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OZNAMY 

... Pozývame všetky deti vo veku od 7 - 12 rokov na prvé 

poprázdninové eRko stretko. Spolu sa budeme zabávať. 

tvoriť, budovať priateľstvá a rásť v správnych 

hodnotách. Tešia sa na teba Martin a Veronika. 

... 15. októbra o 18.00 bude stretnutie mladších 

miništrantov. 

... 15. októbra o 19.00 bude stretnutie Bunky č. 5           

u p. Kružliakovej v Pliešovciach. 

... 16. októbra vo štvrtok o 18.00 v kostole 

v Pliešovciach bude slávnostná sv. omša na začiatok 

prípravy na birmovku a po nej stretnutie. Prosím 

o prítomnosť všetkých birmovancov, ich rodičov 

a animátorov. 

... 18. októbra o 19.00 na fare - miništrantské stretnutie 

starších miništrantov.  

... 18. októbra od 10.00 pozývame na brigádu na fare. 

... 19. októbra bude farská zbierka. 

... 23. októbra o 19.00 bude stretnutie Bunky č. 6 u p. 

Žitniakovej v Pliešovciach. 

... 24/25. októbra od 23.55 do 2.00 v kostole v Sáse 

bude Nočná hodina s Ježišom. Od 23.55 do 1.00 

adorácia a spoveď, o 1.00 sv. omša. 

... 27. októbra budú voľby do Farskej ekonomickej rady. 

Všetkých svätých a Deň spomienky na 

zosnulých 

31. októbra o 18.00 —sv. omša  zo slávnosti a potom 

procesia na cintorín na Bzovskej Lehôtke 

1. novembra 

8.05.—sv. omša Pliešovce 

9.45—sv. omša Sása 

15.00—pobožnosť na cintoríne v Pliešovciach 

2. novembra 

8.05. sv. omša Pliešovce 

9.45—sv. omša Sása a po omši procesia na cintorín 

15.00—Sása, Pliešovce, Bzovská Lehôtka—ruženec za 

zosnulých a vymenovanie všetkých zosnulých, ktorých 

napíšete na lístkoch, ktoré budú dostupné v kostoloch. 

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

kus cca 1 €. 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 :) 

Rôzne materiály na Rok 

Sedembolestnej Panny Márie 

nájdete na našej webovej 

stranke! 

Dožinky v Sáse Poďakovanie za úrodu   

v Pliešovciach 

www.farasasa.sk 
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Katarínske zvestiKatarínske zvesti  
Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

hlas našej farnosti 4(26)/2014 

5 minút pre Boha  
Úvodné otázky:  

Modlíš sa? Ak áno, ako často?  Modlievate sa doma spolu s 

rodičmi, deťmi? Ako by si charakterizoval modlitbu? Čo to je vo 

všeobecnosti? Čo znamená pre teba modlitba osobne? 

Modlitba je rozhovor s Bohom. Je to konkrétny čas, keď si povieš, 

že teraz sa nebudem venovať ničomu, ani nikomu inému, iba 

Bohu. Trvať môže napr. 5 min, 3 sekundy, ale aj jednu hodinu, 

alebo aj tri. Predstaviť si 3 sekundovú modlitbu nie je problém. 

Môže ísť napr. o vyslovenie: „Bože, prosím pomôž mi!" 

5 min. modlitba. No to už je možno tažšie si predstaviť, modliť sa 

„až" 5 min.. Čo všetko iné sa dá stihnúť za 5 min. iné? Pozrieť profil 

na facebooku, zjesť desiatu, pozrieť športové správy, namaľovať 

sa, obliecť sa, osprchovať sa, počkať si na niečo v rade, napísať si 

domácu úlohu. 

Napíšte 7 ďalších 5 min. činností.  Je vôbec možné venovať Bohu 5 

min. z dňa? Áno, je to možné. Ako sa venuješ 5,10,20,100 minút 

iným činnostiam, tak je možné venovať aj 5,10,20,100 minút Bohu. 

Skôr je otázka, či ti na tom záleží, aby si s ním strávil čas.  

Prečo by si sa mal vôbec s Bohom stretávať? 

 Boh ti zo všetkých bytostí rozumie najlepšie 

 Boh ti  chce pomáhať v tvojom živote 

 Boh ti chce odpustiť všetky tvoje hriechy 

Boh ťa chce naveky spraviť šťastným v nebi. Biblia: Ž 139,1-
5  Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko;  ty vieš, či sedím a či 
stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:  či kráčam a či 
odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe.  Hoci 
ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem 
povedať.  Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju 
ruku. Tiež sa chceš možno spýtať, ako je možné stráviť 5 min s 
Bohom? Čo más prakticky spraviť? 

 

 

1.Vypni telefón, TV, internet a notebook 

2. Zavri sa do svojej izby, kde budeš iba ty a Boh. 

3. Povedz Bohu: „Bože tu som a chcem dať 

nasledujúcich 5 minút iba tebe. Prosím buď tu so 

mnou." 

4. Snaž sa myslieť na Boha a jeho prítomnosť. 

5. Poďakuj Bohu niečo. (Napr. „Ďakujem ti Bože za 

zdravie", alebo „Ďakujem ti Bože za dobrú známku v 

škole", „Ďakujem ti za kamarátov." Bohu môžeš 

povedať čokoľvek.) 

6. Na konci modlitby poďakuj Bohu za to, že bol s 

tebou. 

7. Modlitbu zopakuj nasledujúce dni. 

 

Biblia: Mt  6,6: Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, 

zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v 

skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. 

Možno sa čuduješ, že sa „nič nestalo". Netreba očakávať, že uvidíš 

jasný blesk z neba a množstvo anjelov. To čo si práve začal, je 

základ vzťahu s Bohom. Vzťah treba budovať postupne. Keď 

si prvý deň na strednej alebo vysokej škole a nikoho tam 

nepoznáš, zoznamovanie ide ťažšie. Všetci sú ticho a čakajú, 

kto prvý začne rozhovor. Nepoznáte sa, neviete čo od seba 

môžete očakávať. 

Podobne je to aj s Bohom. Boh je osobná bytosť, preto je 

možné mať s ňou vzťah. Rozdiel je v tom, že túto osobu 

nevidíš a ešte v tom, že je nekonečne mocnejší ako ty a 

keby on nechcel, tak by si neexistoval. On ale túži mať s 

tebou vzťah, prejaviť ti to, že ťa miluje, chce  sa s tebou 

rozprávať a pomáhať ti, priviesť ťa do neba. Bez tvojich 5 

minút to však nepôjde. Nájdeš si ty čas na neho? Začni už 

dnes. 

Daj Bohu 5 minút denne. 

© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, spracoval 

Richard Štefák 
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Farský eRko tábor  

S príchodom leta, teplejších a dlhších dní a veľkých letných prázdnin, 

prišiel čas aj na každoročný letný tábor. Tento, v poradí už piaty, 

farský eRko tábor sa konal, v nie tak vzdialenom, Hronskom Beňadi-

ku, kde sme sa na 6 nocí, v dňoch 13. - 18. júla 2014, stali hosťami 

bratov Pallotínov v nimi spravovanom kláštore, z ktorého sa na tých-

to pár dní stala naša „Kláštorná univerzita“.  

Historické priestory starého kláštora postaveného v centre zazelena-

nej prírody mohli len umocniť pocity z prežitých momentov.  Hoci 

názov „Kláštorná univerzita“ pri-

pomína školu, od ktorej chceme mať 

tieto dva mesiace všetci pokoj, nebola 

to taká obyčajná škola. Na našej 

univerzite sa zišli odborníci na astro-

nómiu, varenie, jazyky a mnohé iné 

smery, aby sme spolu každý deň 

prežívali nové dobrodružstvo. V pon-

delok sme zlepšovali naše zručnosti a 

vedomosti zo športov rôzneho žánru, 

či už to boli letné alebo zimné,  alebo 

vodné alebo „suché“ športy, z 

mnohých napríklad golf, snowboar-

ding, či vodné pólo. Celá dopo-

ludňajšia príprava vyvrcholila v poob-

edňajších futbalových a bedminto-

nových zápasoch na ihrisku v Psia-

roch. Po návrate na „univerzitu“ bolo 

treba dobyť sily chutnou večerou, 

ktorú ale bolo treba najskôr pripraviť. 

Profesor kuchárčiny, Juraj, nám pripravil menu, no do varenia sme sa 

museli pustiť sami. Čo sa navarilo, natrelo a nakrájalo, to sa aj zjedlo, 

no na ďalšie dni sme varenie nechali radšej na šéfkuchára.  

Utorok sa niesol v duchu turistiky a tak sme si po každodennej mo-

dlitbe, rozcvičke a raňajkách, pobalili veci a vydali sa na krátku cestu 

k neďalekej kaplnke. Počas putovania sme dostávali veľa užitočných 

rád, ktoré sa nám, ako turistom, môžu zísť. Dozvedeli sme sa niečo 

viac o mapách a kompase,  spoznali sme hlasy vtákov, ktoré sme 

predtým nevedeli pomenovať, alebo dôležité informácie, čo jesť, 

alebo radšej nejesť, keď sme stratení kdesi v lese a chceme prežiť. 

Našťastie, všetci sme vedeli, že špekačky sú jedlé a tak sme si nejaké 

aj opiekli.  

V stredu nastal čas na zvládnutie histórie a tak sme sa vybrali spo-

znávať mesto Levice. V parku sme zistili, aké majú najlepšie prelie-

začky, stretli sme sa so známym generálom Milanom Rastislavom 

Štefánikom, videli sme Levický hrad, navštívili múzeum a zlízali slad-

kú zmrzlinu. Po náročnom dni sme si oddýchli na večernej omši v 

kostole sv. Benedikta a Panny Márie. Nasledovala večera a   astrono-

mický kvíz, a tak, po jeho zvládnutí, sme si mohli do našich indexov 

zapísať ďalšie dva absolvované predmety.  

Štvrtok zavítal do nášho tábora pokoj a slnečné doobedie sme strávi-

li spolu na dvore pri rozvíjaní tancu, modelovania, čítania, maľovania 

a iných umeleckých talentov, ktoré sa v nás skrývajú. Poodhaliť túto 

stránku nášho umeleckého cítenia prišiel pomôcť aj náš pán farár. Po 

výbornom obede a poobedňajšom oddychu sme si trošku lámali 

jazyky s rôznymi jazykolamami či cudzojazyčnými frázami. Deň sme 

zakončili (v našom tábore zábavnou), reláciou Pošta pre teba a mohli 

sme ísť kľudne spať.  

V posledný deň nášho pobytu v Hronskom Beňadiku sme ešte stihli 

zvládnuť ekologickú vedomostnú súťaž a vedúci každej študijnej 

skupiny (táborového oddielu) zhodnotili prácu účastníkov tábora 

a dostali malé odmeny.  

Všetkým našim farníkom môžeme oznámiť, že táboroví študenti sa 

mnoho naučili a všetky predmety absolvovali skveleJ Po celom týždni 

na našej 

univerzite, z 

ktorej si 

odnášajú 

veľký kopec 

skvelých 

zážitkov a 

kde spozna-

li aj nových, 

ale aj 

starých 

kamarátov 

a kamarát-

ky,  sa z 

nich stali 

hrdí ab-

solventi 

Kláštornej 

univerzity. 

Ďakujeme všetkým, ktorí náš tábor podporili najmä modlitbami, bol 

to naozaj požehnaný čas a radostný čas, kde sme spolu mohli prežiť 

prítomnosť Božej lásky a ochrany.  

Za vedúcich (Anku, Veroniku, Betku, Žofku, Marianku, Moniku, Mar-

tina, Maca, Juraja,  Adama a  Peťa) napísal Roman   
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SEDEMBOLESTNÁ  

PANNA MÁRIA ROK  2014                                                                                 

Chcem Vám opísať naše plány, ešte vlaňajšie 

keď vyhlásili  naši  biskupi ROK 

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE  2014. Ale 

navodil nás k tomu náš v. d. pán farár A. C. 

Gierasimczuk. V Bzovskej Lehôtke po sv. omši 

nám povedal aby sme zostali v kostole 

a povedal nám ako si predstavuje aj výzdobu 

samotného kostola zvonku. A my sme zavolali 

fotografa vyfotil oltár aj celý kostol, spoločne 

sme vybrali fotografie s našim v. d. p. farárom  

ktoré by sa hodili na tento účel, dali sme 

urobiť baner a zavolali sme ochotných ludí  

Jána Soboňu a jeho zaťa Arnolda Tótha, ktorí 

ho pripevnili na kostolík  tak  asi v marci sme 

mali  už našu kaplnku vyzdobenú  našou 

SEDEMBOLESTNOU PANNOU MARIOU  držiac 

v lone  svojho syna   JEŽIŠA. Už sme sa chystali 

ako najprv urobíme to potom to a tak , ale čas 

plynul a my sme sa už kozmickou rýchlosťou 

púšťali do všetkých robôt, ktoré nás čakali. 

Chceli sme našu   7BOLESTNÚ osláviť, privítať 

a hlavne ďakovať  čo najdôstojnejšie. Najprv 

sme chceli opraviť omietky, lebo kostolík je 

dosť vlhký. Čo  je mokré  sme chceli odstrániť  

a dať  nové  stierky čo by zodpovedali vlhkým 

múrom. Potom sme zbadali, že čas nám to už 

nedovolí urobiť, tak urobili jednu stenu pri 

vchodových dverách  ochotný Ján  Soboňa  čo 

sa dalo urobil a pokračovať bude v roku 2015.  

Ďalej bolo veľmi potrebné natrieť okná  a tu  

sme našli ochotu  u Stanislava Lopušníka,  

ktorý odborne a musíme   uznať  že  aj pekne 

natrel  okná aj dvere do kostolíka  vo svojom 

volne, zavčasu  ráno a vymaľoval aj opravenú 

stenu a chodbu do kostolíka. Ďalej sme šli 

nakúpiť  dlažbu do kostola a do chodby 

kostola  a zase sme mali ochotného mladého 

majstra Arnolda Tótha, ten dlažbu veľmi 

ochotne  a odborne a aj pekne položil bez 

odmeny. Ochotne mu pomáhal pri kladení 

dlaždíc aj  mladý vysokoškolák Jarko Ferianc. 

Všetkým ďakujeme za ich ochotu a obetavosť. 

My sme potom kostolík vyčistili, vyumývali 

vyriadili zvnútra aj okolo kostola. Angela 

Tomašovičová krásne  vyzdobila oltár 

7BOLESTNEJ  aj lavice a tak  sme sa snažili 

vynoviť, okrášliť našu  kaplnku, ktorú sa 

budeme snažiť dokončiť v roku 2015. 

O občerstvenie a pohostenie sa pričinili naše 

žienky zo Bzovskej Lehôtky, zákuskami, 

koláčikmi slaným  pečivom, alebo peniažky čo 

zase  organizoval  Jozef Tomašovič. Chutné 

chlebíčky urobila Gitka Lopušníková. Všetkým 

ďakujeme čo akokoľvek prispeli alebo pomohli 

pri  príprave  7BOLESTNEJ. Na to ,že sme malá 

dedinka málo ľudí, snaha veriacich bola, ale 

boli by sme vďační keby  nás bolo ešte viac        

PÁN  BOH  zaplať.                            O.T. 

Výdavky na opravu kostolíka na materiál 

financované z ružencových Bzovská 

Lehôtka                                                         

Farba na okná a dvere                                                     

161,46  €                                                                                                    

Stierka na kostol                                                                 

86,10  €                                                                                                     

Farba na kríž                                                                        

19,78  €                                                                                                                   

Farba na mreže vchodové kostolík                                 

21,50  €                                                                                                                    

SPOLU vyplatené S.Lopušník                                          

288,84  € 

Ďalej obnova      AKO   DAR 

Kúpili nový obrus na oltár dali vyšiť                                    

220,00  € 

Dlažba kostol+chodba+lepidlo                                             

220,00  € 

Látka na  podušky-lavice + ušitie                                         

135,00  € 

Čalúnenie stolce a fotela 

Sviečky na oltár     50,00  €           

Ampulky na víno    12,00  € 

SPOLU výdavky  darovali BOHU známi   :                           

637,00 €         

Bzovská Lehôtka 


