prijímam, a tak ich ľahšie unesiem. 

Ďakujem ti, že ty, Pane Ježišu, si bol vo všetkých bolestiach 

skúšaný a pokúšaný, preto mi môžeš a chceš pomôcť. Ty 

nedovolíš, aby som bol pokúšaný nad moje sily. Ďakujem ti, 

že si nám svojím príkladom ukázal, že utrpenie prináša slávu. 
Preto smiem vedieť, že aj cez moju chorobu sa dejú veľké 

veci, keď ju v pokore z tvojej ruky prijímam a v láske k tebe a 

s tebou ju nesiem. Áno, z každej dlhej a bolestiplnej nočnej 

hodiny raz vzíde semeno môjho „Áno, Otče!“ a prinesie 

úrodu. Raz to všetko premeníš v žiaru večnosti a radosti. A 

tak chcem v každej ťažkej hodine hovoriť: Nedbám na bolesti, 

biedu a utrpenie, lebo „tak 

súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa 

má zjaviť na nás“. Amen. 

 

ZA OSOBITNÚ MILOSŤ V ŤAŽKOSTIACH 

Ó svätá Matka milostí, Panna Mária, orodovnica v 
beznádejných situáciách, pod ťarchou skúšky sa k tebe 

utiekam. Osloboď moje úbohé srdce od úzkostí, ktoré ho 

zvierajú a navráť pokoj mojej zronenej duši. Teba Boh 

ustanovil za orodovnicu v bezútešných situáciách. Vrúcne ťa 

prosím, vypros mi milosť, aby som nebol sám, kto neokúsi 

účinnosť tvojho mocného príhovoru. Ak sú hriechy prekážkou 

pre splnenie mojich prianí, vypros mi 

milosť úprimnej ľútosti a odpustenia skrze svätú spoveď. V 

každom prípade nedovoľ, aby som naďalej žil v takom 

veľkom zármutku. Mária, oroduj za mňa! 

Ó Pane, vzhliadni na nádej, ktorú vkladám do teba! Vypočuj 
blahoslavenú Pannu Máriu, vždy Matku, ktorá sa prihovára za 

nás ľudí zarmútených, bez nádeje. Ešte raz ju vyslyš a preukáž 

nám svoje milosrdenstvo. Amen. 

 

Môžeš sa modliť takto: 
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Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

hlas našej farnosti 

Pôstne obdobie je čas, kedy sa človek vracia k sebe 

samému, k svojej skutočnej identite, vraciam sa k tomu, 

kto v skutočnosti som, „pamätaj si, že si prach a na prach 

sa obrátiš“, pripomína kňaz mne kajúcnikovi, pri sypaní 

popola na hlavu. Áno, som človek stvorený z prachu ze-
me a do nej sa vrátim. Som ten, kto sa vracia do zeme. 

Vrátiť sa do zeme však nie je smutné, to nie je zánik, ani 

môj cieľ, nie, nijako nie, je to iba cesta k tomu, aby som 

mohol byť vzkriesený. Tak aj toto pôstne obdobie, ktoré 

začína práve dnes – liturgiou Popolcovej stredy je cestou, 

časom štyridsiatich dní, ktorý smeruje k Veľkonočnému 

Trojdniu: k spomienke na Pánovu smrť a na jeho 

zmŕtvychvstanie, teda k Pasche, k srdcu tajomstva našej 

viery. 

Táto cesta – ktorou sme aj my pozvaní prejsť – je charak-
terizovaná v tradícii Cirkvi istými skutkami. Sú to: pôst, 

almužna a modlitba. Pôst znamená zrieknutie sa jedla, ale 

môže zahrňovať v sebe aj iné formy zrieknutia sa najmä 

toho, čo cítim, že ma ovláda. Môže to byť: Televízia, 

hudba, sladkosti, káva, cigarety, alkohol, prázdne reči, 

nevyužitý čas. Zrieknutie sa toho, ale ešte nemusí byť 

naplnením podstaty pôstu. Pôst je „cestou“, ale tá ne-

spočíva iba v akomsi zákone, ktorý treba zachovávať, 

alebo iba v zrieknutí sa, ale v poznaní trpiaceho Krista, 

ktorého v tomto čase chcem stretnúť, prijať a nasledovať. 

Druhý list Korinťanom nám hovorí: je to milostivý 

čas,  je to deň spásy. 

Teda pôst by mal byť vonkajším znakom toho, čo sa deje 

v mojom vnútri – cez svoje úsilia – s pomocou Božou, 
chcem sa zrieknuť zla a žiť viac duchovne, to znamená 

viac s Kristom. Je to snaha priblížiť sa k obrazu, na ktorý 

som bol stvorený – k obrazu Božiemu. 

Ak sa pýtame, prečo pôst, prečo kríž, jediná správna od-

poveď znie: pretože existuje zlo, ba dokonca hriech, 

ktorý je podľa Písma hlbokou príčinou každého zla. 

A my sme neboli stvorení pre hriech, toto nie je naša 

cesta. Slovo pôst – starogr. Metanoia /μετάνοια/ znamená 

obrátenie sa, zmenu, vrátiť sa späť, doslova otočiť sa. 

Preto pôst je výzvou vrátiť sa k Otcovi, domov, znova 

byť dieťaťom, byť jeho synom, dcérou. Znamená to 

chcieť byť závislým na Bohu, chcieť prosiť i ďakovať, 

vedieť, že všetko môžem, ale nie všetko mi osoží.  Lebo 

v pôste sa zriekam nie toho, čo je ľudské, ale čo je viac-

menej  proti ľudskosti. Ako píše sv. Pavol v liste Galaťa-

nom: akékoľvek smilstvo, nečistota, chlipnosť, mo-

dloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, 

zvady, rozbroje, rozkoly,  závisť, opilstvo, hýrenie a im 

podobné skutky, sú skutočne proti ľudskosti. A tak pôst 

Veľký pôst 

2014 
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                        MODLITBOVÉ 

STRETNUTIE  

   ZO SEDEMBOLESTNOU             

PANNOU MÁRIOU             

 

Rozmýšľajúc nad tým, ako začať článok na tému 

„Modlitbové stretnutie zo Sedembolestnou Pannou 

Máriou“ , ktoré sa budú konať každý piatok o 18hod - po 

celý rok - na Bzovskej Lehôtke v kaplnke zasvätenej 
Sedembolestnej PM  (už sme začali od 7.ferbr.2014)/ ma 

napadla myšlienka, že: „Ako inak začať, ak nie mojou 

obľúbenou Marianskou piesňou?“ 

Citujem: 

„Pokojne, do ticha modlitba znie, že Pán je tu s nami, nad 

nami stále bdie. 

Ty Matka vieš, o čo prosím Pána s Tebou, milosť mať vždy 

vedieť povedať Tvoje FIAT 

Chcem s Tebou modliť sa, prosiť, ďakovať. Žiť láskou, tou 

láskou všetkých milovať.“ 

Budem úprimná – neviem sa sama doma modliť ruženec 
a ani iné predpísané modlitby a preto si veľmi rada 

spievam náboženské piesne a samozrejme aj Marianské – 

a takouto formou sa modlím. Pri hudbe sa snažím viac si 

uvedomovať, čo Mária pre nás urobila. Povedala Bohu 

„FIAT“ – svoje ÁNO ... Povedať Bohu „ÁNO“ nehovoria 

iba kňazi a rehoľníci – ale i každý jeden z nás, ktorý sa 

vyberie cestou Ježiša Krista. Je to síce veľmi náročná 

cesta, plná zodpovedností a nepochopenia od iných ľudí– 

ale keď si pomyslíme, že čo pre nás Kristus urobil bez 

toho, že by sme sa na tom nejakou drobnosťou podieľali, 

mi behá mráz po chrbte.  

V duchu si položím otázku: „Čo som ja - osobne - urobila 
preto, aby som bola neskutočne milovaná Bohom a 

obdarená toľkými darmi??? Čím som si zaslúžila jeho 

znamená pravdivo sa pozrieť na seba a vidieť svoj hriech – to čo 

nie je vo mne ľudské. Spoločnosť, ktorá necíti hriech je chorou 

spoločnosťou a týka sa to aj človeka. Sv. Ján Zlatoústy hovo-

rieval: „Vidieť svoj hriech je dôležitejšie, ako vidieť anjela.“ Byť 

si vedomý svojej neprávosti /ako hovorí žalm/ a svoj hriech mať 
stále pred sebou je darom, znamená to stretnúť sa s Kristom, 

pozrieť sa na seba Božími očami – pocítiť, že sa Boh na mňa 

díva. 

...dnes na Popolcovú stredu, začíname pôstne putovanie čaká nás 

cesta, ktoré potrvá 40 dní a ktorá nás privedie k radosti Pánovho 

zmŕtvychvstania. Na tejto duchovnej púti nie sme sami, pretože 

Cirkev nás od jej začiatku sprevádza a pomáha nám milosťou, 

sviatosťami a Božím slovom, budeme mať krížové cesty, rôzne 

kajúce pobožnosti sú aj knihy, ktoré obsahuje program duchov-

ného života i návod na to, ako konať pokánie. Odchádzame na 

púšť, ale tam máme možnosť stretnúť sa s postiacim sa Bohom. 

p. Fratišek Kovaľ SJ, http://www.upac.sk/?p=2714 

AKÉ PREDSAVZATIE SI MÁM DAŤ NA PÔST? 
            Z čias pobytu sv. Jána Máriu Vianneyho v seminári sa nám 
zachovala udalosť, keď budúceho arského farára doučoval 12-ročný 
spolužiak Loras. Vtedy mal svätec 21 rokov. Mladému 

doučovateľovi došla trpezlivosť a dal mu facku. Ján Mária Vianney, 
namiesto toho, aby mu ju vrátil, kľakol si a prosil o odpustenie. 
Chlapec na to nebol pripravený, zahanbil sa a ospravedlnil. Medzi 
oboma sa odohral príbeh všedného dňa. Ktovie, ako by skončil tento 
spor, keby Vianney reagoval inak? 
            Aké to býva ťažké zaprieť sa a nereagovať tak, ako nám to 
núka naša prirodzenosť! Pôstne obdobie nám ponúka možnosti na 
cvičenie sa v sebazapieraní: zniesť urážku, premôcť ospalosť, 

vydržať mlčať, odolať filmu, internetu, bez reptania niesť bolesť, 
zrieknuť sa žabo-myších vojen, primäť sa k nepríjemnej činnosti, 
k srdečnému prijatiu návštevy v nevhodný čas...  
            Všeobecná skúsenosť potvrdzuje, že ak chce človek 
dosiahnuť nejaký ideál, musí si ho rozmeniť do konkrétnych 
predsavzatí, ktorými ho postupne dosahuje. I keď sa v súvislosti 
s predsavzatiami stále viac hovorí o frustrácii z nesplnia záväzkov 
a teda alternatíve žiadne predsavzatia si radšej nerobiť, predsa platí, 

že skutočný rast si vyžaduje pravidelnosť a vytrvalosť. Takisto 
v tomto prípade platí, že menej niekedy je viac – možno stačí jediné 
predsavzatie, ktoré sa budeme snažiť systematicky dodržiavať.  
            Naše predsavzatia by mali byť konkrétne. Do abstraktného 
predsavzatia sa najľahšie zahniezdia výhovorky, výnimky a jeho 
postupné popúšťanie až opúšťanie. Pri konkrétnom predsavzatí 
človeka poteší aj malý krôčik, ktorý sa mu podaril, a rýchlo postrehne 
aj to, že zlyhal. Predsavzatie by malo byť adresné, teda sa týkať toho, 

čo mi robí ozajstný problém – kto cíti, že ho zvádza nadmierne 
sledovanie televízie, nebude si robiť predsavzatia ohľadom 
konzumácie sladkostí, čo mu problém vôbec nerobí. Takisto treba 
pripomenúť, že príliš ustarostený výber pôstnych jedál môže byť viac 
na škodu ako na osoh, ak sa myšlienky takého človeka točia neustále 
okolo jedla a jeho samého. A na záver – predsavzatia by mali 
byť reálne, teda dosiahnuteľné. 
            Pravý pôst má dvíhať hore, k Bohu, a rodí sa z úprimnej túžby 
zbaviť sa všetkého, čo spútava dušu i telo. Cirkev ho nenariaďuje, 

lebo je ovocím lásky, ktorú nariadiť nemožno. Ale doň pozýva, lebo, 
ako hovorí sv. Atanáz, „vedie nakoniec človeka pred Boží trón“. 
  
Nie veľké a výnimočné veci, ale výnimočná dokonalosť 
v obyčajných a malých veciach. 
                                                                                                               
       Angelo Roncalli (Ján XXIII) 
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Zápis zo zasadania farskej pastoračnej 
rady rím-kat. farnosti Sása 
zo dňa 7. decembra 2013 

fragmenty 
 
 

Úvod 
Po úvodnej modlitbe zložila sľub nová členka FPR Alžbeta 
Kučerová. 

Kalendár 
 
Marec: 
Krížové cesty  

 7.3.  - Miništranti (Juraj Paľov),  
14.3. - eRko (Anna Paľovová),  
21.3. - SKM (Alžbeta Kučerová),   
28.3. - ženy (Mária Luciaková),  
 4 . 4. - muži (Juraj Paľov), 
11.4. - Lupienok a prvoprijímajúce deti (Katarína  

 Šályová),  
17.4. – VEČER - FPR  na zelený štvrtok (Juraj Paľov) 

Je potrebné dobre odkomunikovať ciele a pre 
koho je táto pobožnosť určená 

návrh mať krížovú cestu na Podskalku bol prijatý 
 

16.3. – Požehnanie semien 
22. 3. -  Deň chorých – (Zuzana Bartková) pozn. 
:zabezpečiť chlebíky a čaj, odvoz 
8. a 9. 3 - Púť do Čenstochovej – dva dni    
30.3. – Deň Biblie 
 
Apríl: 
Kurz pre eRkárov (ešte nevieme termín) 
17. 4. – Zbierka potravín pre núdznych 
Veľký piatok – vešpery  
Biela sobota – ranné chvály (Juraj Paľov, Renáta Sliacka) 
Odpust v Pliešovciach – pozvaný pán farár z Dobrej Nivy, 
chlebíky (Zuzana Bartková), sv. omša len v Pliešovciach 
o 11.00, zo Sásy pôjde procesia 
Pozveme zbor z Dobrej Nivy  
 
Máj: 
3. 5. – Ekumenický majáles v Pliešovciach 
11. 5. – Prvé sv. prijímanie  (spev Lupienok+SKM po 
dohode s rodičmi) 
10. 5. – Púť detí v Rajeckej lesnej 
25. 5. – Deň rodiny (Mária Luciaková, Peter Frnka,  Anna 
Paľovová) 
23. 5. -  Nočná hodina 
30. 5. – Deviatnik Duchu Svätému 
 
Jún 
7. 6.  -  Vigília Ducha Svätého vonku okolo kostola v Sáse-  
ak nebude v našich silách zabezpečiť spev, tak pozveme 
hosťujúci zbor,  program pripraví pán farár 
 

14. 6. – Riadne zasadanie FPR 
 
19. 6. –Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi –
 eucharistická procesia ku oltárikom v Sáse 

1. (obilie) pri kostole pripravia farníci zo Bz. Lehô 
  tky 

2. (chlieb) pri tržnici pripravia farníci z Pliešoviec
3. (hrozno)na križovatke Nová/
Lesnícka pripravia farníci bývajúci v blízkosti 
4. (víno)
pri bytovkách na Novej ulici pripravia farníci býv
ajúci v blízkosti 
V prípade nepriaznivého počasia sa slávnosť 
prekladá na najbližšiu nedeľu. 

 

Iné návrhy: 
Návrh osloviť bunky pri príprave vigílie k Duchu sv. – 
stretnú sa kvôli tomu špeciálne liturgická komisia so 
Zuzanou Tomašovičovou 
Liturgická komisia zorganizuje špeciálne stretnutie 
ohľadom priebehu vigílií pri zosnulom („modlenie“). 
Liturgická komisia má zabezpečiť  dôstojnú adoráciu 
v prvú nedeľu v mesiaci. Problémom bolo, že ľudia 
odchádzajú a vyrušujú. (Medzi sv. omšou a adoráciou 
vložíme pieseň, počas ktorej budú môcť odísť tí, ktorí 
neostávajú na adorácii.) 
Liturgická komisia dala do budúcnosti návrh zorganizovať 
misie vo farnosti.  
Návrh na stretnutie lektorov počas mesiacov január 
a február a pripraviť DEŇ BIBLIE. 
Stretnutia lektorov    8. február a 1. marec (večer) 

 
Opravy kostolov a iné 
Pliešovce – dali si urobiť cenovú ponuku na výmenu 
okien a dverí   15 000 €, podali si žiadosť na obecný úrad 
o 5000 €, predpokladajú postupnú výmenu okien. 
Tento postup za predpokladu získania dotácie bol 
jednohlasne odsúhlasený členmi FPR. 
 
 
Hlasovanie za prioritu v opravách v kostole v Sáse: 

dvere     12 za 1 proti 
Spovedelnica  
Sakristia 

 
 
Spovedelnica na Bzovskej Lehôtke: 

vypracuje sa návrh na výrobu spovedelnice, 
cenový návrh a následne zbierka. 

 
 
 Termín zasadnutia FPR:  14. júna 2014 
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Milí farníci, milí rodáci!!! 

Ďakujem za peknú chvíľu strávenú s Vami v Deň zjavenia Pána - Troch kráľov v kostole Sása. Krásnym programom 

detí ste ma vrátili na chvíľu aj do mojich mladých čias, keď sme ako mládež fungovali s ochotníckym divadlom a 

rôznymi inými kultúrnymi podujatiami v Kultúrnom dome Bzovská Lehôtka. Vaše vystúpenie mi veľmi pripomenulo 

jedno naše vystúpenie s deťmi k sviatku žien. Naše vystúpenia však neboli také výsostné ako Vaše. Vaše vystúpenia sú 

o to vzácnejšie, že sa dejú v slávnostnom prostredí a oslavujú nášho Pána, ktorý má z Vás určite najväčšiu radosť. 

Takže, v prvom rade: 

Milé deti - boli ste úžasné!!! Nikdy nedovoľte, aby Vám krásu Vašich srdiečok s akou ste účinkovali aj teraz v pro-

grame, niekedy niekto odcudzil!!! Rada si pozriem každé ďalšie Vaše vystúpenie i prostredníctvom tejto Vašej inter-

netovej stránky. 

No a v druhom rade ďakujem i Vám dospelým, ktorí ste pomohli či už ako režiséri, účinkujúci alebo technici… Nema-

li ste chyby! Nech sa Vám všetkým darí i naďalej.  

Veľa Božieho požehnania Vám! 

Vaša bývalá farníčka. 

Podporte Združenie TOTUS TUUS 

svojími 2 % z dane. 

Ďakujeme! 

16. marca bude farská zbierka určená na 

práce na fare. Pán Boh zaplať za podporu! 

Začina sa čas príprav na Veľkú noc. Prosíme 

miništrantov o účasť na nácvikoch a rodičov 

o trpezlivosť a povzbudenie svojich synov. 

KRÍŽOVÉ CESTY V NAŠEJ FARNOSTI: 

V Sáse pripravujú skupiny podľa zoznamu na vedľajšej 

stráne. 

Prvá Krížová cesta — 7. marca v Sáse: o 20.30—sv. omša 

a po nej pobožnosť. 

                                                                                                     

Krížové cesty sa budú modliť v Pliešovciach, každý piatok 

po sv. omši:   7.3.2014 -  krížová cesta - rodina  Šályová, 

14.3.2014 - krížová cesta - rodina  Hetfajšová,                     

21.3.2014 - krížová cesta - rodina  Palková                 

28.3.2014 - krížová cesta - rodina  Kružliaková          

4.4.2014  -  krížová cesta - rodina Cútová                     

11.4.2014 - krížová cesta - rodina  Paulíková 

22. marca  o 10.00 v kostole v Sáse bude  

Deň chorých  

pre celú farnosť  s pomazaním chorých. Priveďte 

na túto sv. omšu zvlášť takých farníkov, ktorí celý 

rok kvôli zdraviu nemôžu prísť do kostola. 

V sakristii nahlasujte tých, pre ktorých bude po-

trebná doprava do kostola. 

Od 4. marca do 21. apríla 2014 (Veľkonočný pondelok) budú môcť 

záujemcovia získať každý deň na e-mail myšlienku od Svätého Otca 

Františka. Myšlienky pochádzajú z jeho pôstnych homílii, 

príhovorov a posolstiev. Cieľom aktivity je pomôcť duchovne sa 

pripraviť na vzkriesenie Krista. Záujemcovia sa môžu on-line 

prihlásiť na stránke post.kbs.sk.  

Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou 

modlitbou či pôstom.  
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prejav lásky  - obetu na kríži, prijatie 

toľkej bolesti a umučenia, len preto , 

že mu záleží na mojej spáse...???  

Nie som mu tak trochu dlžná povedať 

mu svoje„ÁNO“ a snažiť sa žiť svoj 

život spolu s ním?!   

Zo zahanbením si musím priznať, že 

som mu to skutočne dlžná. Veď mi 

dal viac ako všetko – okrem svojej 

milosrdnej LÁSKY mi dal aj Nebeskú 

Matku. 

A nedal ju iba mne- dal ju nám 

všetkým. Každému osobitne...  

 

Rok 2014 je zasvätený 

Sedembolestnej Panne Márii. Cirkev 

nás učí, že Panna Mária bola vzatá do 
neba a niektorými udalosťami sa nám 

dáva osobne poznať.  

Veriaci človek nemusí Pannu Máriu 

vidieť, aby zistil, že úprimná modlitba 

sv.ruženca skutočne pomáha. Lenže 

ja, aj keď verím, že modlitba 

sv.ruženca je silná zbraň, i napriek 

tomu môj vzťah k Nebeskej Matke je 

biedny. Verím, že v nebi máme 

Nebeskú Matku, zaspievam marianské 

piesne, aj sa sem-tam pomodlím, ale 
to je všetko. Mám to len v sebe 

zakódované ako nejakú skutočnosť 

PM, ktorú ma naučili pri výchove 

moji rodičia. Nič viac. Ten úprimný 

vzťah mňa, ako božieho dieťaťa 

k Nebeskej Matke mi chýba... 

Náš pán farár nás členov FPR zo Bzovskej Lehôtky 

v polovičke januára vyzval, aby sme nad niečím 

porozmýšľali, ako si viac uctiť PM - v našej dedine -  či 

výzdobou, príp. nejakými modlitbami k PM, nakoľko je 

naša kaplnka zasvätená Sedembolestnej. Ja som neplánovala 

angažovať sa do nejakej aktivity a tvárila som sa, že sa ma 
to netýka, lebo som dosť vyťažená v iných aktivitách - ale 

„ten hore“ to rozhodol inak. Čo už, musím vnútorný hlas 

poslúchať, lebo ma to aj tak nenechá na pokoji...  

Pomáham pri príprave piatkových modlitbových stretnutí zo 

Sedembolestou PM a tak si pomaly budujem vzťah 

k Nebeskej Matke. Moja modlitba, kde som prosila Boha, 

aby môj vzťah k Márii nejako vylepšil, sa zrazu začína 

stávať skutočnosťou. Niektorí sa snažia poskytnúť nejaké 

materiály a ja sa snažím im to dať do kopy tak, aby to bolo 

aktuálne k danej téme. Je to síce pre mňa povinnosť navyše, 

ale považujem to za úžasnú milosť od Boha, že práve mňa 
vnútorne nenechá na pokoji a „prinútil“ ma pomôcť 

domácim... Možno právne toto je moja cesta k Márii – bez 

nútenia, bez šomrania, bez pripomienok a výhovoriek...  

Teším sa na modlitbové stretnutia, pretože každé stretnutie 

sa začína Hymnou „Ó Mária bolestivá“, má svoju tému, 

ktorá je každý týždeň iná,  svoj úmysel za koho sa budeme 

modliť, čítanie zo sv.písma /z knihy života/, rozjímanie, 

modlitby, piesne – a hlavne naše srdcia, ktoré sa túžia 

priblížiť našej Nebeskej Matke a byť pri nej pod ochranou 

ako„doma v obývačke“. 

Mne osobne sa veľmi páči ruženec Sedembolestnej PM, 
ktorí sa modlíme všetci prítomní a to takým štýlom, že 

modlitbu „Zdravas Mária...“ – čiže jedno zrnko na 

sv.ruženci sa modlí niekto iný – tak že každý jeden z nás, si 

tú modlitbu sám odovzdáva Márii.  

Ja mám po modlitbovom stretnutí vo svojej duši pokoj, 

ktorý mi pri svojich povinnostiach veľmi často chýba...  

Preto vás všetkých, v mene farníkov Bzovskej Lehôtky 

chcem pozvať: „Pridajte sa k nám a prežite spolu s nami tú 

atmosféru farskej rodiny pri rozjímaní  o Máriinej 

neskutočnej láske k Bohu a k ľuďom, viac si uvedomovať 

sedem mečov v jej srdci ,pritom sa posilniť jej láskou 
a vyprosovať si milosti pre seba a svojich blízkych. 

Využime šancu, že rok 2014 je zasvätený Sedebolestnej PM 

a prosme Máriu, aby nás učila tak, ako učila svojho Syna 

Ježiša, kráčať správnou cestou do neba a nebáť sa povedať 

jej to, čo povedal blahosl.J.P.II – „TOTUS TUUS, MÁRIA“ 

– CELÝ TVOJ, MÁRIA !!!...                                                                                                                                          

ZT 

Rôzne materiále na Rok Sedembolestnej Panny Márie 

nájdete na našej webovej stranke! 
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Poďakovanie za úrodu v Pliešovciach a Sáse 

Odpust sv. Kataríny Alexandrijskej v Sáse 

sv. Mikuláš v Sáse 

Raňajky na fare v advente 

Jasličková pobožnosť v Pliešovciach 

Tisíce fotiek z našich farských údalosti nájdete na našej webovej stránke! 
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sv. Mikuláš v Sáse 

Raňajky na fare v advente 

Jasličková pobožnosť v Pliešovciach 

Živý betlehem v Sáse 

Miništrantská chata 

Bál eRko 

Tisíce fotiek z našich farských údalosti nájdete na našej webovej stránke! 


