
Zápis zo zasadania  

Farskej pastoračnej rady rím-kat. farnosti Sása 

zo dňa 3. júla 2015 - farský úrad 19.00 h 
 

Zúčastnení:  

Th.Lic. Adam Cyryl Gierasimczuk  (predseda) 

 

Peter Frnka (podpredseda)  

Juraj Paľov 

Veronika Cútová 

Alžbeta Kučerová 

Roman Popper  

Mária Pavlíková 

 

Oľga Tomašovičová 

Norbert Matejka 

Zuzana Bartková  

Katarína Sterculová 

 

 

Ospravedlnení:  

Ľudmila Pohorelcová  

Marta Ferjancová 

Ján Púpala  

Renáta Sliacka  

 

 

 

Za farskú ekonomickú radu sa zúčastnili: 

Vladimír Brodniansky 

 

PROGRAM 

 

Zasadanie farskej rady modlitbou otvoril pán farár. 

 

1. 30 minút pre farníkov 

Počas prvej polhodiny zasadania mali možnosť farníci predniesť svoje pripomienky, návrhy 

a žiadosti jednotlivým členom FPR alebo celej FPR. Túto možnosť využila jedna a farníčka, 

p. Anna Sopková s otázkami a návrhmi ohľadom finančného zabezpečenia rekonštrukcií 

kostola a fary. 

 

2. Zhodnotenie aktivít vo farnosti v uplynulom polroku 

V úvode prítomní zhodnotili aktivity, ktoré organizovala farnosť v uplynulom polroku, ich 

prípravu, priebeh a ich význam pre život vo farnosti. 

 

3. Naplánovania farských aktivít na druhý polrok 2015 

 

JÚL 

13. 7. – 18. 7.  eRko tábor  

 

AUGUST 

2.-7. august eRko tábor 

12. – 17. august – pešia púť Krupina – Staré Hory (A. Kučerová) 

29. august púť eRkárov do Košíc 

30. august – farské dožinky(P. Frnka) 

 

 

SEPTEMBER 

4. - 6. september  - brigáda na fare (organizačná komisia)    

15. september  -  odpust Bzovská Lehôtka s púťou zo Sásy, sv. len jedna vo farnosti o 11.00 

(O. Tomašovičová), procesia (J. Paľov + org. komisia) 



 

 

20. september –Pochod za život BA – (J. Paľov) 

28. september -  dožinky (A. Kučerová)  

V priebehu septembra – Mužský(R. Popper)/ Ženský(A. Kučerová) víkend – formačné 

stretnutie, duchovná obnova pre mládež 

Od 26. septembra – stretká eRka na fare 

OKTÓBER 

 

2.-3. október – víkend birmovanci 

16.-17. október – Duchovná obnova Bunky 

18. október – Otvorme spolu bibliu (M. pavlíková) 

Soboty v októbri – premietanie filmov, Pliešovce, kultúrny dom(R. Popper) 

 

NOVEMBER 

2. november – sviečka za nenarodené deti –eRko – (V. Cútová) 

15. november  - odpust sv. Kataríny Alexandrijskej každý prinesie občerstvenie pre seba a 

niekoho(organizačná komisia) 

28. november – stretnutie FPR na fare, 17:00 

 

 

DECEMBER 

6. december  - Mikuláš + otvorme spolu bibliu, (M. Pavlíková) 

 

Polovica decembra -  Vysielacia pobožnosť koledníkov Dobrej noviny  

26 december koledovanie Dobrej noviny  v Sáse  (A. Kučerová) 

26. december  - koncert v kostole – (zabezpečí p. Farár) 

25. december(Sása) a 26. september(Pliešovce)  - jasličková pobožnosť v omši(M. Pavlíková) 

 

 

JANUÁR 2015 

1. – 3. január – miništrantská chata (R. Popper) 

30. január - farský ples (M. pavlíková) 

 

 

4. Rôzne  

 

a. Pán farár a FER sa budú snažiť o sprehľadnenie tokov financií vo farnosti 

 

 

 

 

 

Zapísal : 

 

Juraj Paľov 

 

 


