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Pánova večera - 18.00 

Po sv. omši do 20.00 bude adorácia 

Pána Ježiša trpiaceho v 

Getsemanskej záhrade. 

Od pondelka Veľkého týždňa do 

stredy prinášame na faru dary pre 

chudobných 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 

vstupuje 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. 

Krížová cesta - 9.00 

Na Krížovú cestu pozývame 

farníkov z celej farnosti. Prejdeme 

s krížom od kostola v Sáse do 

kostola v Pliešovciach. Vedie ju 

farská pastoračná rada. 

Liturgia utrpenia 

a smrti Pána - 15.00 

Po Liturgii bude adorácia  

ukrižovaného Pána Ježiša v Božom 

hrobe do 20.00. 

O 19.30 budú Vešpery z 

Breviára; pozývame zvlášť členov 

troch buniek (doneste si breviáre). 

V tento deň Cirkev rozjíma o 

umučení a smrti svojho Pána a 

Ženícha, uctieva kríž, a tak si 

pripomína svoj pôvod z boku Krista 

spiaceho na kríži a prosí za spásu 

celého sveta. 

Deň bdenia a adorácii 

Sása:                                                

Adorácia Ježiša uloženého v hrobe od 9.00 

do 19.00 (prestávka od 14.00 do 15.30) 

  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 - SKM 

13.00 - 14.00 - rodiny prvoprijímajúcich   

    detí 

14.00 - 15.30 - prestávka (kostol bude 

 zatvorený—nácvik miništrantov)  

15.30 - 16.00 - eRko  

16.00 - 17.00 - Bunka č. 2 

17.00 - 18.00 - Ružencové spoločenstvo 

18.00 - 19.00 - farníci zo Bzovskej Lehôtky 

Pliešovce:  

adorácia bude od 10.00 do 13.00; zapíšte 

sa na lístok vyložený v kostole  

Bzovská Lehôtka 

Adorácia bude od  10.30 do 12.30; zapište 

sa na listok vyložený v kaplnke 

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 

zmŕtvychvstanie. 

Zelený štvrtok Veľký piatok Biela sobota 

Veľkonočná vigília - 19.30 

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 zmŕtvychvstanie 

a slávi ju sviatosťami kresťanského zasvätenia. Táto vigília je aj očakávaním 

Pánovho príchodu 

 Veľkonočná nedeľa 

Sása - 9.45 

Pliešovce - 8.05 

Veľkonočný pondelok 

Sása - 9.45 

Bzovská Lehôtka - 8.05 

V Pliešovciach bude Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu pred 

odpustom na II. Veľkonočnú nedeľu.  Začne sa na Veľky piatok 

po Krížovej ceste, na Bielu sobotu o 10.00, veľkonočnú 

nedeľu po sv. omši a od veľkonočného pondelka do soboty o 

18.00. Viesť bude evanjelizačno-katechetická komisia. 
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Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

Všetky bežné a najviac 

aktuálne správy 

nájdete na webovej 

stránke 

www.farasasa.sk 

hlas našej farnosti 

Prosba ku všetkým 

farníkom: 

Prosím Vás z hĺbky srd-

ca, aby ste sa zúčastnili 

na celej liturgii Veľko-

nočného trojdnia, to 

znamená Zeleného 

štvrtku, Veľkého piatku 

a Veľkonočnej vigílie. 

Nájdite si čas na 

oslavovanie najväčších 

tajomstiev našej viery. 

Všetky prípravy na 

sviatky ukončite pred 

18.00 hodinou         

Zeleného štvrtku.   

  farár 

Neignorujme ten milostivý čas 

S 
me veľmi náchylní hriechu. Na-

príklad taká pýcha, to je ako vírus, 

stretnutie s pyšným človekom nás 

v nej povzbudzuje. V práci medzi 

kolegami sa rýchlo pridávame k ich postojom, 

keď nás nik nevidí, neváhame robiť zlo, keď 

niekto zlorečí, ohovára, tak sa len pridávame, 

„nekazíme kolektív“. Ťažko ustojíme svoj 

názor – ten kresťanský, ku ktorému sa 

povzbudzujeme a hlásime každú nedeľu 

o 9,45 alebo o 8,05. Každodenné malé roz-

hodnutia ľahšie prispôsobujeme svetu ako 

Bohu, malé kompromisy a výhovorky. Raz do 

mesiaca prídeme prosiť o odpustenie a Boh 

odpúšťa s obdivuhodnou láskou. A predsa je 

to pre nás málo, sme slabí a často ignoranti... 

nevšímame si tú odpúšťajúcu lásku. A tak nám 

Boh dáva MILOSTIVÝ ČAS – 40 dní otvorených 

dverí, kedy sa mu môžeme priblížiť „celým 

svojim srdcom“. Vyzýva nás prosiť, modliť sa, 

konať skutky milosrdenstva a tak sa pridať na 

víťaznú stranu. Lebo víťaz je už známy. Kristus 

už dávno za nás vyhral boj nad hriechom. Te-

da nie kompromisy, pýcha, lenivosť, ale Kri-

stus vo Veľkonočnú nedeľu vstáva a zdraví 

nás: „Pokoj Vám, Ja som to“. Pridávajme sa na 

víťaznú stranu, Boh nám dá silu vytrvať aj 

tam, kde stále padáme. 

Často sa stretávam s tým, že ľudí nezaujíma 

Veľká noc, nemá vraj také čaro ako Vianoce. 

Pre tých, ktorí čakajú kultúrny zážitok je to 

určite sklamanie. Pre tých, ktorí cez pôst 

pocítili ťažkosť odriekania, boj s hriechom, 

otvorili srdce Bohu, tak pre tých znamená 

veľkonočné trojdnie veľa, naozaj je to Veľký 

týždeň. Dokážu ho viac pochopiť, prijať obrov-

ské milosti, radosť a pokoj. Neignorujme ten 

milostivý čas, pôst a Božie výzvy. Je to veľký 

dar a spôsob, akým nás Boh hľadá.  

farníčka 

Veľkonočná spoveď - 31. marca 

Sása—od 9.00 (nie dlhšie ako do 11.00) 

Pliešovce—od 9.00 (nie dlhšie ako do 

11.00) 

Bzovská Lehôtka—od 9.00 do 9.30 

Spoveď chorých: 

Nahláste v sakristii chorých vo farnosti na veľkonočnú 

spoveď: meno a priezvisko, telefón a presná adresa. 

Spoveď bude v stredu 4. apríla v predpoludňajších 

hodinách.  

Zbierky v najbližšom čase: 

18. marca—farská zbierka za účelom 

splácania pôžičky                                   

1. apríla—na mládež                                                                                      

Veľký piatok a Biela sobota z hrobu— 

na Boží hrob a na Jeruzalem 

Veľkonočná nedeľa— výročná 

veľkonočná farská ofera  

1. apríla—Kvetná 

nedeľa 

Prineste si ratolesti, 

ktoré posvätíme pred 

kostolom, a potom v 

slávnostnej procesii 

vstúpime na Liturgiu do 

kostola. 

Stretnutia v najbližšom čase: 

23. marca o 17.00 - stretnutie všetkých rodičov 

prvoprijímajúcich detí 

24. marca o 10.00 - stretnutie všetkých miništrantov 

v kostole v Sáse 

24. marca o 17.00 - stretnutie vedúcich komisii FPR 

27. marca o 18.30 - stretnutie Bunky č.2 sv. Petra 

Apoštola 

Od 15.03. do 23.03. 

farár bude nepritomný. 

Pohrebné veci 

vybavujte na Farskom 

úrade v Dobrej Nive - 

č.tel. - 0903 645 808  

 Skutky telesného milosrdenstva 

Dávať jesť hladným. - Dávať piť smädným. 

Prichýliť pocestných. - Odievať nahých. 

Navštevovať chorých. - Poskytovať pomoc väzňom. 

Pochovávať mŕtvych. 

 Skutky duchovného milosrdenstva 

Napomínať hriešnikov. - Poúčať nevedomých. 

Dobre radiť pochybujúcim. -Tešiť zarmútených. 

Trpezlivo znášať krivdu. - Odpúšťať ubližujúcim. 

Modliť sa za živých a mŕtvych. 
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PRVÉ ZASTAVENIE:  Pán Ježiš je odsúdený na smrť 

Pilát odsúdil na smrť Ježiša Krista. Aká bola Pane Tvoja reakcia? Po-

korná . Z lásky k nám si bez reptania prijal rozsudok smrti, pri tom si 

bol bez viny. Chcel si iba jedno, aby náš život bol nasmerovaný 

k Nebeskému Otcovi. I dnes sa nám zdá, že keď od nás niečo žiadaš, 

chceš obmedzovať našu slobodu. Naozaj je to tak? Nie. Chceš nám iba 

pripomenúť, že život bez Teba, nemá nielen správny smer, ale ani zmy-

sel. Že život bez Teba ju smutný a prázdny. Daj nám silu, aby sme via-

cej dbali na čistotu svojho srdca…  

DRUHÉ ZASTAVENIE:  Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia 

Ježiš Kristus ochotne berie na svoje plecia kríž, bez výhovoriek. Pane, 

odsúdený berieš na seba kríž a odchádzaš. Berieš môj kríž – náš kríž. 

Povieme si: „no a čo, že z lásky k nám berie môj kríž. Nech ide preč, 

veď náš kríž je aj tak ťažší, ako bol jeho...“ Škola je pre mňa námahou, 

ťažké je pre mňa znášať posmech spolužiakov. Zabúdame, že   

i v takýchto chvíľach si  stále s nami. Pane, daj nám silu, aby sme ochot-

ne prijímali svoj život, taký aký je a ochotne niesli svoj kríž, ako 

pokánie za svoje hriechy. Neodchádzaj z nášho života, ostaň s nami, 

keď aj s krížom, ale hlavne ostaň s nami.  

TRETIE ZASTAVENIE:  Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom  

Ježiš, plný bolestí od nemilosrdného zbičovania a tŕním korunovania, 

zoslabnutý padá na zem pod ťarchou kríža. Slabosť v tele, závrat 

v hlave, silná bolesť v srdci a ťažký kríž. Kto by pri toľkej bolestí 

vládal niesť ťažký kríž bez pádu? A pri tom sú to naše hádky s rodičmi, 

bitky so súrodencami a spolužiakmi. Pane, aká veľká láska voči nám 

musela byť v tvojom srdci, keď si dokázal vstať s bolesťou na tele i na 

duši a pokračovať v ceste. Je to taká bolesť,  akú si mi ani nevieme 

predstaviť. Prosíme Ťa, vtlač do nás ľútosť, keď nebudeme rozdávať 

dostatočnú lásku svojim blížnym. 

ŠTVRTÉ ZASTAVENIE:  Pán Ježiš sa stretáva zo svojou Matkou 

Koľko bolestí bolo v srdci Nebeskej Matky, keď uvidela svojho Syna, 

Ježiša Krista, takého poníženého a potupeného?  A ako sa musel cítiť Pán 

Ježiš, keď uzrel svoju Matku takú zarmútenú. Teraz láska nosí meno bo-

lesť . To stretnutie, kde mlčky na seba pozerá Syn a Matka, to všetko je 

ponorené do oceánu bolestí. Pane Ježišu, aká veľká bolesť je aj mojej 

mamy, keď robím niečo zlé, keď si neplním svoje povinnosti v škole, keď 

nie som ochotný jej pomáhať. Pane, zapáľ v našom srdci opravdivú lásku 

k našej mame, aby sme boli voči nej viac pozorní a nikdy nezabúdali, že 

ona stále stojí pri nás.  

PIATÉ ZASTAVENIE:  Šimon Cyrenejský pomáha 

Pánu Ježišovi niesť kríž 

Kríž je veľmi ťažký. Zranený a zoslabnutý Pán Ježiš 

nevládze ho niesť. Šimon Cyrenejský, mu pri  tom 

pomáha. Ježišu, kvôli nášmu  nie vhodnému správaniu 

si bol taký zoslabnutý. Koľko krát sme mohli pomôcť 

svojím spolužiakom a naša neochota bola silnejšia. Ale 

ako nám to dobre padlo, keď v nečakanej chvíli, keď 

sme si nevedeli dať rady, si nám poslal do cesty  po-

moc. Pane, daj, aby sme aj my pomáhali druhým 

a v ťažkostiach im boli oporou a posilou.  

ŠIESTE ZASTAVENIE:  Veronika podáva Pánovi 

Ježišovi ručník 

Pán Ježiš má krvou zaliatu tvár. Veronika mu podáva 

šatku a On jej na znak vďaky zanecháva jeho podobu. 

Ježišu, Veronika svojou prítomnosťou na Krížovej ceste 

chcela vyjadriť súcit a zmierniť aspoň troška Tvoju bo-

lesť. A preto ti podáva ručník, a Ty si ju za tento prejav 

odmenil svojím odtlačkom tváre na jej šatke. Prosím Ťa, 

vtlač nám do sŕdc opravdivý cit lásky, aby sme ho doka-

zovali aj svojím prejavom – gestom. Daj nám silu pocho-

piť aj tých, ktorí sú nám menej sympatickí.  

SIEDME ZASTAVENIE:  Pán Ježiš padá druhý krát 

pod krížom 

Pán Ježiš znovu padá pod krížom. Prečo nevládze niesť 

kríž, veď On je Boží Syn, tak prečo tá slabá sila? Prečo 

mu nepomôže jeho Otec? Nebeský Otče, so zármutkom 

v srdci si sa pozeral, ako Tvoj Syn opäť padá pod 

krížom. Tie naše opakované previnenia ho znova zrazili 

na zem. Prečo si nedávame väčší pozor. Veď ho predsa 

milujeme, tak prečo ho stále urážame? Pomôž nám, aby 

sme sa viacej snažili neubližovať ti svojou nepozor-

nosťou voči našim blížnym, ktorých stretávame. Ne-

chceme Ti ubližovať a predsa to robíme. Odpusť. 

OSME ZASTAVENIE:  Pán Ježiš napomína plačúce 

ženy 

Slzy sú vyjadrením súcitu. Ale Pán Ježiš upozorňuje na 

dôležitosť jeho poslania – neplačte nado mnou, ale sami 

nad sebou a nad svojimi deťmi.Pane, pomôž nám, aby 

sme pamätali na to, že spolucítenie s Tvojou bolesťou 

nás ešte neoprávňuje zabúdať na svojich blížnych, 

ktorých si nevšímame kvôli sebaláske.   

Pane, daj mi silu, aby aj tá najmenšia láska voči tebe 

a blížnym bola opravdivá a nie falošná.  

DEVIATE ZASTAVENIE:  Pán Ježiš padá tretí krát 

pod krížom 

Sily už dochádzajú. Ťarcha kríža je čím ďalej, tým 

väčšia a je tu ďalší pád. Už v poradí tretí. Pane Ježišu, 

bremeno kríža je stále ťažší, poháňajú Ťa palicami, aby 

si len vydržal cestu do konca. Nedajú ti ani oddýchnuť, 

nabrať novú silu. Boli k Tebe takí tvrdí. Aj mne sa zdá, 

že moji rodičia sú na mňa taký tvrdí a nevedia ma 

pochopiť a preto sa čoraz častejšie búrim proti ním. 

Ale mám tu Nebeského Otca, ktorý vždy láskavým 

srdcom stojí pri mne a dáva mi silu vstať a znovu 

vykročiť.  

DETSKÝ SPEVOKOL  LUPIENOK ZO 

SRDIEČKA  NA  KRIŽOVEJ CESTE 

V PLIEŠOVCIACH 

V piatok 2. marca 2012 o 15 hod. na Hodine Božieho 

Milosrdenstva v Pliešovciach bola pobožnosť 

Krížovej cesty, ktorú si pripravil detský spevokol 

L+S. Tri dievčatá prečítali napísaný text, ktorý bol 

spestrený troma pesničkami / Bol si tam, Je to krv, 

Potešenie zarmútených /, ktoré sa naučili na nedeľnej 

skúške. Spolu nás bolo asi 10. Jeden člen – chlapec, 

niesol kríž. V piatok o 14. hod v ZŠ na skúške sme si 

to rýchlo precvičili a išli sme do kostola, lebo o 15. 

hod sa pobožnosť mala začať. Pobožnosť sa Lu-

pienkáčom páčila, lebo to bolo pre nich niečo nové, 

a mne to vrátilo spomienky na staré dobré časy… 

Dúfam, že to nebola naša jediná detská pobožnosť 

Krížovej cesty. Pane Ježišu, ďakujem Ti za našich 

Lupienkáčov – za malých, ale i veľkých nadšencov, 

ktorí boli ochotní naučiť sa pôstne pesničky a text, 

ktorý bol určený k tejto pobožnosti. Určitým spôso-

bom prinášajú obetu, keď si nájdu čas, a i napriek 

pohodliu, ktoré doma zanechávajú,  prichádzajú do 

kostola za Tebou. Vedia veľmi dobre, že všetko, čo 

robí Lupienok, nie je na slávu našu, ale na slávu Tvo-

ju. Snažíme sa k tomu ich viesť a Ty to Pane vieš – 

veď vidíš nám do našich sŕdc, a preto nám našu 

skromnú prácu požehnávaš. My sa iba snažíme ten 

dar, ktorí si nám dal, využiť na dobré ciele. A za to 

sme Ti nesmierne vďační. Chceme vždy prichádzať 

do kostola a spievaním Ti prejaviť svoju oddanosť 

plniť Tvoju vôľu...  Daj nám silu, aby aj náš život bol 

peknou piesňou, v ktorej bude čo najmenej chýb.... 

Nebeská Matka, vkladáme sa pod Tvoju ochranu, 

veď nás za ruku, ako svoje deti, aby sme plnili požia-

davky nášho Pána a tak sa raz mohli v nebi s ním 

stretnúť. Amen.  

Ponúkame k nahliadnutiu našej detskej Krížovej   

cesty, ktorú mal pripravený Lupienok… farníčka 
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PIATÉ ZASTAVENIE:  Šimon Cyrenejský pomáha 

Pánu Ježišovi niesť kríž 

Kríž je veľmi ťažký. Zranený a zoslabnutý Pán Ježiš 

nevládze ho niesť. Šimon Cyrenejský, mu pri  tom 

pomáha. Ježišu, kvôli nášmu  nie vhodnému správaniu 

si bol taký zoslabnutý. Koľko krát sme mohli pomôcť 

svojím spolužiakom a naša neochota bola silnejšia. Ale 

ako nám to dobre padlo, keď v nečakanej chvíli, keď 

sme si nevedeli dať rady, si nám poslal do cesty  po-

moc. Pane, daj, aby sme aj my pomáhali druhým 

a v ťažkostiach im boli oporou a posilou.  

ŠIESTE ZASTAVENIE:  Veronika podáva Pánovi 

Ježišovi ručník 

Pán Ježiš má krvou zaliatu tvár. Veronika mu podáva 

šatku a On jej na znak vďaky zanecháva jeho podobu. 

Ježišu, Veronika svojou prítomnosťou na Krížovej ceste 

chcela vyjadriť súcit a zmierniť aspoň troška Tvoju bo-

lesť. A preto ti podáva ručník, a Ty si ju za tento prejav 

odmenil svojím odtlačkom tváre na jej šatke. Prosím Ťa, 

vtlač nám do sŕdc opravdivý cit lásky, aby sme ho doka-

zovali aj svojím prejavom – gestom. Daj nám silu pocho-

piť aj tých, ktorí sú nám menej sympatickí.  

SIEDME ZASTAVENIE:  Pán Ježiš padá druhý krát 

pod krížom 

Pán Ježiš znovu padá pod krížom. Prečo nevládze niesť 

kríž, veď On je Boží Syn, tak prečo tá slabá sila? Prečo 

mu nepomôže jeho Otec? Nebeský Otče, so zármutkom 

v srdci si sa pozeral, ako Tvoj Syn opäť padá pod 

krížom. Tie naše opakované previnenia ho znova zrazili 

na zem. Prečo si nedávame väčší pozor. Veď ho predsa 

milujeme, tak prečo ho stále urážame? Pomôž nám, aby 

sme sa viacej snažili neubližovať ti svojou nepozor-

nosťou voči našim blížnym, ktorých stretávame. Ne-

chceme Ti ubližovať a predsa to robíme. Odpusť. 

OSME ZASTAVENIE:  Pán Ježiš napomína plačúce 

ženy 

Slzy sú vyjadrením súcitu. Ale Pán Ježiš upozorňuje na 

dôležitosť jeho poslania – neplačte nado mnou, ale sami 

nad sebou a nad svojimi deťmi.Pane, pomôž nám, aby 

sme pamätali na to, že spolucítenie s Tvojou bolesťou 

nás ešte neoprávňuje zabúdať na svojich blížnych, 

ktorých si nevšímame kvôli sebaláske.   

Pane, daj mi silu, aby aj tá najmenšia láska voči tebe 

a blížnym bola opravdivá a nie falošná.  

DEVIATE ZASTAVENIE:  Pán Ježiš padá tretí krát 

pod krížom 

Sily už dochádzajú. Ťarcha kríža je čím ďalej, tým 

väčšia a je tu ďalší pád. Už v poradí tretí. Pane Ježišu, 

bremeno kríža je stále ťažší, poháňajú Ťa palicami, aby 

si len vydržal cestu do konca. Nedajú ti ani oddýchnuť, 

nabrať novú silu. Boli k Tebe takí tvrdí. Aj mne sa zdá, 

že moji rodičia sú na mňa taký tvrdí a nevedia ma 

pochopiť a preto sa čoraz častejšie búrim proti ním. 

Ale mám tu Nebeského Otca, ktorý vždy láskavým 

srdcom stojí pri mne a dáva mi silu vstať a znovu 

vykročiť.  

DESIATE ZASTAVENIE:  Pánovi Ježišovi           

vyzliekajú šaty 

Pán Ježiš sa nebránil, keď mu zobrali aj to posledné, 

čo mal – šaty. Ježišu, zobrali Ti aj to posledné, čo si 

mal. A nám dávaš všetko a my sa len veľmi ťažko 

rozdelíme so svojimi vecami so spolužiakmi, či so 

súrodencami. Aký sme sebeckí. Nauč nás Pane ne-

slúžiť veciam, ale vedieť sa ich bez šomrania 

zrieknuť, aj keby nás to malo stáť veľa síl.  

JEDENÁSTE ZASTAVENIE:  Pána Ježiša 

pribíjajú na kríž 

Bolesti sa sto násobňujú. Nestačilo bičovanie, tŕním 

korunovanie a únavná cesta. Ešte aj toto- pribíjanie 

na kríž. Pane, prepáč nám, že sme málo vnímaví na 

bolesť svojich kamarátov. Že vidíme iba seba 

a čudujeme sa, keď náš kamarát je z toho smutný. 

Miesto toho, že by sme mu boli na blízku, ešte si 

z toho robíme posmech. Daj nám silu, aby sme Ťa 

takto už nepribíjali na kríž. 

DVANÁSTE ZASTAVENIE:  Pán Ježiš na kríži 

zomiera 

Dielo spásy je ukončené. Pán Ježiš svoje poslanie – 

misiu splnil. Pane Ježišu, často krát sa nám stáva, že 

nie sme schopní urobiť doma iba to najnutnejšie. 

Zdá sa nám to neskutočne nespravodlivé, keď nás 

rodičia poprosia o nejakú službu. Koľko papuľova-

nia robíme okolo toho. Pomôž nám, aby sme si na 

Teba pomysleli a ochotnejšie si plnili svoje úlohy. 

TRINÁSTE ZASTAVENIE:  Pána Ježiša skla-

dajú z kríža 

Skončilo sa Ježišovo utrpenie. Ale jeho matky, 

Panny Márie nie. Slzy jej tečú od ľútosti po tvári 

a s bolesťou v srdci sa musí vyrovnávať s touto 

udalosťou. Pane Ježišu, moja mama je často krát 

smutná, ale aj nahnevaná z toho, že sa zo súroden-

com hádam a bijem. Nepomáha napomenutie ani 

pekne a ani krikom, lebo si idem za svojím 

víťazstvom. Predsa neznesiem prehru. Ale, mami-

ne vlhké oči prezrádzajú, že som nekonal správne. 

Odpusť, že som stále nevšímavý, že to nechápem, 

že jej mojím správaním ubližujem.  

ŠTRNÁSTE ZASTAVENIE:  Pána Ježiša            

pochovávajú 

Pána Ježiša opatrne a s posvätnou úctou vkladajú do 

hrobu. Na perách majú posledné Zbohom a v srdci 

veľký žiaľ. Pane, my Ti často krát svojím správaním 

dávame Zbohom. A hľadáme Ťa iba vtedy, keď 

niečo od Teba potrebujeme. Ale veď Ty si nezomrel 

na veky, Ty si predsa po troch dňoch vstal zmŕtvych, 

aby si nám daroval večný život. Pomôž nám, aby 

sme na Teba nezabúdali, ale aby sme Ťa stále hľadali 

a nachádzali v našich príbuzných i kamarátoch.  

Zúčastňujte sa na Krížových cestách v piatky Veľkého pôstu - v Pliešovciach o 15.00, 

v Sáse a Bzovskej Lehôtke o 16.30. Dodržujte pôst v piatok, dobre tiež v stredu a na 

Veľký piatok - prísny pôst. 


