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6.07.2012 uplynie 40 rokov od smrti našej 

tety, reholnej sestry Zuzany Duchoslávy 

Bálikovej. Kto ste ju poznali venujte jej 

tichú modlitbu. V modlitbach spomínajú 

netere Anna, Zuzana, Marta. Sv. omša za 

zosnulú Zuzanu bude v Sáse 10.07. 

Púť do Poľska    31.08. - 2.09.2012  

31. august: 

Sása - Dukla (Poľsko) sv. Ján z Dukli - Tuchów (Sanktuarium Matky Božej)-

 Proszówki (nocľah, grilovačka, bazén) 

1. september: 

Proszówki (raňajky) - Kraków (Božie milosrdenstvo, centrum mesta) -

 Czestochowa (nocľah, večera, Jasná hora) 

2. september:  

Czestochowa (raňajky, obed, Jasná hora) - Sása 

Predbežná cena je 78 € (záloha - 50€). V tejto cene je cestovné, 2–krát 

ubytovanie, poistenie, strava (vyššie uvedená).  

Dukla - sv. Ján z Dukly - narodil sa v 

meštianskej rodine. Študoval v rodnom meste, 

neskôr v Krakove. V mladosti pobýval v 

pustovni na hore Zaśpit v dedine  Trzcina pri 

Dukle v juhozápadnom Poľsku pri dnešnej 

hranici so Slovenskom. Okolo roku 1440 vstúpil 

do františkánskeho rádu. Stal sa predstaveným 

kláštora v Krosne a v Ľvove. Po reformách 

rádu františkánov, uskutočnených sv. Bernardínom zo Sieny a 

vzniku kláštorov Bernardínov v Poľsku (vďaka pôsobeniu Jána 

Kapistrána), sv. Ján z Dukly prestúpil vo svojich šesťdesiatich 

rokoch do rádu Bernardínov. Pôsobil v ich kláštoroch 

v Poznani a Ľvove. Ku koncu života stratil zrak. Zomrel 29. 

septembra 1484 a bol pochovaný v Ľvove. 

Tuchów - V 16. storočí sa začal 

šíriť kult zázračného obrazu 

Najsvätejšej Panny Márie. 

Zvesti o zázrakoch, ktoré sa 

odohrali pri jej obraze v 

Tuchowe sa šírili rýchlo. Do 

svätyne Panny Márie 

(postavenej na počesť 

zázračného obrazu Matky Božej 

Tuchowskej) každoročne prvý 

júlový týždeň prichádzajú davy 

pútnikov, aby tu prosili o 

odpustenie.  

Kraków - návšteva 

Svätyne Božieho 

milosrdenstva a sv. 

omša; potom voľný 

čas v centre Krakowa 

Čenstochova - v 

sobotu večer a v 

nedeľu predpoludnim 

čas na individuálnu 

modlitbu; po obede 

sv. omša na Jasnej 

hore a odchod. 

11. spolu s pecou sa vymieňa aj Boiler – 

obojživelník, ktorý stoji 335 €; ušetrí sa 

elektrina cez zimné obdobie vďaka 

hriatiu vody pecou. 

 

12. montáž pece, boilera a montáž 

vodovodného potrubia na vonkajšiu 

stenu do záhrady v hodnote 450 € bude 

hradiť sponzor. 

 

13. momentálne je rozrobená jedna izba 

– vymenený radiátor, zrekonštruovaná 

elektrina s príslušenstvom, vyrovnaná 

podlaha, pripravuje sa plávajúca podlaha  

a maľovanie  

 

14. malé opravy toaliet 

 

Všetky rekonštrukcie elektriny na fare sú 

urobené kvôli šetreniu elektriny 

 

V havarijnom stave sú odkvapy, ktoré sa 

musia nahradiť novými spolu s odtokom, 

ktorý doteraz tečie popod základy fary. 

 

 

Nákup malého nábytku a zariadenia: 

2 koberce (stredný a malý), 2 skrine, 

písaci stôl, notebook do farskej 

kancelárie. 

 

Ďalšie plány opráv a rekonštrukcií spolu 

s rozpočtom pripraví farská rada 

v najbližšej dobe. 

Organizačná komisia FPR  

spísal Peter Frnka 

Ostalo ešte 15 voľných miest. Na púť sa treba prihlásiť do 15. júla. 
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Katarínske zvestiKatarínske zvesti  
7(13)/2012 

Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

hlas našej farnosti 

V ďalšich novinách 

bude zverejnená správa 

z posledného zasadnutia 

Farskej pastoračnej rady. 

Na budúce v novinách 

budú fotky z brigád, 

ktoré sa uskutočnili od 

1.07.2011. 

Na webovej stránke 

www.farasasa.sk je 

Kniha modlitieb. V nej 

môžete písať svoje 

úmysly. Každý piatok sa 

na Hodine milosrdenstva 

modlíme za tieto 

úmysly. Využívajte túto 

možnosť, že iní sa za 

Vás modlia. 

V Katarínskych 

zvestiach môžete 

uverejňovať oznamy, 

blahoželania pri rôznych 

príležitostiach, 

spomienky na 

zosnulých, atď. 

Všetky bežné a najviac 

aktuálne správy nájdete 

na webovej stránke 

www.farasasa.sk 

V nedeľu 15. júla na 

farskej zbierke prosíme 

o hojnú finančnú 

podporu všetkých opráv 

na fare. Pán Boh zaplať. 

 „EŠTE NIE !“ 

 

      Nedávno som dostala e-mail, ktorého obsah 

ma veľmi oslovil a donútil ma hlbšie sa zamyslieť 

nad zmyslom časného života. Je to úplne 

obyčajný príbeh od neznámeho autora, 

o starostiach jednej šálky. Chcela by som sa oň 

s Vami podeliť prostredníctvom našich farských 

novín. 

 

     Nebola som vždy 

šálkou na čaj. Boli časy, 

keď som bola hrudkou 

hliny. Raz ma vzal  

Majster a začal modelovať, 

miesiť a tvarovať. Veľmi 

to bolelo, prosila som ho, 

aby prestal, ale On sa len 

smial a povedal: „Ešte 

nie!“ Potom ma posadil na 

hrnčiarsky kruh a točil 

a točil dookola, až kým mi neprišlo tak zle, 

že som si myslela, že to nevydržím, ale potom 

ma On dal  

konečne 

dolu. 

V momente, 

keď prestal 

som bola 

presvedčená, 

že už je 

všetko 

v poriadku, 

môj Majster ma vložil do pece. Nechápala som, 

prečo ma chce vypaľovať. Kričala som a prosila 

som Ho, aby 

prestal, aby 

ma pustil. 

Cez okno na 

dverách 

pece som 

videla len 

slabo a On 

sa len smial, 

krútil hlavou 

a povedal: „Ešte nie!“ Napokon prišiel On 

a vybral ma von. „Oh, cítim sa oveľa lepšie „ – 

povedala som pre seba. 

Zrazu ma Majster zdvihol a začal upravovať 

brúsnym papierom a čistiť kefou. Potom vzal 

štetec a začal ma celú maľovať  farbami. Vôňa 

bola taká silná, že som si pomyslela – asi 

omdliem. 

Prosíkala som, 

nech prestane, 

ale On sa len 

ďalej smial 

a povedal: 

„Ešte nie!“ 

Potom ma 

posadil do inej 

pece. Tá bola 

dvakrát taká horúca ako tá prvá. 

Vedela som, že by som sa mohla zadusiť. 

Žobronila som, úpenlivo prosila, plakala, ale On 

sa smial ďalej  

a povedal: „Ešte nie!“ 

Mala som pocit, že sa 

stráca všetká nádej. 

Nemohla som to už 

vydržať. Bola som na 

konci síl. Rozhodla som 

sa jednoducho vzdať. Tu 

sa otvorili dvere 

a  Majster povedal: 

„Teraz!“ Zdvihol ma  

a posadil na poličku, aby 

som si oddýchla. Neskôr 

prišiel so zrkadlom 

a povedal: 

„Pozri!“ Keď som sa pozrela, nemohla som 

uveriť vlastným očiam. Povedala som: „Oh, aká 

nádherná šálka na čaj!“ 

     Potom Majster vysvetľoval: 

     „Chcel by som, aby si 

pochopila, že som  vedel, 

ako to bolelo, keď som 

ťa  miesil a modeloval. 

Vedel som, že na 

hrnčiarskom kruhu ti 

bude zle. A keby som ťa 

bol nechal na pokoji, 

vyschla by si a zostala 

vždy len hrudkou hliny. 

Nemala by si v živote vlastnú osobnosť. 

Viem, že bolo horúco, keď som ťa dal do prvej 

pece, ale keby som to nebol urobil, bola by si sa 

len rozmrvila. „Viem, že ti bolo veľmi 

nepríjemne, keď som ťa čistil a maľoval. Ale 

keby som to nebol urobil, nebolo by farieb 

v tvojom živote.“ „Oh, viem, aká bola pre teba 

druhá pec! Ale vidíš, keby som ťa tam nebol dal, 

nevedela by si odolávať tlaku života.“ „Tvoja sila 

by nebola stačila, a preto by si neprežila veľmi 

dlho“. „Vidíš, keď si si myslela, že všetko je 

extrémne ťažké, bola si vždy pod mojou 

ochranou. Celý čas som vedel, čím by si dnes 

mohla byť. 

Konečný výrobok som mal pred očami od prvého 

dňa, kedy som sa ťa dotkol!“ 

     Zamyslime sa aj my nad týmto príbehom 

a nechajme  sa ním formovať. 

 

Izaiáš 64,7-8:                                                                            

„Ale teraz, Pane, ty si náš Otec.                                         

My sme hlina, ty si náš hrnčiar,                                                                        

a  my všetci sme dielo tvojich rúk. 

                                                                                                                             

B.S. 

Na dovolenkový čas 

prajeme všetkým 

farníkom dobrý oddych, 

aby ste nabrali silu a 

ochotu k plnenu svojich 

životných povinnosti. 
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1.7.2011 - 30.06.2012 

na fotkách 

30.06.2011 

1.07.2011 

Hody na Bzovskej Lehôtke 

Púť do Poľska 

Birmovka 

Hody v Sáse 

sv. Mikuláš 

Vianoce 

Vianoce 

Vianoce 

Miništrantská chata 

Totus Tuus v Spišskej N.V. 

Krížové cesty 

Detský karneval 

Farské fašiangy 

Veľkonočné trojdnie 

Veľkonočné trojdnie 

Veľkonočné trojdnie 

Hody v Pliešovciach 

Miništrantský výlet 

I. sv. prijímanie 

Deň otcov a matiek 

Vigília Zoslania Ducha Svätého 

Výlet na Pustý hrad 

Procesia Božieho Tela 

Fa
rs
ké
 n
ov
in
y 

we
bo
vá
 s
tr
án
ka
 

Všetkým, ktorí sa angažujú v život farnosti, organizujú, upratujú, obetujú svoj čas, silu a podporujú 

finančne zo srdca hovorím - uprimné Pán Boh zaplať. farár 
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Farská pastoračná rada informuje 

o opravách na fare 
 

Od príchodu pána farára v júli 2011 sa uskutočnili nasledovné 

opravy na fare: 

 

1. upratovanie fary a okolia - nekoľko brigád 

 

2. maľovanie celej fary - hygienický náter (maľovali 

dobrovoľníci z Hronca a Mýta pod Ďumbierom) 

 

3. zrealizovanie kancelárie na fare - vyrovnávanie podlahy 

betónom, plávajúca podlaha, profesionálne maľovanie, dvere 

(2x), elektrina plus elektrické príslušenstvo, osvetlenie, 

vymenenie radiátora 

 

4. chodba na poschodí – vyrovnávanie podlahy, plávajúca 

podlaha (sponzorsky od rodičov birmovancov), elektrina plus 

elektrické príslušenstvo, natieranie radiátora 

 

5. spodná chodba a schody – vyrovnávanie betónom, dlažba, 

profesionálne maľovanie, nerezové madlo, dvere (4x), 

elektrina plus elektrické príslušenstvo, natieranie radiátora 

 

6. schody do garáže – vyrovnávanie betónom, dlažba, omietka 

steny 

 

7. spoločenská miestnosť – vyrovnávanie podlahy betónom, 

plávajúca podlaha, dlažba okolo pece,  profesionálne 

maľovanie, osvetlenie, elektrina  plus elektrické príslušenstvo, 

natieranie radiátora 

 

8. vstupná chodbička, plus pod schodmi – vyrovnávanie 

betónom, dlažba, elektrina plus elektrické príslušenstvo, 

profesionálne maľovanie 

 

9. obývačka - prehradenie priečnou stenou, zasúvacie dvere, 

plávajúce podlahy, profesionálne maľovanie, elektrické 

príslušenstvo, natieranie radiátora 

 

10. kúpa pece 

Kvôli nevýhodnému vykurovaniu fary sa kúpila nová pec: 

(drevosplynovací kotol značky ATMOS DC 32S s odťahovým 

ventilátorom a  chladiacou smyčkou aj  s príslušenstvom) 

Cena kotla s príslušenstvom bola 1730 € (pre porovnanie 

bežná cena kotla bez príslušenstva je okolo 2000 €). Platba sa 

dohodla na splátky:  prvá splátka bola 700 €, ďalšie splátky 

musia byť uhradené do konca augusta. Stará pec bola predaná 

za 500 € (časť príslušenstva zo starej pece použijeme na 

novú). K dnešnému dňu prispeli dvaja sponzori na pec po 350 

€, ďalši dvaja  100 € a 70€. Zostáva zaplatiť spolu s bojlerom 

495 € – prosíme farníkov o finančnú pomoc pre túto poslednú 

splátku. 

1.7.2011 - 30.06.2012 

na fotkách 

Vigília Zoslania Ducha Svätého 

Výlet na Pustý hrad 

Procesia Božieho Tela 

Fa
rs
ké
 n
ov
in
y 

we
bo
vá
 s
tr
án
ka
 

Vďaka mnohým 

farníkom sa podarilo sa v 

tomto období stvoriť 

detský spevokol 

Lupienok zo srdiečka. 

Na fare sa pravidelne  

stretáva eRko. 

SKM intenzívne 

pripravovalo pesničky na 

rôzne udalosti.  

Vznikli 3 formačné 

bunky: sv. Jána Apoštola, 

sv. Petra Apoštola a 

mládežnická sv. Filipa 

Apoštola.  

Miništranti vo farnosti v 

mnohých nácvikoch 

cvičili službu na 

liturgických oslávach.  

Zbor dospelých na čele s 

p. Renátou Sliackou sa 

intenzivne pripravoval a 

zebezpečil liturgické 

oslavy v kostoloch. 

Vzniklá nová Farská 

pastoračná rada, ktorá z 

obetavosťou v komisiách 

organizovalá rôzne 

podujatia vo farnosti. 

V tomto období mnohí 

farníci prichádzali na faru 

na brigádu. Všetkým za 

to patrí veľká vďaka. 

Farníci sú o všetkých 

podujatiach informovani 

vo farských novinách a 

na webovej stránke 

farnosti. 

Všetkým, ktorí sa angažujú v život farnosti, organizujú, upratujú, obetujú svoj čas, silu a podporujú 

finančne zo srdca hovorím - uprimné Pán Boh zaplať. farár 


