
 
 

 

 

 

Milí farníci a priatelia našej farnosti! 

Kostol v Sáse bol postavený v roku 1250 a každá generácia do neho vložila kúsok zo seba.  Je rad na 

nás. Určite sami vidíte, že náš kostol potrebuje opravy. Potrebné sú tiež opravy fary (exteriér nebol 

opravovaný od jej postavenia, to znamená asi 50 rokov). Na opravy nikdy nie je priaznivá finančná 

situácia, ale to neznamená, že nemáme nič robiť. Farská ekonomická rada sa po dlhých diskusiách 

rozhodla, že práce treba rozdeliť na etapy.  

Prvá etapa bude zahŕňať nasledujúce veci:  

V sakristii: 

1. elektroinštalácia – výmena káblov, nový elektrický rozvádzač (prispôsobený už k ďalším 

zmenám v elektroinštalácii v celom kostole) 

2. kúrenie  

3. okná 

4. stierky 

5. maľovanie 

6. výroba nových skríň 

7. nová podlaha (ktorá bude tiež vzorkou do budúcna pre podlahu v celom kostole)  

Pod chórom: 

Výroba spovednice. Integrálnou častou katolíckeho kostola je spovednica, ktorá je pre veriacich 

znakom pokánia a Božieho milosrdenstva, preto z tohto znaku sviatosti pokánia nemôžeme 

rezignovať. 

Na fare: 

Zateplenie strechy. Na vykurovanie tejto budovy ide obrovské množstvo paliva. V prvej etape je 

potrebné aspoň zateplenie strechy. 

 



 
 

 

Chceli by sme všetkých povzbudiť k ochote pridať ruku k dielu a podporiť rekonštrukciu v dome 

nášho Pána, ktorý si zaslúži byť pekným miestom a tiež rekonštrukciu na fare.  

Ako môžem pomôcť?  

1. Pošli ľubovoľnú sumu na účet SK78 0900 0000 0000 7162 9025 

2. Využi QR kód, ktorý je dole 

3. Popros blízkych a známych, aby si kúpili  krásnu pohľadnicu alebo magnetku nášho kostola – 

peniaze z takto zakúpených predmetov pôjdu na opravy. 

4. Dones podľa tvojej vôle a možností peniaze: 

a. pani Zuzana Bartková (ktorá tiež bude viesť celý ekonomický výkaz prvej etapy opráv) 

alebo pani Katarína Kučerová v Sáse 

b. pani Vlasta Kružliaková v Pliešovciach 

c. pani Margita Lopušníková na Bzovskej Lehôtke 

Každý darca obdrží príjmový pokladničný doklad a pravidelne bude vyhlasovaný v oznamoch ako 

darca. Ak nemáš z čoho dať, tak sa pomodli na tento úmysel, aby nám Pán Boh pomohol a požehnal. 

Zároveň bude za všetkých darcov pravidelne odslúžená sv. omša. 

Nakoľko v budúcnosti bude nutné vykonať aj rozsiahlejšiu rekonštrukciu kostola, sledujeme aj rôzne 

výzvy na finančnú podporu projektov, ktorú by sme mohli získať od štátu alebo samosprávy.  

Za všetky dary Vám už vopred vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.   

Tento list končíme slovami sv. Pavla apoštola z 2 Kor 9,7-8: 

„Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. A 

Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste 

mali hojne na každý dobrý skutok“ 

S úctou 

farár farnosti Sása a členovia Farskej ekonomickej rady. 

www.farasasa.sk 
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