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FIREPROOF (Ohňovzdorný) 

 

Mnohí ste už možno unavení zo všetkých tých roman-

tických, či akčných filmov, ktoré bežia v televízii takmer 

každý deň, a máte chuť pozrieť si niečo naozaj hodnotné. 
Niečo, čo odráža skutočné chvíle, možno aj nášho, života. 

Film Fireproof (Ohňovzdorný) takým filmom určite je. 

Keď sa manželstvo Catherine - pracujúcej v istej nem-

ocnici -  a hasičského kapitána Caleba po niekoľkých ro-

koch spoločného života začína pomaly rozpadať a pokojné 

rozhovory nahradia pravidelné hádky, ich manželstvo je na 

pokraji rozvodu. Avšak Calebov otec, ktorý so svojou 

manželkou – Calebovou matkou, kedysi prežívali podobné 

otrasy manželstva, daruje synovi knihu s radami na každý 

deň počas 40 dní, ako postupne zachrániť svoje manželstvo 

s Catherine a požiada ho, aby svoj rozvod odložili. Caleb z 
úcty a poslušnosti k otcovi príjme jeho výzvu i keď tomu 

nedáva veľké nádeje. Počas nasledujúcich 40 dní, kedy sa 

Caleb snaží plniť denné úlohy z knihy svojho otca, sa z 

Caleba, vďaka radám priateľa v hasičskom zbore a otca, 

ktorý sa mu snaží ukázať a vysvetliť, že kým nevpustí a 

nepríjme Boha do svojho života, nebude schopný znovu 

milovať Catherine, stáva milujúci manžel, ktorý sa znovu 

snaží získať srdce svojej manželky. Príjme Boha, postaví 

sa pokušeniam a odstráni závislosti (na počítači), vzdá sa 

svojich úspor na loď v prospech zlepšienia zdravotných 

podmienok pre Catherininu matku, uvedomí si, ako sa 

správal k žene a úprimne sa jej ospravedlní. Catherine po 
40-dňovom období prílišného nevšímania si snahy Caleba,  

zistí, že sa naozaj zmenil, a že ho ľúbi. Ospravedlní sa 

Calebovi a znova spolu žijú ako manželia. Caleb v závere 

filmu od otca zistí, že celé tie roky, čo si myslel, že to ma-

ma bola tá, ktorá chcela odísť v ťažších chvíľach ich 

manželstva, a že to bol otec, ktorý podobne ako on plnil 

inštrukcie knihy, aby zachránil manželstvo, nebola pravda 

a bolo to presne opačne. Tak sa Caleb ospravedlnil aj svo-

jej mame, ktorú celé tie roky vinil. 

Tento film je naozaj super. Myslím, že nikomu neuškodí ak 

si ho pozrie. Nemohol som v tomto krátkom opise vysti-
hnúť skutočný úžas z tohto filmu, ktorý vo mne pretrváva, 

no dúfam, že vás to aspoň trochu zaujalo a niekedy si 

nájdete čas na pozretie tohto filmu a verte, že to nebude 

strata času, ale skutočný oddych pri hodnotnom filme. 

Fireproof (Ohňovzdorný) ponúka nádherný obraz toho, ako 

sa manželia, spolu s Bohom, môžu milovať až do konca 

života...kľúčom je Boh. Odporúčam tento film naozaj 

každému, no najmä manželom a rodičom. 

Roman Popper 

samým. Pomohol nám pochopiť, že animátormi by sme ne-

mali byť len v sobotu na stretkách,  ale byť  animátorom je 

potrebné byť vo všetkých častiach života, nie len pri deťoch, 

ale i dospelých. Bolo to super! Po tejto takmer trojhodinovej 

aktivite sme všetci spolu sadli za stôl a vrhli sme sa na obed. 

V sobotu nás tiež navštívil pán farár zo Žemberoviec, ktorý 

nám ponúkol možnosť sv.spovede a odslúžil sv.omšu. Po 

sv.omši sme mali ešte jednu povinnosť ekonomického cha-

rakteru v rámci nášho OC. No a po tom sme už znovu mali 

čas na tie príjemnejšie aktivity a mohli sme pokračovať 

v budovaní našich nových priateľstiev. Večer bol naozaj 

úžasný, strávili sme ho pri rôznych hrách a strašne sme sa 

spolu nasmiali. Až prišla nedeľa. Spolu sme sa vybrali na 

sv.omšu do kostola a po nej sa počet zúčastnených začal 

zmenšovať, až chata ostala prázdna. 

Osobne som veľmi šťastný, že som tam mohol byť, spoznať 

nových ľudí a tiež sa niečo naučiť. Naozaj sme, aj keď len 

za taký krátky čas, vytvorili skvelý kolektív. Všetci sme sa 

zhodli, že nám bolo spolu super a tešíme sa na ďalšie stret-

nutie. 

Martin Popper 

Miništrantské 

sľuby 

10.03.2013 
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 NEPREMÁNRI 

 SVOJU 

 ŠANCU...            

 

V jednej pesničke sa spieva :  

Sláva Ti sláva, zmŕtvychvstalý Pane, 

otvoril sa hrob a my spievame. Sláva Ti 

sláva, Ty Spasiteľ náš, tak ako Ty, aj my 

vstaneme raz.   

Neviem, prečo ma práve táto pieseň teraz 

napadla, možno preto, že vo 

Veľkonočnom období sa tešíme, že Náš 

Pán je živý. A ak mu dovolíme, bude žiť 

v našich srdciach naveky.  

Niekto sa opýta: „Načo vlastne zomrel, 

keď aj tak za tri dni vstal zmŕtvych?“ 

Priznám sa, nikdy ma táto otázka 
nenapadla, až teraz. Ale odpoveď mi bola 

jasná – aspoň si to tak myslím – že máme 

nechať zomrieť naše staré JA a dovoliť 

Ježišovi, aby zmenil naše zmýšľanie 

a tým vstať zmŕtvych a začať od znovu - 

ale už s Ježišom. Nezmenia sa naše 

povinnosti, naše kríže, naše trápenia, 

alebo možno aj naše duševné muky – to 

nie – zmení sa náš pohľad, ktorý nás už 

nebude umárať a psychicky ťažiť až do 

zúfalstva, či do depresii.  

Každý z nás potrebuje vieru a každý z nás 

aj v niečo verí. Nie je žiadna ľudská 

bytosť, ktorá by v niečo neverila.  

Bez viery – tej skutočnej Božej – nemáme 

šancu na nebesia, a bola by škoda, kedy 

sme túto šancu prepásli. Veď Boh práve 

preto dovolil obetovať svojho najmilšieho Syna. Kto z nás 

by bol ochotný dať krv svojho dieťaťa pre záchranu celého 

sveta? Asi nikto. 

Lenže, čo s ľuďmi,  ktorí v Boha neveria?  

Nedávno sa mi stalo niečo zaujímavé. Bola som od skorého 

rána v robote, lebo tak mi vyšla smena. Potom som pred 
obedom vyzdvihla deti a išla s nimi k doktorke - do 

Zvolena. V ten deň som mala obavy z cesty, nakoľko môj 

tlak nebol v poriadku a miestami som sa cítila až neisto – 

na odpadnutie /Už ráno som mala problém prísť do roboty 

a preto som išla veľmi opatrne./  

Ale nemala som na výber, boli sme objednaní, tak som sa 

nejako zaprela a splnila si svoju povinnosť. Spolu s deťmi 

sme u doktorky pobudli 2 a ½  hod. , čo je ešte v norme – 

zvykneme aj dlhšie , lebo je to tam, ako nekonečný príbeh. 
Keď sme prišli domov, už som vedela, že moja cesta - keď 

dám deťom jesť - bude určite smerovaná do postele, lebo 

som si musela ísť ľahnúť. Skutočne som sa necítila dobre. 

Urobila som si pohodlie, aby som sa mohla sústrediť na 

modlitbu. Prichystala som si potrebné veci s odhodlaním, 

že strávim aspoň hodinu s Ježišom a potom pôjdem riešiť 

domácnosť. Lenže moje plány sa zmenili bez toho , aby 

som to plánovala. Mala som vnútorné cítenie ísť do kostola, 

kde ešte bola vyložená Sviatosť Oltárna a po nej mala 

nasledovať sv.omša. Vo svojom vnútri som vyjednávala, že 

sa budem modliť doma, lebo som veľmi vyčerpaná 

a zavriem si oči a predstavím si, že som v kostole, kde je 

Všetky články v týchto farských novinách napísali naši farníci. 
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Prečo? 

Prečo si mi Bože dal odvahu v živote mojom  

na tak veľký kríž?  Aj keď  viem, že 

 Ty  nesieš ho so mnou s láskou, 

lebo ma máš rád. 

Mne zdá sa však , že niekedy viac nevládzem, 

tie miligramy a milimetre kríža niesť. 

Tak vdýchol si  preto ešte more lásky doň, 

no ja, ako človek, jej tak málo mám 

a láska ku krížu je predsa  Tvoj dar. 

Daj mi Bože, prosím, aj silu anjelov Tvojich, 

aby takú lásku uniesla som pre Teba, 

a pre lásku k iným.      

              St. 

 

Útecha z kríža 

Boh ti dal tvoj kríž ,ako vzácny dar. 

Prv než ti ho dal : 

preskúmal ho svojim všade vidiacim okom, 

premyslel ho svojim božským umom, 

preskúšal ho svojim láskyplným zmilovaním, 

oboma rukami ho zvážil, 

či nie je priveľký o milimeter , 

či nie je priťažký o miligram. 

Až potom ,ho požehnal svojim svätým menom, 

pomazal ho svojou milosťou, 

vdýchol doň svoju útechu . 

Ešte raz sa pozrel na teba a tvoju o d v a h u. 

Tak to prišlo k tebe z neba, 

ako Božie volanie, 

ako dar Jeho milostiplnej lásky, 

aby si bol celkom sám sebou 

a aby si v Bohu našiel svoju náplň.  

vyložená Sviatosť. Ale to mi nepomohlo. Prebehla mi hlavou 

taká myšlienka /a to som ešte nič nečítala / , že: „driemať 

môžeš aj pri meditácii v kostole“ Začala som váhať, čí mám 

ísť, alebo nemám ísť do kostola . Hovorím si: „Vonku fúka 

studené vetrisko a čo ak ma chytí zimnica až do kŕču, ako sa 
mi to stáva, keď moje telo je maximálne vyšťavené.“ Ako tak 

špekulujem, či idem, alebo nejdem, prebehla mi hlavou 

ďalšia myšlienka: „Poďte ku mne všetci, čo sa namáhate a ste 

preťažení a ja vás posilním“ , to ma z postele zodvihlo, ako 

nejaká magnetka a predsa som sa vybrala do kostola do 

vedľajšej dediny. Stihla som samozrejme aj vyloženú 

Sviatosť Oltárnu – i keď iba na krátko.  

Sv.omša prebiehala ako obvykle, ale keď začalo 1. čítanie, 

mala som po tele zimomriavky .Čítanie bolo, ako Boh chcel 

potrestať ľud, ale Mojžiš, svojou pokornou modlitbou 

zmiernil Boží hnev. A toto ma povzbudilo k modlitbe 

a k obetám, že sa nemám  báť modlitby za ľudí, ktorí v Boha 
neveria, lebo On im chce dať tiež šancu, no sami to 

nedokážu. Mám sa aj za nich modliť, lebo modlitba robí 

zázraky, aj keď o nich neviem. Zostala som v nemom úžase, 

že kvôli tomuto čítaniu som mala prísť do kostola – premôcť 

sa a poslúchnuť hlas srdca. Boh sa prihovára každej duši, len 

sa mu stačí otvoriť – čo je úžasné. Po sv.omši som sa cítila 

oddýchnutá, prišli nové sily, tak že som sa mohla domov 

vrátiť ku svojim povinnostiam. 

A tak je to aj s nami, naša viera je často krát slabá, ale sú aj 

takí, ktorí Boha stále urážajú a preto my, ktorí v neho veríme 

by sme nemali zabúdať posielať svoje modlitby – také 
úprimné – Bohu, aby im dal šancu a milosť na obrátenie sa. 

Našou oddanosťou a poslušnosťou Bohu môžeme vyprosiť 

spásu nielen sebe, ale aj iným.  

Môj Pane, ďakujem Ti, že Tvoja nekonečná LÁSKA je 

neohraničená a Tvoje SRDCE je dostatočne veľké pre 

všetkých. Ako dobre, že SI !!!  

Naša nádej, naša istota ,naše jediné šťastie. 

Nauč nás tak milovať, ako miluješ Ty. Viem, že tak ako Ty 

nikto nikdy nebude milovať, lebo tomu nerozumejú ani 

samotní anjeli v nebi, ale i napriek tomu, nauč nás opravdivej 

Láske.  

Ďakujem Ti, že nám dávaš šancu vrátiť sa ku Tebe a tak 
okúsiť Tvoje nekonečné Milosrdenstvo. S Tebou, môj Pane, 

aj tá najmenšia  každodenná povinnosť, bolesť, či radosť, má 

svoj zmysel – svoj význam a preto Ti za všetko zo srdca 

ĎAKUJEM. Pomôž mi, vidieť Ťa v každom jednom 

človekovi, ktorého mi pošleš do cesty. Veď nikoho v živote 

nestretneme náhodou. 

Pane, úpenlivo prosím za tých, ktorí v Teba neveria a stále Ťa 

urážajú, alebo možno aj váhajú nad svojou vierou. Daj im silu 

a šancu, vrátiť sa, k Tebe, jedinému Bohu, aby už neboli ako 

zblúdilé ovečky. Aby už nekráčali po zlých chodníkoch 

a svojím spôsobom života si zahadzovali šancu ku svojej 

spáse.  

A nám, Pane, ktorí sa snažíme úprimne Ťa milovať a vo 

svojich blížnych Ťa nachádzať, daj silu, aby sme svojim 

životom evanjelizovali, že Ty si naše všetko, naša spása, náš 

milovaný SPASITEĽ, pre ktorého sa oplatí žiť. Amen.                                               

                                                                                                                                        

Z.T. 
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eRko – OC víkendovka 

Možno sa niektorí po nedeľňajších oznamoch pýtate: ,,Prečo v sobotu nie je eRko stretko?“ 

Dôvody sú vždy rôzne, no vetu typu :,,Nechce sa mi, dajme si pauzu.“ nepoužívame. A tak tomu nebolo ani druhý marcový 

víkend(8.- 10.marca). 

V tieto dni sme sa ja (Martin) spolu s Veronikou zúčastnili tzv.OC víkendovky – víkend strávený s ľuďmi z farností nášho 

oblastného centra (OC) Zvolen. Sú to ľudia, ktorí tiež robia eRko stretká, letné eRko tábory a rôzne ďalšie akcie pre deti z ich 

farnosti. A ako sa to všetko odohrávalo? V piatok v podvečerných hodinách sme dorazili na chatu Assissi v Štiavnických Ba-

niach. Na urýchlenie spoznávania jeden druhého sme každý mali štyri krátke posedenia vo dvojici s témou na rozprávanie. 

Bola to naozaj úžasná forma spoznávania, pretože cestu k spoznávaniu jeden druhého, ktorú by sme inak museli hľadať sami, 

sme už mali pripravenú. Keďže nás tam bolo takmer 20, a ,, rýchle rande“ sme mali len štyrikrát, zoznamovanie sme zakonči-

li posedením v kruhu, kde sme si rozprávali, čo sme sa dozvedeli o našich, teraz ich už môžem nazvať, priateľoch. Večera, 

spoločná modlitba pri sviečke, no piatkový večer nekončil. Po dlhom vyberaní sme skončili na posteli s filmom, ktorý nás 

svojou akčnosťou vyšťavil natoľko, že po ňom sme už 

piatok zakončili spánkom. Samozrejme sme sa neprišli 

celý víkend len zabávať. V sobotu – kedy sa k nám pri-

pojili ďalšie dve členky nášho OC, po raňajšej modlitbe 

a raňajkách nás navštívil Lukáš spolu so svojou manžel-

kou. Lukáš sa v eRku venuje výchove mladých 

animátorov (lat.anima = duša, oživovať) – teda nám, 

a tak ho vedúca nášho OC(A.Gímešová) pozvala, aby aj 

nám porozprával, kto to vlastne animátor je, ako sa 

správať na stretkách s deťmi, ako k deťom pristupovať, 

o tom, aký by mal byť správny animátor, ukázal nám 

správny význam otázky: ,,Ako sa máš?“,... Poviem 

vám, že sa s nami vôbec nemaznal. Práve naopak, 

svojim tvrdým, no zároveň priateľským prístupom 

k nám, si získal našu pozornosť a zamyslenie nad sebou 

 

 

 

 

 

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA 

Podľa pradávnej tradície táto noc je očakávaním Pána a vigília, ktorá 

sa v nej slávi, pripomína svätú noc, v ktorej Pán vstal z mŕtvych, a 

pokladá sa za "matku všetkých svätých vigílií. V nej totiž Cirkev bdie, 

očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami kresťanského 

zasvätenia. Táto vigília je aj očakávaním Pánovho príchodu. 

19.00 Liturgia Veľkonočnej vigílie – prineste si sviečky na obnovenie 

krstných sľubov.  

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

8.05 Sv. omša v kostole v Pliešovciach 

9.45 Sv. omša v kostole v Sáse 

V tento deň je veľkonočná výročná  farská zbierka 

 

VEĽKONOČNÝ PONDELOK 

8.05 Sv. omša v kostole v Pliešovciach 

9.45 Sv. omša v kostole v Sáse 
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KVETNÁ NEDEĽA – Nedeľa utrpenia Pána 

Paradoxné pomenovanie tohto dňa v sebe spája triumfálny vstup Ježiša do 

Jeruzalema a tiež predzvesť utrpenia, ktoré podstúpi za nás všetkých.  

Kvetný víkend - Diecézne stretnutie mládeže s otcom biskupom Mariánom 

Chovancom v Banskej Bystrici, ktoré sa začína v piatok 22.4. a vrcholí Kvetnou 
Nedeľou 

8.05 Sv. omša v kostole v Pliešovciach 

9.45 Sv. omša v kostole v Sáse 

Na Sväté omše si prineste ratolesti a zhromaždite sa pred vstupom do kostolov, 

odkiaľ v slávnostnom sprievode vojdeme spolu do kostola. 

Zbierka pre núdznych. 

 

 

 

ZELENÝ ŠTVRTOK 

Toto je deň, keď bola ustanovená Sviatosť Oltárna a sviatosť kňažstva. Po 

poslednej Večeri však Ježiš odišiel modliť sa a úplne sa odovzdal Bohu pre 
utrpenie, ktorým vykúpi celý svet.   

Dopoludnia sa v Banskej Bystrici slávi Missa chrismatis –omša svätenia olejov, 

ktoré sa používajú pri vysluhovaní sviatostí v nasledujúcom roku. Slávia ju všetci 

kňazi diecézy so svojím biskupom ako pamiatku ustanovaenia sviatosti kňažstva. 

19.00 Sv. omša v kostole v Sáse, keď si zvlášť pripomíname poslednú večeru 

           Ježiša a jeho učeníkov. 

                                               20.00 Krížová cesta. Na Krížovú cestu pozývame farníkov z celej farnosti.                           

                                               Pôjdeme s krížom z kostola v Sáse do kostola v Bzovskej Lehôtke. Vedie ju farská  

                                               pastoračná rada. Prosíme farníkov zo Bzovskej Lehôtky o zabezpečenie áut pre   

                                               odvoz  naspäť. 

 

 

 

VEĽKÝ PIATOK  

V tento deň Cirkev rozjíma o umučení a smrti svojho Pána a Ženícha, uctieva kríž, 

a tak si pripomína svoj pôvod  z boku Krista spiaceho na kríži a prosí za spásu 

celého sveta. 

 9.00  - Krížová cesta v kostole v Pliešovciach 

 15.00 - Liturgia utrpenia a smrti Pána v kostole v Sáse 

 Po Liturgii bude adorácia  ukrižovaného Pána Ježiša v Božom  hrobe do 20.00 

 20.00 - Vešpery. Pozývame všetkých farníkov,  zvlášť členov buniek. 

 

 

 

 

 

 

 

BIELA SOBOTA - Deň bdenia a adorácie. 

Na Bielu sobotu Cirkev  zotrvá pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a 

smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým, a v modlitbách a pôstom očakáva jeho 

zmŕtvychvstanie. 

Adorácia Ježiša uloženého v hrobe: 

 V  kostole v Sáse od  9.00 – 18.30 

9.00-10.00 Bunka č.1; 10.00-11.00 Bunka č.2; 11.00-12.00 Farská PR; 12.00-

13.00 SKM; 13.00-14.00 Rodiny prvoprijímajúcich detí; 16.00-16.30 eRko; 

16.30-17.00 Bunka č.4; 17.00-18.00 Ružencové spoločenstvo. 

 9.00 Ranné chvály v kostole v Sáse 

 14.00 – 16.00 Nácvik miništrantov a výzdoba, počas ktorých bude kostol uzavretý. 

 V kostole v Pliešovciach 10.00 do 13.00 

 V kostole v Bzovskej Lehôtke od 10.30 do 12.30 

Na Adorácie sa zapíšte na lístok vyložený v kostoloch. 

 

                                                                                                                                            www.farasasa.sk             3     

AKÝ  BY  BOL  JEŽIŠ  DNES 

 

Za kňazom prišiel jeden známy a hovorí: Tu čítam, že Pán 

Ježiš  vôbec nežil. Mali by ste o tom kázať. 

Kňaz mu povedal: Nebudem. Keby išlo o otázku, ako bol 
Ježiš človekom, alebo ako je Božím Synom, o tom by som 

kázal, to robieva mysliacemu človeku ťažkosti. Ale 

s niekým, kto tvrdí a dokonca i napíše, že Kristus nežil, 

s tým je škoda hovoriť, toho treba len poľutovať, lebo 

hovorí, čomu sám neverí a strápňuje sa. Dnes však 

hovoríme o Kristovi viac, než že len žil. Hlásame, že žije 

i po svojej smrti. Nepomohlo by nám, keby len žil. Keby 

nežil, márna by bola naša viera, márna by bola naša nádej. 

Tretí deň po ukrižovaní, sa ukázal svojím priateľom, - 

preto máme z toho sviatočnú radosť - : Kristus žije, aj my 

budeme  žiť s ním.  Niet zániku pre tých, ktorí milujú 

Krista a s ním uveria v Boha Otca, darcu a pôvodcu 
života. To je odpoveď Božia na vrodenú túžbu človeka žiť 

a byť. Ľudstvo stále túži po stratenom raji, po lepších 

časoch. To vlastne túži po Vykupiteľovi a po nebi, aj keď 

Vykupiteľa nepozná a o nebi nič nevie. Niektorí ľudia si 

skúšajú predstaviť, ako by to asi dopadlo, keby ten 

Vykupiteľ, Ježiš, po ktorom ľudstvo vedomky aj 

nevedomky  stále túži, znova prišiel na svet. Ako by ho 

ľudia dnes prijali, azda by ho znovu ukrižovali? Zničené 

kríže, poškodené kaplnky pri cestách, protináboženská 

propaganda svedčí o tom, že i dnes sú takí, ktorí by znovu 

volali: „Nechceme, aby tento panoval nad nami!“. Ale 

plné kostoly v mestách a na dedinách svedčia zase 

o opaku. Však dôležitejšia sa mi zdá byť otázka, čo by 

dnes Ježiš učil? Či by na svojom učení niečo opravoval, 

menil, modernizoval. Sami poznáme odpoveď: ani slovo 

by nemusel meniť. On si trúfol pred 2000 rokmi povedať: 
“Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú“. 

A dnes vidíme, že mal pravdu. Zase by nám hovoril: Nové 

prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali! 

Zase by nás žiadal, aby sme vzali svoj  kríž  každodenných 

starostí a nasledovali ho! Zase by hlásal, že ľudia sa 

nemajú zabíjať, trápiť, okrádať jeden druhého! Zase by 

hovoril: Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vyznám 

pred  svojim Otcom, ktorý je na nebesiach.  A čo by robil 

Ježiš v dnešnej dobe, v dobe plnej moderných technológií, 

ponáhľania sa ani nevieme kam, kde prvé miesto má 

kariéra, peniaze, chýbajú hodnoty, morálka, vytráca sa 

ľudskosť? Nepochybne by zase nastúpil na svoju cestu do 
Jeruzalema. Zase by sa z kríža modlil  za nás všetkých: 

„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia!“ Zase by sa dal 

zabiť, obetoval by svoj život za všetkých nás, pretože Ježiš 

je ten istý včera i dnes  i na veky. A práve preto by zase 

vstal z mŕtvych. Zas by ho nepriatelia nedokázali zahubiť. 

A tak sa dnes môžeme z plných pľúc nadýchnuť sviežeho  

vzduchu  veľkonočného Aleluja: Kristov hrob nepáchne 

hnilobou a zabudnutím. Kristov hrob je zaliaty slnečným 

jasom! Kristus žije! Kristus zvíťazil, Kristus kraľuje, 

Kristus vládne naveky!  Aleluja.  

B.S. 

Veľká radosť 

Z balkóna Svätopeterskej baziliky v Ríme večer 13. marca zazneli slová: 

Oznamujem vám veľkú radosť: „Máme  Pápeža“.  Táto radosť sa šíri v celej 

cirkvi, ktorá dostala nového otca, učiteľa a správcu. Tí, ktorí sú ochotní prijať 

ho za hlavu cirkvi zdieľajú túto radosť a môžu čerpať z milostí, ktoré Boh cez 

pápeža daruje svojej cirkvi. Mať otca znamená mať osobu, ktorá bezhranične 

ľúbi a otvára náruč svojim deťom. S citlivým učiteľom sa ľahšie kráča po ceste 

životom, lebo jeho otázky a poučenia nám ukazujú správnu cestu. A správca  

pastier bdie nad svojim stádom, aby sa z neho nik nestratil. Preto veriaci 

prežívajú veľkú radosť z nového pápeža Františka. Modlime sa zaňho a jeho 

zodpovedný úrad. Aby posilnený darmi Ducha Svätého, ktorý si ho vyvolil, 

verne stál na čele našej cirkvi. 

Pápež František 

Vlastným menom  Jorge Mario kardinál Bergoglio, 76 ročný arcibiskup 

Argentínskej metropoly Buenos Aires sa stal 266. pápežom v poradí. Pochádza 

z jednoduchých pomerov talianskych robotníkov, ktorí emigrovali do 

Argentíny. Ako 21-ročný vstúpil do seminára a stal sa členom Spoločnosti 

Ježišovej – jezuitom. Práve  jezuiti svojim zápalom dlhé roky pozdvihovali 

duchovný život v našej diecéze, boli pri jej vzniku a postavili našu katedrálu. 

V médiách sa najviac skloňujú  jeho vlastnosti ako skromnosť, jednoduchosť 

a obrana tradičných hodnôt kresťanstva v otvorenom dialógu. Čím sa bude 

vyznačovať jeho pontifikát, to budú mnohí hodnotiť neskôr, my mu teraz 

pomôžme prijatím a modlitbou, o ktorú nás prosil vo svojom prvom pozdrave. 

Juraj Paľov 



 

             4        www.farasasa.sk 

OSLAVUJTE PÁNA, LEBO 

JEHO MILOSRDENSTVO JE 

VEĆNÉ 

 

Každý človek si raz určite položil 

otázku:  

„Čo je vlastne Božie Milosrdenstvo 

- Také ozajstné, bez pretvárky...?“ 

Božie Milosrdenstvo je 

v skutočnosti záchranné koleso pre 

tých, čo predsa volia večnú 

blaženosť namiesto večného 

zatratenia. V Bož.Milosrd. sa 

prejavuje láskyplná Božia 

trpezlivosť, ochotná začínať stále 

odznovu a opätovne  dávať šancu 

človekovi i napriek jeho 

pokleskom. 

Apoštolkou Bož.Milosrd. je na 

celom svete známa : Sv. sestra 

Mária Faustína Kowalská. 

Teológovia ju zaraďujú medzi 

významných mystikou Cirkvi. Poslanie sestry Faustíny spočíva v 3 úlohách: 1. 

priblížiť a hlásať svetu pravdy o milosrdnej láske Boha ku každému človeku 

zjavené  vo Sv.Písme. 2. vyprosovať Bož. Milosrd. pre celý svet , praktizovať 

nové formy úcty Bož. Milosrd. / uctievať obraz Bož.Milosrd., sláviť druhú 

veľkonoč.nedeľu, o 15 hod sa modliť Korunku Bož.Milosrd. a modlitba v hodine 

Milosrdenstva, 3. Inšpirovať Apoštolské hnutie Bož. Molisrd., ktoré sa podujíma 

na úlohu hlásať a vyprosovať Bož. Milosrd. pre celý svet.    

OBRAZ MILOSRDNÉHO JEŽIŠA  

„Tento obraz“ - povedal Pán Ježiš, sestre Faustíne, má pripomínať požiadavky 

môjho milosrdenstva, lebo aj najsilnejšia viera bez skutkov je márna ( Den 742 ) 

...pripojil Pán Ježiš zvláštne prisľúbenie : večnú spásu, veľké pokroky na ceste 

kresťanskej dokonalosti, milosť šťastnej smrti a všetky iné milosti, o ktoré ho 

budú prosiť. ( Den 570 ) 

SVIATOK MILOSRDENSTVA  

...Tento sviatok nie je len dňom zvláštneho zvelebovania Boha v tajomstve 

Milosrdenstva, ale časom milosti pre všetkých ľudí ( Den 699)  

P.Ježiš povedal: „Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im 

poslednú nádej na záchranu – sviatok môjho Milosrdenstva. Ak nebudú 

zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky“ ( Den 965 ) 

KORUNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 

Túto korunku nadiktoval P.Ježiš sestre Faustíne vo Vilniuse 13.-14. sept. 1935 

ako modlitbu na odčinenie a zmiernenie Božieho hnevu. ( Den 474 – 476 ) 

Keď sa modlíme Korunku , obetujeme Bohu Otcu, telo a krv, dušu i božstvo 

Ježiša Krista na odčinenie za hriechy svoje, našich blízkych i celého sveta.  

V tejto modlitbe prosíme o „milosrdenstvo pre nás i pre celý svet“ a zároveň 

konáme skutok milosrdenstva. 

... „Keď sa pri zomierajúcom odrieka táto Korunka“ , povedal P. Ježiš, „zmieňuje 

sa Boží hnev a nepochopiteľné Milosrdenstvo zaplavuje duše. ( Den 811 ) 

Všeobecné  prisľúbenie znie: „Keď sa budú modliť túto Korunku, rád im dám 
všetko o čo ma budú prosiť ( Den 1541 ) „ak to bude v zhode z mojou vôľou. 

( Den 1731 )  

Duše, ktoré sa budú modliť túto Korunku , obklopí moje Milosrdenstvo v živote 

a zvlášť v hodine smrti. ( Den 754 )   

HODINA MILOSRDENSTVA (15 hod.) 

„ V tejto hodine“ prisľúbil P.Ježiš „vyprosíš všetko pre seba aj pre druhých. Je to 

hodina , v ktorej sa dostalo milosti celému svetu: Milosrdenstvo zvíťazilo nad 

spravodlivosťou. (  Den 1572 )  

ŠÍRENIE ÚCTY BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 

.. „Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu , budem ochraňovať po celý 

život ako láskavá Matka svoje nemlúvňa a v hodinu smrti im budem nie Sudcom,  

ale Milosrdným Spasiteľom. ( Den  1075 ) Šírenie úcty k Bož. Milosrd. si 

nevyžaduje veľa slov, ale vždy kresťanský postoj viery, dôvery voči Bohu 

a ochotu stávať sa čoraz milosrdnejším.   

Príklad takéhoto apoštolátu dávala svojím životom sestra Faustína. Toľko 

z Denníčka Sv. Sestry Faustíny Kowalskej 

Nekonečné Božie Milosrdenstvo my ľudia berieme ako nejakú samozrejmosť, 

alebo nejaký fakt, ktorý je spojený s našou vierou. Čo v skutočnosti môžeme 

získať cez milosti Bož.Milosrdenstva si ani nevieme predstaviť. Keby nám Boh 
dal aspoň malým kúskom možnosť nazrieť ako mrháme s milosťou, plakali by 

sme sami nad sebou, a prosili Ježiša o odpustenie, že sme nedôslední a slabo 

veriaci, ako neveriaci Tomáš. Určite by sa náš postoj zmenil a už nikdy by sme 

netúžili po ničom inom , iba po Bohu a jeho Láske.  

Prečo sme takí zaujatí svetskými vecami a na duchovných nám málo záleží? 

Prečo to neberieme dostatočne vážne? A pritom nám jedine Božia Láska môže 

pomôcť ku spáse... 

Nekonečne milujúci Ježišu, stále nás pozývaš na cestu za Tebou. A aj keď často 

krát zablúdime - určite Ťa tým zarmucujeme - i napriek tomu Tvoja Láska k nám 

nikdy nevyhasína. Záleží Ti na každom jednom z nás.  

Som Ti vďačná, že aj keď my zabúdame na Teba, Ty na nás nezabúdaš a dávaš 
nám stále šancu zlepšiť sa. Kto z nás by mal toľkú trpezlivosť, ak nie Ty? 

Dokonalá LÁSKA?!  

Vďaka Pane, že sa o nás staráš aj keď si to nezaslúžime. Nedopusť, aby sme sa 

nechali tak zlákať svetom, že zabudneme, čo si pre naše dobro urobil a 

zabudneme na Tvoju Lásku. Daj nám silu, aby sme boli statočnejší, vernejší 

a nebáli sa z väčšou dôverou sa Ti odovzdávať. Amen.                                                                                                                                        

Z.T. 

 

Jeden z nás... je motto 

tohtoročnej kampane "25. 

marec - Deň počatého 

dieťaťa", ktorej cieľom 

je  upozorniť na úctu k životu 

a jeho ochranu od počatia po 

prirodzenú smrť. Symbolom 

tejto kampane je biela stužka, 

ktorú si môžete pripnúť na 

kabát v tieto dni a vyjadriť 

tak svoj názor, že život je krásny  a vzácny vo všetkých svojich 

odtieňoch. Že život má svoju hodnotu v zdraví i v chorobe, v 

radosti i v trápení.  

 

Aktuálne motto "Jeden z nás" mi pripomenulo známy citát: "Nikto nie je 

ostrovom samým pre seba;... smrť každého človeka umenší mňa, lebo 

ja som súčasťou človečenstva; a preto sa nikdy nepýtaj, komu zvonia 

do hrobu; zvonia tebe." (J. Donne)  

Keď umrie niekto blízky, alebo známy, pociťujeme smútok a často ho 

aj prejavujeme navonok, plačom, čiernym oblečením... Naši blízki to 

chápu a prežívajú smútok s nami. Nie je dobré prežívať smútok osa-

mote, človeku pomôže, keď ho niekto chápe a súcití s ním.  Denne 

však umelým potratom umierajú ľudia, za ktorými nikto neplače a 

nevysloví súcit. Väčšinou sa len napíše lekárska správa a dvaja - traja 

ľudia si povedia: "Už je to za nami." Nehovorí sa viac o tom, nenosí 

sa smútočný odev, tvárime sa, že sa nič nestalo. Naopak. Stalo sa 

veľa. Matka nechala zabiť svoje dieťa, možno mala na to veľa 

dôvodov, možno málo, možno ju niekto donútil, možno nevedela, čo 

robí... nakoniec však umrel JEDEN Z NÁS. Neotáčajme sa týmto 

matkám chrbtom, majú svoj žiaľ a potrebujú náš súcit. Neotáčajme sa 

tiež chrbtom k potratom. Veľakrát ich spôsobil náš egoizmus, chýbali 

slová povzbudenia, pomoc, uistenie, že matka nie je sama... Možno 

len málo citu a ľudskosti stačilo na to, aby neumrel jeden z nás... 

 

Jeden z nás, ktorí si chodíme po svete bez vďačnosti za život, jeden z 

nás, ktorí máme radi leto, alebo sneh, jeden z nás, ktorí sa hneváme 

na tento svet, jeden z nás, ktorí prinášame radosť blízkym...  

 

Majme úctu k životu od počatia až po prirodzenú smrť, chráňme 

človeka svojou ľudskosťou, ak nám ešte niečo z nej ostalo.  

Anna Paľovová 
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OSLAVUJTE PÁNA, LEBO 

JEHO MILOSRDENSTVO JE 

VEĆNÉ 

 

Každý človek si raz určite položil 

otázku:  

„Čo je vlastne Božie Milosrdenstvo 

- Také ozajstné, bez pretvárky...?“ 

Božie Milosrdenstvo je 

v skutočnosti záchranné koleso pre 

tých, čo predsa volia večnú 

blaženosť namiesto večného 

zatratenia. V Bož.Milosrd. sa 

prejavuje láskyplná Božia 

trpezlivosť, ochotná začínať stále 

odznovu a opätovne  dávať šancu 

človekovi i napriek jeho 

pokleskom. 

Apoštolkou Bož.Milosrd. je na 

celom svete známa : Sv. sestra 

Mária Faustína Kowalská. 

Teológovia ju zaraďujú medzi 

významných mystikou Cirkvi. Poslanie sestry Faustíny spočíva v 3 úlohách: 1. 

priblížiť a hlásať svetu pravdy o milosrdnej láske Boha ku každému človeku 

zjavené  vo Sv.Písme. 2. vyprosovať Bož. Milosrd. pre celý svet , praktizovať 

nové formy úcty Bož. Milosrd. / uctievať obraz Bož.Milosrd., sláviť druhú 

veľkonoč.nedeľu, o 15 hod sa modliť Korunku Bož.Milosrd. a modlitba v hodine 

Milosrdenstva, 3. Inšpirovať Apoštolské hnutie Bož. Molisrd., ktoré sa podujíma 

na úlohu hlásať a vyprosovať Bož. Milosrd. pre celý svet.    

OBRAZ MILOSRDNÉHO JEŽIŠA  

„Tento obraz“ - povedal Pán Ježiš, sestre Faustíne, má pripomínať požiadavky 

môjho milosrdenstva, lebo aj najsilnejšia viera bez skutkov je márna ( Den 742 ) 

...pripojil Pán Ježiš zvláštne prisľúbenie : večnú spásu, veľké pokroky na ceste 

kresťanskej dokonalosti, milosť šťastnej smrti a všetky iné milosti, o ktoré ho 

budú prosiť. ( Den 570 ) 

SVIATOK MILOSRDENSTVA  

...Tento sviatok nie je len dňom zvláštneho zvelebovania Boha v tajomstve 

Milosrdenstva, ale časom milosti pre všetkých ľudí ( Den 699)  

P.Ježiš povedal: „Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im 

poslednú nádej na záchranu – sviatok môjho Milosrdenstva. Ak nebudú 

zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky“ ( Den 965 ) 

KORUNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 

Túto korunku nadiktoval P.Ježiš sestre Faustíne vo Vilniuse 13.-14. sept. 1935 

ako modlitbu na odčinenie a zmiernenie Božieho hnevu. ( Den 474 – 476 ) 

Keď sa modlíme Korunku , obetujeme Bohu Otcu, telo a krv, dušu i božstvo 

Ježiša Krista na odčinenie za hriechy svoje, našich blízkych i celého sveta.  

V tejto modlitbe prosíme o „milosrdenstvo pre nás i pre celý svet“ a zároveň 

konáme skutok milosrdenstva. 

... „Keď sa pri zomierajúcom odrieka táto Korunka“ , povedal P. Ježiš, „zmieňuje 

sa Boží hnev a nepochopiteľné Milosrdenstvo zaplavuje duše. ( Den 811 ) 

Všeobecné  prisľúbenie znie: „Keď sa budú modliť túto Korunku, rád im dám 
všetko o čo ma budú prosiť ( Den 1541 ) „ak to bude v zhode z mojou vôľou. 

( Den 1731 )  

Duše, ktoré sa budú modliť túto Korunku , obklopí moje Milosrdenstvo v živote 

a zvlášť v hodine smrti. ( Den 754 )   

HODINA MILOSRDENSTVA (15 hod.) 

„ V tejto hodine“ prisľúbil P.Ježiš „vyprosíš všetko pre seba aj pre druhých. Je to 

hodina , v ktorej sa dostalo milosti celému svetu: Milosrdenstvo zvíťazilo nad 

spravodlivosťou. (  Den 1572 )  

ŠÍRENIE ÚCTY BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 

.. „Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu , budem ochraňovať po celý 

život ako láskavá Matka svoje nemlúvňa a v hodinu smrti im budem nie Sudcom,  

ale Milosrdným Spasiteľom. ( Den  1075 ) Šírenie úcty k Bož. Milosrd. si 

nevyžaduje veľa slov, ale vždy kresťanský postoj viery, dôvery voči Bohu 

a ochotu stávať sa čoraz milosrdnejším.   

Príklad takéhoto apoštolátu dávala svojím životom sestra Faustína. Toľko 

z Denníčka Sv. Sestry Faustíny Kowalskej 

Nekonečné Božie Milosrdenstvo my ľudia berieme ako nejakú samozrejmosť, 

alebo nejaký fakt, ktorý je spojený s našou vierou. Čo v skutočnosti môžeme 

získať cez milosti Bož.Milosrdenstva si ani nevieme predstaviť. Keby nám Boh 
dal aspoň malým kúskom možnosť nazrieť ako mrháme s milosťou, plakali by 

sme sami nad sebou, a prosili Ježiša o odpustenie, že sme nedôslední a slabo 

veriaci, ako neveriaci Tomáš. Určite by sa náš postoj zmenil a už nikdy by sme 

netúžili po ničom inom , iba po Bohu a jeho Láske.  

Prečo sme takí zaujatí svetskými vecami a na duchovných nám málo záleží? 

Prečo to neberieme dostatočne vážne? A pritom nám jedine Božia Láska môže 

pomôcť ku spáse... 

Nekonečne milujúci Ježišu, stále nás pozývaš na cestu za Tebou. A aj keď často 

krát zablúdime - určite Ťa tým zarmucujeme - i napriek tomu Tvoja Láska k nám 

nikdy nevyhasína. Záleží Ti na každom jednom z nás.  

Som Ti vďačná, že aj keď my zabúdame na Teba, Ty na nás nezabúdaš a dávaš 
nám stále šancu zlepšiť sa. Kto z nás by mal toľkú trpezlivosť, ak nie Ty? 

Dokonalá LÁSKA?!  

Vďaka Pane, že sa o nás staráš aj keď si to nezaslúžime. Nedopusť, aby sme sa 

nechali tak zlákať svetom, že zabudneme, čo si pre naše dobro urobil a 

zabudneme na Tvoju Lásku. Daj nám silu, aby sme boli statočnejší, vernejší 

a nebáli sa z väčšou dôverou sa Ti odovzdávať. Amen.                                                                                                                                        

Z.T. 

Odpust Božieho milosrdenstva v Pliešovciach 

7. apríl 2013 11.00 hod. 

po sv. omši budú vystúpenia spevokolov a občerstvenie 

 

Pozývame na slávnostné hody do kostola v Pliešovciach. Farníci zo Sásy prídu 

pešo v procesii. Odchod bude o 10.00 spred kostola v Sáse. Nedeľná sv. omša 

v Sáse bude odslúžená v sobotu o 18.00. 

Farníci z Pliešoviec môžu prispieť na hody v sakristii u p. kostolničky. 

V Pliešovciach sa budeme modliť Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu pred 

odpustom. Začne sa na Veľký piatok po Krížovej ceste, na Bielu sobotu o 

10.00, Veľkonočnú nedeľu a pondelok po sv. omši, utorok-štvrtok o 18.00, 

piatok o 15.00, sobota o 18.00. 


