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Sústredenie SKM sa konalo 

v pastoračnom centre na Stožku. 

Na začiatok by som chcela 

poďakovať Kristínke, ktorá celú 

akciu zorganizovala. Jurajovi, za 

perfektný typ miesta, kde sa 

konalo sústredenie SKM.  Ďalej 

pánovi farárovi Vladimírovi 

Slovákovi, ktorý nás veľmi 

srdečne privítal. Nášmu pánovi 

farárovi, ktorý nás prišiel po-

zrieť a strávil s nami nejaký ten 

čas. Veľká vďaka patrí Betke, 

ktorá sa aktívne zapojila do or-

ganizovania programu sústrede-

nia a všetkým, ktorí sa zapojili 

a neostali pasívnymi :D  

Ráno 20-teho augusta sme 

vstávali pomerne skoro na to, že 

boli prázdniny. Museli sme 

stihnúť autobus a ešte pred tým 

naložiť batožinu Peťovi do auta, 

ktorý nám takto uľahčil cestu. 

Pár desiatok minút v autobuse, 

pár prestupov a boli sme tam . 

Takmer na najvyššom mieste 

dediny sa týčia pastoračné cen-

trum, fara a kostol, akoby ju 

strážili. ...Pán farár zo Stožku 

nás už čakal na priedomí pasto-

račného centra, srdečne nás 

privítal a ubytoval. Vybalili sme 

sa, Kristínka nám rozdala malé 

prekvapenia, dievčatá navarili 

skvelý obed a hneď sme sa pu-

stili do skúšania dvoch nových 

piesní. Aby si naše hlasivky aj 

oddýchli od spevu, zahrali sme 

si KVÍZ 5 PROTI 5, v ktorom 

boli otázky z histórie našej far-

nosti, náboženstva, hudby 

a SKM. Vešpery, ktoré viedol 

Roman boli bodkou tohto 

náročného, ale krásneho dňa. 

Následne sme už len pozreli film 

„Zrodenie šampióna“ a išli spať. 

Ráno  po prebudení nás čakali 

na stole raňajky, krabia 

nátierka. Recept si môžete 

vypýtať od Veroniky. Po 

raňajkách sa objavila vysmia-

ta Kristínka s gitarou a začal 

sa nácvik. Trochu nás 

potrápila skúšaním piesní 

Santa Maria, Zaufaj a Jesus 

Christ you are my life, ktoré 

ste mohli počuť na 

Mládežníckej sv.omši.  Po 

obede, do prípravy ktorého sa 

každý z nás zapojil sme už 

čakali nášho pána farára zo 

Sásy. 

Spytovanie svedomia. 

Spoveď. Svätá omša. Kázeň 

každého z nás zaujala. A jej 

hlavná myšlienka? Nemáme 

robiť všetko pre seba, ale aj 

pre iných!!! Pán farár  si 

s nami zahral hru Activity, 

v ktorej s trochou šťastia 

dievčatá porazili chlapcov. 

A potom opekačka, obľúbená 

hra Twister, a premietanie 

filmov na plátne. 

Na ďalší deň, v stredu, sa nám 

prebúdzalo ťažšie, ale Kikine 

činely urobili svoje a rannú 

sv.omšu sme stihli. Chlapci 

miništrovali a Veronika 

prečítala čítanie. Hrali sme 

hru s názvom Šarády, keď 

naše nosy zacítili vôňu hu-

riek, ktoré nám poslala Vlad-

kova mamina a upiekla nám 

ich jedna ochotná rodina zo 

Stožku. 

A nasledovalo balenie, upra-

tovanie a odchod zo Stožku, 

aj keď veľmi sa nám nechcelo 

odchádzať.... 

Katka 
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Katarínske zvestiKatarínske zvesti  
9(15)/2012 

Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

hlas našej farnosti 

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 

S 
viatok Poďakovania za úrodu zeme nám pripomína, že Bohu 

záleží na celom našom živote, nielen na jeho časti.  

To , že každodenný život nie je oddelený od toho duchovného, 

to nám naznačuje už Otčenáš a prosba CHLIEB NÁŠ 

KAŽDODENNÝ DAJ NÁM DNES. Boh hovorí nielen o duchovných 

veciach, ale zaujíma Ho aj náš žalúdok.  

  Keď Boh Abrahámovi a jeho potomkom sľúbil krajinu, myslel aj na to, 

aby mali z čoho žiť. Dal im krajinu, kde sú síce z nášho pohľadu vysoké 

teploty a málo vlahy, ale je tam ozaj úrodná zem. Možno bolo pre nich 

potrebnej viac námahy, aby sa tam niečo dopestovalo, ale zato v Izraeli 

stále môžu zbierať úrodu dva razy ročne!  Zem a jedlo z nej boli pre Boží 

ľud dobrým dôvodom na vďačnosť. Úprimnú vďačnosť, lebo od jedla je 

závislý každý ľudský život. To najlepšie z prvotín úrody mali všetci 

doniesť      do chrámu – bolo to gesto; prejav toho, že všetko, čo majú, 

pochádza od Boha a aj cez prácu   a námahu, ktorú vynaložili oni sami, 

prvoradá vďaka patrí práve Jemu.   

Je škoda, že my takúto hlbokú vďačnosť už takmer nepoznáme; 

neuvedomujeme si, že stále máme na ňu dosť dôvodov.Prepojenosť so 

zemou sa stráca...      pokračovanie na www.farasasa.sk 

V nedeľu 23. septembra o 

9.45 poďakujeme Bohu za 

dary zeme, ktorými nás 

obdarúva. Budú to naše 

farské 

DOŽINKY 2012 

Sprievod začneme pod kopcom, na ktorom stojí kostol, na ulici Trúchleho-Sytnianskeho. Pozývame všetkých, aby ste 

sa tam zhromaždili. V slávnostnom sprievode prejdeme do kostola na sv. omšu. 

Obliečte sa do krojov. Doneste dary zeme na túto procesiu. Z týchto darov, ak budete vediet, pripravte nejaké vence, 

obrazy, sošky atď. Zvyšok darov určíme pre kňazský seminár v Badíne. Po sv. omši pred kostolom bude skromné 

pohostenie. 
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...aj v tomto roku sme mali možnosť, vďaka nášmu vdpf. 

A.C.Gierasimczukovi ísť z našej Farnosti Sása na púť do Poľska a tak 

aspoň na chvíľu urobiť niečo pre svoju dušu – nájsť pokoj   pro-

stredníctvom pútnických miest a načerpať novú silu a energiu pre náš 

každodenný život. Nájsť si viac času na modlitbu, či meditáciu – ktorú 

doma pri našich povinnostiach často krát zanedbávame....  

Ako som túto púť vnímala ja? Po pravde povedané, aj keď som bola na 

túto púť prihlásená a väčšiu časť peňazí som mala zaplatenú, i napriek 

tomu boli v mojom vnútri srdca nepokoje, či ísť, alebo neísť na púť. Či 

nebude lepšie, ak by som predsa len ostala doma. Pred odchodom na 

púť som spala iba jednu hodinu / odchod autobusu bol v piatok 31.aug. 

o 7.30hod zo Sásy /  , a moje osobné veci som si balila až v piatok ráno 

po 6 hod..... Nie a nie sa nasmerovať na púť... Nakoniec som sa predsa 

len prinútila, a išla som... Keď som videla v buse známe tváre z púte z 

pred roka – veľmi som sa potešila.... V rýchlosti  sme sa z vítali 

a povedali si, čo máme nové. Potom sme sa oddali ceste a hukotu mo-

tora autobusa....Cesta bola v pohode....   

Naša prvá za-

stávka: DUKLA 

kostol zasvätený Jánovi 

z Dukly, kde sme mali 

sv.omšu, ktorú nám slúžil 

náš p.farár ACG. Omša 

prebehla normálne, na kon-

ci sv.prijímania Monika 

Akurátna / zo združ. Totus 

Tuus /  na husliach zahrala 

chválovú pieseň : Chváliť Pána chcem, On Sväté meno má,                                    

Chváliť Pána chcem, On život dáva nám. – mala som pocit, že som 

niekde inde a nie v kostole. Normálne ma to v myšlienkach zo zi-

momriavkami na tele unieslo kdesi ďaleko, aj napriek tomu , že som sa 

pridala k spievaniu, nakoľko som pieseň poznala... Po sv. omši sme si 

uctili relikviu pozostatkov Jána z Dukly , pozreli sme okolie kostola 

a pokračovali sme v ceste. Dukla ma veľmi neoslovila, skôr povedané, 

že ma nudila, ale neriešila som to...  

Ďalšia zastávka: TUCHÓW 

Kostol, do ktorého sme sa museli do-

stať po prejdení zopár schodov, som 

najprv veľmi neobzerala, lebo som 

cítila potrebu iba si sadnúť do lavice 

a vnímať ten neobyčajný „kostolový“ 

pocit. Vôbec som nemala chuť sa mo-

dliť, chcelo sa mi iba sedieť v lavici 

a pozerať sa na oltár a na obraz , ktorý 

bol nad oltárom.  /Ale keď si tak spät-

ne na to spomínam, vôbec si neviem 

vyjasniť, či tam bol nejaký obraz /  

Ani neviem prečo, naraz som mala tvár vo svojich dlaniach - tak, aby 

som mohla samozrejme dýchať – srdce a dýchanie sa mi zrýchlilo 

a mysľou mi 

prechádzali modlitby 

na rôzne úmysly. Oči 

som mala stále zavreté 

a nechala som svoje 

telo v pokoji, nech sa 

deje, čo sa má diať. 

Modlitby stále a stále 

išli a ja som ich všetky 

zrozumiteľne vnímala, 

ale pritom som 

z modlitebnej knižky 

nič nečítala, a v mojom srdci som cítila silný pocit, ktorý nedokážem 

opísať. Neviem ako dlho sa to so mnou dialo, ale naraz to samé od seba 

prestalo. Jemne som zmenila polohu hlavy a čo ma napadlo bolo, že: 

„sranda, znovu mi rozprávalo srdce modlitbou“ . Ako sa mi upokojili 

myšlienky, začali mi bez dôvodne tiecť slzy. Pri mojom vnútornom 

rozpoložení som bola vyrušená jednou osobou, tak že to prestalo. Uro-

bila som si zopár fotiek vo vnútri kostola a aj jeho okolia, a od fotila 

som si ešte pohyblivý betlehem, ktorý sa mi svojou farebnosťou 

a netradičnosťou úžasne páčil a vrátila som sa naspäť do autobusu. Len 

čo sa autobus  pohol, Monika A. sa začala modliť korunku BM, ktoré 

spojila s citátmi z Denníčka  sv. Faustínky. Slzy, ktoré mi tiekli počas 

celej korunky sa mi nedali zastaviť, a moje vnútro sa upokojilo, až keď 

skončila celá modlitba. Na slzy som nemala najmenší dôvod, veď som 

sa cítila perfektne. Ešte, že som sedela vzadu autobusu, lebo by som sa 

určite trápne cítila, keby ma ľudia videli... Po korunke nasledovala 

modlitba : zasvätenie sa Panne Márií. Táto modlitba sa ma veľmi  do-

tkla. To som musela ísť až do Poľska, aby som pochopila, že v nebi 

mám okrem Ježiša, aj Nebeskú Maminu??!!  Áno, som si toho úplne 

vedomá, že môj vzťah k Nebeskej Mamine nie je správny. Mala by 

som s tým niečo robiť, byť dôslednejšia a vernejšia, veď pritom dobre 

viem, že Ona mi môže veľa vecí u svojho Syna vyprosiť, že nás má 

veľmi rada, aj keď sme takí, akí sme, ale predsa sme jej deťmi. Ó moja 

milovaná Mamina, som si toho vedomá, že mám čo doháňať v mojom 

vzťahu ku Tebe. Daj mi silu, aby sa v tomto polepšila, lebo viem, že 

svojou tvrdohlavou lenivosťou škodím 

iba sebe. A Ty ma predsa stále voláš, 

a ja to neviem prijať – alebo ne-

chcem??? Aj by som chcela, ale moja 

pohodlnosť ma drží v hrsti....  

Ďalšia zastávka: PROSZÓWKI 

- miesto, kde sme boli ubytovaní, tak 

ako minulý rok. Samozrejme využila 

som plavecký bazén a aj saunu – veď 

vodu zbožňujem.... 

- po osviežení a relaxe tela vo vode bola večera a menšia zábava pri 

speve... /po niektorí sme išli spať až po pol noci / 

Ráno boli raňajky a pokračovanie v ceste... 

Nasledovali : LAGIEW-

NIKY 

sem som sa veľmi tešila, 

lebo mi toto miesto vždy 

pripomenie krásny záži-

tok, ktorý som prežila 

minulý rok...  miesto, 

odkiaľ prichadza po-

koj... ...sv.omšu sme 

mali v kostole, ktorý bol 

postavený , ako aj kláštor z červených tehál. Celé to prostredie na mňa 

veľmi dobre pôsobilo a vôbec mi 

neprekážalo, že poprchávalo.... 

...na sv.omši sa ma dotkla prosba, 

ktorú povedala jedna naša 

farníčka. Citujem : „Prosím za 

obrátenie a duchovnú obnovu 

obyvateľov Farnosti Sása“ – je to 

myšlienka na zamyslenie...  To, že 

veľa ľudí v našej Farnosti duchov-

ne blúdi a nevedia si nájsť svoje miesto na zemi, si často krát ani neu-

vedomujeme, lebo - hlavne nám - je určitým spôsobom dobre. Máme 

zmysel života i napriek tomu, že nie vždy sa nám darí ; svojich pria-

teľov okolo seba, ktorí nás podržia, keď nám je ťažko ; a druhí nás 

často krát ani nezaujímajú...  Ale prečo je to tak?! .... 

Podľa programu nasleduje: KRAKOW – NÁMESTIE , HRAD WA-

WEL Každý si mohol urobiť program ako uznal za vhodné.... Na toto 

miesto tiež nikdy nezabudnem... 

Poslednou zastávkou našej púte bola: CENSTOCHOWA – JASNA 

GORA....     pokračovanie o 2. týždne  

Z.T. 

29. septembra o 10.00 v kostole v Sáse bude Deň chorých pre 

celú farnosť  s pomazaním chorých. Priveďte na túto sv. omšu 

zvlášť takých farníkov, ktorí celý rok kvôli zdraviu nemôžu prísť 

do kostola. V sakristii nahlasujte tých, pre ktorých bude 

potrebná doprava do kostola. 

22. septembra od 9.00 bude brigáda mužov na fare pri dreve. 

Veľmi Vás prosíme o početnú účasť na tejto brigáde. 
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...aj v tomto roku sme mali možnosť, vďaka nášmu vdpf. 

A.C.Gierasimczukovi ísť z našej Farnosti Sása na púť do Poľska a tak 

aspoň na chvíľu urobiť niečo pre svoju dušu – nájsť pokoj   pro-

stredníctvom pútnických miest a načerpať novú silu a energiu pre náš 

každodenný život. Nájsť si viac času na modlitbu, či meditáciu – ktorú 

doma pri našich povinnostiach často krát zanedbávame....  

Ako som túto púť vnímala ja? Po pravde povedané, aj keď som bola na 

túto púť prihlásená a väčšiu časť peňazí som mala zaplatenú, i napriek 

tomu boli v mojom vnútri srdca nepokoje, či ísť, alebo neísť na púť. Či 

nebude lepšie, ak by som predsa len ostala doma. Pred odchodom na 

púť som spala iba jednu hodinu / odchod autobusu bol v piatok 31.aug. 

o 7.30hod zo Sásy /  , a moje osobné veci som si balila až v piatok ráno 

po 6 hod..... Nie a nie sa nasmerovať na púť... Nakoniec som sa predsa 

len prinútila, a išla som... Keď som videla v buse známe tváre z púte z 

pred roka – veľmi som sa potešila.... V rýchlosti  sme sa z vítali 

a povedali si, čo máme nové. Potom sme sa oddali ceste a hukotu mo-

tora autobusa....Cesta bola v pohode....   

Naša prvá za-

stávka: DUKLA 

kostol zasvätený Jánovi 

z Dukly, kde sme mali 

sv.omšu, ktorú nám slúžil 

náš p.farár ACG. Omša 

prebehla normálne, na kon-

ci sv.prijímania Monika 

Akurátna / zo združ. Totus 

Tuus /  na husliach zahrala 

chválovú pieseň : Chváliť Pána chcem, On Sväté meno má,                                    

Chváliť Pána chcem, On život dáva nám. – mala som pocit, že som 

niekde inde a nie v kostole. Normálne ma to v myšlienkach zo zi-

momriavkami na tele unieslo kdesi ďaleko, aj napriek tomu , že som sa 

pridala k spievaniu, nakoľko som pieseň poznala... Po sv. omši sme si 

uctili relikviu pozostatkov Jána z Dukly , pozreli sme okolie kostola 

a pokračovali sme v ceste. Dukla ma veľmi neoslovila, skôr povedané, 

že ma nudila, ale neriešila som to...  

Ďalšia zastávka: TUCHÓW 

Kostol, do ktorého sme sa museli do-

stať po prejdení zopár schodov, som 

najprv veľmi neobzerala, lebo som 

cítila potrebu iba si sadnúť do lavice 

a vnímať ten neobyčajný „kostolový“ 

pocit. Vôbec som nemala chuť sa mo-

dliť, chcelo sa mi iba sedieť v lavici 

a pozerať sa na oltár a na obraz , ktorý 

bol nad oltárom.  /Ale keď si tak spät-

ne na to spomínam, vôbec si neviem 

vyjasniť, či tam bol nejaký obraz /  

Ani neviem prečo, naraz som mala tvár vo svojich dlaniach - tak, aby 

som mohla samozrejme dýchať – srdce a dýchanie sa mi zrýchlilo 

a mysľou mi 

prechádzali modlitby 

na rôzne úmysly. Oči 

som mala stále zavreté 

a nechala som svoje 

telo v pokoji, nech sa 

deje, čo sa má diať. 

Modlitby stále a stále 

išli a ja som ich všetky 

zrozumiteľne vnímala, 

ale pritom som 

z modlitebnej knižky 

nič nečítala, a v mojom srdci som cítila silný pocit, ktorý nedokážem 

opísať. Neviem ako dlho sa to so mnou dialo, ale naraz to samé od seba 

prestalo. Jemne som zmenila polohu hlavy a čo ma napadlo bolo, že: 

„sranda, znovu mi rozprávalo srdce modlitbou“ . Ako sa mi upokojili 

myšlienky, začali mi bez dôvodne tiecť slzy. Pri mojom vnútornom 

rozpoložení som bola vyrušená jednou osobou, tak že to prestalo. Uro-

bila som si zopár fotiek vo vnútri kostola a aj jeho okolia, a od fotila 

som si ešte pohyblivý betlehem, ktorý sa mi svojou farebnosťou 

a netradičnosťou úžasne páčil a vrátila som sa naspäť do autobusu. Len 

čo sa autobus  pohol, Monika A. sa začala modliť korunku BM, ktoré 

spojila s citátmi z Denníčka  sv. Faustínky. Slzy, ktoré mi tiekli počas 

celej korunky sa mi nedali zastaviť, a moje vnútro sa upokojilo, až keď 

skončila celá modlitba. Na slzy som nemala najmenší dôvod, veď som 

sa cítila perfektne. Ešte, že som sedela vzadu autobusu, lebo by som sa 

určite trápne cítila, keby ma ľudia videli... Po korunke nasledovala 

modlitba : zasvätenie sa Panne Márií. Táto modlitba sa ma veľmi  do-

tkla. To som musela ísť až do Poľska, aby som pochopila, že v nebi 

mám okrem Ježiša, aj Nebeskú Maminu??!!  Áno, som si toho úplne 

vedomá, že môj vzťah k Nebeskej Mamine nie je správny. Mala by 

som s tým niečo robiť, byť dôslednejšia a vernejšia, veď pritom dobre 

viem, že Ona mi môže veľa vecí u svojho Syna vyprosiť, že nás má 

veľmi rada, aj keď sme takí, akí sme, ale predsa sme jej deťmi. Ó moja 

milovaná Mamina, som si toho vedomá, že mám čo doháňať v mojom 

vzťahu ku Tebe. Daj mi silu, aby sa v tomto polepšila, lebo viem, že 

svojou tvrdohlavou lenivosťou škodím 

iba sebe. A Ty ma predsa stále voláš, 

a ja to neviem prijať – alebo ne-

chcem??? Aj by som chcela, ale moja 

pohodlnosť ma drží v hrsti....  

Ďalšia zastávka: PROSZÓWKI 

- miesto, kde sme boli ubytovaní, tak 

ako minulý rok. Samozrejme využila 

som plavecký bazén a aj saunu – veď 

vodu zbožňujem.... 

- po osviežení a relaxe tela vo vode bola večera a menšia zábava pri 

speve... /po niektorí sme išli spať až po pol noci / 

Ráno boli raňajky a pokračovanie v ceste... 

Nasledovali : LAGIEW-

NIKY 

sem som sa veľmi tešila, 

lebo mi toto miesto vždy 

pripomenie krásny záži-

tok, ktorý som prežila 

minulý rok...  miesto, 

odkiaľ prichadza po-

koj... ...sv.omšu sme 

mali v kostole, ktorý bol 

postavený , ako aj kláštor z červených tehál. Celé to prostredie na mňa 

veľmi dobre pôsobilo a vôbec mi 

neprekážalo, že poprchávalo.... 

...na sv.omši sa ma dotkla prosba, 

ktorú povedala jedna naša 

farníčka. Citujem : „Prosím za 

obrátenie a duchovnú obnovu 

obyvateľov Farnosti Sása“ – je to 

myšlienka na zamyslenie...  To, že 

veľa ľudí v našej Farnosti duchov-

ne blúdi a nevedia si nájsť svoje miesto na zemi, si často krát ani neu-

vedomujeme, lebo - hlavne nám - je určitým spôsobom dobre. Máme 

zmysel života i napriek tomu, že nie vždy sa nám darí ; svojich pria-

teľov okolo seba, ktorí nás podržia, keď nám je ťažko ; a druhí nás 

často krát ani nezaujímajú...  Ale prečo je to tak?! .... 

Podľa programu nasleduje: KRAKOW – NÁMESTIE , HRAD WA-

WEL Každý si mohol urobiť program ako uznal za vhodné.... Na toto 

miesto tiež nikdy nezabudnem... 

Poslednou zastávkou našej púte bola: CENSTOCHOWA – JASNA 

GORA....     pokračovanie o 2. týždne  

Z.T. 

29. septembra o 10.00 v kostole v Sáse bude Deň chorých pre 

celú farnosť  s pomazaním chorých. Priveďte na túto sv. omšu 

zvlášť takých farníkov, ktorí celý rok kvôli zdraviu nemôžu prísť 

do kostola. V sakristii nahlasujte tých, pre ktorých bude 

potrebná doprava do kostola. 

12. októbra o 19.00 v kostole v Sáse bude stretnutie - lektorov - 

všetkých, ktorí čítajú v kostole čítania a prosby (z celej farnosti).  

Prosíme o prítomnosť. 

sv. Faustina: 

 Raz som veľmi túžila pristúpiť 

k sv. prijímaniu, ale mala som isté 

pochybnosti a nepristúpila som. 

Strašne som preto trpela. Mala som 

pocit, že mi srdce pukne od bolesti. 

Pohrúžila som sa do práce plná hor 

kosti v srdci.  

  

 Odrazu stál pri mne Ježiš. 

Povedal: „Dcéra moja, nevynechávaj 

sv. prijímanie. Iba vtedy, keď vieš 

dobre, že si ťažko zhrešila. Okrem 

toho nech ťa nič neodradí, žiadne 

pochybnosti, od toho, aby si sa spoji

la so mnou v mojom tajomstve 

lásky. Tvoje malé chyby sa stratia v 

mojej láske ako steblo slamy vho

dené ho veľkého ohňa. Pamätaj, že 

mi spôsobuješ veľký smútok, keď ma 

opúšťaš vo sv. prijímaní." 


