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DOBRÁ NOVINA – 30. december 2012 PLIEŠOVCE 

Od roku 1994 sa každoročne koná celoslovenská akcia eRka 

- pod názvom Dobrá Novina, kde deti - koledovníci chodia 

ohlasovať Narodenie Spasiteľa do každej rodiny, ktorá 

svojim zapísaním sa prejavila záujem o Dobrú Novinu a tak 

prispieva s peniazmi na podporu detí v Afrike.  Tento rok je 

to už 18 ročník.  

Niekto si povie: „Načo podporovať deti v Afrike, veď na 

Slovensku sú tiež deti, ktoré potrebujú pomoc“ . Áno, do 

určitej miery je to pravda, ale peniaze, ktoré sa vďaka Do-

brej Novine vyzbierajú, pomáhajú deťom, ktoré sú omnoho 

horšie na tom, ako sú deti na Slovensku. Deti dostanú aspoň 

akú-takú šancu pre lepší život. Ani jedno slovenské dieťa by 

netúžilo žiť v takých strašných podmienkach, ako žijú deti 

v Afrike. A preto sa netreba obracať chrbtom, treba sa obe-

tovať a podporovať takých, ktorí si sami pomôcť nevedia... 

Dobrá Novina funguje aj v našej farnosti Sása. Ja sa 

zúčastňujem koledovania v obci Pliešovce /aj keď 

v Pliešovciach nebývam/, kde DN má na starosti  Katarína 

Šályová. Na pomoc koledovaniu prišli deti, ktoré bývajú 

v Pliešovciach a niektoré chodia aj do detského zboru Lu-

pienok zo srdiečka. Tento rok sa koledovania v Pliešovciach 

zúčastnili: Žofka, Mária, Šimon a Samuel Cútovci; Katka, 

Beáta, Sofia a Kristián Šályovci; Erika Valentíková; Zuzana 

T.; Samuel Filipovský a Sára Wittgruberová. Naše stretnutie 

koledovníkov bolo v nedeľu /30.dec.2012/ po rannej sv. 

omši v Plieš., odkiaľ sme sa vybrali do rodín, ktoré sa 

zapísali a túžobne nás očakávali. Náš program sme sa snažili 

v každej rodine spestriť pesničkami, ktoré boli do-

prevádzané nielen gitarou, ale aj tamburínou, trianglom a 

„bubnom“ – presný názov neviem. Bolo to zlaté, keď 

v každej rodine malo bubnové nástroje v rukách iné dieťa 

a tak sústredene sa snažilo do rytmu hrať.... a keď im to 

nešlo, tak my, dospelé osoby, sme im pomáhali buď klep-

kaním nohou, alebo kývaním hlavou , alebo inak... Bolo to 

milé a mne sa to veľmi páčilo. Rodiny, ktoré nás prijali do 

svojich príbytkov, pozorne deti počúvali keď recitovali svoj 

naučený text, ale aj keď spievali a bubnovali. Bolo vidieť na 

ich tvári, že sme im urobili takú radosť, že niektorí mali aj 

slzy v očiach. Čo mňa osobne dojalo, bolo to, že v jednej 

rodine, nás po našom programe poprosila jedna staršia pani 

o to, aby sme zaspievali aspoň jednu slohu pesničky : Tichá 

noc. Samozrejme, nerobilo nám to problém a zaspievali sme 

dve slohy . Lenže tá atmosféra, aká bola počas spievania 

tejto pesničky, ktorú sme spievali s takým citom, že mňa 

osobne to dojalo tak, že som mala problém tú pieseň od-

spievať. Prišlo mi na rozum, že ako málo stačí na to, aby 

sme sa navzájom na srdiečku potešili a urobili si radosť. 

A o tom je aj DN. Navzájom sa potešiť, povzbudiť 

a nezabúdať aj na tých, ktorí sú na tom o mnoho horšie ako 

my. Nie je dôležité byť na výslní a slávni v televízií, ale 

dôležité je to, aby sme boli ľudskí – s otvoreným srdcom pre 

druhých a za všetko, čo máme, Bohu ďakovali, kým máme 

ešte tú príležitosť... Rodiny, ktoré nás prijali, mali pre nás 

pripravené nielen otvorené srdce, peňaženky, ale aj pohoste-

nie, ktoré nám v každej rodine dobre padlo. A preto by som 

chcela prejaviť veľkú vďaku rodinám, v ktorých sme boli 

srdečne prijatí: rodina Sýkorová – p.starosta v Pliešovciach, 

p.evanj.farárka Katarína Kmecová, rodina Bartková, rodina 

Macková + jej dve rodiny, rodina Cúttová – Filipovská, 

rodina Dušana Cúta, rodina Chobodová, rodina No-

havičková, rodina Parobková, rodina Pohorelcová, rodina 

Michalovská, rodina Valentíková, rodina Holeková, rodina 

Kirschnerová, rodina Ľuptáková, rodina Kružliaková. Boli 

aj rodiny, ktoré nám prispeli i napriek tomu, že sme neboli 

u nich a to: rodina Šepetková, pani Emília S. Vyzbieralo sa 

180 eur. Pán Boh zaplať. Všetkým, ktorí akokoľvek prispeli 

k Dobrej Novine – či už  finančne, modlitbou, alebo ochotou 

obetovať svoj voľný čas a išli koledovať, patrí úprimne Pán 

Boh zaplať. Dúfame, že na budúci rok sa pridajú do DN 

viaceré rodiny, ktoré by boli ochotné aspoň malou do-

brovoľnou čiastkou prispieť deťom v Afrike, kde vyko-

ledované financie idú na projekty, ako napr. buď na ich 

vzdelávanie, na nemocnicu, alebo aj na výstavku 

vodovodného zdroja, atd. Veď stačí tak málo: zapísať sa, 

prijať koledníkov a podporiť... Ale ak by niekto mal záujem 

pridať sa ku koledovníkom DN, nie je žiadny problém. Bu-

deme sa iba tešiť – každý je vítaný! 

A preto chcem popriať všetkým to, čo sme priali v každej 

rodine pred našim odchodom: Dobre sa tu mávajte. 

S Pánom Bohom bývajte. Všetci tuná domáci, naši drahí 

rodáci. Nech Vás Boh požehná, dá Vám hojnosť Spasenia.                                                                                                                                    

Z.T. 

Výsledky 18.ročníka  D o b r e j   n o v i n y vo farnosti Sása: Pliešovce 17 rodín 180 €; 

Bzovská Lehôtka 17 rodín 156,80 €;    

Sása 32 rodín 351,50 € . Spolu 66 rodín 688,30 €. V Sáse a v Bzovskej Lehôtke ko-

ledovali dve skupinky koledníkov (16 detí) V Pliešovciach koledovala jedna skupinka 

(11 detí). Všetkým koledníkom a tým, ktorí nás prijali ĎAKUJEME!  

2 % pre Združenie Totus Tuus. Podrobnosti na www.totustuus.sk Ďakujeme za podporu! 

Na www.farasasa.sk nájdete 

reláciu z Radia Lumen, v 

ktorej sa zučastnili eRkari z 

našej farnosti. 
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Katarínske zvestiKatarínske zvesti  
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Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

hlas našej farnosti 

Strácajú sa zo života dve kúzelné 

slová 

Keď som bola malá a niečo som chce-

la, či dostala počula som od rodičov   

slová :..čo máš povedať?...Boli to dve 

kúzelné slová  prosím  a  ďakujem. 

Tieto  dve kúzelné slová mi zostali 

v srdci, ako spomienka na splnené 

priania a dary  z detstva a na rodičov, 

ktorí ma s láskou vychovali. Tak isto 

som vychovávala ja svoje deti 

a snažila sa ovplyvňovať výchovu 

svojich vnúčat. Za posledné roky evi-

dujem okolo seba ľudí, ktorí tieto 

kúzelné slová nepoužívajú. Všetko 

dobro prijímajú ako samozrejmú  vec, 

dokonca sa stáva že  dobré skutky 

často aj kritizujú , tak načo poďa-

kovať. Slovo prosím sa zamieňa za 

slová ...daj, kúp ,mohol by si, vybav 

veď máš známosti alebo za slovo ja to 

chcem, alebo  mlčaním. Takto sa ča-

sto chovajú aj ich deti a vnúčatá. 

Strácajú sa kúzelné slová  prosím  a 

ďakujem – tak  vzácne slová vyja-

drujúce vďačnosť a pokoru z nášho 

bežného života škoda, že aj zo života 

kresťanov. Pýtam sa preto, ako chce-

me použiť tieto dve kúzelné slová 

s láskou a pokorou vo vzťahu k Bohu, 

keď ich nepoužívame vo vzťahu 

k svojim blízkym, priateľom 

a ľuďom ,ktorí nám neraz preukazujú 

veľa dobra? Pripomeňme si  slová „... 

čokoľvek ste urobili mojim maličkým 

– mne ste urobili .... Nezabúdajme, že 

Božie dary  sú omnoho,omnoho  

vzácnejšie ako tie naše, tak tie dve 

kúzelné slová  by sme mali  s vrúcnou 

láskou a bázňou  k Bohu používať  

denne v tomto hektickom čase  omno-

ho častejšie. Len tak sa nám vryjú do 

srdca a nebudeme mať problém 

s pokorou poprosiť a s láskou poďa-

kovať a ako bonus by občas ne-

zaškodilo  z vďačnosti aj láskavé, 

spontánne  objatie.                St. 

Žiada, aby si každý deň zomieral 

hriechu. Svätý Vincent poznal 

veľmi dobre tieto evanjeliové 

príkazy. Počúvaj, čo hovorí: 

"Kristus povedal: Kto chce ísť za 

mnou, nech zaprie sám seba a 

vezme každodenne svoj kríž. A 

svätý Pavol zas v tomto zmysle 

dodáva: Ak žijete podľa tela, 

zomriete, ale ak duchom 

umŕtvujete skutky tela, budete žiť. 

Nech sa teda každý usiluje 

vytrvale zapierať svoju vôľu a 

vlastný úsudok a všetky svoje 

zmysly."  

 

Nemusíš vyhľadávať mimoriadne 

umŕtvovanie. Nech je však 

umŕtvovanie súčasťou tvojho 

každodenného života. To je 

bezpodmienečne potrebný 

prostriedok na dosiahnutie tvojho 

cieľa. Umŕtvovanie ťa urobí 

schopným aj zomrieť za Krista.  

 

Svätý Vincent ti navrhuje viacero 

prostriedkov vhodných aj pre 

súčasné pomery: 

Verne plň svoje stavovské 

povinnosti. Im daj prednosť pred 

tým, čo ti je príjemnejšie; 

Pracuj vytrvalo ako služobník; 

Buď skromný pokiaľ ide o 

materiálne dobrá, napr. odev, 

peniaze, zariadenie izby, v ktorej 

obývaš; 

Ráno vstávaj ochotne v určený 

čas, aby si mohol chváliť Boha a 

povzbudiť spolubratov zapojením 

sa do spoločnej modlitby s nimi; 

Len zriedka žiadaj dajaké 

privilégiá alebo uvoľnenie spod 

zachovávania predpisov 

spoločnosti; 

Chráň sa kritiky a výrazov, ktoré 

sú príčinou roztržiek; 

Vyhľadávaj spoločenstvo tak s 

tými, ktorí sú ti nepríjemní, ako aj 

s tými, ktorí sú ti príjemní; 

Buď mierny v pití a jedení. Chráň 

sa nespokojnosti a nešomri na 

stravu ani na nápoje; 

Mierni sa a buď kritický v 

sledovaní televízie, rádia, filmov 

alebo iných médií. 
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MiniChata 

V dňoch 2. a 3. januára 2013 sa uskutočnila minštrantská chata na chate rodiny Frčkovcov, 

ktorým ďakujeme za poskytnutie priestorov pre uskutočnenie tejto udalosti. Cieľom chaty 

bolo lepšie sa navzájom spoznať, upevneniť kolektív miništrantov z celej fanosti, ale tak-

tiež mal tento pobyt aj naučný význam. Miništranti si užili aj malé dobrodružstvo pri 

nočnej hre, kde nám "neznámy zlodej"(M.Popper) ukradol desiatu na štvrtok. Všetko dobre 

dopadlo a zlodeja sme chytili. Na štvrtkový obed nám pani Lopušníková navarila veľmi 

chutný guľáš a mohli sme upratovať. Po vykonaní posledných úprav sme sa spoločne odfo-

tili a vyrazili domov.  R.P. 

SÁSA. Zažiť atmosféru 

Živého Betlehemu a pre-

niesť sa niekam, niekam 

do sveta ako v rozprávke 

mohli všetci, ktorí 

navštívili betlehemskú 

dedinu vo farnosti Sása 

počas vianočných sviat-

kov. 

Prvý Živý Betlehem pri-

pravil František z Assisi v 

jaskyni v talianskom 

Grecciu a niečo podobné 

sa podarilo zorganizovať 

Farskej rade vo farnosti 

Sása. 

Po dlhých prípravách stála 

pri rímskokatolíckom 

kostole maštaľ pozbíjaná 

z dreva, v jasliach Ježiško 

a vedľa jaslí Mária a Jo-

zef. Najmenší mali 

najväčšiu radosť z koňa, 

kravy, kozy a ovce. Bi-

blický príbeh prerozpráva-

li v programe, ktorý 

spevom sprevádzala saská 

katolícka mládež. Ježiško-

vi sa poklonili traja králi a 

vystúpili aj deti s básňami 

a vinšmi. Každý si mohol 

so ženským spevokolom 

zaspievať známe koledy a 

pre tých, ktorým bola 

zima pripravili na zahria-

tie punč a čaj.   

http://zvolen.sme.sk/

c/6650021/v-sase-mali-

zivy-betlehem.html 

OZNAMY 

Lektorská služba  na rok 2013 Kostol Božieho milosrden-

stva v Pliešovciach:  

 3.2.2013    -Sopková                        3.3.2013    -Cútová V.  

10.2.2013   - Kuzma                        10.3.2013   - Pohorelcová 

17.2.2013   - Pohorelcová             17.3.2013   - Macková  

24.2.2013   - Cút S.                         24.3.2013   - Šályová 

                           29.3.2013    - Kuzma 

             31.3.2013   - Sopková 

 

  1.4.2013  - Macková                    5.5.2013   -  Pohorelcová     

  7.4.2013  - Cút S.                          9.5.2013   -  Macková  

14.4.2013 – Pohorelcová            12.5.2013   - Cútová D. 

21.4.2013 – Cútová V.                 19.5.2013   - Cút S.                 

28.4.2013 - Sopková                    26.5.2013   - Kuzma 

                                                         30.5.2013   - Sopková 

   

  2.6.2013  – Macková 

  9.6.2013 – Šályová 

  16.6.2013 – Cút S. 

  23.6.2013 – Kuzma 

  29.6.2013 – Sopková 

  30.6.2013 - Pohorelcová 

VEĽK Ý P ÔST – N ÁVRAT DO RAJA 
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Farský ples 

2013 

OZNAMY 

Skúšky bude mať Lupienok v piatok o 14:00 hod. v škole a v 

sobotu o 15:00 od. v Sáse na fare. tešme sa prítomnosti detí a 

prosíme rodičov, aby podporovali deti v tejto aktivite. 

Robíme to na Božiu slávu a privítame s veľkou radosťou, 

každého kto rád spieva, alebo hrá na nejaký hudobný nástroj 

a chce využiť svoj voľný čas užitočne. .   
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Krížovú cestu pripravujú: 22.2 - eRko; 1.03. - SKM; 8.03 - p. 

M. Luciaková;  15.03 - J. Paľov; 22.03 - Lupienok zo srdiečka; 

28.03 - Farská PR. 

V utorok 19.02 o 18.00 na fare - prvé stretnutie deti pred 

prvým svätým prijímanim. Prítomnosť je povinná.  

Prvé miništrantské 

sľuby budú 10. marca 

v Sáse o 9.45. 

Vo Veľkom pôste 

miništranti budú 

nacvičovať liturgiu 

Veľkonočného 

trojdnia. Prosíme 

rodičov, aby sa 

chlapci zučastňovali 

na nácvikoch. 

VEĽK Ý P ÔST – N ÁVRAT DO RAJA 


