
 

             4        www.farasasa.sk 

Časopis rímskokatolíckej farnosti v Sáse. Pre cirkevné účely. Redakcia si vyhradzuje právo na zmenu prijatých príspevkov. Náklad 180 ks, náklady na jeden 

kus cca 0,70€. Adresa: Ul. Slobody  254/14, 962 62 Sása, tel. 045 381 13 16, farnostsasa@gmail.com Peňažné dary na opravy kostolov, fary a rozvoj môžete 

vyplácať na účet v Slovenskej Sporiteľni  71629025/0900. Gramatická korektúra - Slováci :) 

Dobrá Novina v Sáse 

 

„Vinšujem Vám všetky vinše, namojveru neviem inšie!“  

aj takto by mohlo znieť motto koledníkov v Sáse, ktorí už 

asi 13ty rok klopú na vaše dvere, oprašujú tie isté koledy 

a piesne, ktoré poznajú ešte vaši starí rodičia, alebo 

ktoré ste koledovali vy, ako deti.  Tradícia koledovania, 

obchôdzok má svoj veľký zmysel vo svojej naliehavosti 

a opakovaní. Nestačí počuť pieseň „Narodil sa Kristus 

Pán“ len raz... Je potrebné aby ju ktosi opakoval každý 

rok, každý rok chodil od domu k domu v zime po snehu 

a spieval. Kedysi tých koledníckych skupín, detí, pria-

teľov, rodiny bolo viac, a každý ohlasoval to isté dooko-

la: „Narodil sa Kristus Pán, radujme sa!“  Pre tých, ktorí 

ešte stále žijú, akoby sa Pán nebol narodil, opakujeme: 

„Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa!“ 

 

Na začiatku bolo koledníkov Dobrej Noviny v Sáse naozaj 

veľa, nevedeli sme kam presne vyzbierané peniaze idú, 

ale nadšenie nám nechýbalo. Všimla si nás aj STV a stali 

sme sa koledníkmi – hercami, ktorí si užili svojich pár 

minút slávy pred kamerou. Neskôr sme sa zúčastňovali 

vysielacích pobožností  a misijných púti detí, kde sme sa 

o projektoch Dobrej Noviny dozvedali stále viac, spo-

znávali sme deti z Afriky, ale najmä sme si uvedomil, že 

nás, koledníkov je na Slovensku naozaj veľa (viac ako 

20 000).   

 

Koledovali sme pred celou obcou na vianočnej slávnosti, 

koledovali sme v detskom domove v Hriňovej, no najviac 

sme hrdí na koledovanie u pána prezidenta. U toho 

muža, ktorý zo svojej pozície môže robiť veľa dobra a je 

zodpovedný za veľa rozhodnutí sme stáli, ako svedectvo 

toho, že hoci sme malí, odvaha robiť dobro nám 

nechýba a s láskou bojujeme za spravodlivejší svet 

s väčším nadšením ako on.  

 

Pri koledovaní sme sa často stretli s poznámkami, že 

treba pomáhať aj slovenským deťom. Je to pravda, aj na 

Slovensku žijú deti v biede, ale najmä duchovnej. Dobrá 

Novina deti vychováva, učí ich zriekať sa, darovať čas, 

myslieť na iných, nielen na seba.  Je obdivuhodné, ako 

deti na Slovenku odpovedajú na potreby núdznych detí 

v Afrike. Prekonávajú vzdialenosť, spájajú dva kontinen-

ty a robia to, o čo sa neúspešne snažia vrcholoví politici 

na celom svete - pomáhajú! Pre deti, ktoré vďaka Dobrej 

Novine môžu ísť do školy, pre deti, ktorým zachránia 

život v nemocnici, pre matky ktorým pomôžu nájsť za-

mestnanie, pre chlapcov, ktorých vytiahnu z ulice sú 

svedectvom o láske a nádeji! O Láske, ktorá sa narodila 

v Betleheme!  

 

Ak  na potreby núdznych odpovedáte šomraním na 

nespravodlivé riadenie štátov, alebo si myslíte, že takto 

pomáhať je zbytočné, odpoveď je napríklad  v encyklike 

pápeža Benedikta XVI: „Láska (caritas) bude vždy po-

trebná aj v najspravodlivejšej spoločnosti. Neexistuje 

nijaké spravodlivé usporiadanie, ktoré by urobilo službu 

lásky zbytočnou. Kto sa chce zbaviť lásky, zbavuje sa sám 

seba ako človeka. Vždy tu budú utrpenia, ktoré si vyža-

dujú útechu a pomoc. Vždy tu bude samota. Vždy tu 

budú aj situácie materiálnej núdze, v ktorých je 

nevyhnutná pomoc formou konkrétnej lásky 

k blížnemu.“ (Benedikt XVI, Deus caritas est) 

 

Za všetkých koledníkov, ktorí v našej farnosti koledovali 

a koledujú napísala Anka Paľovová 
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Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

hlas našej farnosti 

Spomienky na Vianoce 

      Keď tento rok náš  duchovný 

otec  Adam Cyryl Gierasimczuk vy-

hlásil, že sa budú konať každý utorok 

roráty, neubránila som sa spomienkam 

na to, ako som prežívala Vianoce, keď 

som bola dieťaťom a žila som 

v cudzine.  

      Keďže som sa nenarodila na 

Slovensku ako väčšina tunajších 

farníkov, ale ďaleko odtiaľto až 

v Rumunsku, chcela by som vám aspoň 

trochu priblížiť tamojšiu atmosféru 

Vianoc.  

Rumunsko je krajinou, v ktorej väčšina 

obyvateľov je pravoslávneho vierovy-

znania, rímskokatolícka cirkev je 

v menšine. Okrem toho totalitný režim 

bol omnoho prísnejší ako na Slovensku 

a tak sa v médiách nehovorilo 

o žiadnych Vianociach, nevysielali sa 

žiadne rozprávky ani koledy, namiesto 

toho sa prezentovalo ako sa plnia 

plány, ako prosperuje komunizmus,  na 

čele ktorého stal „ najobľúbenejší  

manželský pár „ celého národa. Avšak 

napriek všetkým  okolnostiam, na Via-

noce mám veľmi pekné  spomienky, 

pretože čaro Vianoc nezničil  nijaký 

prísny režim .  

Keď nastal adventný čas, každé ráno 

u nás bývali roráty. Nehovorím, že 

vždy a každému sa chcelo zavčasu 

vstávať a ísť po zime do kostola. Na-

priek tomu, že sme ako deti  nemávali 

raňajky na fare ja som sa niekedy 

prinútila vstať a ísť na sv. omšu. 

Naši predkovia, ktorí približne pred 

dvesto rokmi odišli za prácou na toto 

miesto, si samozrejme odniesli zo 

Slovenska  aj zvyky a tradície. Postu-

pom času sa na niečo zabudlo alebo sa 

niečo prebralo od miestnych, ale mnohé 

z nich sa zachovávajú dodnes.  Na-

príklad:  štedrá večera sa vždy začínala 

modlitbou. Na štedrovečernom stole, 

nesmeli chýbať  oblátky, cesnak, ore-

chy , ovocie, kapustnica, hríbová po-

lievka, opekance (samozrejme všetko 

bez mäsa, na štedrý deň sa postilo). To, 
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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 p. Jána Stanku. 

čo je výrazná odlišnosť, nikdy sa ne-

jedával kapor ani žiadne ryby. O tejto 

tradícií som sa dozvedela až tu na 

Slovensku.  Po polnoci sa už mohli 

jesť rôzne dobroty z bravčového mäsa, 

spomedzi ktorých spomeniem aspoň 

tam tradičný plnený kapustný list.  

Pred polnočnou sv. omšou sme ešte 

chodievali po spievankách, zaspievať 

pod okno známym nejaké koledy alebo 

sme čakali na Betlehemcov. Potom, 

každý kto vládal a mohol šiel do ko-

stola. Na Božie narodenie sme sa 

všetci trochu stíšili, taktiež sa nechodi-

lo na návštevy a dokonca 

sa v mnohých domácnostiach nesmelo 

hovoriť nahlas, aby sa Ježiško nezobu-

dil. Išli sme na sv. omšu a to bolo 

v tento deň všetko. No, ale na Štefan-

skú zábavu sa už tešil každý mladý 

chlapec či dievča, keďže sa cez advent 

nezabávalo.  Boli to Vianoce o dosť 

skromnejšie po materiálnej stránke ale 

za to omnoho hodnotnejšie po stránke 

duchovnej. 

Prajem všetkým požehnané Vianoce.   

Farníčka 

 

24. december: 

Bzovská Lehôtka - 

16.00 

Pliešovce - 22.00 

Sása - 24.00 

 

 

 

25. december: 

Bzovska Lehôtka - 9.45 

Pliešovce - 8.05 

Sása - 9.45 

26. december 

Pliešovce - 8.05 

Sása - 9.45 
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Zápis zo zasadania Farskej pa-

storačnej rady rím-kat. farnosti 

Sása zo dňa 15. decembra 2012 

- farský úrad 17.00 h 

PROGRAM 

Úvod a otvorenie: Modlitbou otvoril 

radu pán farár.   

 

1.) KALENDÁR na druhý polrok 

2012 

JANUÁR 

2.1. - 3.1.  Chata miništrantov, 

Podskalka, zodp. Roman Popper                 

4.1. - 12.1. Farská Koleda – novo-

ročné požehnanie príbytkov                                    

19.1.  Farský ples, KD 

Pliešovce, začiatok 19:00 

FEBRUÁR 

1.2. - 2. 2. Sústredenie všetkých 

Buniek                                                              

15. 2.  Krížová cesta po sv. 

omši v Sáse – Miništranti                                     

22. 2.  Krížová cesta po sv. 

omši v Sáse – eRko 

MAREC 

1. 3.  Krížová cesta 21:00 

v kostole v Sáse – SKM                                 

8. 3.  Krížová cesta žien po 

sv. omši v Sáse – zodp. M. Luciaková                     

15. 3.  Krížová cesta otcov po 

sv. omši v Sáse – zodp. J. Paľov                       

22. 3.  Krížová cesta po sv. 

omši v Sáse – Lupienok zo srdiečka  

+ prvoprijímajúce deti                                          

24. 3. - 28. 3. Potravinová zbierka na 

charitu od Kvetnej nedele po Zelený 

štvrtok, keď sa na sv. omši vyzbie-

rané potraviny obetujú. 

Veľkonočné trojdnie: 

28. 3.  19:00 Sv. omša v Sáse 

a po nej krížová cesta na Bzovskú 

Lehôtku, ktorú pripraví FPR - zodp. J. 

Paľov              29. 3. 9:00 – krížová 

cesta v kostole v Pliešovciach 

 15:00 Obrady Veľkého piatku 

v kostole v Sáse 

 20:00 Spievané vešpery 

v kostole v Sáse                                                          

30. 3. 9:00   Ranné chvály v kostole 

v Sáse a po nich adorácia až do 

Vigílie 

APRÍL 

1. 4. Oblievačka SKM                                     

7. 4. Odpust Božieho Milosrdenstva 

v Pliešovciach o 11.00 – zapoja sa 

všetky zbory farnosti. Po sv. omši 

krátky program, ktorý pripravia zbory 

a občerstvenie pred kostolom. 

MÁJ 

4. 5.   Farský majáles                        

5. 5.  1. Sv. Prijímanie v Sáse               

11. 5.  Misijná púť detí do 

Rajeckej Lesnej                                               

17. 5. – 18. 5. Zbierka šatstva                            

18. 5.  Vigília zoslania Ducha 

Svätého, Sása 20:00 – Lupienok zo 

srdiečka a SKM                                             

26. 5.  Deň rodiny – fara Sása              

30. 5.  Sviatok Najsvätejšieho 

Kristovho Tela a Krvi – eucharistická 

procesia ku oltárikom v Sáse 

  1. (obilie) pri kostole 

pripravia farníci zo Bz. Lehôtky 

  2. (chlieb) pri tržnici 

pripravia farníci z Pliešoviec 

  3. (hrozno)na križovat-

ke Nová/Lesnícka pripravia farníci 

bývajúci v blízkosti 

  4. (víno)pri bytovkách 

na Novej ulici pripravia farníci 

bývajúci v blízkosti 

* Apríl – Máj 

Týždňové podujatie Vypni telku zap-

ni seba(eRko)  

– program pre deti na každý deň 

(predbežne 14.-20. apríla) 

 Národná púť miništrantov 

v Šaštíne 

JÚN 

1. 6.  Taizé, 20:00 v kostole v 

Pliešovciach, pripraví SKM 

a Lupienok zo Srdiečka                                                 

14. 6.  Stretnutie zástupcov 

komisií FPR a organizácií vo farnosti, 

Sása 20:00                                                             

15. 6.  Grilovačka pre 

všetkých farníkov – Podskalka                                          

22. 6.  Riadne zasadnutie 

Farskej pastoračnej rady Sása 17:00                               

29. 6.   Opekačka pre deti 

JÚL 

Púť farnosti do Terchovej 

Sústredenie - Lupienok zo sriečka 

detský eRko tábor 

duchovná obnova SKM 

 

AUGUST 

Voľno 

 

* Každú prvú nedeľu mesiaca v Sáse 

a každú druhú nedeľu mesiaca 

v Pliešovciach spieva na sv.omši Lu-

pienok zo srdiečka 

* Každú tretiu nedeľu mesiaca v Sáse 

spieva na sv. omši SKM a po sv. omši 

vedie adoráciu 

    

Navrhnutý program bol jednohlasne 

prijatý všetkými prítomnými členmi 

FPR. 

 

2.) Diskusia 

Poznámka pána farára k súdržnosti 

členov FPR pri ich činnosti 

Návrhy na doplnenie člena farskej 

rady v organizačnej komisii. 

Návrh nechať otvorenú predsieň ko-

stola v Pliešovciach na istý čas počas 

každého dňa a tak vytvoriť každému 

možnosť pre krátku modlitbu, ad-

oráciu. 

Vzhľadom na potrebu mnohých opráv 

a doplnenia zariadenia všetkých ko-

stolov vo farnosti poverení členovia 

FPR vypracujú pre každý kostol 

zoznam nutných opráv - rekonštrukcií 

a tiež inventárny zoznam hnuteľného 

majetku v kostoloch. 

Zapísal: Juraj Paľov 


