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Časopis rímskokatolíckej farnosti v Sáse. Pre cirkevné účely. Redakcia si vyhradzuje právo na zmenu prijatých príspevkov. Náklad 180 ks, náklady na jeden 

kus cca 1 €. Adresa: Ul. Slobody  254/14, 962 62 Sása, tel. 045 381 13 16, farnostsasa@gmail.com Peňažné dary na opravy kosto lov, fary a rozvoj môžete 

vyplácať na účet v Slovenskej Sporiteľni  71629025/0900. Gramatická korektúra - Slováci :) 

Misijná púť detí do Rajeckej Lesnej  

Pozývame malých i veľkých koledníkov 

Dobrej noviny na Misijnú púť detí do 

Rajeckej Lesnej. Púť sa uskutoční 9. 

mája 2015 ( v sobotu)  v čase od 8.30 – 

16. hod.  Misijná púť detí je ako 

poďakovanie koledníkom za ich účasť na 

Dobrej novine. Deti sa tak povzbudia v 

prežívaní viery a otovoria si srdcia pre 

ďalšiu službu. Povzbudzujeme preto aj 

Vás rodičov, aby ste Vaše deti 

motivovali k účasti na tejto púti. 

Pripravený je živý program, workshopy, 

tance a sv. omša. 

Nahlasovať sa môžete u Martina alebo 

Veroniky. Tí rodičia, ktorí by ste sa 

chceli pridať a vedeli by ste poskytnúť 

odvoz, prosíme nahláste sa po svätej 

omši. 

 

Vigília Zoslania Ducha Svätého 

kostol v Sáse sobota 23.05.2015 

19.00-21.00 
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Katarínske zvesti 
Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

hlas našej farnosti 1(28)/2015 

Ako to bolo 

Sviatosť prvého svätého prijímania je 

pre rodičov jedným z najkrajších 

zážitkov, ktoré prežívajú so svojimi 

deťmi. Naše deti sa na naň pripravujú 

od septembra 2014 na hodinách 

náboženstva a od októbra ich začal 

pripravovať aj náš pán farár na fare 

spolu s nami – rodičmi. 

Po tom, ako sa naučili modliť Otče 

náš,..., Zdrava´s Mária,...Verím 

v Boha,..., začali sa učiť 10 Božích 

prikázaní – postupne jedno za druhým. 

Naučili sa rozpoznávať, čo je dobré 

a naopak, akým správaním sa prehrešia proti 

týmto prikázaniam. Na začiatku bolo pre 

nich 10. Božích prikázaní len 10 viet, no 

teraz už vedia, že je to pre nich taký 

pomyslený „kompas“ na ceste životom, 

ktorého sa majú držať. 

Veľmi sa mi páčil trpezlivý, až priam 

otcovský prístup pána farára k našim deťom. 

Nie vždy všetko pochopili na prvýkrát, ale 

on bol veľmi ochotný všetko im vysvetliť. Je 

dobré, že do prípravy  začlenenil  aj nás  

rodičov, veď napokon sme  zodpovední pred 

Pánom Bohom za to, ako ich na prijatie tejto 

sviatosti pripravíme. Je dôležité, aby vedeli, 

že nie  to je podstatné, koľko ľudí príde na 

IV. DEŇ RODINY 
DŇA 24 mája 2015 od 14:00 hod 

NA FARSKOM DVORE V SÁSE 
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slávnostný obed, alebo aké darčeky 

dostanú...ale, aby vedeli, že tej 

najkrajšej a najštedrejšej Hostiny sa 

zúčastnia práve na svätej omši Prvého 

svätého prijímania, kde sa im ponúkne 

sám Pán Ježiš pod spôsobom chleba.  

Na záver už len želám našim deťom, 

aby deň Prvého svätého prijímania 

zostal zakorenený navždy v ich 

srdiečkach, aby nezabudli na to, že Pán 

Ježiš ich nikdy neopustí, ale bude ich 

po celý život sprevádzať v Hostii, 

ktorú budú prijímať. 

L.K. 

Prihovor rodičov na koniec slávnostnej 

sv. omši 

Ctihodný duchovný otec, 

my, rodičia prvoprijímajúcich detí Vám 

ďakujeme, za Vaše kňazské srdce, 

v ktorom nás s veľkou láskou predkladáte 

Ježišovi, ktorý dnes po prvý raz, ukrytý 

v hostii, prichádza do sŕdc našich detí. 

Veľké „ďakujeme“ tiež patrí pani 

katechétke, ktorá naše deti učila 

modlitby, prikázania, venovala im čas 

i pozornosť. Trpezlivo a s láskou im 

vysvetľovala Božie slovo a pripravovala 

ich na prvé sväté prijímanie. 

Zároveň ďakujeme všetkým, čo skrášlili 

túto svätú omšu spevom, ozvučením, 

krásnou výzdobou kostola,...Ďakujeme 

každému, kto akokoľvek prispel k tomu, 

aby tento deň bol pre naše detí 

výnimočný. 

Sväté prijímanie je veľká milosť, ktorou 

nás Pán Boh obdaril a preto sa radujeme, 

že dnešok prežívate s nami a našimi 

deťmi. Ďakujeme Bohu za Vás všetkých 

a vyprosujeme Vám požehnanie, lásku, 

pokoj. Pán Boh zaplať. 

FARNOSŤ SÁSA 
VÁS SRDEČNE POZÝVA NA 

IV. DEŇ RODINY 
KTORÝ  SA  BUDE KONÁŤ    

DŇA 24 mája 2015 

Od 14:00 hod 

NA FARSKOM DVORE V SÁSE 

ČAKA VÁS BOHATÝ PROGRAM  

 -  DIVADELNÉ PREDSTAVENIE - Divadlo Zelienka zo Zvolena  

(ROZPRÁVKA ČAROVNÝ KLOBÚK) 

- SÚŤAŽE PRE DETI A RODIČOV 

- SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ KOLÁČ 

-  ĽUDOVÁ HUDBA 

- OBČERSTVENIE ZDARMA 

PRIPOJTE SA K NÁM!         TEŠÍME SA NA VÁS !  

Nový poriadok 

sv. omši vo 

farnosti 

(platný od dňa 

vyhlasenia v 

kostole) 

 

SÁSA 

Nedeľa—9.45 omša 

Streda—18.00 omša 

Piatok—18.00 omša, každy piatok pol 

hodiny pred sv. omšou vyloženie Svia-

tosti Oltárnej 

Sobota—9.00 omša 

 

PLIEŠOVCE 

Nedeľa—8.05 omša 

Utorok—18.00 omša 

Piatok—15.00 pobožnosť k Božiemu 

milosrdenstvu 

 

Bzovská Lehôtka 

Štvrtok—18.00 omša 

Sobota—18.00 pobožnost k Sedembo-

lestnej Panne Márii 
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Zápisnica zo zasadnutia farskej ekonomickej rady pri farskom úrade 

Sása 

Dňa: 28. 04. 2015. Prítomní: ThLic. Adam Cyril Gierasimczuk – farár, 

Marian Kuzma, Lívia Kmeťová, Anna Fusková, Vladimír Brodniansky – 

člen. FER, Peter Frnka – člen FPR 

1. modlitba 

2. nový člen FER pán Vladimír Brodniansky zložil do rúk farára sľub 

3. pán farár oboznámil prítomných s vypracovanou štúdiou na 

stavbu pastoračného centra a úpravy záhrady pri farskom úrade 

Sása 

4. pán Vladimír Brodniansky osloví architekta, ktorý poradí druh 

stavby a priebežný rozpočet. Do úvahy pripadá:  

5. kontajnerová stavba, 

6. drevená stavba, 

7. tehlová stavba. Vyberie sa cenovo výhodnejšia ponuka. 

8. -  prebehlo hlasovanie o výstavbe pastoračného centra. 

Všetci členovia FER súhlasili s plánovanou výstavbou. 

Zápisnica zo spoločného zasadnutia FER a FPR pri farskom úrade Sása. 

Dňa: 28.02.2015 

Prítomní: ThLic. Adam Cyril Gierasimczuk – farár, Marian Kuzma, Lívia 

Kmeťová, Anna Fusková, Vladimír Brodniansky – člen. FER, členovia FPR 

1. modlitba 

2. pán Frnka oboznámil prítomných s projektom na opravu zvonov 

farského kostola 

3. je možnosť podať žiadosť aj na dotáciu na predsedu BB 

samosprávneho kraja 

4. návrhy na získanie peňazí na spolufinancovanie projektu: 

5. organizovanie kultúrnych podujatí, využiť kostol napr. na 

organový koncert, pozývať umelcov, ktorý sú ochotní účinkovať 

za nižší honorár, ... 

6. zorganizovať zbierku (je potrebné zistiť podmienky ohľadom 

povolenia zbierky) 

7. dať vyrobiť drobné predmety na predaj, napr. pohľadnice, 

magnetky, ... 

8. napísať motivačný list adresovaný farníkom, v ktorom sa 

oboznámia s projektom, poprosiť ich o podporu, osobne ich 

zaniesť do každej rodiny vo farnosti 

9. osloviť sponzorov 

10. osloviť iné organizácie, preto treba projekt rozmnožiť, aby bol 

k dispozícii 

Prebehla voľba podpredsedu a tajomníka FER. Podpredsedom sa stal 

Vladimír Brodniansky a tajomníčkou Anna Fusková. Podpredseda FER sa 

bude zúčastňovať zasadania FPR a podpredseda FPR zasadania FER. FER 

sa zúčastnila zasadania FPR. 

Zápisnica zo zasadnutia farskej ekonomickej 

rady pri farskom úrade Sása. Dňa: 

07.01.2015 

Prítomní: ThLic. Adm Cyril Gierasimczuk – 

farár, Marin Kuzma, Lívia Kmeťová, Anna 

Fusková – členovia FER,  Peter Frnka – člen 

FPR 

Pán farár privítal prítomných a oboznámil ich 

s programom: 

pán Frnka oboznámil prítomných 

s projektom, ktorý bol podaný na 

Ministerstvo kultúry SR, nakoľko v roku 2014 

bol zamietnutý, na rok 2015 sa podáva nový 

projekt 

prvá varianta projektu: projekt zahŕňa opravu 

zvonov, schody na vežu, podlažia vo veži 

a vyhliadkový balkón, vchodové dvere do 

kostola a veže v celkovej hodnote projektu 

35 000 €. Je potrebná 5 % spoluúčasť. 

druhá varianta projektu: ak v roku 2015 

projekt neprejde, treba zahájiť opravu zvonov 

z vlastných zdrojov, ktorá je nevyhnutná 

O uvedených bodoch prebehlo hlasovanie. 

Všetci členovia FER súhlasili s oboma 

variantmi.  

bolo navrhnuté spoločné zasadnutie s FPR, 

ktoré sa uskutoční 28.02.2015 o 16.00 hod. 

vo Farskom úrade v Sáse. Bolo by dobré, keby 

každý zúčastnený podal návrh ako získať 

peniaze na opravu zvonov. Členovia FER 

pripravia návrh na oboznámenie všetkých 

farníkov s pripravovanými projektami. 

záver 

zapisnice FER zapisala Anna Fusková 

požehná osobne každého, kto potre-

buje Božiu pomoc. 

- Krsty planujte na nedeľné sv. omše 

- Zapájajte sa do praci pre Božie kra-

ľovstvo. Odmena bude v nebi. 
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Zápis zo zasadania  Farskej pastoračnej 

rady rím-kat. farnosti Sása zo dňa 28. 

februára 2015 - farský úrad 18.00 h 

Zúčastnení:  Th.Lic. Adam Cyryl 

Gierasimczuk  (predseda), Peter Frnka 

(podpredseda), Juraj Paľov, Veronika 

Cútová, Alžbeta Kučerová, Roman Popper, 

Ján Púpala, Oľga Tomašovičová, Marta 

Ferjancová, Norbert Matejka, Zuzana 

Bartková, Renáta Sliacka, Katarína 

Sterculová,.Ospravedlnení: Ľudmila 

Pohorelcová , Mária Pavlíková.  

Za farskú ekonomickú radu sa zúčastnili: 

Vladimír Brodniansky, Lívia Kmeťová, 

Marián Kuzma, Anna Fusková. 

PROGRAM 

Zasadanie farskej rady modlitbou otvoril 

pán farár. 

30 minút pre farníkov. Počas prvej 

polhodiny zasadania mali možnosť farníci 

predniesť svoje pripomienky, návrhy 

a žiadosti jednotlivým členom FPR alebo 

celej FPR. Počas tohto zasadania nevyužil 

túto možnosť žiaden farník. 

Diskusia k otázkam farskej ekonomickej 

rady(FER) 

V úvode zasadania členovia FPR a FER 

riešili spoločné otázky týkajúce sa financií 

farnosti uvedené v zápise FER. 

Oznámenie predsedov komisií FPR  

Komisie FPR si počas svojich stretnutí v od 

prvého zasadania FPR zvolili svojich 

predsedov: 

Organizačná komisia—Členovia: Norbert 

Matejka, Marta Ferjancová, Ján Púpala, 

Oľga Tomašovičová, Predseda: Peter 

Frnka 

Evanjelizačno-katechetická komisia— 

Členovia: Veronika, Cútová. Mária 

Pavlíková, Alžbeta Kučerová,  

Predseda: Katarína Sterculová 

Liturgická komisia—Členovia: Zuzana 

Bartková, Renáta Sliacka, Roman Popper, 

Predseda: Juraj Paľov. 

Naplánovania farských aktivít na prvý 

polrok 2015 

(ohľadom nato, že máme už máj zo 

zapisnice zverejnenej v našom časopise sú 

vynechané mesiace marec a apríl). 

MÁJ: 3. 5. Prvé sväté prijímanie detí 

z farnosti v Kostole v Pliešovciach 

9. 5. Misijná púť detí do Rajeckej 

Lesnej – eRko, Dobrá novina 

24.5. Deň rodiny na fare v Sáse. Z 

farského plesu 2015 a príspevku sponzora 

na toto podujatie ostala suma 266€. - 

zodp. P. Frnka 

2. 5. – 30. 5. „Poďme do kina za Máriou“– 

premietanie filmov o Panne Márií vždy 

v sobotu o 19.00 v KD Pliešovce - zodp. R. 

Popper 

25.5 – 30.5.  VTZS – Vypni telku, zapni 

seba – voľnočasové aktivity pre deti počas 

celého týždňa – pripraví eRko 

JÚN: 4. 6.  Sviatok Najsvätejšieho 

Kristovho Tela a Krvi – Vo štvrtok alebo 

nasledujúcu nedeľu(podľa počasia) 

eucharistická procesia cez obec Sása. 1. 

oltárik – pri kostole – farnici zo Bzovskej 

Lehôtky, 2. oltárik – na križovatke ulíc 

Slobody a Turecká – farníci bývajúci 

v blízkosti, 3. oltárik – Školská ulica – 

farníci bývajúci v okolí, 4. oltárik 

s ukončením procesie – križovatka ulíc 

Lesnícka a Rajská – farníci z Pliešoviec 

20. 6.  Farská tanečná zábava – Juniáles  

- KD Pliešovce, zodp. Anna Paľovová 

26. 6.  Zasadanie FPR, fara Sása, 18:00 

JÚL: 4. 7.  Farská opekačka – pripraví 

organizačná komisia 

AUGUST:  2. 8 – 8. 8.    Farský letný tábor 

– eRko v Banskej Belej 

SEPTEMBER: 4. 9 – 6.9. Farská púť do 

Poľska 

15. 9. Odpust Sedembolestnej Panny 

Márie Bzovská Lehôtka 

Diskusia o rôznych témach života vo 

farnosti 

Pán farár otvoril diskusiu o pastoračných 

výzvach vo farnosti, ktorej záverom je, že 

aktivity vo farnosti budeme 

v nasledujúcom období organizovať 

s prioritným zameraním na pastoráciu 

detí a mládeže.  

Medzi prvé kroky patrí obnova detského 

spevokolu, aktivizovanie birmovancov do 

života vo farnosti a lepšie využívanie 

farskej spoločenskej mestnosti. 

Rôzne 

Zbierka na okná v Pliešovciach je 

ukončená, o výsledku budú farníci 

informovaný v oznamoch. 

Pán farár navrhol umiestnenie 

informačných násteniek pre farské 

oznamy a pozvánky na podujatia pred 

kostolmi v Sáse a Pliešovciach. Priebežne 

bdueme hľadať najvhodnejšie riešenie 

P. Brodniansky navrhuje doplnenie 

osvetlenia v kosole v Pliešovciach (na 

chóre) a vybudovanie úložného priestoru 

na chóre v kostole v Sáse pre potreby 

zboru. 

Osvetlenie môže byť doplnené, p. 

Brodniansky nájde vhodné reflektory. 

Úložný priestor v Sáse sa bude riešiť 

zhotovením skrinky/police –zabezpečí p. 

Brodniansky z vlastných zdrojov. 

Toaleta pri kostole v Sáse bude i naďalej 

riešená ako doteraz – formou drevenej 

latríny 

Roman Popper pripraví priebežne aktivitu 

pre miništrantov a ich otcov – spoločné 

premietanie filmu na fare 

V septembri zvážime pešiu púť farnosti do 

Banskej Štiavnice(14. 9. –Sviatok 

Povýšenie Svätého Kríža)  - zodp. p. 

Fusková, tiež priebežne zvážime zapojenie 

sa farnosti do júlovej pešej púte farnosti 

Krupina na Staré Hory – podľa ich 

možností 

P. Matejka vykoná kontrolu vlastníctva 

pozemkov Farnosti Sása 

Vrámci ďalších prác na fare budeme riešiť 

– Výmenu zvyšných radiátorov, montáž 

automatickej brány, rekonštrukciu 

kúpeľne vo farskom byte, ktorá je 

v nevyhovujúcom stave a úpravu časti 

farského dvora štrkom.  

Zapísal: Juraj Paľov 

 

 

- Úradne veci na farskom úrade vy-

bavujte  v utorok, štvrtok a piatok 

od 16.30 (okrem cirkevných sviat-

kov).  Pohreb a zaopatrenie zomiera-

júceho vždy vybavíme. Pondelok je 

dňom pracovného pokoja farára.  

- Vždy po sv. omši farár ochotne 
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Nedeľa s Eucharistiou 

Ježiš je každý deň s nami. Hovorí k nám cez 

ľudí, cez zážitky, cez prírodu,.... Jednu 

nedeľu sa prihovoril aj mne. Chcel mi niečo 

bližšie povedať o sebe, o Eucharistii. Ako 

nástroj v jeho rukách boli kňaz a misionár. 

Dvaja obyčajný ľudia, ktorí počúvali jeho 

hlas, plnili jeho vôľu a Ježiš mohol pôsobiť 

cez nich. Ich ústa boli Jeho ústami, ktoré mi 

hovorili  do srdca.  

Ráno mal kňaz kázeň v kostole o Eucharistii. 

Hovoril, že Ježiš sa nás môže dotknúť. 

Dotknúť priamo cez premenené telo. Aby 

sme si uvedomili, že keď ideme na 

prijímanie, tak sám Boh prichádza do nášho 

srdca, mysle, žíl, tela a duše. On nás 

nekonečne miluje a chce byť s nami 

a pomáhať nám, stačí ho len poprosiť 

a dôverovať mu! 

Po príchode z kostola som stále myslela na 

slová kázne. Poobede sme sa vybrali na 

chvály na Sliač. Na chvály sa vždy pozýva 

jeden hosť . Týmto hosťom bol misionár, 

ktorý pôsobí v Afrike. A jeho téma bola tiež 

Eucharistia. Keď som počula, pousmiala som 

sa, a pomyslela som si: „tak toto nie je 

náhoda, toto hovorí Boh ku mne“ Misionár 

spomenul príbeh o tom, ako bol chorý na 

maláriu. Rozhodol sa, že peniaze, ktoré má 

na lieky daruje charite. Chorobu odovzdal do 

Božích rúk. Keď prijímal telo a krv Kristovu 

s dôverou hovoril: „ty Pane prejdi do moje 

krvi a uzdrav ma prosí, ak je to Tvoja vôľa.“ 

A naozaj jeho viera ho uzdravila. Bolo to 

veľmi silné, ako Boh jednoducho a zázračne 

uzdravuje. Misionár zdôrazňoval, že vždy, 

keď môžeme prijímať Ježiša, vždy máme 

možnosť uzdraviť sa. Odovzdať mu bolesti, 

choroby, ťažkosti a starosti. Všetko toto 

môže Ježiš uzdraviť, stačí mu len dôverovať. 

A tak sa snažím kráčať nie zo strachom 

z toho, čo sa možno ani nestalo a ani 

nestane, ale s radosťou pre túto chvíľu 

a v dôvere v Boha,  nášho spoločného Ocka. 

K.S. 

Krst 

V živote každého z nás sú dni, ktoré sú 

zvlášť významné a ktoré si pamätáme 

celý život napr. deň maturitnej skúšky, 

deň keď sme si kúpili svoje prvé auto 

a podobne. Tieto dni súvisia s našim 

pozemským životom avšak myslím si, že 

viac v nás ostanú dni, ktoré súvisia 

s duchovným životom. Pre mňa bola 

takýmto dňom Biela sobota – 4.4.2015 

(krásny dátum, však? J), deň kedy som 

bola pokrstená.  

Aj keď som nebola vychovávaná podľa 

kresťanskej viery, už od malička  som 

cítila, že ma Boh volá k sebe. Začalo to na 

základnej škole, kedy som prosila moju 

maminu, aby ma prihlásila na 

náboženstvo, ktoré patrilo medzi moje 

obľúbené predmety. Mamina chodila na 

sväté omše a občas som sa k nej pridala. 

To boli prvé zrniečka, ktoré Boh zasial 

v mojej duši. Potom však prišla puberta, 

mňa zlákal vonkajší svet a trochu som 

pozabudla... 

O pár rokov neskôr nastalo v našej 

rodine ťažké obdobie, moji rodičia sa 

rozviedli. Aj keď to bolo ťažké 

s odstupom času prichádzam na to, že 

to tak všetko malo byť. A ja som 

postupne nachádzala cestu k Bohu. Za 

veľa vďačím mojej mamine, ktorá 

pravidelne chodila na sväté omše. Začali 

sme sa spolu doma modliť a ja som 

zatúžila stať sa pravou kresťankou. Táto 

cesta trvala 4 roky. Ďalšou osobou, 

ktorej chcem z celého srdca poďakovať, 

je náš pán farár – Adam Cyryl 

Gierasimczuk. Vďaka nemu som sa stala 

aj členkou bunky, zúčastnila som sa 

duchovných cvičení a pri každej svätej 

omši mi vo svojej kázni odpovie na moje 

nevypovedané otázky.  

Celé Veľkonočné sviatky boli u nás tento 

rok veľkou oslavou. Veľkonočné Trojdnie 

som prežila tak silno prvýkrát v živote. 

Vrcholom bola pre mňa samozrejme 

Biela sobota, kedy sa splnil môj sen. Celý 

deň som bola v napätí, ale veľmi som sa 

na to tešila a o to viac, že to bolo 

v kostole v Sáse,  ktorý má pre mňa svoje 

čaro, pretože som tam vyrastala. 

V jednej časti svätej omše, som si 

uvedomila, 

že prevažná 

časť 

kresťanov, 

ktorí tam boli 

sú moji 

priatelia, 

bývali 

susedia 

a srdcu blízki 

ľudia a to mi 

dodalo takú 

vnútornú 

odvahu – 

ďakujem Vám! Samotný krst bol niečo 

čo sa nedá slovami ani opísať (aj teraz 

keď to píšem mám zimomriavky a slzy 

šťastia v očiach), mala som pocit, že som 

v nebi a cítila som sa taká šťastná, že by 

som najradšej lietala J. Tento pocit vo 

mne stále pretrváva a úprimne prosím 

Pána Boha, aby to tak bolo navždy.  

Chcela by som ešte raz poďakovať 

všetkým, ktorí prispeli k tomu, že bol 

tento deň taký nádherný 

a nezabudnuteľný, ale ďakujem najmä 

Pánu Bohu, ktorý ma priviedol až sem – 

ku krstu.                                         Soňa 
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Vďaka Ti Bože! S celého srdca Ti ďakujem, za túto farnosť, za všetku 

tú lásku, ktorou napĺňaš srdcia všetkých dobrých ľudí. Bez Teba by 

nebolo ničkoho dobrého, čo sa okolo nás deje. Ďakujem! 

Veľmi Ťa milujem, Bože môj. Teším sa s každej chvíľky, ktorú môžem 

stráviť s Tebou. A ešte viac sa teším z každej chvíľky, počas ktorej 

môžem Tvoju lásku ukazovať druhým, rozdávať. Ty si dokonalý, 

úžasný, nekonečne milosrdný, nekonečne dobrý a ............nie je na 

to dosť slov, aby som mohla vyjadriť Teba, Bože milovaný. Ty dávaš 

mne nehodnej Seba, Ty dávaš nám Seba, cez nás sa rozdávaš 

a napĺňaš srdcia všetkých čo ich pre Teba otvoria.  

A kto má pre Teba, Ježišu, najviac otvorené srdiečka? Ja verím, že 

deti.  

Ježišu, prosím, volaj 

na všetkých rodičov, 

starých rodičov, 

učiteľov, na všetkých 

z nás „Pustite deti 

ku mne!“ 

 V našej farnosti sme 

dostali úžasnú 

príležitosť, priblížiť 

sa Ti, spolu s našimi deťmi, milovaný Bože. Spoločne sme čítali 

úryvky so Svätého písma a v Tvojej prítomnosti sme strávili krásne, 

láskou, pokojom a pohodou naplnené popoludnie. Hrali sme sa hry, 

smiali sme sa a zároveň sme spoznávali, Tvoju veľkosť, nekonečnosť, 

všemohúcnosť.  

S celého srdca Ti ďakujem Ježišu za tak krásne popoludnie, za 

všetkých čo mi ho pomáhali pripraviť, aj za všetkých čo prišli so 

svojimi deťmi. Odtrhli sa od zábavy, televízie,  od mnohých aktivít, 

ktoré mohli 

vymyslieť a prišli za 

Tebou. Nebolo nás 

mnoho, ale verím, 

že tak ako ja som 

cítila, že nám bolo 

dobre, rovnako to 

cítili aj všetci čo 

prišli. Veď s Tebou 

Ježišu nám je vždy 

dobre.  

Pane, povzbuď aj iných rodičov a deti, aby prišli spolu s nami čítať 

Sväté písmo, hrať a smiať sa, radovať sa z krásnych, požehnaných 

a pokojných chvíľ strávených s rodinou, s priateľmi.  Amen.  

Silno verím, že nabudúce nás bude plná fara.  

MP   

PÚŤ DO POĽSKA 

4.—6. september 2015 

 

V programe: 

Sanktuarium Kalwaria Zebrzydowska 

Soľná baňa vo Wieliczke a v nej sv. omša a obed 

Návšteva Krakowa 

Sanktuarium Božieho milosrdenstva v Krakowe 

Môžete sa prihlasovať u farára a u p. Zuzany 

Bartkovej. 

 

Zebrzydovská Kalvária 

V blízkosti našich hraníc, uprostred cesty Vadovi-

ce a Krakov, na úpätí hory Žar, leží jedno 

z najkrajších a najneobvyklejších poľských miest – 

Zebrzydovská kalvária. Výnimočný sakrálny sú-

bor, ktorý sa skladá z ústrednej baziliky a 52 ob-

jektov, dostal názov Poľský Jeruzalem. Na toto 

pútnické miesto od detstva chodieval aj Karol 

Wojtyla. Putoval sem s rodičmi v čase sviatkov, 

prichádzal s otcom a bratom po smrti matky, 

neskôr ako kňaz, biskup, kardinál a pápež. V r. 

1979 udelil kostolu titul Bazilika minor. V r. 1987 

pri svojej tretej pápežskej návšteve daroval do 

Kaplnky Božej Matky Kalvárskej zlatú ružu. Od r. 

1979 visí na stene baziliky obraz Jerzyho Kumala, 

ktorý zobrazuje pápeža Jána Pavla II. na schodoch 

chrámu a zo šiat Božej Matky sa sypú kvety 

k jeho nohám. 

Pútnici, ktorí tu prichádzajú, cítia niečo krásne 

a vznešené, najmä stálu prítomnosť Božej Matky, 

ktorá ich sem znova a znova pozýva. Človek sa tu 

má príležitosť hlboko zamyslieť nad vlastným 

životom a nad mnohým, čo v ňom možno zmeniť. 

Soľná baňa Wieliczka 

Soľná baňa Wieliczka sa nachádza blízko mesta-

Wieliczka na juhu Poľska. Baňa patrí medzi naj-

staršie na svete, ťažba prebiehala od 13. storo-

čia až do roku 2007. Dnes je turistickou atrakciou, 

ktorá ponúka viaceré sochy, galérie a kaplnku, 

ktorú vysekali baníci. Ročne baňu navštívi viac 

ako milión turistov.  
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Zápis z úvodného zasadania Farskej pastoračnej rady rím-kat. 

farnosti Sása zo dňa 8. februára 2015 - farský úrad 11.00 h. 

Zúčastnení: Th.Lic. Adam Cyryl Gierasimczuk  (predseda), Katarína 

Šályová, Norbert Matejka, Zuzana Bartková, Renáta Sliacka, Oľga 

Tomašovičová, Marta Feriancová, Mária Pavlíková, Ján Púpala, Peter 

Frnka, Roman Popper, Alžbeta Kučerová, Juraj Paľov, Veronika 

Cútová. Ospravedlnení: Ľudmila Pohorelcová.  

PROGRAM 

Sľub členov farskej pastoračnej rady na začiatku obdobia, na ktoré 

boli zvolení 

Všetci prítomní členovia farskej rady(FPR) zložili sľub podľa štatútu 

farskej pastoračnej rady a spoločnou modlitbou začali prvé 

stretnutie. 

Voľba podpredsedu a tajomníka FPR 

Členovia FPR si v tajnej voľbe zvolili Petra Frnku za podpredsedu 

farskej rady a Juraja Paľova za tajomníka farskej rady.  

Vytvorenie komisií FPR. Členovia sa rozdelili do troch komisií 

v ktorých budú v nasledujúcom období pracovať: Organizačná 

komisia – organizačne zabezpečuje rôzne aktivity farnosti, Členovia: 

Norbert Matejka, Peter Frnka, Marta Ferjancová, Ján Púpala, Oľga 

Tomašovičová. Evanjelizačno-katechetická komisia – organizuje 

evanjelizačné a katechetické podujatia vo farnosti. Členovia: 

Veronika, Cútová. Mária Pavlíková, Alžbeta Kučerová, Katarína 

Šályová. Liturgická komisia – zabezpečuje liturgické slávenia 

a starostlivosť o kostoly. Členovia: Juraj Paľov, Zuzana Bartková, 

Renáta Sliacka, Roman Popper. 

Naplánovanie najbližšieho stretnutia FPR. FPR sa najbližšie stretne 

28. februára o 18:00 h. na fare. Do tohto stretnutia poverení 

členovia zorganizujú stretnutia jednotlivých komisií a naplánovanie 

farských aktivít na prvý polrok 2015.  

Diskusia o fungovaní FPR vo farnosti. V krátkej diskusii o fungovaní 

FPR vo farnosti, ktorá bude pokračovať na budúcom stretnutí, sme 

sa dohodli, že pre zlepšenie komunikácie medzi FPR a ostatnými 

farníkmi zavedieme „15 minút otvorených dverí“. Každý farník bude 

môcť prísť vyjadriť svoj názor alebo pripomienky počas prvých 15. 

minút riadneho zasadnutia FPR. Okrem toho na webovej stránke 

farnosti budú zverejnené kontaktné e-mailové adresy členov FPR. 

Darcovia - milodary na okná - kostol Pliešovce  

Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za peňažné 

príspevky na výmenu okien.  

Š. Ľupták 100,  bohuznáma 15, Wolfinau 60,  

Červenáková -Zábava 30, A.Macková 50, Kirschnerová 

50, Šályová 50, Pohorelcová 50, Holeková 50, Bartková 

50, Kuzmová 50, Kružliaková 100, Červenáková V. 20, 

Soboňa Ján 40, Cútová Anna 30, Rellová B. 20, Pálka 

Jozef 50, Ratkovská M. 50, Liktorová 50, Parobková 50, 

Strhárska Blanka 100, Slávko Ganaj 25, Zaťková30, 

bohuznáma 50, Nohavičková 30, Michalovská 50, 

Strhárska Blanka 20, predaj novín 72, Sopková Alenka 30, 

Strhárska E. 50, Marta Cútová 50, Imro Gonda 20, 

Kacianová 30, Šepetková 30, Strhárska Blanka 20, 

Bednárová 20, Ježíková 20, Filčíková 30, Matejka 50, 

pokladnička 45, Strhárska Blanka 100, Simanová 40, 

Malatincová 20, Žitniaková 20, zbierka 51, Chobodová 

30, bohuznáma 20, Pálková 50, Strelcová 50, bohuznáma 

20, Nohavičková 20, Cútová A. 50, Ježíková 20, 

bohuznáma 20, zbierka 48,63, bohuznáma 50, E. 

Strhárska 15, Filčíková 20, B. Šlahorová 40, Michalovská 

50, Sevaldová 50, Kyseľová 50, Blanka Strhárska 100, 

Sliacka 20, Brodniansky 20, zvonček -pohreb 32, Hanes 

50, Pohorelcová 50, bohuznáma 22, E. Strhárska 10, 

E.Martinková 50, Zaťková 20, M.Šepetková 20, 

bohuznáme osoby 48, Chobodová Mária 30, Zaťková 20, 

bohuznáma rodina 20, rodina Pohorelcová 700, 

bohuznámy na účet 180, bohuznámy zo Sásy 100, 

bohuznámy 50, bohuznáma  50, Mikulášová 50, 

bohuznáma 30,5, Čunderlík 15, Macko Ivan 20, 

bohuznámy 9,5, rodina Dorčiaková 100, rodina Pántiková 

20, bohuznáma 10, rodina Halajová 50, Blanka Strhárska 

100, rodina Mikulášová 10, bohuznámy 20, rodina 

Wolfinauová 20, Z. Krejčí 30, rodina Bartková a Macková 

50, bohuznáma 10, bohuznáma 10, zbierka 40,5, rodina 

Žitniaková 20, rodina Pálková Bz. Lehôtka 10, bohuznámi 

darcovia 50, rodina Korytárová 50, rodina Guľášová 50, 

rodina Malčeková 50, zvonček-sobáš Stercula 130, 

zbierka 15.2.2015 90 €.  

Obecný úrad v Pliešovciach 5000 €. Ďakujeme za 

podporu. 


