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ODPUST BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 

 

V sobotu 2. apríla o 19.00 

v kostole v Pliešovciach 

bude 

VEČER MILOSRDENSTVA 

 

pozvani: každý, kto potrebuje Božie milosrdenstvo 

 

V nedeľu 3. apríla o 10.00 

v kostole v Pliešovciach 

bude 

odpustová sv. omša 

ktorú celebruje dp. Miroslav Śledziński MIC 

Po. sv. omši pozývame na občerstvenie pred kostolom. 

 

 

Pre Sásu  sv. omša bude v nedeľu 3. apríla o 8.00 v kostole v Sáse. 

Farníci zo Sásy stretnú sa v nedeľu o 9.00 hodine pred kostolom v Sáse 

a v procesii prejdu na sv. omšu do Pliešoviec. 

V Pliešovciach bude Deviatnik 

k Božiemu milosrdenstvu pred 

odpustom na II. Veľkonočnú 

nedeľu.  Začne sa na Veľky 

piatok po Krížovej ceste o 

10.00, na Bielu sobotu o 9.30, 

veľkonočnú nedeľu a pondelok 

po sv. omši a od utorka do piat-

ku o 18.00, v sobotu pred Ve-

čerom milosrdenstva.  

Viesť bude evanjelizačno-

katechetická komisia. 

Odpoveď na túto otázku môžeme nájsť v dnešnom prvom 

čítaní zo Skutkov apoštolov, kde sv. Lukáš píše: „obec veria-

cich mala jedno srdce a jednu dušu. Nikto nehovoril o ni-

čom zo svojho majetku, že je to jeho vlastné, ale mali všet-

ko spoločné“. Aj to je veľmi dôležité: Viera je sila človeka, 

keď vidí, že všetko dostáva od Boha, keď vidí, že Boh je 

zdrojom dobra, keď môže byť Bohu vďačný, a potom, keď 

sa o vieru dokáže deliť s druhými. Aj Ježiš tak robil. Zdieľal 

so všetkými okolo seba to, čo bolo zdrojom Jeho života a 

ovocím jeho vzkriesenia. To je aj naša úloha. Spýtajme sa 

dnes: Máme na pamäti, že „blahoslavený je, kto dáva, a nie 

ten, kto berie“? Pamätajme si, že keď dávame, slúžime Ježi-

šovi. Dávame vždycky zo srdca? Modlíme sa za seba? Hovo-

ríme k sebe navzájom, dokážeme si odpustiť, sme schopní 

byť šťastní? Alebo je to naopak - sme v úvodzovkách 

„spolu“, ale v skutočnosti sme sami, pretože nemáme nič 

spoločné, pretože každý mysli iba na seba? 

Drahí! Prelom tisícročí, éra technických vynálezov, rozvoj 

medicíny, neupokojili ľudské obavy, ani ich neupokoja. Sme 

všetci rovnako slabí - ty aj ja: podliehame pokušeniu, 

vášňam a hrešíme. Ale je liek, ktorý nám môže pomôcť. 

Touto pomocou je pre nás dôvera v Božie milosrdenstvo. 

Ježiš povedal sestre Faustíne: „Kto dôveruje v moje milosr-

denstvo, nezahynie, lebo všetky jeho záležitosti sú mojimi 

záležitosťami, ale nepriatelia stroskotajú pri podnožke mo-

jich nôh“ (Denníček 723). Preto tam, kde bývame, zdieľajme 

sa s našou vierou ako s chlebom. Hovorme medzi sebou o 

tom, čo v nás Ježiš robí. Dávajme - ako učeníci v dnešnom 

o čítaní - a strach nás nebude paralyzovať, ohrozovať nás, 

pretože s nami je vzkriesený Pán a jeho milosrdenstvo plné 

sily. Pokoj vám. Amen.   

P. Mariusz Leszko, SAC  
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Katarínske zvesti 
Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

hlas našej farnosti 1(31)/2016 

Neboj sa, dôveruj Ježišovi! 

Jednou z mnohých otázok, ktorá je blízko nás je aj otázka: Čoho sa dnes bojíme? Bojíme sa, že stratíme prá-

cu, že budeme chorí. Bojíme sa samoty, vysokých cien, zhoršovania životného prostredia, vojny. Takisto sa 

bojíme demoralizácie, ktorá preniká do všetkých oblastí života. A najviac 

demoralizácie, ktorá sa dotýka našich detí. Zoznam dôvodov strachu je 

dlhý. Spomenul som len niektoré. Strach znepokojuje človeka v každom 

veku a v každom veku prichádza v novej podobe. Prelom tisícročí, éra 

technických vynálezov, rozvoj medicíny, to všetko neupokojilo ľudské oba-

vy a neupokojí ich už nikdy. Ale je liek, ktorý nám môže pomôcť, pomôže 

nám pozrieť sa na život očami nádeje, môže zastaviť vlny nepokojov 

a strachu v našich srdciach. Touto pomocou je pre nás dôvera v Božie mi-

losrdenstvo. 

Písmo sväté nám na mnohých miestach ukazuje Boha Otca, ktorý je blízko 

pri človeku. Boha, ktorý je milosrdný a milostivý, Boha, ktorý nás teší, kto-

rý sa o nás stará a chráni nás. Boha, ktorý neušetril ani svojho vlastného 

Syna, ale vydal ho ako obeť za naše hriechy. Podobne aj Ježiš sám nám 

hovorí o Otcovi, ktorý túži a čaká na márnotratného syna, ktorý sa teší 

viac z jedného hriešnika, než z deväťdesiatich deviatich spravodlivých. A 

Ježiš nielen hovoril o milosti, ale ju potvrdzoval svojimi skutkami: sýtil 

hladných, liečil chorých, uzdravoval postihnutých, dával nádej smutným, 

odpúšťal hriechy. A tak, po celé stáročia až do dnešného dňa, Boh rôznymi 

spôsobmi neustále odhaľuje ľudstvu, kým je. Volá a pripomína. Robí tak 

prostredníctvom svojich prorokov. Svätej sestre Faustíne Ježiš pove-

dal: „Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa neobráti k zdroju môjho milosrden-

stva“ (Denníček, 699). A o 85 rokov neskôr povedal Ján Pavol II: „V Božom 

milosrdenstve svet nájde mier a človek šťastie.“ 

Preto sv. Apoštol Ján dnes hovorí, že našou životnou silou je viera, viera v 

Boha, ktorý bol, ktorý je a ktorý prichádza. Našou životnou silou je viera v 

Boha, ktorý vo svojom Synovi porazil zlo, smrť a diabla. Vyhral raz a na-

vždy. On je odpoveďou na všetky otázky nášho života. Takže tým, čo nám 

pomáha poraziť strach, je viera vo vzkrieseného Pána. Ona nám dáva nový 

pohľad na svet. Otvára nám oči a vedie nás zo strachu nášho každodenné-

ho života. Vidíme to dobre v dnešnom evanjeliu. Kristove slová: „Pokoj 

vám!“ sa stali nielen zdrojom dôvery, že Ježiš je živý, ale aj cestou preme-

ny vystrašených učeníkov. Tieto slová sa stali novou silou pre apoštolov a 

zdrojom nového života. Uverili sme ty i ja. Rovnako ako Tomáš v dnešnom 

evanjeliu. Avšak nepresvedčili sme sa svojimi rukami vložiac ich do Jeho 

rán - ale tým viac sme požehnaní. Koniec koncov, sám Ježiš povedal: 

„Blahoslavení, ktorí nevideli, a uverili.“ Uverili sme ty i ja. To je pravda. Ale 

vieru v Boha treba neustále oživovať. Viera je ako krásna kvetina. Keď sa 

nebudeme o ňu starať, bude chradnúť a odumrie. Takže ako sa máme 

starať o vieru, aby sme boli vždy ľuďmi mieru, božskej radosti, hlásateľmi evanjelia, svedkami vzkrieseného 

Krista? 
Pokračovanie str 4 
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Veľký týždeň a veľkonočné obdobie vo farnosti 

Zelený štvrtok 

Pánova večera - 18.00 

Po sv. omši bude Krížová cesta do 

Pliešoviec. 

Od pondelka Veľkého týždňa do 

štvrtku prinášame dary pre chu-

dobných a vo štvrtok pred omšou 

do košov. Nech to budú potraviny, 

ktoré sa nebudú kaziť. Na Zelený 

štvrtok tieto dary prinesieme ako 

obetu na omši. 

Touto svätou omšou Cirkev vstu-

puje do Veľkonočného trojdnia a 

spomína si na Poslednú večeru, pri 

ktorej Pán Ježiš v tú noc, keď bol 

zradený, v bezhraničnej láske k 

svojim, čo boli vo svete, obetoval 

Bohu Otcovi svoje telo a krv pod 

spôsobmi chleba a vína, podal ich 

apoštolom, aby jedli, a prikázal im, 

ako pokračovateľom vo svojom 

kňazstve, aby prinášali obetu. Na 

tejto sv. omši ďakujeme Bohu za 

dar Eucharistie a kňazstva. 

Veľký piatok 

Liturgia utrpenia 

a smrti Pána - 15.00 

Po Liturgii bude adorácia  ukri-

žovaného Pána Ježiša v Božom 

hrobe do 20.00. 

O 19.30 budú Vešpery z Breviá-

ra; pozývame zvlášť členov  bu-

niek (doneste si breviáre). 

 

 Vo Veľký piatok je prísny pôst 

 

 Krížová cesta v Pliešovciach 

bude o 10..00 a začneme tiež De-

viatnik Božieho milosrdenstva. 

 

V tento deň Cirkev rozjíma o 

umučení a smrti svojho Pána a 

Ženícha, uctieva kríž, a tak si pri-

pomína svoj pôvod z boku Krista 

Biela sobota 

Deň bdenia a adorácii 

Sása:      

Adorácia Ježiša uloženého v hrobe 

od 9.00 do 15.00  

  9.00 - 10.00 - Ranné chvály, Bunka 

č.1   

10.00 - 11.00 - Bunka č.2 

11.00 - 12.00 - Farská pastoračná 

rada 

12.00 - 13.00 - birmovanci, ktorí nie 

sú miništrantami  

13.00 - 14.00 - rodiny prvoprijímajú-

cich      detí a 

eRko 

15.00 - 16.00 - Bunka č. 2 

 

Pliešovce:  

adorácia bude od 9.30 do 11.30; 

zapíšte sa na lístok vyložený v kosto-

le  

 

Bzovská Lehôtka 

adorácia bude od  9.45 do 11.45; 

zapište sa na lístok vyložený v kapln-

ke 

 

Na Bielu sobotu Cirkev zotrvá pri 

Pánovom hrobe a rozjíma o jeho 

utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k 

zosnulým, a na modlitbách a 

pôstom očakáva jeho zmŕtvychvsta-

nie. 

Veľkonočná vigília - 18.15 

Na Liturgiu prinášame sviečky 

Podľa pradávnej tradície táto noc je 

očakávaním Pána a vigília, ktorá sa v 

nej slávi, pripomína svätú noc, v ktorej 

Pán vstal z mŕtvych, a pokladá sa za 

"matku všetkých svätých vigílií. V nej 

totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕt-

vychvstanie a slávi ju sviatosťami kres-

ťanského zasvätenia. Táto vigília je aj 

očakávaním Pánovho príchodu 

 Veľkonočná nedeľa 

Sása - 9.45 

Pliešovce - 8.05 

Veľkonočný 

pondelok 

Sása - 9.45 

Pliešovce - 8.05 

Na Veľkonočnú nedeľu bude výročná farská zbierka. Pán Boh 

zaplať.  

Zbierka z Veľkého piatku a Bielej soboty  bude  určená na Svätú zem (Jeruzalem a Boží hrob) 
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Živy betlehem v Pliešovciach 

Jasličková pobožnosť v Sáse 

Koncert Totus Tuus v Sáse 

Miništrantská chata 

Krížová cesta 

Ak máš smartfon alebo tablet sťahni tuto 

aplikáciu zadarmo. V aplikácii vpíš 

www.farasasa.sk a budeš môcť čítať bežné 

správy zo života farnosti. 

Kniha modlitieb na našej webovej stránke! 

Vpíš v nej svoj úmysel, svoju modlitebnu potrebu! 

Každý piatok budeme sa v Pliešovciach na Hodine 

milosrdenstva ruženec Božieho milosrdenstva a na 

Modlitbovom stretnutí s Pannou Máriou na Bzovskej 

Lehôtke v sobotu o 18.00, v nedeľu o 9.20 na bre-


