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Stretnutia a udalosti: 

2. mája o 19.00 - stretnutie bunky č.2 sv. Petra Apoštola 

4. mája o 19.00 - spoveď deti a rodín pred prvým svätým prijímaním 

6. mája - prvé sväte prijímanie v kostole v Sáse 

8. mája o 19.00 - stretnutie bunky č.1 sv. Jána Apoštola 

12. mája o 19.00 - stretnutie bunky č.3 sv. Filipa Apoštola 

18. mája o 19.00 - zasadnutie vedúcich komisií FPR 

20. mája - farská zbierka a prosíme o Vašu podporu, ktorá je určená na 

opravy fary 

20. mája o 15.00 - Deň otcov a matiek v našej farnosti 

26. mája o 20.00 - vigília Zoslania Ducha Sv. 

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 :) 

eRko – HKSD pozýva všetky deti na misijnú púť do Rajeckej Lesnej v sobotu 12. mája. Autobus 

pôjde z Pliešoviec aj zo Sásy. Cena je 6€  s podporou Ministerstva školstva SR. Pre deti bude 

pripravený pestrý program a sv. omša. Bližšie informácie o odchode autobusu dostanú 

prihlásené deti. Prihlasovať svoje deti môžete do 30. apríla u Katky Šályovej alebo u Anky 

Paľovovej. 

DETI  - MLÁDEŽ - DOSPELÍ 

Dňa 2. 6. 2012 (sobota) naša farnosť 
organizuje výstup na Pustý Hrad. Dopra-
va bude zabezpečená autobusom, alebo 
osobnými autami (záleží na počte 
prihlásených). Začiatok výstupu bude za 
zimným štadiónom. Pre tých, ktorí ne-
budú môcť ísť pešo so zdravotných 
dôvodov budú pripravené 2 terénne 
autá. Ostatní pôjdu pešo.Treba si obuť 
pevnú obuv, zobrať so sebou dáždnik, 
špekačky a slaninku na opekanie a vodu.  

Program:  

10.30 – svätá omša 

11.00 – opekanie 

13.00 – prehliadka Horného a Dolného 
Hradu s odborným výkladom o histórii 

14.30 – ukážka najväčšieho smreku na 
Slovensku 

17.00 – odchod domov 

Odchod autobusu: 

Pliešovce – 7.50 (pred kostolom) 

Sása – 8.00 (autobusová zastávka) 

Bzovská Lehôka  - 8.10 (pred kostolom) 

 

Prihlásiť sa treba do 20. 5. 2012 

Sása – u pani Bartkovej 

Pliešovce – u pani Šályovej 

Bzovská Lehôtka – u pani O. Tomašo-
vičovej 

Predbežná cena je 3,50 € na osobu (cena 
môže byť aj nižšia, záleží od počtu 
prihlásených). 

20. mája na fare pod stanom! 

DEŇ OTCOV A MATIEK 

Od 15.00 bude občerstvenie, 

hudba, zaujímavý program, súťaž 

o najlepší koláč!  

(samozrejme, doneste :)) 

ZOSLANIE DUCHA SVÄTEHO je tretím 

najdôležitejšim sviatkom pre kresťanov. 

Pripravme sa na túto slávnosť modlitbou 

Deviatnika k Duchu Svätemu a sv. spoveďou. 

Rozpis sv. spovedí pred slávnosťou bude 

vyhlásený týždeň skôr. Všetky oznamy 

týkajúce sa Zoslania Ducha Svätého nájdete 

tiež na webovej stránke našej farnosti. 

PREŽIME DOBRE SLÁVNOSŤ ZOSLANIA 

DUCHA SVÄTÉHO! 
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Katarínske zvestiKatarínske zvesti  
5(11)/2012 

Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

hlas našej farnosti 

Ako som prežila Veľkonočné trojdnie 

a dni potom 

V 
eľkonočné sviatky mám veľmi rada. 

Stále objavujem v tom tajomstve smrti 

a zmŕtvychvstania nové poznanie. Nie-

kedy to bolo dlhé očakávanie slávnostného Alelu-

ja a radosti zo zmŕtvychvstania po dlhom pôste. 

Tentoraz som najväčšiu radosť pocítila na zelený 

štvrtok. 

V Predtuche veľkých vecí som uvažovala nad 

slávnostnou poslednou večerou, nad slovami, 

ktoré Ježiš smeroval svojim priateľom, ale najmä 

nad odchodom do záhrady. V živote som si veľa 

krát uvedomila, že nesiem ťažký kríž, ale teraz mi 

bolo bližšie utrpenie Ježiša v záhrade... Po dobrej 

večeri, s učeníkmi plnými nádeje, že idú meniť 

svet. Sú už celkom dobrá partia, veria, že robia 

dobré veci, milujú Ježiša. Sú slávni. V záhrade 

s výhľadom na mesto to muselo byť krásne, oča-

rujúce, predstavujem si príjemný chladný vietor, 

hviezdy... Ale Ježiš je sám, len on vie, čo ho čaká, 

jeho priatelia to nechápu, zaspali... Tu už začína 

krížová cesta. Opustenosť, zrada. Noc pred 

ťažkou skúškou je Ježiš sám. Vraj práve v tejto 

chvíli bol Bohočlovek najviac človekom a nemá 

človeka, ktorý by pri ňom vytrval, pochopil. Prosí 

Otca o odobratie kalicha, ktorý má vypiť. 

Utrpenie človeka má rôzne podoby, niekedy vlast-

ná pýcha rozožiera vnútro, niekedy bolesť ničí 

telo, niekedy je to práve samota. Večera 

a osamotenosť Ježiša v záhrade ma naplnilo poko-

jom. Moja Getsemanská  záhrada ňou dostala 

význam. Ostala som v nej a sledujem, ako 

zmŕtvychvstalý Kristus prináša nádej a pokoj.                        

farníčka 

13 detí príjme po prvý krát Telo  

a Krv Pána Ježiša. Modlime sa za 

nich a ich rodiny o krásny 

duchovný zážitok.   

Farníkov, ktorí nemusia 

byť na sv. omši v Sáse v 

deň sv. prijímania pozý-

vame na sv. omšu do 

kostola v Pliešovciach. 

Text Deviatnika k 

Duchu Svätému nájdete 

na webovej stránke našej 

farnosti. Deviatnik sa 

začíname modliť 18. 

mája. 

Na webovej stránke 

www.farasasa.sk je 

Kniha modlitieb. V nej 

môžete písať svoje 

úmysly. Každý piatok na 

Hodine milosrdenstva 

modlíme sa na tieto 

úmysly. Využívaj túto 

možnosť, že iní sa 

modlia za teba. 

V Katarínskych 

zvestiach môžete 

uverejňovať oznamy, 

blahoželania pri rôznych 

príležitostiach, 

spomienky na zosnulých 

atď. 

V nedeľu 29.apríla 2012 oslávi svoje 70-te 

narodeniny Mária Feriancová rod. Pálková 

zo Bzovskej Lehôtky. Pri tejto príležitosti jej 

chceme  poďakovať, že už 20 rokov si plní 

zodpovedne úlohu kostolníčky. Vyprosujeme jej 

Božiu pomoc, ochranu Panny Márie, náruč plnú 

milostí Ducha Svätého, veľa zdravia a radosti v 

kruhu svojej  rodiny.  

farníci  zo Bzovskej Lehôtky  

Všetky bežné a najviac 

aktuálne správy nájdete 

na webovej stránke 

www.farasasa.sk 

V Pliešovciach v piatky 

na sv. omši spievajú deti 

z Lupienka zo srdiečka. 

Pozývame deti na tieto 

sv. omše. 
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Ako som prežila Veľkú noc 

U 
ž 11 rokov boli moje Veľkonočné sviatky 

poznačené spomienkami na prežívaný "40 

dňový pôst" stotožnený so strarostlivosťou 

o chorú mamičku a cestovaním každý týžden 380 km 

za ňou. Zomrela na Zelený štvrtok, pravé, keď som 

bola rozhodnutá, že po Veľkej Noci sa budem o ňu 

starať. Veľký piatok som preplakala zo straty, nielen 

mamičky, ale aj domova, lebo po jej srmti som sa už 

nemala kde vracať. Vtedy som prvýkrát prežívala 

túto stratu umocnenú s ukrižovaním Pána Ježiša. Na 

Bielu sobotu, ako 46 ročná, som sa dala pokrstiť. 

Mala som sa radovať z krstu a zmŕtvychvstania, no ja 

som plakala, lebo sme práve pochovali mamičku. Na 

pohrebe som sa vrúcne modlila k Bohu, aby našla 

pokoj, lebo bola neveriaca. Nostalgia spomienok na 

túto udalosť aj tento rok začala v pôstnom období. Na 

kvetnú nedeľu sa však všetko začalo meniť. Keď sa 

blížil Zelený štvrtok, pocity smútku za milovanou 

osobou sa silou modlitby menili na duchovné, po-

kojné chvíle. Omše a meditácie prežité v kostole 

počas Veľkého trojdnia, umocnené krásne priprav-

enými obradmi a kázňami mi pomohli duchovnejšie 

prežiť tieto dni s osláveným, ukrižovaným a 

zmŕtvychvstalým Ježišom. S krstom pána Mariána 

som opäť osobnejšie a radostnejšie prežívala svoj 

krst.  Táto atmosféra mne a iste aj iným pomohla 

duchovnejšie, pokojnejšie, slávnostnejšie a s hlbšou 

vierou prežiť Veľkonočné sviatky. Moje poďa-

kovanie patrí pánovi farárovi a všetkým, ktorí 

sa o krásnu a živú  atmosféru týchto sviatkov v 

kostole pričinili. Nemali by sme zabudnúť, ako 

povedal pápež Benedikt XVI., máme žiť 

"veľkonočným spôsobom" každý deň 

odovdzdávať radostnú zvesť "že Kristus nie je 

iba nejakou spomienkou na minulosť, ale je 

osobou, ktorá žije s nami, pre nás a v nás, a s 

ním, skrze Neho a v Ňom môžeme urobiť 

všetko nové. Nová bola aj moja tohtoročná 

Veľká Noc.             St. 
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Zapojte sa do charitnej zbierky obnoseného šatstva, ktorá sa bude konať v zasadačke kultúrneho do-

mu v Pliešovciach, vchod od lekárne. Zber sa uskutoční : dňa 4.5.2012 (piatok) v čase od 14.00 do 

18.00  a 5.5.2012 (sobota) v čase od 8.00 do 12.00. Veci je potrebné zabaliť do igelitového vreca. 

Zbiera sa: jarné a letné ošatenie- pánske, dámske, aj detské,posteľné prádlo, uteráky, posteľné plach-

ty, deky, závesy, kuchynské utierky, obrusy, taniere, kuchynský riad, príbory, hrnčeky. Nezbiera sa: 

znečistené ,špinavé veci z povál a pivníc, hračky, obuv, matrace, kabáty, ani zimné ošatenie.Prosíme 

vás, aby ste posteľné prádlo, uteráky, a utierky zabalili do vreca zvlášť a napísali, čo sa vo vreci na-

chádza.Pomôžte ľuďom v núdzi! Ďakujeme vám za ochotu. Charitná komisia pri FPR 

Odpust v Pliešovciach 

M 
áme od Boha veľa darov. Jedným z nich je kostol 

v našej farnosti. Kostol zasvätený Božiemu Milo-

srdenstvu v Pliešovciach. Nepreniknuteľné Milosrden-

stvo, ktoré je v dnešnej dobe tak veľmi potrebné. Často krát si ani 

neuvedomujeme ten význam slova Milosrdenstvo. Berieme to ako 

nejakú tradíciu, ktorá sa koná každý rok v Pliešovciach, lebo je 

kostol zasvätený tomuto sviatku. V skutočnosti by sme sa mali 

zamyslieť, čo je to vlastne Milosrdenstvo. Je to niečo, čo sa nedá 

chytiť, či kúpiť.  Sme si toho vedomí, že ozajstné milosrdenstvo je 

iba od Boha?. Je to láska , ktorá pramení z Jeho srdca na nás. Božia 

láska je natoľko bohatá, že prijíma aj toho najhriešnejšieho člove-

ka, ktorého už ľudia dávno odvrhli. Ponára ho do svojho milosrd-

ného srdca, ak ho o to požiada. „Čím väčší hriešnik, tým väčšie má právo na moje milosrdenstvo“, tak sa píše 

v Denníčku.  Stačí len dôverovať, ako dôveruje malé dieťa, keď dostáva od svojich rodičov liek. Často krát sme 

slabí a nevieme Bohu  dôverovať a už tobôž nevieme rozdávať lásku aj tým najbližším, s ktorými sme za dobre, a 

nie to ešte tomu, čo nám roky ubližoval, príp. ubližuje. Nebeský Otec nás učí, aby sme aj my prejavovali milosrdnú 

lásku a to buď modlitbou , alebo dobrým skutkom. Bojíme sa , že to nedokážeme a preto často krát utekáme ako 

zbabelci.   

Slávnostná svätá omša začala o 11. hodine, ktorú odslúžil vdp. Mgr. Ladis-

lav Zajac z farnosti Senohrad. Pozvaný spevokol zo Senohradu krásne 

umocnil slávenie tohto sviatku svojim spevom. Na svätej omši sa zúčastni-

li veriaci z celej našej farnosti, okolitých obcí a tiež z farnosti Senohrad.  

Počas odpustu sme si mohli všimnúť lúče na soche zvýraznené stuhami– 

modrou a červenou farbou. Sochu to priam oživilo. . Tá voda, čo duše 

očisťuje a krv, ktorá dáva dušiam život. Možno nám prišlo na rozum, že je 

to  pekné – zvýraznené... Ale sviatok, ktorý sme slávili nie je iba o výzdo-

be, či peknej kázni, pohostení. Tento sviatok má byť pre nás niečo ako 

mementom, či výzvou, aby sme nezabúdali, že Ježiš je tu i teraz pre nás a 

chce nám stále ponúkať a dávať svoju nekonečnú lásku, ktorej má dosť pre 

všetkých. Tak otvorme svoje srdcia, aby mohol do nás preniknúť. Veď s 

každým jedným z nás má nejaké plány, počíta s nami, tak prečo ho máme 

nechať dlhšie čakať? 

Po svätej omši nasledovalo spoločné pohostenie pri guľáši v Kultúrnom 

dome v Pliešovciach. Ako jedna rodina sme zasadli za stoly a spoločne sme sledovali program, ktorý pre nás pri-

pravili vedúce detského spevokolu Lupienok zo srdiečka p. Zuzka a Majka s deťmi a mládežou. Potom sme sa spo-

ločne pomodlili pred jedlom. Guľáš bol veľmi dobrý a chutil ešte lepšie, lebo atmosféru nám spríjemnila hudba, 

ktorú nacvičil p. Lány s mladými hudobnými talentami.  

Chceli by sme poďakovať  organizátorom za ich obetu a trpezlivosť 

pri príprave hodov. Tiež farníkom, ktorí s ochotou, úsmevom a do-

brou náladou pomohli pri príprave hostiny a finančne prispeli na 

hody. Naša vďaka patrí aj hosťom, ktorí prijali pozvanie a svojou 

prítomnosťou oslávili sviatok Božieho Milosrdenstva.   

„Láska... To krásne slovo, ktoré v skutočnosti je tak potrebné. Bez 

ktorého sa nedá žiť. Nauč ma Pane dôverovať tvojmu milosrdnému 

srdcu a oddane rozdávať lásku blížnym, aby sme ťa  mohli po-

tešovať.“ farníčka 


