
www.farasasa.sk   8 

 

Krst 

Krst treba nahlasiť 
najmenej dva týždne pred 
pokrstením. Prosím 
rodičov, aby plánovali krst 
na nedeľu cez sv. omšu. 
Pokrstené dieťa je pre 
farské spoločenstvo 
znamením nádeje, že viera 

v Krista nezomiera. Pred krstom bude poučenie 
pre rodičov a krstných rodičov. 

Sobáš 

Sobáš treba nahlasiť 
3 mesiace pred 
planovaným prijatím 

tejto sviatosti. Snúbenci v tom čase sa zúčastnia 
na  sobašných poučeniach. 

Sviatosti v našej farnosti 

júl - august 

sobáš                                                                             

16.7 - Peter Považan a Lenka Michalovská 

krst                                                                            

10.7. - Michal Droppa                                               

16.7. - Patrik Považan                                                 

27.8. - Patrik Senko                                                    

28.8. - Klára Bukovčanová 

Volebná komisia do Farskej 
pastoračnej rady: 

Ján Stanko - Sása 

Dušan Cút - Pliešovce 

Oľga Tomašovičová - Bzovská Lehôtka 

Môžete 
objednávať 
úmysly sv. omší. 
Sv. omšu je 
možné slúžiť na 
rôzne úmysly : 

a) za živých: 
napriklad za 
uzdravenie, 
požehnanie v 
škole, práci atď, 
za rodinu, pri 
rôznych 
rodinných 
príležitostiach 
napríklad 
narodeniny, 
meniny, výročie 
sobáša atď. 

b) za zomrelých 

Sása          
nedeľa - 9.45 
utorok - 18.00 
štvrtok - 18.00 
sobota - 8.00 

Pliešovce           
nedeľa - 8.00  
piatok - Hodina 
Milosrdenstva - 
15.00 

Bzovská 
Lehôtka    
streda 18.00 

Sv. omša 

Časopis rímskokatolíckej farnosti v Sáse. Pre cirkevné účely. Redakcia si vyhradzuje právo na zmenu prijatých 

príspevkov. Náklad 200 ks, náklady na jeden kus cca 0,50€. Adresa: Ul. Slobody  254/14, 962 62 Sása,                

tel. 0948 472 972, farnostsasa@gmail.com Peňažné dary na opravy kostolov, fary a rozvoj môžete vyplácať na 

účet v Slovenskej Sporiteľni  71629025/0900. 

Na prvý piatok v mesiaci september bude 

sv. omša v Sáse o 18.00 hodine. Od 17.00 

bude vyložená Sviatosť Oltárna                       

a možnosť sv. spovede. 

Každú tretiu nedeľu v mesiaci sa bude konať  na sv. 
omši finančná zbierka na rôzne podujatia a potreby 
našej farnosti. Za obetavosť všetkým Pán Boh zaplať! 
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Som nový farár vo 

Vašej, už našej, 

farnosti. Volám sa 

Adam Cyryl 

Gierasimczuk           

a pochádzam                  

z Poľska. Mám 46 

rokov. Na Slovensku 

pôsobím od roku 

2003. V rokoch 2003

-2006 som bol vo 

farnosti Mýto pod 

Ďumbierom, 2007-

2010 v Hronci a poslednú dobu som pracoval 

vo Zvolene. A teraz ma Otec biskup poslal do 

Sásy. Ďakujem Vám za milé a teplé prijatie. 

Dúfam, že mi pomôžete lepšie spoznávať 

prostredie, v ktorom žijete. Myslím, že si 

prajeme navzájom dobrú spoluprácu a 

spoločnú snahu v šírení Božieho kráľovstva       

v našej farnosti. 

Do Vaších rúk odovzdávame prvé číslo našich 

farských novín. Pozývame k spolupráci. Kto 

je ochotný pomôcť v redigovaní, nech sa 

prihlási na farskom úrade. 

farár 

Naša farnosť má od 1. júla webovú stránku - www.farasasa.sk. Na tejto stránke je medzi 

inými Kniha modlitieb. Kto potrebuje modlitbu, môže tam napísať svoj úmysel. Každý 

utorok v Sáse pred sv. omšou bude venovaný ruženec a v piatok v Pliešovciach na Hodine 

milosrdenstva ruženec Božieho milosrdenstva za tieto intencie. 

Úmysly apoštolátu modlitby 2011 

Všeobecný: 
Za všetkých učiteľov, aby 
sprostredkovali lásku v pravde a viedli  
k pravým morálnym i duchovným 
hodnotám. 
Misijný: 
Aby kresťanské spoločenstvá v Ázii 
vrúcne a radostne ohlasovali 
evanjelium a boli svedkami krásy         
vo viere. 
Úmysel KBS: 
Aby sa učitelia, študenti, žiaci i 
zamestnanci škôl usilovali                        
v nastavajúcom školskom roku vnášať 
prvky kresťanskej kultúry do svojho 
prostredia.  

Súťaž 

Vyhlasujeme súťaž o názov našich 

farských novín. V názve nemôže byť 

len Sása, Pliešovce alebo Bzovská 

Lehôtka. Názov ma spájať všetky naše 

dediny vo farnosti.  Aká bude 

odmena? Predovšetkým satisfakcia a 

možno ešte niečo k tomu... :) 

Bez názvu 1/2011 

september 

Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 
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Farský 
 Žiaci                                                                  

 1. septembra 

Na sv. omši v Sáse bude požehnanie žiakov na 

začiatok  školského roku. Žiaci - prineste si školské 

potreby - posvätíme ich. 

 Farníci v Pliešovciach                                                       

 2. septembra 

V Pliešovciach začíname Hodinu Milosrdenstva. Každý piatok  

o 15.00 hodine bude ruženec Božieho milosrdenstva, potom 

meditácia o Božom milosrdenstve, a viac menej o 15.30         

sv. omša. 

 Birmovanci a ich rodičia                                                 

 10. septembra 

O 10.00 hodine bude na fare v Sáse povinné stretnutie 

birmovancov a ich rodičov. Kto nebol pokrstený v našej farnosti 

nech prinesie krstný list. Birmovní rodičia potrebujú krstný list zo 

svojej farnosti. 

 Farníci v Bzovskej Lehôtke                                              

 11. septembra 

V Bzovskej Lehôtke bude adorácia Sviatosti Oltárnej od 15.00 do 

18.00 hodiny pred hodami Sedembolestnej Panny Márie. Na 

adoráciu sa budete môcť zapísať na lístok, ktorý bude vyložený v 

kostole, kde je potrebné uviesť konkrétnu hodinu, aby vždy bol 

niekto prítomný v kostole po celý čas. 
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Vymaľovalo sa 10 miestností, 

opravené boli 2 záchody, bol 

urobený poriadok v kotolni, 

garáži  a v pivniciach, bola tiež 

pokosená tráva v záhrade a pri 

kostole. Kúpili sa 2 skrine, záchod, koberec,  3 mikrofóny do 

kostola v Sáse, oltárne veci do kostolov, halogény nad oltárom, 

plávajúca podlaha, dvere so zárubňou do novej kancelárie, 

stavebný materiál. Bola zaplatená daň zo zvončeka za minulý 

rok. Začali sme šiť nové rúcha pre miništrantov. 

V júli sa konali na fare veľké poriadky. 

Zatiaľ je opravené prvé poschodie. Boli 

dve brigády, na ktoré prišlo okolo 20 

farníkov. Okrem toho 7 dní veriaci z 

Hronca a Mýta maľovali a upratovali. 

Všetkým, ktorí mali podiel na týchto 

prácach - veľká vďaka! 
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kalendár 
  

 Celá farnosť                                                               
 15. septembra 

V tento deň budú hody Sedembolestnej Panny Márie v Bzovskej 

Lehôtke. Sv. omšu o 11.00 hodine odslúži pán kaplán Pavel Cerovský 

z farnosti Zvolen-mesto. Na omši budú hrať členovia Združenia Totus 

Tuus z Brezna. Po sv. omši pozývame na občerstvenie pred 

kostolom. Na hody pozývame aj farníkov zo Sásy a  Pliešoviec. 

 Celá farnosť                                                                                                                      

 25. septembra 

V nedeľu budú v našej farnosti voľby do Farskej pastoračnej 

rady(FPR). V týždni od 28. augusta do 4. septembra farníci 

môžu navrhnúť svojich kandidátov. 

V týždni od 4. do 11. septembra volebná komisia zostaví 

kandidátku zo všetkých navrhnutých kandidátov. 

V nedeľu 11. septembra bude vyhlasená kandidátka. 

Svojich delegátov vo FPR bez volieb budú mať: 

1. Saská katolícká mládež 

2. Ružencové spoločenstvo. 

 Miništranti                                                                                 
 17 septembra 

V Sáse o 10.00 hodine bude prvé poprázdninové stretnutie 

všetkých miništrantov z troch našich dedín. Prítomnosť je povinná. 
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Ďakujeme dp. Ladislavovi Jurčíkovi za 9 
rokov pôsobenia v našej farnosti. Pán 
farár, prajeme Vám všetko najlepšie a 
Božie požehnanie v Kriváni. 

Inštalácia nového farára 

dp. dekan Vojtech Nepšinský a nový farár 

V nedeľu 3. júla 

sa v prítomnosti 

p. dekana konala  

inštalácia 

nového farára, 

Adama Cyryla 

Gierasimczuka. 

Na sv. omši nový 

farár zložil sľúb. 

Po sv. omši bol 

prípitok pred 

kostolom. Na 

oslave boli 

prítomní tiež 

bývalí farníci 

farára - zo 

Zvolena, Hronca, 

Mýta pod 

Ďumbierom          

a Bystrej. 
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farníci z Hronca 


