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sme prijali náš ťažký život. Vďaka 

adorácii môžeme postupne prijímať život 

s vďačnosťou a radosťou. Môžeme sa ho 

učiť prijímať s láskou taktiež vtedy, keď 

je poznačený našou slabosťou, 
krehkosťou, biedou a námahou. 

 Adoráciu možno začať už dnes, 

už teraz. V každom veku, 

v každej situácii, v každom 

období dňa i noci 
Adorácia je skutočnosťou veľmi bohatou, 

zložitou, dynamickou. Rozvíja sa a 

dozrieva spolu s našim životom. Čím 

zrelší a bohatší je ľudský život, tým 

zrelšia a bohatšia je aj adorácia. 

Čím väčšia pokorná otvorenosť pre 

učenlivosť voči Duchu Svätému a Matke 

Božej, tým väčšia túžba a potreba byť 

a žiť v prítomnosti Toho, ktorý Je Láskou 

a opätovať Mu lásku, ktorú sme od Neho 
prijali. 

„Veď ty jediný si Svätý, prídu 

všetky národy a budú sa ti 

klaňať, lebo sa zjavili tvoje 

spravodlivé súdy.“ (Zjv 15,4-5) 
Adorácia je miestom budovania puta 

Boha a ľudí. Adorácia je najprv 

zotrvaním v prítomnosti Trojjediného 

Boha. Je vstupom do intímneho stretnutia 

s Otcom, Synom i Duchom Svätým. 

Adorácia je nielen zotrvaním 

v prítomnosti Boha, ale taktiež 

v prítomnosti našich blížnych. Adorácia 

nás zbližuje s ľuďmi, zjednocuje nás 

s nimi. Je to však láska zakorenená 

v samom prameni lásky – v Trojjedinom 
Bohu. Modlitba vychádza od Boha a 

vedie k ľuďom. Jedným z podstatných 

cieľov našej adorácie je spoločenstvo 

s Bohom a s blížnymi. 

Adorácia je údivom nad 

vlastným jestvovaním, nad 

jestvovaním Boha, blížnych, nad 

jestvovaním sveta. Vďaka adorácii 

objavujeme, že nič v našom živote nie je 

samozrejme, je to udivujúca a 

nepredvídaná milosť. Vďaka adorácii sa 

môžeme naučiť kontemplovať Boha a 

jeho diela. Čím hlbšie vnikáme do seba, 

čím plnšie sa zjednocujeme s Bohom a 

čím viac chápeme blížnych, tým ľahšie 
vidíme, že všetko je tajomstvo. Prvým 

tajomstvom je vždy Trojjediný Boh. 

Adorácia lieči človeka z naivného názoru 

na svet, ľudskú skutočnosť, z naivného 

pohľadu na náboženstvo i duchovnosť. 

Adorácia nerieši naše problémy akýmsi 

automatickým spôsobom. Tiež nám 

všetko nevysvetľuje. Neodhaľuje nám 

úplne ani tajomstvo Trojjediného Boha a 

ľudského jestvovania. Z adorácie si 

môžeme niekedy odnášať mnoho 

tvorivých otázok a pochybností. A aj 

napriek tomu nás vovádza  do hlbokého 
vnútorného pokoja, prináša radosť, 

dôveru; dôveru v Boha i k vlastnému 

životu, dôveru k blížnym. Vedomie 

tajomstva v nás rodí postoj posvätnej 

bázne, pokory a vďačnosti. 

Prvou podmienkou adorácie je 

hlboká túžba a snaha venovať 

čas a celú svoju bytosť, celé 

svoje srdce iba milujúcemu 

Bohu Otcovi, Ježišovi a Duchu 

Svätému. Ak chýba v našom živote 

adorácia, tak preto, že nám chýba 

autentické duchovné zaangažovanie a 

obetavosť vo veciach vnútorného života. 

Zaujatí materiálnym rozmerom nášho 

života sa stávame neschopní adorácie. 

Aby som mohol adorovať, musím odlúčiť 
môj rozum od všetkého, čo mi je 

prekážkou v obrátení sa na Boha, ktorý je 

prítomný v mojom srdci, v Eucharistii, 

v Božom slove… Je to nemožné, ak si 

nepodriadim svoje zmysly. Ale úsilie 

podriadiť si zmysly je v stretnutí 

s Bohom počas modlitby neraz 

bezúčelné, ak som dovolil zmyslom a 

predstavivosti divoko sa naháňať. 

Adorácia si tiež vyžaduje od nás 

aspoň minimum dobre chápanej 

samoty. Samota v adorácii vyplýva 

z vnútornej slobody voči potrebe 

ľudského tepla, opory, bezpečnosti a 

lásky. Adorácia nás učí, že ľudská láska, 

hoci podstatná v našom živote, nie 

je  hodnotou absolútnou a konečnou. Učí 

nás taktiež, že zrelá ľudská láska musí 

čerpať z lásky Trojjediného Boha a musí 

jej byť podriadená. Nezriedka náš citový 
hlad, ktorý vyplýva zo životnej 

nesamostatnosti a nepokoja, sa usilujeme 

uspokojiť ihneď tým, že sa natískame 

blížnym. V takýchto vzťahoch môže byť 

manipulácia. Chýba taktiež základná úcta 

k ľudskej slobode. Utišujeme iba náš 

citový hlad a tým robíme svoj život 

značne príjemnejším, ale súčasne 

strácame šancu na hlbší duchovný život. 

Lacné uspokojenie našich citových a 

zmyslových potrieb spôsobuje, že sa 

strácajú naše hlbšie potreby a duchovné 
túžby. V tomto kontexte nás adorácia učí 

pokoju a radosti prebývania v prítomnosti 

nášho Boha Otca, Ježiša a Ducha Svätého 

v našom srdci, v Eucharistii, v Božom 

slove… 

„Mlč a počúvaj, Izrael!“ (Dt 

27,9) 
Musíme hľadať a vytvárať miesta, ktoré 

by nás svojou tichosťou a pokojom 

pozývali k adorácii. A hoci môžeme 

adorovať Trojjediného Boha prakticky na 

každom mieste, tak predsa treba nám 
vytvoriť vybrané miesta, kde by sa 

vzbudzovala takmer spontánne túžba po 

adorácii. 

Podľa miery našich možností môžeme 

vytvoriť pre seba kútik adorácie vo 

vlastnom dome. Mohli by sme ho využiť 

na každodennú pravidelnú modlitbu, ako 

aj vo chvíľach zvláštnej duchovnej 

potreby. Najoverenejším miestom 

adorácie sú kostoly a kaplnky 

s vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou. 

Adorácia si tiež vyžaduje čas. 
Okrem času na prácu, jedlo, odpočinok, 

treba si nájsť čas na modlitbovú adoráciu. 

Keď nám chýba čas na modlitbu, 

skúsenosť Trojjediného Boha v nás 

postupne zomiera. Adorácia usporadúva 

náš život, nielen duchovný život, ale 
taktiež citový, rodinný, odborný a atď. 

Čas určený na adoráciu spôsobí, že náš 

život bude viac usporiadaný, lepšie 

zorganizovaný. 

Tento článok je pomerne dlhý, ale ja 

pevne verím, že ste ho prečítali až 

dokonca. Text som nepísala sama. Keď 

som čerpala inšpiráciu a začala písať prvé 

slová, dostala som strach či pojem 

adorácia dobre vysvetlím. Tak som tento 

článok písala pomocou materiálu, ktorý 

som našla na internetovej stránke.  Ak by 
ste mali chuť prečítať si celý článok,  

nájdete ho na adrese (http://

otvorenesrdcia.wordpress.com/2012/04/2

0/adoracia/). 

Kika +) 

V sobotu 19. Januára 2013 sa 

uskutoční Farský Ples 

v kultúrnom dome v Pliešovciach 

so začiatkom o 19:00 hodine. Do 

tanca bude hrať skupina 

Akropola, ktorú poznáte 

z farského Juniálesu. Cena 

vstupeniek je 15€ a je v nej 

zahrnutý prípitok, večera, káva, 

guľáš, a víno. Vstupenky si 

môžete objednať   u Jána Stanku. 
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Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

hlas našej farnosti 

Vzdialila som sa od Teba 

 

Vzdialila som sa od Teba Bože.  

Rozhovor s láskou k Tebe zanedbala som.  

Viem, že  Ty čakal si osamelo trpezlivo aj vtedy 
na mňa. 

Dni plynú a starosti života mi napĺňali ľudský 
čas.  

Myslela som na Teba s výčitkou, že počkáš  

na konci cesty trochu aj sám.  

Po čase zbadala som, že všetko bez Teba 

na prázdnotu mení sa,  

že každá chvíľka bez Teba je zabitý čas 

a cesta nekonečná.  

 

Tú cestu denne bez Teba lemuje prázdnota 
a chlad, 

prestali kvitnúť skutky lásky vedľa cesty, 

zas stráca sa rýchlo niekde šťastný čas.  

Len chvíľu vzdialil si sa mojou nelásku  

a ja cítim prázdnotu života ľudského.  

Vrátil sa smútok do duše mojej  

a šťastie to je len prázdna náruč bez kvetov.  

Ústa sú nemé na láskavé slová,  

práca už hodnotu nemá.  

Odpusť mi Pane chlad nepokojných rán,  

unavenosť dlhých večerov.  

 

Ja viem, že v riave ľudského zhonu  

sa nájde pokoj  pre chválu, aj za tie chvíle 
Tebe.  

Odpusť mi a vráť sa späť prosím, 

z tej ďalekej cesty mojej nelásky.  

Veď Ty si vôňa kvetov a slová plné lásky 

iným, si pokoj duše mojej, šťastie každodenné,  

si múdrosť a rozvaha práce mojej,  

si cesta krížov, ale plná pokoja a nehy 
každodennej.  

Vráť sa vrúcne prosím, z tej cesty zabudnutia do 
života môjho,  

po moste modlitby a chvál za všetko, čo mi každý 
deň prinášaš.                                                                        

 

St.farnička 

V nedeľu 2. decembra sme vstúpili do litur-

gického obdobia, ktoré sa volá Advent. Je 

to prvá časť cirkevného roka vymedzená 4 

nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša 

Krista – Vianocami. 

Slovo Advent pochádza z latinského slova 

„adventus" príchod a znamená príchod 

Krista, ktorého túžobne očakávame. Je to 

obdobie dvojakého očakávania a to narode-

nia Ježiša Krista a jeho druhého príchodu. 

Preto je advent rozdelený na dve časti. Prvá 

časť dáva dôraz na očakávanie druhého 

príchodu Krista a druhá časť začínajúca 17. 

decembrom je prípravou veriacich na stret-

nutie s Kristom pri jasliach.  

Symbolom adventného obdobia je advent-

ný veniec so štyrmi sviecami. Tie sa po-

stupne zapaľujú počas štyroch adventných 

nedieľ. Veniec je symbolom víťazstva a 

kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o 

venci ako o prejave úcty, radosti a 

víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold 

tomu, kto je očakávaný a prichádza zároveň 

ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce 

sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje 

Živý betlehem                

v našej farnosti! 

25. a 26 decembra od 13.30 

pred kostolom v Sáse. 

Pozývajte znamých z okolia 

na návštevu a pridite aj Vy. 

Podrobnosti nájdete na 

plagátoch 

http://otvorenesrdcia.wordpress.com/2012/04/20/adoracia/
http://otvorenesrdcia.wordpress.com/2012/04/20/adoracia/
http://otvorenesrdcia.wordpress.com/2012/04/20/adoracia/
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prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je Svetlo sveta. 

Obsah adventnej doby výstižne vyjadrujú aj staré adventné piesne – roráty – zo-

stavené podľa biblických textov. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že 

pred narodením Krista kráčalo ľudstvo v tmách. Názov roráty pochádza z naj-

známejšej latinskej adventnej piesne „Rosu dajte nebesia zhora.."  

Advent bez Panny Márie si vieme veľmi ťažko predstaviť. Panna Mária zohráva 

nenahraditeľnú úlohu v historickom advente ako tá, čo dala súhlas, aby sa Ježiš počal 

v jej lone a umožnila, aby sa predpovede prorokov stali skutočnosťou. Rovnako 

Panna Mária je hviezdou na liturgickom adventnom nebi. Cirkev nielen sviatkom jej 

nepoškvrneného počatia, ale i textami adventných piesní, čítaní zo Svätého písma, 

rok čo rok veriacim pripomína pomoc Panny Márie pripraviť sa na sviatky čo naj-

lepšie. Panna Mária je vzorom, ako prežívať advent. Spolupracovala s Bohom. Od-

povedala, ako od nej očakával Boh. Stala sa nám učiteľkou, ako prežívať advent. 

Advent nám pripomína, že Kristus prišiel, ale aj že príde. Život veriacich má byť 

neustálym očakávaním tohto príchodu. Očakávať však neznamená čakať so za-

loženými rukami. Adventná doba vyzýva k stretnutiu s Kristom v každodennom 

živote a podnecuje nás, aby sme sa v láske skláňali k ľuďom, ako sa nám s láskou 

sklonil Pán. Celý Advent má v nás vzbudiť túžbu po obnove svojho života. Kresťan 

má počas adventu otvoriť svoje srdce, pripraviť ho a dovoliť, aby s v ňom opäť naro-

dila Láska. Nepremárnime šancu, ktorú nám adventný čas ponuka! 

Kázeň vyhlasil p. Miroslav 

Sledzinski MIC z Krupiny 

Na omši hral a spieval Totus 

Tuus 

Po omši už tradične bolo malé 

pohostenie pred kostolom 

Hody sv. Kataríny Alexandrijskej 

v Sáse 

Utorok 11.12. a 18.12 – 

budú rorátne sv. omše 

o 6.00. Môžete si priniesť 

sviece. Roráty, je to 

očakávanie a bdenie 

s Pannou Máriou na 

narodenie Krista. Deti, 

ktoré budú na všetkých 

rorátnych sv. omšiach 

budú zaradené do 

losovania odmeny – 

hlavná odmena - sánky. 

Po sv. omši, pred 

vyučovaním, budú pre 

deti raňajky na fare.  

14. decembra o 20.00 - zasadnutie vedúcich komisií a organizacií 

15. decembra o 10.30 - otec biskup Marián Chovanec kánonicky prevezme 

svoj úrad; slávnosť sa uskutoční v Katedrále v Banskej Bystrici 

15. decembra o 17.00 - riadne zasadnutie Farskej pastoračnej rady 

16. decembra po sv. omši v Sáse - adorácia pripravená SKM 

22. decembra - vianočná sv. spoveď vo farnosti 

23. decembra - na sv. omši bude odovzdanie betlehemského svetla. 

Doneste si sviečky. 

25. a 26. decembra - živý betlehem pred kostolom v Sáse od 13.30 

31. decembra - silvestrovská farská zábava v Pohode od 19.00 

2/3. januára 2013 - miništrantská chata 
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SKM 

Keď sme si mysleli, že po odspievaní mládežníckej sv.omši 

v našej farnosti (9.9.2012) si naše hlasivky trochu oddýchnu 

a začneme už pripravovať vianočné piesne, prišla Kristínka na 

skúšku so správou „Spevokol SKM je pozvaný odspievať 

sv.omšu vo farnosti Podzámčok“ . Ponuku, ktorá nás príjemne 

zaskočila sme prijali. A tak celé SKM v nedeľu, 7.októbra, ce-

stovalo na Podzámčok.  

Rozospievanie, zvonenie zvonov , Kristínkine kývnutie na nás 

a už sa celým kostolom ozývali slová „Zídení ako rodina sme 

spolu pred Tebou....“ 

Každý z nás mal určite trému, tá však opadla po dobrom začiatku 

a zistení, že ľudia v kostole sa usmievajú a niektorí, dokonca, 

spievajú s nami. Boli sme milo prekvapení, keď nám ľudia po 

sv.omši ďakovali za spestrenie a pozývali nás, aby sme aj na-

budúce prišli spievať. 

Touto cestou chceme poďakovať Kataríne Izraelovej, organistka 

vo farnosti Podzámčok, a celej farnosti za pozvanie a príjemné 

privítanie. 

Táto sv.omša mala ešte jednu zvláštnosť...Kristínka Ratkovská, 

ktorá SKM (vo februári 2011) založila, spievala s nami ako naša 

vedúca poslednýkrát a prenechala svoje žezlo mladším. Za svoju 

zástupkyňu zvolila Andreu Žitniakovú. Samozrejme, aj naďalej 

bude s gitarou doprevádzať náš spev. 

Celé SKM Ti KIKA ďakuje za to, že si nás spojila do jednej 

veľkej rodiny, ktorá sa stretáva nielen na skúškach....a za všetko 

ostatné, veď ty už vieš za čo ĎAKUJEME !!!! 

Katarína Ratkovská 

Čo je to adorácia? 
 

Ak si aj vy kladiete túto otázku, nemusíte sa vôbec 

hanbiť. Ani ja som ešte pred rokom nevedela, čo je to 
adorácia. K adorácii som sa dostala úplne náhodne, 

každý pondelok večer mávame v Jezuitskom kostole 

v Ružomberku mládežnícku svätú omšu a pravidelne po 

omši býva aj adorácia. Adorácia bola aj v ten pondelok, 

keď som na tej omši bola prvýkrát. Keďže som sa s 

adoráciou dovtedy nestretla, moja zvedavosť mi nedala a 

zostala som čakať po omši, čo príde. Tá prvá adorácia 

bola pre mňa niečo úžasné a veľmi sa teším, že aj v našej 

farnosti Sása sa bude konať pravidelná adorácia. 

Adorácia sa bude konať 16. decembra po sv. omši. 

Všetci ste vítaní!!! 

„Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, 

kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás 

stvoril.“ (Ž 95,6) 
Adorácia nás oslobodzuje od vecí a privádza 

nás k sebe samým, k nášmu vlastnému 

životu, k našim hlbinám. Učí nás osobnému 

vzťahu k životu – vlastnému i našich 

blížnych. Ľudský život má sám o sebe 

hodnotu. On sa nijakým spôsobom 
nedožaduje vlastniť „mnoho vecí“, ktoré 

slúžia neplodným a prechodným 

príjemnostiam. Život človeka si nevyžaduje 

prehnane veľké úspechy,  vynikajúce mienky 

u ľudí alebo tiež zhromažďovanie zásob pre 

budúcnosť. 

Adorácia nás učí osobnému vzťahu 

k vlastnému životu, učí nás prijať svoj život 

ako dar. Život je Boží dar, ktorý je 

prameňom všetkého života. Adorácia, ktorá 

nás otvára pre život ako dar Boží, lieči nás 

z nenávisti  a povrchnosti k životu. Každá 
nenávisť k iným alebo ich neprijatie, má svoj 

prameň v nenávisti a neprijatí seba. Táto 

nenávisť a sebaodmietanie sa prejavuje 

neustálym útekom od seba a  je dôsledkom 

mnohých zranení v živote. V situácii, keď sme 

nespokojní so sebou, keď máme ťažkosti, straty… 

adorácia nám môže vniesť do nášho vnútra odpočinok a 

pokoj. Posilňuje nás, vzpružuje a dodáva odvahy, aby 

 

Deň úcty    k starším 

21.10.2012 

V nedeľu 16. decembra bude farská zbierka. Pán Boh zaplať za 

finančnú podporu. 

V kostoloch sú vyložené vianočné pohľadnice v cene 0,40 a 0,60 €. 


