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Môžete 
objednávať 
úmysly sv. omší. 
Sv. omšu je 
možné slúžiť na 
rôzne úmysly : 

a) za živých: 
napríklad za 
uzdravenie, 
požehnanie v 
škole, práci atď, 
za rodinu, pri 
rôznych 
rodinných 
príležitostiach 
napríklad 
narodeniny, 
meniny, výročie 
sobáša atď. 

b) za zomrelých 

Sása          
nedeľa - 9.45 
utorok - 18.00 
štvrtok - 18.00 
sobota - 8.00 

Pliešovce           
nedeľa - 8.00  
piatok - Hodina 
Milosrdenstva - 
15.00 

Bzovská 
Lehôtka    
streda 18.00 

Sv. omša 

Časopis rímskokatolíckej farnosti v Sáse. Pre cirkevné účely. Redakcia si vyhradzuje právo na zmenu prijatých 

príspevkov. Náklad 200 ks, náklady na jeden kus cca 0,50€. Adresa: Ul. Slobody  254/14, 962 62 Sása,                

tel. 0948 472 972, farnostsasa@gmail.com Peňažné dary na opravy kostolov, fary a rozvoj môžete vyplácať na 

účet v Slovenskej Sporiteľni  71629025/0900. 

Každú tretiu nedeľu v mesiaci sa bude konať  na sv. omši finančná zbierka na 
rôzne podujatia a potreby našej farnosti. Za obetavosť všetkým Pán Boh zaplať! 

1.10.2011 - Prvá sobota v mesiaci október - sv. omša v Bzovskej Lehôtke o 8.00 ráno a po sv. 

omši modliba k Sedembolestnej P.M (sv. omša v Sáse nebude) 

6.10.2011 - Prvý štvrtok v mesiaci október - v Sáse po sv. omši bude modlitba za povolania 

7.10.2011 - Prvý piatok v mesiaci október - sv. omša v Pliešovciach o 15.00 a v Sáse o 18.00 

(od 17.00 bude vyloženie Sviatosti Oltárnej a možnosť spovede) 

Do cirkevného spoločenstva obetovali:  

rodina Ferjancová zo Bzovskej Lehôtky – 40 €.    

Pán Boh zaplať. 

Púť do Poľska - 8.-9. októbra 

Na púť potrebujeme 2 grily (kto môže požičať, 

nech nahlási farárovi). Na spoločnú večeru 

môžete vziať koláče pre iných.  Nezabudnite si 

vziať plavky do bazéna, a kto hrá nech zoberie 

hudobný nástroj. Hodina odchodu z Pliešoviec a 

Sásy bude vyhlasená v nedeľu 2. októbra. Kto 

má, nech si zoberie so sebou europské 

poistenie,a každý účastník potrebuje občiansky 

preukaz alebo pas.  

Duša moja, nadovšetko a vo všetkom 

hľadaj vždy uspokojenie v Bohu, lebo 

on je večným odpočinkom svätých. 
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Na tejto stránke je medzi inými Kniha 

modlitieb. Kto potrebuje modlitbu, môže 

tam napísať svoj úmysel. Každý utorok v 

Sáse pred sv. omšou bude venovaný 

ruženec a v piatok v Pliešovciach na 

Hodine milosrdenstva ruženec Božieho 

milosrdenstva za tieto intencie. 

Na webovej stránke máme Diskusné 

fórum, kde môžete písať o rôznych 

témach. 

Bez názvu 2/2011 

september 

Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

Zdravas buď Mária, 
láskyplná,  
Levočská, 
Šaštínska, 
Starohorská.  
Tá istá Matka, čo 
chrániš nás,  
pomocou z neba 
nás vždy zahŕňaš.  
 
Zdravas buď Mária, 
Sedembolestná,  
Zdravas buď Matka 
Krista, Ave Mária.  
 

Slovenský národ Ťa 
ctí, velebí,  
silným putom je s 
Tebou spojený.  
Od vekov Mária 
Tebe verí,  
plný nádeje a 
dôvery.  
 
Zdravas buď Mária, 
Sedembolestná,  
Zdravas buď Matka 
Krista, Ave Mária.  
 
 

Milosti a dary 
vyprosuješ,  
v každej chvíli 
láskou obdaruješ.  
K tebe sa utieka, 
Teba prosí,  
lásku ku Tebe si v 
srdci nosí.  
 
Zdravas buď Mária, 
Sedembolestná,  
Zdravas buď Matka 
Krista, Ave Mária.  
 
 

Zázrakmi si vieru 
upevnila,  
aj v ťažkostiach ľudí 
ochránila.  
Do svojich 
materských rúk 
zober nás,  
u Syna oroduj po 
celý čas.  
 
Zdravas buď Mária, 
Sedembolestná,  
Zdravas buď Matka 
Krista, Ave Mária.  
 

Na hodoch v Bzovskej Lehôtke sme si mohli vypočuť tvorbu členov Združenia Totus Tuus. 

Medzi inými sólistka Zuzana Borisová zaspievala pieseň - Sedembolestná.                              

Video z koncertu Totus Tuus nájdete na www.totustuus.sk. 

text: Monika Akurátna, 

hudba: Jakub Akurátny 
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Farský 
Voľby do Farskej pastoračnej rady - 25. september 2011 

Kandidáti do Farskej pastoračnej 

rady  

 

 

Bzovská Lehôtka  

Jozef Tomašovič, č.d. 67  

Jozef Pálka, 68  

Ján Soboňa, 44  

 

Pliešovce  

Katarína Šalyová  

Dušan Cút  

Miroslav Halaj  

Ľudmila Pohorelcová  

Anna Kirschnerová  

Vlasta Kružliaková  

 

Sása  

Zuzana Bartková  

Mária Luciaková  

Margita Puskailerová  

Anna Paľovová ml.  

Peter Frnka  

Anna Fusková  

Anna Slamková  

Vladimír Brodniansky  

Ivan Sopko  

V nedeľu 25. septembra budú môcť 

dospelí farníci voliť navrhnutých 

kandidátov do FPR. 

Po skončení sv. omše všetci zostanete v 

laviciach. Miništranti Vám rozdajú listky s 

kandidátmi.  

Aby hlas bol platný, musí byť na ňom 

zakrúžkovaná len JEDNA OSOBA. V inom 

prípade bude hlas neplatný. 

Zvolení budú tí kandidáti, ktorí dostanú 

najviac hlasov. 

 

Volebná komisia  sa dohodla, že každá 

obec (Sása, Pliešovce a Bzovská Lehôtka) 

bude mať 2 členov vo FPR. 

Po voľbách v nedeľu sa stretne Volebná 

komisia a sčítá hlasy, a potom sa opýta 

zvolených, či súhlasia.  Výsledky volieb 

budú vyhlasené čo najskôr na webovej 

stránke farnosti www.farasasa.sk. 

Podľa zákona si farár určí 6 ďalších členov 

FPR. 
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1. septembra deti a mládež na začiatok školského roka prijali požehnanie. Žiaci doniesli tiež 

školské potreby, ktoré farár posvätil. Žiaci, prajeme Vám veľa úspechov v škole! 

Vo štvrtok nás síce trochu 

boleli nohy, ale každý si 

odniesol plno zážitkov z púte 

na Raticov vrch, kde sme mali 

svätú omšu, po ktorej nás 

páter kapucín povozil na 

koni.  

 

Za všetkých 29 detí, ktoré sa 

zúčastnili tábora, ďakujeme 

tým, ktorí nám pomohli pri 

jeho príprave a realizácií.  

 

Organizátori tábora:  

Anna Paľovová, Juraj Paľov, 

Martin Popper, Katarína 

Šályová (Pliešovce), Veronika 

Cútová (Pliešovce) 

Žofia Cútová (Pliešovce), 

Marianna Púpalová. 

1. septembra v Sáse 
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SKM= Saská katolícka 

mládež: 

stretávame sa na 

nácvikoch od februára 

2011,  

v kostole spievame od 

júna 2011,  

vedúcou SKM je Kristína 

Ratkovská (Kika 

Ratkovská),  

v SKM ďalej spievajú:  

Zuzana Luciaková (Zuzka 

Luciaková),  

Andrea Žitniaková (Aďa 

Žitniaková),  

Erika Žitniaková,  

Martin Popper,  

Roman Popper,  

Jana Fusková (Janka Fusková),  

Peter Frnka (Peťo Frnka),  

Alžbeta Kučerová (Betka Kučerová),  

Katarína Ratkovská (Katka 

Ratkovská), 

Katarína Stanková (Katka Stanková).  

SKM sa pomaly rozrastá o nových 

členov  

...... každý je vítaný.   

Saský farský tábor 15. - 20. 8. 2011, Detva - Kostolná  

V pondelok 15. augusta ráno sa farský dvor v Sáse zaplnil deťmi s veľkými ruksakmi 

pobalenými do letného tábora. Už po druhý rok sme spoločne s deťmi putovali za letným 

dobrodružstvom, tentoraz do Detvy - Kostolnej. Počas šiestich dní tábora sme sa zamýšľali 

čím budeme, keď vyrastieme. Spoznali sme rôzne remeslá, vytvárali vlastné časopisy, učili 

sme sa tancovať a vďaka peknému počasiu sme sa po celý týždeň mohli vyjašiť a 

vyšportovať na blízkom trávniku.  

Saská katolícka mládež 
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kalendár 
24. septembra -  celá farnosť 

24. septembra - v sobotu bude v Pliešovciach Deň sv. Huberta. O 10.40 bude ekumenická 

slávnosť. Na podujatí bude prítomný Prezident SR.  

29. septembra - rodičia prvoprijímajúcich detí - celá farnosť 

Vo štvrtok 29.9. o 19.00 hodine sa stretnú rodičia tých detí, ktoré 

na budúci rok pôjdu na prvé sväté prijímanie. 

KTO CHCE, ABY JEHO DIEŤA IŠLO NA BUDÚCI ROK NA I. SV. 

PRIJÍMANIE, MUSÍ SI NAJSKôR VZIAŤ OD FARÁRA PRIHLÁŠKU A 

PRÍSŤ NA STRETNUTIE. 

1. októbra - birmovanci - 9.00 hodina 

Prvá spoveď birmovancov pred birmovkou bude 1. októbra v sobotu 

o 9.00 hodine v kostole v Sáse. Pred spoveďou každý birmovanec 

predstaví svojho patróna. 

Október - mesiac svätého ruženca - Ružencové spoločenstvo - celá 

farnosť 

Prosíme ružencové ruže, aby porozmýšľali o modlitbe sv. ruženca v 

kostoloch v Sáse, Pliešovciach a Bzovskej Lehôtke tiež v dni, v ktoré 

nie je sv. omša. Dohodnite sa hodinu modlitby a oznámte to na 

Farskom úrade.  

8. - 9. októbra 2011 - farská púť do Poľska 
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Dňa 15. septembra slávime 

sviatok našej Nebeskej Matky, 

kde si pripomíname jej 
utrpenie. V obci Bzovská 

Lehôtka je zasvätený kostolík 

Sedembolestnej Panny Márie, 

a preto sa tu každoročne 
konajú Hody. Ale takéto 

výnimočné tu boli prvýkrát. Svätá omša bola o 11.00 

hod., ktorú odslúžil pán kaplán Pavel Cerovský 

z farnosti Zvolen – mesto. Počas celej sv. omši nám 
krásne hrali a spievali členovia Združenia Totus Tuus 

z Brezna. Za tento krásny duchovný zážitok ďakujeme 

nášmu pánovi farárovi A. C. Gierasimczukovi, ktorý 

ich pozval. Po sv. omši bolo pred kostolom malé 
občerstvenie pre všetkých účastníkov, ktorí 

boli prítomní na sv. omši v obci Bzovská 

Lehôtka. Všetkých účastníkov čakali nielen 

chlebíčky, zákusky, či slané pečivo, ale aj 
víno a pre tých odvážnejších aj domáca 

pálenka :).  Na sv. omši sa zúčastnili nielen 

domáci, ale aj obyvatelia zo susedných obcí. 

Malé občerstvenie nám spríjemňovala hudba 
členov Združenia Totus Tuus, s ktorými sme 

si mohli zaspievať ľudové piesne. Vďaka 

nim nám bolo výborne. 

Po malom občerstvení pred kostolíkom sa 
hostia – Združenie Totus Tuus a kňazi – 

premiestnili na Obecný Úrad v Bzovskej 

Lehôtke, kde bol pre nich pripravený obed 

a ďalšie občerstvenie. Spolu s nimi obedoval 
aj starosta obce Bz. Lehôtky, Martin Kubík 

s manželkou.  

Celý tento nápad ponúkol náš pán 
farár, čo domáci s radosťou 

privítali a ochotne sa zapojili. 

Každý, kto mohol, prispel buď 

chlebíčkami, zákuskami, pálenkou, 
alebo potravinami na prípravu 

obeda. Kto nemal chuť a silu piecť, 

poskytol finančnú hotovosť.  

Dá sa povedať, že sa zapojila skoro 

každá domáca gazdinka.  

Všetkým ochotným dobrodincom 

za pomoc srdečne Pán Boh zaplať.                                                                                                                                                  

Z. 
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farníci z Hronca 

Hody Sedembolestnej Panny Márie 

Bzovská Lehôtka 2011 

video a fotky z hodov nájdete na www.farasasa.sk 

Dňa 15. septembra slávime 

sviatok našej Nebeskej Matky, 

kde si pripomíname jej 
utrpenie. V obci Bzovská 

Lehôtka je zasvätený kostolík 

Sedembolestnej Panny Márie, 

a preto sa tu každoročne 
konajú Hody. Ale takéto 

výnimočné tu boli prvýkrát. Svätá omša bola o 11.00 

hod., ktorú odslúžil pán kaplán Pavel Cerovský 

z farnosti Zvolen – mesto. Počas celej sv. omši nám 
krásne hrali a spievali členovia Združenia Totus Tuus 

z Brezna. Za tento krásny duchovný zážitok ďakujeme 

nášmu pánovi farárovi A. C. Gierasimczukovi, ktorý 

ich pozval. Po sv. omši bolo pred kostolom malé 
občerstvenie pre všetkých účastníkov, ktorí 

boli prítomní na sv. omši v obci Bzovská 

Lehôtka. Všetkých účastníkov čakali nielen 

chlebíčky, zákusky, či slané pečivo, ale aj 
víno a pre tých odvážnejších aj domáca 

pálenka :).  Na sv. omši sa zúčastnili nielen 

domáci, ale aj obyvatelia zo susedných obcí. 

Malé občerstvenie nám spríjemňovala hudba 
členov Združenia Totus Tuus, s ktorými sme 

si mohli zaspievať ľudové piesne. Vďaka 

nim nám bolo výborne. 

Po malom občerstvení pred kostolíkom sa 
hostia – Združenie Totus Tuus a kňazi – 

premiestnili na Obecný Úrad v Bzovskej 

Lehôtke, kde bol pre nich pripravený obed 

a ďalšie občerstvenie. Spolu s nimi obedoval 
aj starosta obce Bz. Lehôtky, Martin Kubík 

s manželkou.  

Celý tento nápad ponúkol náš pán 
farár, čo domáci s radosťou 

privítali a ochotne sa zapojili. 

Každý, kto mohol, prispel buď 

chlebíčkami, zákuskami, pálenkou, 
alebo potravinami na prípravu 

obeda. Kto nemal chuť a silu piecť, 

poskytol finančnú hotovosť.  

Dá sa povedať, že sa zapojila skoro 

každá domáca gazdinka.  

Všetkým ochotným dobrodincom 

za pomoc srdečne Pán Boh zaplať.                                                                                                                                                  

Z. 


