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Môžete objednávať úmysly sv. omší. Sv. 

omšu je možné slúžiť na rôzne úmysly : 

a) za živých: napríklad za uzdravenie, 

požehnanie v škole, práci atď, za rodinu, 

pri rôznych rodinných príležitostiach 

napríklad narodeniny, meniny, výročie 

sobáša atď. 

b) za zomrelých 

Sv. omša 

Časopis rímskokatolíckej farnosti v Sáse. Pre cirkevné účely. Redakcia si vyhradzuje právo na zmenu prijatých príspevkov. Náklad 180 ks, náklady na jeden kus cca 0,70€. Adresa: Ul. Slobody  254/14, 962 62 Sása, tel. 045 

381 13 16, farnostsasa@gmail.com Peňažné dary na opravy kostolov, fary a rozvoj môžete vyplácať na účet v Slovenskej Sporiteľni  71629025/0900. Gramatická korektúra - Slováci :) 

Od 1. novembra 2011 

Sása 

nedeľa - 9.45                     

utorok - 16.30                      

štvrtok - 16.30                    

sobota - 8.00 

Pliešovce                         

nedeľa - 8.05                      

piatok - Hodina 

Milosrdenstva - 15.00 

Bzovská Lehôtka     

streda 16.30 

Prvý štvrtok v mesiaci 

v Sáse pol hodiny pred sv. omšou bude 
spoveď mládeže; po sv. omši vyloženie 
Sviatosti Oltárnej a modlitba                  
o povolania 

 

Prvý piatok v mesiaci 

v Sáse o 17.00 vyloženie Sviatosti 
Oltárnej, možnosť spovedi a o 18.00 
sv. omša 

 

Prvá sobota v mesiaci 

v Bzovskej Lehôtke sv. omša o 8.00      
a po nej vyloženie Sviatosti Oltárnej    
a mariánska pobožnosť; sv. omša v 
Sáse nebude 

 

Prvá nedeľa v mesiaci 

v Pliešovciach bude adorácia vyloženej 
Sviatosti Oltárnej v hodinách, ktoré  sa 
určia týždeň vopred; adorácia sa bude 
začínať Ružencom Božieho 
milosrdenstva 

ne na rozum, zistíme, že potreboval v túto 

chvíľu povzbudenie, radu, či len tak jednodu-

cho vyrozprávať svoje trápenie. Ale čo je ešte 

zaujímavejšie, niekedy sa rozhovorom s týmto 

človekom vyrieši aj náš problém, s ktorým 

sme si nevedeli rady. Ak ten človek býva 

bližšie neváhajte ho navštíviť, je to omnoho 

krajšie ako rozprávať sa cez telefón.  Ak sa 

nevyhneme stretnutiu, na ktoré sme nechceli 

ísť, zistíme, že to bolo potrebné. Napr.: môže-

me zmeniť názor na človeka, s ktorým sme sa 

z nejakých príčin nechceli stretnúť, resp. zme-

niť postoj pretrvávajúci v rodine už generácie. 

V tú chvíľu sme viac spoznali seba, priznali 

sme si že sme tomu človeku roky krivdili. 

Žiadne stretnutia nie sú náhodné, len treba 

počúvať svoj vnútorný hlas pre plnenie 

Božích plánov. Sú to skúšky viery v Boha 

a správnosti nášho konania robiť dobro, lebo 

sme nástrojom v Božích rukách. 

Boh sa dnes prihovára ľuďom viac, ako ino-

kedy, len Ho akosi nechceme podúvať pre 

službu „svojim bohom“. (úspech, peniaze, 

uznanie, tolerovanie hriechov, veštenie...) 

Preto je toľko ohovárania, nelásky, falošnosti, 

závisti a nepochopenia. Opýtaj sa sám seba, 

prečo si nenájdeš pre Boha z 24 hodinového 

dňa aspoň 10 minúť na stíšenie, rozhovor, 

prosbu ale najmä poďakovanie aj za kríž, 

ktorý v ten deň máš. 

Rozprávaj sa, sťažuj sa, vyčítaj, búr sa, hnevaj 

sa, ale potom si nájdi chvíľu na stíšenie 

a modlitbu. Modlitba je tá najkrajšia chvíľa na 

spoločnosť s Bohom.  Boh sa nám prihovára, 

ale Ho nepočúvame, spochybňujeme Jeho 

volanie, odmietame Ho a pomyslíme si: 

„...zajtra je tiež deň...“. Často si však neuve-

domíme, že zajtrajšok už nemusí prísť! 

St. 
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Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

Prihovára sa Boh ľuďom aj 

dnes? 

Pri dnešnom hektickom spôsobe 

života nemáme čas na krátke mo-

dlitby, malé stíšenia, prosbu o radu 

(otvorte Písmo, odpoveď príde) 

a poďakovanie Bohu za všetko, čo 

sme za deň prežili. 

Večer sme unavení a na stíšenie 

a zamyslenie zas neostáva čas. Z 24 

hodín si nenájdeme 10 minút na 

modlitbu. Preto sa stáva, že duša 

“vychladne“, vyprázdni sa a deň, 

kedy na Boha zabúdame, nemá ten 

rozmer. Často sa nám nepodarí 

urobiť to, čo si v práci naplánuje-

me, potom sme sklamaní. Hovorí 

sa: „ Povinnosť bez lásky vedie 

k mrzutosti  a život bez lásky 

zvádza k bezbožnosti, lebo Boh je 

láska a kto zostáva v láske, ten 

zostáva v Bohu a Boh zostáva 

v ňom.“ 

Každé malé stíšenie, rozhovor 

s Bohom o našich každodenných 

plánoch, snoch, alebo prosba 

o vyriešenie problémov, pomáha. 

Ak problém nevieme vyriešiť 

našim rozumom, odovzdajme ho 

Bohu ako dar a modlime sa za jeho 

vyriešenie, ale najmä za silu, prijať 

riešenie, ktoré príde a nebude podľa 

našich predstáv. Ak sa nám podarí 

zmieriť sa s tým,  potom príde po-

koj, radosť. Zbytočné je strácať čas 

riešením toho, čo sa nám nedá vy-

riešiť. Ten čas s ad á zúročiť láskou 

pre službu iným. 

V pokoji sa cítite inak, rozprávate 

a konáte inak, máte zrazu čas aj na 

pomoc iným. Ak si toto všetko uve-

domíte, zistíte, že toto konanie 

a myslenie neriadite vy, váš rozum, 

lebo to ide z duše a zo srdca. Vtedy 

vaše myslenie a konanie riadi Boh. 

A preto: Ničím s a neznepokojuj, 

ničím sa nezarmucuj, všetko plynie, 

Boh sa nemení. Všetko dosiahneš 

trpezlivosťou a ak máš v srdci Bo-

ha, nič ti nechýba. Jeho láska stačí! 

Potom príde pokoj duše plný lásky, 

ako nástroj pre Božie plány. 

Iste sa mnohým z vás v živote sta-

lo, že vám nečakane na rozum prišli 

udalosti, čo ste dávno prežili, alebo 

ste si spomenuli na človeka, 

ktorého ste roky nevideli. Možno 

ste sa často zdráhali niekde ísť, 

lebo vám nevyhovovali ľudia v tej 

spoločnosti. 

Nič nie je náhodné. Poznáme to 

vtedy, ak poslúchame svoj 

„vnútorný hlas“. Ak zavoláme 

človeku, ktorý nám prišiel nečaka-

Farská pastoračná rada, farnosť  Sása sa chce touto cestou 

poďakovať , sponzorom ktorý prispeli do tomboly na „Farský ples“ 

ktorý sa bude konať 11.02.2012 v Bzovskej Lehôtke.  

Sponzori:  

FPR Sása, URSTA  Import - Export  -  Žiar nad Hronom,              

Obecné Lesy – Sása, Klanex, s. r. o. –Lieskovec, Lesnícke náradie 

GRUBE, s. r. o.  – Kováčová, Ing. Karol Komenský  Kameň,               

spol.  – Zvolen COOP Jednota  - Pliešovce,                                      

Kvetinárstvo ASTRA – Anna Slamková  - Sása, Probat  - Krupina,  

Peter Frnka – Sása, Ján Stanko – Sása, Anna Ponická – Sása.  

Srdečne ďakujeme 
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Zápis zo zasadania farskej pastoračnej 

rady rím.-kat. farnosti Sása zo dňa 14. 

januára 2012 farský úrad 16.00 h 

 

Zúčastnení: Predseda:  Th.Lic. Adam Cyryl 
Gierasimczuk, Ján Stanko, Peter Frnka, Juraj 
Paľov, Jozef Tomašovič, Ján Soboňa, Oľga 
Tomašovičová, Zuzana Tomašovičová, Renáta 
Sliacka, Anna Paľovová, Katarína Šályová, 
Mária Luciaková, Zuzana Bartková, Kristína 
Ratkovská, Ľudmila Pohorelcová. Ospravedl-

nený: Dušan Cút 

Úvod a otvorenie:  

Zasadnutie začalo úvodnou modlitbou, po 

ktorej zložila sľuby nová členka FPR pani 
Ľudmila Pohorelcová. Pred otvorením sme 
zablahoželali k narodeninám pánovi Jánovi 
Stankovi, ktorý mal v deň zasadnutia narode-

niny a pripravil nám pohostenie. 

Zmena tajomníčky a ponuka SKM: 

Pani Zuzana Bartková sa vzdala funkcie ta-
jomníčky, v novom hlasovaním bola plným 

počtom hlasov zvolená Anna Paľovová.  

Kristína Ratkovská so Zuzanou Luciakovou 
predniesli ponuku mládežníckej sv. omše 
počas Veľkonočných sviatkov zo strany SKM. 
Toto bolo zamietnuté. SKM sme požiadali 
pripraviť vigíliu Turíc a iné menšie časti litur-

gie po dohode s pánom farárom. 

 

Správa liturgickej komisie: 

Správu predniesol predseda komisie Juraj 

Paľov: 

Krížové cesty 

Modliť by sa mali každý piatok NIE v nedeľu 
a to vo všetkých kostoloch: Sása, Bzovská 
Lehôtka každý piatok o 16:30, Pliešovce –
 každý piatok o 15:00. Chceme zapojiť rôzne 
skupiny do prípravy animovaných krížových 
ciest (pripravenie textov modlitieb 

a nacvičenie piesní, poprípade scénky, pan-

tomímy...) Zatiaľ harmonogram vyzerá takto: 

 

Do tejto tabuľky sa treba ešte dopísať, nemusí 
byť celá plná.. tam kde bude voľné, pomodlí 
sa krížová cesta z modlitebnej knižky. Krížová 
cesta na veľký piatok sa uskutoční na ceste 
z kostola v Sáse do kostola v Pliešovciach. 
Jednotlivé zastavenia si pripravia členovia 

FPR a do 18. marca ich odovzdajú Jurajovi 
Paľovovi. Organizáciu má na starosti organi-

začná komisia.Rozpis zastavení: 

1. Anna Paľovová, 2. Kristína Ratkovská, 3. 
Ľudmila Pohorelcová, 4. Katarína Šályová, 5. 
Oľga Tomašovičová, 6. Zuzana Bartková, 7. 
Mária Luciaková, 8. Ján Soboňa, 9. Jozef 
Tomašovič, 10. Peter Frnka, 11. Zuzana To-

mašovičová, 12. Ján Stanko, 13. Renáta Sliac-

ka, 14. Dušan Cút, úvod a záver Juraj Paľov. 

Na veľký piatok 6. apríla okrem krížovej cesty 
a veľkopiatkových obradoch o 15. hodine 
bude vo farskom kostole vo  večerných 
hodinách spoločná modlitba vešpier. Pašie –  
našim cieľom je osloviť spevákov a pripraviť 

spievané pašie. Poklona  na Bielu sobotu – 
službu budú mať miništranti po celý deň 

v Sáse, v Pliešovciach.  

15. apríla ODPUST Pliešovce: na Veľký pia-

tok sa začne Deviatnik k Božiemu milosrden-
stvu – každý deň v Pliešovciach. NEDEĽA 
Božieho milosrdenstva: v Pliešovciach bude 
slávnostná sv. omša  o 11.00, pozveme kňaza 
a zbor z Dobrej Nivy alebo zo Senohradu  
program zabezpečí charitatívna, evanjelizačná 

a organizačná komisia. 

TURÍCE:  27. mája, Vigília – celonočná ad-

orácia do nedele Ducha Svätého – SKM – 
pripravia spevy na vigíliu a adoráciu (chvály, 

Taize,...)  

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv 7. júna : 
pripravíme v Sáse 4 oltáriky: Je potrebné pri-
praviť stôl, koberec, obraz, sviečky, výzdobu 
v téme vybraného symbolu. Deti oblečené 
v krojoch si prinesú lupienky kvetov. Pri Her-

bríkovcoch: oslovíme s prípravou Her-
bríkovcov, symbol pšenica. Pri Bezekovcoch: 
pripravujú pliešovania, symbol chlieb. Pri 
Fuskovcoch: oslovíme Fuskovcov, symbol 
hrozno. Pri kostole: pripravujú zo Bzovskej 

Lehôtky, symbol víno. 

Poďakovanie za školský rok  - Te Deum. 

Liturgická komisia prosí záujemcov o čítanie 

počas sv. omší, najmä z radov FPR, táto pros-
ba sa aj vyhlási v kostole a urobí sa nový 
zoznam. Podľa situácie sa bude pripravovať 

školenie alebo kurz o čítaní počas liturgie. 

 

Správa charitatívnej komisie: 

Správu predniesla Zuzana Bartková 

 

Členovia charitatívnej komisie sa dohodli na 
gratuláciách jubilantom od 1. februára 2012 

formou pohľadnice a malého darčeka. Členo-

via pripravujú zoznam jubilantov. 

 

V marci sa plánuje zbierka šatstva pre núdz-
nych. Na Zelený štvrtok – 5. apríla sa bude 

organizovať zbierka potravín. 

 

Pomoc bude tento rok smerovaná núdznym 
z radov katolíckych veriacich. Prosíme 

všetkých o informácie o týchto potrebách. 
Pomoc by mala byť diskrétna a zameraná 
konkrétne na potreby rodín, podľa indivi-

duálnych problémov. 

 

Komisia navrhla vytvoriť stále pokladničky na 
zbierku pre núdznych. Návrh so začatím 
zbierky už na farskej zábave nebol odsúhla-

sený, keďže farská zábava nebola dopredu 

ohlásená ako charitatívne podujatie. 

 

20. mája sa uskutoční podujatie na prejavenie 
úcty otcom a matkám. Dohodli sme sa, že toto 
podujatie nebudeme spájať s obecným podu-
jatím, lebo jeho cieľom má byť najmä utuže-
nie farského spoločenstva, socializácia 

a evanjelizácia. Podujatie sa bude konať na 
farskom dvore, na ktorý sa organizačná skupi-
na pokúsi zapožičať stan. V programe bude 
vystúpenie detí, občerstvenie (chlebíky 

a koláče) a posedenie pri neformálnej hudbe. 
V máji komisia ponúkne meranie tuku a tlaku 

pre veriacich. 

 

Správa evanjelizačnej komisie: 

Správu predniesla Katarína Šályová 

 

5. február – členovia eRka v spolupráci 
s obcou pripravia karneval pre všetky deti vo 

farnosti, miesto konania: Pohoda, o 14tej h. 

24. marec – výlet detí z farnosti do Sampora 

24. marec – 24. marec – duchovná obnova 

SKM 

15.apríl ODPUST : komisia pripraví divadlo 
s témou: sv. Faustína, divadlo by sa malo ko-

nať pred kostolom, občerstvenie: guľáš 

Koordinátorkou odpustovej slávnosti 
a programu bude Ľudmila Pohorolecová. Do 

15. marca sa stretnú organizátori odpustu 
a Pani Pohorelcová podá správu pánovi faráro-

vi. 

6. máj – 1.sv. príjímanie – kostol v ktorom, sa 
bude konať sa vyberie podľa počtu detí, piesne 
a program si pripravia deti spolu s pani orga-

nistkou. 

12. máj – Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej.  

Z našej farnosti objednáme autobus v prvom 
rade pre koledníkov, eRkárov, spevákov 

a ostatné deti. 

Deň rodín – zapojenie v rámci diecézy, alebo 

vlastný program 

Júl – ekumenický karneval 

Pliešovce 

eRko tábor pre všetky deti 

tábor pre miništrantov, prípad-
ne zapojenie sa do diecézneho 

tábora 

výlet pre miništrantov 

31.august až 2. september – 

farská púť  

 

Správa organizačnej ko-

misie: 

Správu predniesol Peter Frnka 

Organizačná komisia sa doteraz nestretla, 

potreby farnosti riešili operatívne. 

Plánované opravy a rekonštrukcie závisia 
najmä od rozpočtu. Potrebné sú opravy odkva-
pov a plotu, parkoviska, rekonštrukcia kostola 
po dohode s MKSR a získaní povolení 

a grantov. 

V rámci dlhodobej perspektívy sa uvažuje nad 
altánkom vo farskej záhrade, prípadne stavbou 
pastoračného centra, čo má komplexne 

navrhnúť záhradný architekt. Dovtedy pre iné 

podujatia zabezpečia altánky a lavičky. 

Organizačná komisia má v pláne orga-
nizovať menej formálne opekačky 
a guľáše pre širší okruh farníkov. Tiež 

sa plánuje výlet na Pustý hrad. 

Práve prebieha príprava farskej fašian-
govej zábavy, ktorá sa bude konať 11. 

februára v KD v Bzovskej Lehôtke. 

 

Iné podnety a diskusia 

 

Pán Tomašovič navrhol pozvať na 
diskusiu do Bzovskej Lehôtky ornito-

lóga pána Sanigu.  

Spolupráca s obcou. Aj napriek vlast-

nej organizácii podujatia ku dňu ma-
tiek a otcov, sa deti zapoja od progra-
mu obce. V rámci osláv výročia obce 
môžeme pripraviť prezentáciu osob-
nosti A. T. Sytnianskeho, prípadne 
pozvať bývalého zvolenského dekana, 

ktorý pochádza z našej farnosti. 

Juraj Paľov vyzval členov FPR na 

aktívnu účasť na zasadnutiach obec-
ného zastupiteľstva, kde chýbajú naše 

názory a príspevky do diskusií o obci.  

 

Záver: modlitba.                              
Nasledujúce stretnutie členov FPR 
bude 16. júna o 17.00  (prosíme do-

držať tento čas) 

V Sáse, 15. januára 2012          

Zapísala: Anna Paľovová  
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Organizačná komisia má v pláne orga-
nizovať menej formálne opekačky 
a guľáše pre širší okruh farníkov. Tiež 

sa plánuje výlet na Pustý hrad. 

Práve prebieha príprava farskej fašian-
govej zábavy, ktorá sa bude konať 11. 

februára v KD v Bzovskej Lehôtke. 

 

Iné podnety a diskusia 

 

Pán Tomašovič navrhol pozvať na 
diskusiu do Bzovskej Lehôtky ornito-

lóga pána Sanigu.  

Spolupráca s obcou. Aj napriek vlast-

nej organizácii podujatia ku dňu ma-
tiek a otcov, sa deti zapoja od progra-
mu obce. V rámci osláv výročia obce 
môžeme pripraviť prezentáciu osob-
nosti A. T. Sytnianskeho, prípadne 
pozvať bývalého zvolenského dekana, 

ktorý pochádza z našej farnosti. 

Juraj Paľov vyzval členov FPR na 

aktívnu účasť na zasadnutiach obec-
ného zastupiteľstva, kde chýbajú naše 

názory a príspevky do diskusií o obci.  

 

Záver: modlitba.                              
Nasledujúce stretnutie členov FPR 
bude 16. júna o 17.00  (prosíme do-

držať tento čas) 

V Sáse, 15. januára 2012          

Zapísala: Anna Paľovová  

 Krížová 
cesta 

Sása Pliešovce Bz. Lehôtka 

24. 2       

2. 3 Miništranti Lupienok Zo srdiečka   

9. 3       

16. 3 Prvoprijímajúci     

23. 3 SKM     

30. 3       

6. 4 Farská rada – krížová cesta zo Sásy do Pliešoviec na Veľký piatok dopoludnia 

V ianočné sviatky v nás a okolo nás už 

pomaly doznievajú, ale ich posolstvo bude 

v nás rezonovať ešte dlho. Pevne verím, že tak, 

ako vo mne zanechali tohtoročné sviatočné dni 
hlboké myšlienky, tak aj vo väčšine ľudí, 

veriacich v existenciu pána Boha. Odkaz, ktorý 

priniesli medzi ľudí anjeli a pastieri s detskými 

tvárami v Jasličkovej pobožnosti som pochopila 

tak, že svetlo tohto sveta - Ježiš Kristus sa narodil 

síce pred dvetisíc rokmi, ale v našich dušiach má 

príležitosť narodiť sa každý rok. A nielen rok, ale 

aj každý deň, ak len budeme chcieť .Klopte 

a bude vám otvorené...On klope na naše srdce 

a my sme veľakrát hluchí, alebo sa nám nechce 

vstať, alebo máme niečo dôležitejšie, sme 

unavení, mrzutí, bojíme sa  a máme tisíc iných 
výhovoriek. Tie deti, ktoré vystupovali 

v Jasličkovej pobožnosti boli neuveriteľne 

presvedčivé a čisté. Svojimi detskými hlasmi 

zasiahli priamo do srdca. Veľká vďaka im, aj 

Zuzane Tomašovičovej a Kataríne Šályovej, ktoré 

ich nacvičovali a viedli. Chcem sa poďakovať aj 

mládeži, ktorá počas sviatkov spievala, pani 

Renate Sliackej, ktorá dokázala v dvoch našich 

kostoloch organovať, dirigovať a nacvičovať. 

Zaslúži si veľké poďakovanie za túto obetavosť 

od nás všetkých. K dokonalej atmosfére Vianoc 
prispeli aj tí, ktorí vyzdobovali kostoly, a vôbec 

všetkým, ktorí svojou ochotou prispeli k tomu, 

aby bolo všetko pripravené na slávenie 

najkrajších sviatkov v roku. Osobitne sa  chcem 

poďakovať pánom farárom, ktorí nás sprevádzali 

svojimi slovami počas celých Vianoc. Tie slová, 

hoci boli obyčajné, vkĺzli do našich sŕdc, 

myšlienok, a duší. Na záver môjho poďakovania 

pár myšlienok. 

Ak sme pravými ľuďmi 

Ak sme natoľko čistí, že sa nám žiada svetla, ak 

sme natoľko vnímaví, že sa necháme očariť 
krásou,                                                                    

ak sme na toľko citliví, že sme sa nezabudli 

radovať,                                                                

ak sme natoľko smelí, že si kladieme otázky 

o živote,                                                                

ak sme natoľko múdri, že sa neváhame skloniť 

pred tajomstvom,                                                   

ak sme natoľko ľudia, že sa nám ničoho nežiada 

tak ako lásky,                                                 

celkom určite sa dnes budeme pýtať na Boha 

a boh nám odpovie. 

Veď preto sa stal Človekom 

Ľudmila Pohorelcová 

Ak chce niekto pripraviť 

Krížovú cestu, tak sa 

môže prihlásiť. 


