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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 kostolov, fary a rozvoj môžete 

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

ZBIERKA NA VÝMENU OKIEN 

v kostole BOŽIEHO MILOSRDENSTVA v Pliešovciach 

 

V priebehu  mesiacov  apríl a máj chceme uskutočniť 1. eta-

pu výmeny okien a bočných dverí v celkovej sume 9400eur. 

Sumou 5000eur prispel Obecný úrad Pliešovce, začo mu 

patrí veľká vďaka. Zvyšných 4 400eur nie je možné zabez-

pečiť z bežných prijímov farnosti a preto vás prosíme o fi-

nančnú pomoc.  

 V druhú nedeľu  v každom  mesiaci, vždy po sv. omši, bude 

pred kostolom pravidelná zbierka. Peňažné dary budú vybe-

rať miništranti.   Vyzývame veriacich, aby počas trvania 

zbierky na okná každá rodina prispela sumou minimálne 50 

eur, môže byť aj po čiastkach, podľa finančných možností.   

Budeme radi, ak oslovíte aj svojich blízkych a známych, ktorí 

by mohli prispieť akoukoľvek sumou. Peniaze v hotovosti 

môžete odovzdať v kostole pani Pohorelcovej, alebo pani 

kostolníčke v sakristii. Za darcov bude odslúžená jedenkrát 

za mesiac svätá omša a ich mená budú zverejnené. 

Prvá zbierka bude na budúcu nedeľu, 13.4. 2014. 

Veríme, že túto výzvu prijmete v dobrom a podporíte  zbier-

ku realizovanú na úžitok nám všetkým. Všetkým ochotným 

darcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“! 

Peňažné dary na výmenu okien v kostole Božieho milo-

srdenstva v Pliešovciach môžete posielať  na číslo účtu v 

Slovenskej  sporiteľni vo formáte IBAN: SK78 0900 0000 

0000 7162 9025, správa pre prijímateľa: okná Pliešovce, IČO 

farnosti - 31938833, DIČ - 2021347526 

V Pliešovciach bude Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu 

pred odpustom na II. Veľkonočnú nedeľu.  Začne sa na 

Veľky piatok po Krížovej ceste o 10.00, na Bielu sobotu 

o 10.00, veľkonočnú nedeľu a pondelok po sv. omši a od 

utorka do soboty o 18.00. Viesť bude evanjelizačno-

katechetická komisia. 

ODPUST BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 

 

V sobotu 26. apríla o 18.00 

v kostole v Pliešovciach 

bude 

VEČER MILOSRDENSTVA 

 

v programe: chvaly, príhovor so svedectvom, 

adorácia, sv. spoveď 

vedie: dp. Peter Repa, farár z Dobrej Nivy a Komunita 

Emanuel 

pozvani: každý, kto potrebuje Božie milosrdenstvo 

 

V nedeľu 27. apríla o 11.00 

v kostole v Pliešovciach 

bude 

odpustová sv. omša 

ktorú celebruje dp. Peter Repa a z hudobnej stránky 

okrašli spevokol z Podzamčoku. 

Po. sv. omši pozývame na občerstvenie pred 

kostolom. 

 

 

Pre Sásu nedeľná sv. omša bude v sobotu 26. apríla o 16.00 v 

kostole v Sáse. 

Farníci zo Sásy stretnú sa v nedeľu o 10.00 hodine pred 

kostolom v Sáse a v procesii prejdu na sv. omšu do Pliešoviec. 
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Katarínske zvestiKatarínske zvesti  
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Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

hlas našej farnosti 

        BYŤ KŇAZOM 

     Pred mnoho rokmi sa pár mužov rozhodlo od-

povedať na výzvu "Nasleduj ma!" Bolo ich 

dvanásť. Po nich prišli aj ďalší, bolo ich veľmi 

veľa. O mnohých ani nevieme.  

     Aj dnes sa stáva, že človek odpovedá na Kri-

stove volanie do kňazstva. Je to nádherná úloha, 

dar života Bohu a človeku.  

     Kto je vlastne kňaz?  Čo skutočne znamená byť 

kňazom? Prečo muži aj dnes, po dvetisíc rokoch 

opúšťajú všetko, aby nasledovali Ježiša v tomto 

obdivuhodnom povolaní? Dnes viac ako kedy-

koľvek predtým človek túži poznať Krista a byť 

ním milovaný.  

Kňaz má byť zanietený, volaný a dávajúci sa muž. 

 Zanietený kňaz 

   Kňaz je predovšetkým niekto zanietený pre Boha 

a pre človeka. Zapálený pre Boha, pretože zažil 

skúsenosť Kristovej lásky k nemu a chce ju šíriť 

ďalej. Spoznal, že Ježiš žije aj dnes. Ježiš, Boží 

Syn, ktorý sa stal človekom, prišiel na Zem, aby 

hovoril o Božej láske pre všetkých. Muž, ktorého 

Boh volá v dnešnej dobe do Kristovho kňazstva, 

 Zmŕtvychvstanie 

Ako apoštoli a učeníci zistili, že Kristus vstal z mŕtvych, a ako tomu 

uverili?  Najskôr videli strašnú drámu Ježišovho umučenia a smrti na kríži, čo 

bolo pre nich bezpochyby skutočný emocionálny i duchovný šok a príčina 

straty nádeje.  Keď sa k nim dostali prvé správy o prázdnom hrobe 

a zmŕtvychvstaní, považovali ich za táraniny a neverili im (porov. Lk 24, 11). 

Z evanjeliových správ sa dozvedáme, že učeníci a apoštoli poznávali pravdu 

o Kristovom zmŕtvychvstaní v dvoch etapách. Najskôr našli prázdny hrob 

a odložené plachty, do ktorých bolo zavinuté Ježišovo mŕtve telo, a neskôr sa 

mohli sami, dokonca pomocou zmyslov, stretnúť so zmŕtvychvstalým Pánom 

a zakúsiť jeho prítomnosť. 

 Objavenie prázdneho hrobu a plachiet 

Ráno prvého dňa po sobote (v nedeľu), ešte za tmy, sa apoštoli od Márie 

Magdalény dozvedeli, že Ježišovo telo zmizlo z hrobu. Peter a Ján sa zobrali 

a utekali k hrobu. „Bežali obaja, ale ten druhý učeník Ján bežal rýchlejšie, 

predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; 

dnu však nevošiel. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel 

do hrobu. Videl tam položené plachty othonia aj šatku sodara ktorú mal 

Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom 

mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl 

i uveril“ (Jn 20, 4 – 8). Pre svätého Jána bol pohľad na prázdny hrob a plachty, 

do ktorých bolo zavinuté telo ukrižovaného Ježiša, dostatočne presvedčivým 

dôkazom zmŕtvychvstania. Pohrebné plachty neboli porušené, boli uložené 

tak ako v čase pohrebu, keď bolo do nich zavinuté Ježišovo telo. Avšak vnútri 

boli prázdne. Ježišovo telo tam už nebolo. Prekvapený apoštol pochopil, že 

telo z pohrebných plachiet nikto nevytiahol, ale že muselo samo vo chvíli 

Milí farníci 

zo Sásy, Pliešoviec a Bzovskej Lehôtky 

zučastnite sa 

na obradoch Veľkonočného trojdnia! 

Vďaka liturgii môžeme mať podiel na 

najdôležitejšich udalostiach kresťanskej 

viery - Poslednej večere, umučenia a 

smrti Pána Ježiša a potom Jeho 

zmrtvychvstania. 

Pán Ježiš a ja farár máme nádej na 

tvoju prítomnosť v kostole na Zelený 

štvrtok, Veľký piatok a Veľkonočnú 

vigíliu 

farár 
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nie je lepší než ostatní. Má celý život na to, aby hlbšie prenikol do tajomstva svojho 

povolania. Kňaz, ktorému bratia a sestry pomáhajú vo viere, každodenne nasleduje Kri-

sta, ktorý obetoval svoj život pre nás, aby sme mali život večný.  

Kňaz zapálený pre Boha je rovnako zanietený pre človeka. Ako kňaz, ostáva súčasťou 

spoločenstva, kultúry, histórie. Kňaz žije vo svete bez toho, aby žil ako svet: patrí Bohu, 

aby pokračoval v poslaní Krista Vykupiteľa, plný milosrdenstva pre hriešnikov. Mať 

zapálenie pre človeka znamená usilovať sa o jeho šťastie, pokoj, radosť, nielen pre život 

na Zemi, ale pre život večný, ktorý nám daroval Kristus. Toto poslanie ho robí pastie-

rom podľa obrazu Krista, ktorý vedie svoje zverené ovečky do neba, do Otcovho príbyt-

ku. Pozná svoje ovce, vedie ich, stará sa o ne, kŕmi ich. Ide a hľadá stratenú ovcu a je 

pripravený dať aj svoj život za ňu. Kňaz je zanietený aj pre Cirkev. Kňaz je ženíchom 

Cirkvi, miloval ju a dal svoj život za ňu. Kňaz sa vo svojom kňazstve tiež všetkého 

vzdáva. Celibát znamená radikálny dar seba samého, dokonca až vlastného tela pre Bo-

ha a človeka.  

 Volaný kňaz  

Kňaz je volaným mužom: kvôli službe Cirkvi ho po mene volá samotný Kristus. Toto 

volanie je dvojnásobné. Na jednej strane je osobným želaním slúžiť Kristovi a všetkým 

ľuďom. Rastie a zosilňuje sa v modlitbe, dôvernom mieste pre rozhovor s Bohom. Na 

druhej strane je toto volanie tiež volaním Cirkvi. Cez hlas priateľa, člena rodiny či kňa-

za utvrdzuje vlastnú vnútornú túžbu v duši muža. Bezpochyby vieme, že nás volá, keď 

prijímame kňazskú vysviacku. V skutočnosti kňaz prijíma svoje poslanie a rozhodne sa 

naň odpovedať 

 Dávajúci kňaz 

Kňaz je muž dávajúci seba samého pre lásku a službu. Je ako Kristus, ktorý je hlavou 

tela, Cirkvi, čo znamená, že je vysvätený pre službu Cirkvi. Jeho úrad v Cirkevnej hie-

rarchii je úradom služobníka: úradom lásky a služby: „Kto chce byť prvý, nech je 

posledný zo všetkých a služobník všetkých.“ (Mk 9, 35) hovorí Ježiš.  

Pri poslednej večeri Kristus dáva príklad umývania nôh. Kristus je prvý, ktorý obetuje 

seba samého, a tak nás pripravuje, aby sme kráčali za ním. Nasledovaním Krista- 

služobníka sa stáva kňaz prvým, kto obetuje svoj život, aby sa tak spolu s ním mohli 

všetci vzdať svojho života pre Boha. V tomto zmysle je kňaz mužom darujúcim sa 

ostatným a Bohu. 

 

    Darujúci sa znamená patriaci Kristovi. Potom môže darovať Krista svetu. Ako? Rozdáva Krista v Eucharisti, keď 

koná v Kristovom mene. Rozdáva Krista, keď ohlasuje jeho Slovo, keď navštevuje chorých, tých najúbohejších. Ale 

môžeme dávať len to, čo sme už prijali. Kňaz žije z dôvernosti s Ježišom, z osobného vzťahu, ktorý nachádza v mo-

dlitbe, vo Sviatosti Oltárnej a tiež vo sviatosti pokánia, v ktorej vyznáva, že je hriešnik, a v ktorej pre seba nachádza 

Božie milosrdenstvo. Nakoniec, cez kňaza vysväteného Cirkvou dáva Ježiš ľuďom seba samého. Kňaz nenapo-

dobňuje Krista, ale prostredníctvom milosti sa stáva druhým Kristom. Vo všetkom, čím je, a vo všetkom, čo robí, je 

prítomný Kristus. Je „s ním, skrze neho a v ňom“, aby šíril Božiu lásku, ktorá zachraňuje svet.                                                                                                                                                               

ZT 
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Krížové cesty 

miništranti 

ženy 

SKM 

eRko 

Ďakujeme za duchovný zažitok! 

a zas mi povedal to isté. Ako učebnicovému 

cholerikovi mi to vtedy vôbec nebolo po chuti, 

keďže som bola zvyknutá mať veci pod 

kontrolou a robiť si všetko po svojom. 

V ten deň som prišla domov a pri 
modlitbe som viacmenej z trucu 
povedala: Pane, tak ak to naozaj 
chceš, nech sa mi o tom dnes v 
noci sníva, lebo som neverila, že 
by sa to mohlo stať a potom som 
na to aj zabudla. V noci som sa 
však na ten sen zobudila. 

Dostala som strach, lebo som vedela, čo musím 

urobiť, ale vôbec som si neverila. Priateľ sa 

nechcel ženiť a hlavne nechcel poznať Boha. Ja 

som však už hlavne vplyvom učenia na kurze 

Alfa začala smerovať niekam inam a vedela 

som, že sa musím rozhodnúť medzi ním 

a Bohom, lebo tá túžba poznať Ježiša, o ktorom 

tam stále hovorili, čoraz viac silnela. Nemohla 

som na Neho prestať myslieť. 

Môj strach vystriedal hnev a i keď som si 

absolútne neverila, rozhodla som sa proti 

vlastnému rozumu uveriť Bohu, veď „čo ak je to 

všetko pravda“, ako tiež vtedy odznelo na kurze 

Alfa. Zostala som teda sama, bola som divná 

pre svoje okolie, mala som obavy o svoju 

budúcnosť, o to, či sa ešte niekedy vydám a ako 

utiahnem platiť vysoký nájom, lebo domov som 

sa vrátiť nechcela. Všetko bolo iné, nemala som 

v rukách nič, iba chatrnú vieru v Boha ako Otca. 

Keďže som nemala takmer žiadny vzťah so 

svojim pozemským otcom pre to, aký bol, veľmi 

ťažko som sa učila dôverovať tomu 

Nebeskému. Bol to pre mňa doslova krok do 

neznáma, z istoty do neistoty. 

Boh ma tým obdobím však 
previedol naozaj brilantne. Vôbec 
som sa do seba neutiahla a naraz 
som pre svoje okolie bola divná 
pre to, že sa po rozpade 8-
ročného vzťahu teším zo života 
a nemám strach. Cítila som 
zvláštny pokoj. 

Boh konal a veľmi citlivo sa staral o všetko, čo 

súviselo s mojím rozhodnutím pre ukončenie 

vzťahu a to spustilo moje reálne obrátenie. 

Dnes viem, že to rozhodnutie som musela 

spraviť ja sama a nie On, ako som sa vtedy 

nazdávala. On sa postaral o ostatné a uisťoval 

ma v tom, že som sa rozhodla správne. Veľkým 

povzbudením pre mňa napríklad bolo, keď 

krátko po rozchode prišiel za mnou br. Tadeáš 

Chrvala a podal mi list, ktorý napísala jeho 

rodina pre mňa, keď sa za mňa modlila a na 

ktorom, okrem iného, stálo: Učiteľ je tu a volá 

ťa (Jn, 11,28). 

No musím povedať, že môj ďalší 
život ani zďaleka nepripomínal 
prechádzku ružovou záhradou, 
ako som si vtedy zase myslela, že 
taký bude. Boh postupne búral 
všetky mýty a falošné predstavy, 
ktoré som o Ňom mala a búra ich 
dodnes. 

Naraz som si musela uvedomiť, že už nič 

nemám pod svojou kontrolou, na čom som 

dovtedy bola taká zvyknutá a musela som prijať 

svoju vlastnú ohraničenosť. Bol to ťažký boj a 

neľahká cesta vlastného sebazapierania, po 

ktorej kráčam stále. Boh spôsobom, o akom 

som nemala ani tušenia, začal meniť spôsob 

môjho myslenia, čo sa následne muselo začať 

prejavovať aj navonok a tak som zas bola divná 

pre svoje okolie a dennodenne, ako ešte aj 

dnes, som bola konfrontovaná so svojou 

minulosťou. 

Boh sa však staral ďalej. Síce bolestne zbúral 

chrám môjho života, postupne však začal stavať 

nový. Po 12 rokoch tuhého fajčenia som s tým 

s Jeho pomocou úplne prestala. Bez kadejakých 

náplastí, tabletiek a iných oblbovákov. 

Modlitbami, najmä br. Ľuba Vanka. Starí ľudia 

odišli a postupne začali prichádzať noví, úplne 

iní, na akých som predtým vôbec nebola 

zvyknutá. Kresťania, veriaci, rehoľníci, kňazi, 

najmä bratia kapucíni. Tieto väzby a priateľstvá 

si dnes po Bohu vážim nadovšetko vo svojom 

živote a sú pre mňa obrovským požehnaním. 

Sám človek nemôže rásť, ako som si kedysi zas 

myslela. Potrebuje spoločenstvo a ľudí, čo ho 

budú posúvať a ťahať ďalej. Bol to a stále je 

proces mojej vlastnej formácie, zmeny 

zmýšľania a obliekania si Krista. 

Boh sa stará aj o tie moje financie, o ktoré som 

sa vtedy tak obávala. Naraz prišlo zvýšenie 

platu, takže som sa nemusela nikam sťahovať 

a keď som mala výdavky navyše, napr. 

pokazenú práčku alebo vymknuté dvere, 

prihodil mi ich v podobe nečakaných prémií 

alebo možnosti zárobku navyše. Keď sa bývalý 

priateľ odsťahoval, mal si so sebou zobrať aj 

mikrovlnku, lebo tá patrila jemu, takže som 

vedela, že si budem musieť kúpiť novú. Aké 

však bolo moje prekvapenie, keď mi jedného 

dňa zavolal, že vyhral v nejakej súťaži novú a tú 

jeho si môžem nechať. Dnes reálne neviem 

úplne presne povedať koľko zarábam. Tie 

peniaze chodia, ja platím, čo platiť mám a viac 

sa nestarám. Keď niečo odovzdám na Jeho veci, 

tak mi ich prihrá zas naspäť v inej podobe. 

Nebolo to ľahké, lebo veľa vecí sa 
stalo za krátky čas a veľakrát to 
riadne bolelo. Ja som sa pre tú 
svoju povahu aj často búrila, keď 
som niečomu nerozumela a moja 
dôvera v Boha rástla veľmi 
pomaly. 

Ani dnes nie je všetko ľahké a prichádzajú rôzne 

chvíle, niekedy tá cesta vedie aj za obzor. Ale 

stojí to za to, lebo ísť za Ježišom je veľké 

dobrodružstvo, robí z obyčajných vecí 

nevšedné, každý deň ma vie niečím prekvapiť 

a ten pokoj, ktorý dáva, nemôže dať nikto a nič 

na tomto svete. Svoje rozhodnutie ísť za ním 

som neoľutovala, aj keď som musela niečo 

obetovať. Ale bez toho to nejde. 

Na kurze Alfa odznelo veľa svedectiev 

o obrátení, podobné tomuto môjmu, ale vtedy 

mi nenapadlo, že tie veci, o ktorých hovorili iní, 

môžu nastať aj v mojom živote, že ja také niečo 

nikdy nedokážem a nie som schopná urobiť. 

V tom som sa nemýlila, urobil to Boh. 

http://mojpribeh.sk/pribeh/andrea-bizikova-pane-

nech-sa-mi-sniva/ 
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Púť do Poľska                                                                                    

Už po tretí raz  organizuje náš pán farár Adam Cyryl  púť do 

Poľska. Teraz sme boli na dva dni sobotu a nedeľu 8.a 9. marca 

2014. 

Prišlo vytúžené ráno sobota a už o 6. hod. ráno sme všetci sedeli v 

autobuse a išli sme ako jedna veľká rodina prosiť Matku Božiu 

Čentochovskú za naše zdravie, za naše rodiny , za naše deti, za 

obrátenie hriešnikov. V autobuse sme sa  spoločne modlili  sv. 

ruženec k Sedembolestnej Panne Márii. 

Cesta rýchlo ubiehala a my sme prvú zastávku absolvovali 

v Krakowe v známom sanktuáriu Božieho Milosrdenstva. Navštívili 

sme Baziliku, kláštor sv. Faustíny a  iné pamiatky. V Slovenskej 

kaplnke sme mali sv. omšu  s naším otcom A.Cyrylom, odovzdali 

sme obetné dary ,spievali sme piesne zo spevníka Lupienok zo 

srdiečka sprevádzané gitarou Zuzky Tomašovičovej. Presunuli sme 

sa do  centra Krakowa navštívili sme hrad Wawel a Wawelskú 

katedrálu a ďalšie pamiatky. Sobota rýchlo ubehla a my sa 

presúvame do  Čenstochovej na Jasnú Horu, kde je kostol  

a kláštor so  slávnou  Ikonou  Panny  Márie Čenstochovskej  tzv. 

Čierna Madona, ktorá je jedným z najvýznamnejších pútnických 

miest Európy. Obraz Panny Márie Čenstochovskej zobrazuje 

Máriu s malým  Ježiškom, ktorý je Syn Boží a jej SYN, je  to    

nádhera  pri  ktorej  sa nedá  nič vnímať len JU a MALÉHO   

JEŽIŠKA.   Obraz predstavuje  Pannu  Máriu v stojacej polohe 

s Ježiškom  v náručí. Púte  do Čenstochovej  sú  zviazané hlavne  

k obrazu  Matky  Božej  Čenstochovskej  na    Jasnej  Hore. Po s. 

omši  sme  sa  rozlúčili  s Matkou Božou Čenstochovskou 

a smerovali sme do Wadowíc rodného mesta Jána Pavla II. 

Navštívili sme Baziliku zasvätenú  Vstupu  presvätej  Bohro-

dičky.Pri kostole sa nachádza aj múzeum rodný dom sv. otca Jána 

Pavla II, námestie Jana Pavla II, kláštor bosých karmelitánok, stará 

cukráreň, kde chodil Ján Pavol II  po maturite na krémeše, na 

ktorých sme si pochutnali aj my. Naša púť sa končí  a vraciame  sa  

domov  naplnení  modlitbami, zážitkami, pamiatkami v našich 

mysliach z prekrásnych kostolov. Naše poďakovanie    patrí nášmu 

otcovi Adamovi Cyrylovi. Vyprosujeme mu veľa zdravia a ochranu 

Panny Márie. 

Pútnička O.T. 

Príbeh - Andrea Bizíková 

Pane nech sa mi o tom sníva 
Žila som život, aký žije drvivá väčšina mladých 

ľudí. Mala som 8-ročný vzťah a už rok sme 

spolu bývali v spoločnej domácnosti. Boli sme 

síce zasnúbení, ale k svadbe sa stále 

neschyľovalo. 

Vôbec nám 

neprekážalo, že 

žijeme v hriechu, 

bolo to úplne 

„normálne“. My aj 

naše rodiny sme 

boli tradiční 

kresťania – raz za 

čas do kostola 

a občas na svätú 

spoveď, mala som 

spravené všetky 

sviatosti. 

O osobnom vzťahu 

s Ježišom mi 

dovtedy nikto nehovoril. Ja ešte pochádzam 

z rozvedenej rodiny, môj otec bol alkoholik 

a v detstve sme s bratom často boli svedkami 

domáceho násilia. 

Žili sme neviazaným spôsobom života so 

všetkým, čo k tomu patrí a oddávali sa bujarej 

zábave s partiou každý víkend. Všetko sme 

mali na dosah, všetko bolo dovolené a mysleli 

sme si, ako je nám dobre a akí sme slobodní. 

Ja som párkrát nazrela aj do sveta okultizmu 

a špiritizmu, nevidela som na tom nič zlé. 

Po čase sa ten vzťah začal rozpadávať, lebo do 

neho vošli veci, ktoré do žiadneho vzťahu 

nepatria. Bolo to obdobie, kedy sa podo mnou 

začala triasť zem, ktorá bola dovtedy taká 

pevná a začala som cítiť hlboké prázdno. Už mi 

nestačili tie piatkové prostriedky na uvoľnenie 

a cítila som sa čoraz horšie. Ocitla som sa vo 

fáze, kedy som naozaj nevedela kadiaľ ísť, nič 

mi nebolo dobré, všetko bolo také prázdne, 

nezmyselné a fádne. Veľmi silno som si 

uvedomovala pocit životného stroskotania a ja 

som nemala už na čom ďalej stavať. Vo svojom 

podvedomí som začala túžiť po nejakom 

dobre, po dobrých veciach, potrebovala som 

nájsť pokoj a urobiť poriadok vo svojom 

chaotickom živote. 

 

V tom čase, v septembri 2010 začínal u bratov 

kapucínov prvý kurz Alfa, ktorý viedol Rišo 
Vašečka a br. Ondrej Tarana a na ktorý som bola 
pozvaná. Dúfala som, že tam nájdem nejaké 
odpovede, tak som teda šla. Hneď Rišove slová 
z evanjelia: Ja som Cesta, Pravda a Život (Jn, 14,6) 
ma ubezpečili, že som na správnom mieste. 

Tak som sa vtedy dostala prvýkrát aj na 

spoveď u kapucínov. Ocitla som sa u br. 

Leopolda Nemčeka, ktorý mi hoci ma vtedy 

vôbec nepoznal, dal jasne najavo, čo mám 

robiť, a síce ukončiť vzťah. Dal mi chrobáka do 

hlavy a ja som sa začala báť, lebo som vedela, 

že by som to nikdy nedokázala. Môj priateľ bol 

pre mňa všetkým a ja som na ňom doslova 

visela. Bez neho som nevedela fungovať, tak 

som samozrejme neposlúchla. Po krátkom čase 

som sa absolútne neplánovane a zhodou 

rôznych okolností u br. Leopolda ocitla znova 
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zmŕtvychvstania nevysvetliteľným 

spôsobom preniknúť cez plátno. Profesor G. 

Zaninotti po analýze evanjeliových správ 

o zmŕtvychvstaní a po výskume Turínskeho 

plátna a spôsoboch pochovávania v Kristovej 

dobe predložil presvedčivé vysvetlenie, že 

Ježišovo telo bolo zavinuté najskôr pozdĺžne 

do ľanovej tkaniny, ktorá bola dlhá 4,36 

m a široká 1,10 m. Toto pohrebné plátno 

malo funkciu plachty aj šatky (sodara) a bola 

doňho zavinutá Ježišova hlava aj telo. 

Polovica plátna bola pod telom a druhá 

polovica zakrývala vrchnú časť tela. Takto 

prikryté telo následne zavinuli ešte do 

dvoch, priečne uložených, kusov plachty 

(othonia). 

Pohľad na tieto neporušené pohrebné 

plachty, z ktorých tajomným spôsobom 

„zmizlo“ Ježišovo telo, spôsobil, že apoštol 

Ján uveril v zmŕtvychvstanie prv, než sa 

osobne stretol so vzkrieseným Kristom. 

Plátno (šatka, sodara), do ktorej bola 

zavinutá Ježišova hlava aj celé telo, sa 

zachovala do našich čias. Uchováva sa 

v turínskej katedrále. Svätý Otec Ján Pavol 

II., ktorý sa odvolal na dlhoročný, 

všestranný  výskum vedcov z rôznych 

odborov, sa vyjadril: „Podľa argumentov 

mnohých vedcov je posvätné Turínske 

plátno výnimočným svedkom veľkonočných 

udalostí: umučenia, smrti a zmŕtvychvstania. 

Nemý a zároveň udivujúco výrečný 

svedok!“ (Turín 13. 4. 1980). „Pre veriaceho 

človeka je podstatné predovšetkým to, že 

Turínske plátno je zrkadlom evanjelia... Ak 

sa naňho zahľadí citlivý človek, prežije 

vnútorné dojatie a otras. Turínske plátno je 

skutočne mimoriadnym znamením, ktoré 

upriamuje našu pozornosť na Ježiša, pravé 

Slovo Otca, a ktoré vyzýva človeka, aby 

svojím životom nasledoval príklad toho, 

ktorý sa za nás obetoval“ (Turín 24. 5. 1998). 

Na tomto pohrebnom plátne zanechalo 

Ježišovo umučené telo mimoriadne presný 

odtlačok vo forme fotografického negatívu, 

zatiaľ čo krvavé škvrny sú vo forme 

fotografického pozitívu. Vedcov skutočne 

udivuje fakt, že obraz ukrižovaného človeka 

na plátne je anatomicky dokonalý. Vidno 

všetky rany spôsobené bičovaním, 

korunovaním tŕním, nesením kríža 

a ukrižovaním. Na dôvažok je obraz 

trojrozmerný, čo by ani dnešná veda 

a technika nedokázali vytvoriť. Podľa názoru 

vedcov vznikol obraz človeka na Turínskom 

plátne pôsobením tajomného výbuchu 

energie vychádzajúcej zvnútra, čo malo za 

následok „pripálenie“ povrchu vláken, ktoré 

sa zafarbili na priezračno-žlto. Toto 

zafarbenie sa nedá odstrániť ani nijako 

vybieliť. Odborníci z oblasti súdneho 

lekárstva vychádzajúc z poznatkov 

o zrážanlivosti krvi tvrdia, že Ježišovo telo 

zavinuli do plátna dve a pol hodiny po smrti, 

pričom v ňom nebolo zavinuté dlhšie než 36 

hodín. Vyplýva to zo skutočnosti, že na 

plátne nie sú nijaké stopy po posmrtnom 

rozklade. Ba čo viac, na Turínskom plátne 

vidno neporušené krvné zrazeniny, ale 

nevidno na ňom nijaké stopy po odtrhnutí 

tela od plátna. Takže celkom iste nikto telo 

z plátna nevybral. Ako teda mohlo preniknúť 

cez ľanovú tkaninu a pritom neporušiť jej 

štruktúru? Odkiaľ pochádza žiarenie, ktoré 

vytvorilo tento úžasný, trojrozmerný obraz 

celého tela na plátne? Odpoveď na tieto 

otázky môže dať len viera, ktorá hovorí, že 

toto všetko sa udialo vo chvíli 

zmŕtvychvstania Ježiša Krista.   

Stretnutia so Zmŕtvychvstalým 

„Vzkriesený Pán sa zjavil samým Jedenástim, 

keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru 

a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli 

vzkrieseného“ (Mk 16, 14). Ježiš Kristus sa 

im zjavil vo svojom oslávenom tele. Mohli 

ho vidieť, dotknúť sa ho, zhovárať sa s ním, 

spoločne sa na-jesť. Videli, že je to ten istý 

Ježiš, ktorý zomrel na kríži a ktorého telo 

vložili do hrobu. „Zmätení a naľakaní 

(apoštoli) si mysleli, že vidia ducha. On im 

povedal: ,Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia 

zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje 

ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma 

a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso 

a kosti – a vidíte; že ja mám.‘ Ako to 

povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu 

stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len 

sa divili, povedal im: ,Máte tu niečo na 

jedenie?‘ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. 

I vzal si a jedol pred nimi“ (Lk 24, 37 – 43). 

Ježiš Kristus si vyvolil za svedkov svojho 

zmŕtvychvstania len tých, ktorí ho poznali 

ešte pred Veľkou nocou. Keď ho videli 

vzkrieseného, mohli ho spoznať a vyhlásiť, 

že je to Pán (porov. Jn 21, 7), a neskôr 

odvážne svedčiť o jeho zmŕtvychvstaní, 

pričom sa nebáli podstúpiť ani mučenícku 

smrť za hlásanie pravdy o Kristovom 

zmŕtvychvstaní. 

Kristus svojím zmŕtvychvstaním plne zjavil 

pravdu, že je pravý Boh, druhá osoba 

Najsvätejšej Trojice. „Veď v ňom telesne 

prebýva celá plnosť božstva“ (Kol 2, 9). 

„Veď Kristus práve preto zomrel a ožil, aby 

vládol aj nad mŕtvymi aj nad živými“ (Rim 

14, 9). „Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: 

,Ježiš je Pán!‘ a vo svojom srdci uveríš, že 

Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš 

spasený“ (Rim 10, 9). 

 Zjavenie tajomstva Božieho milosrdenstva 

Skrze Kristovu smrť a zmŕtvychvstanie sa na 

ľudstvo vylialo nekonečné milosrdenstvo, 

ktoré sníma všetky hriechy a uvádza zo smrti 

do života. Ježiš prijal na seba hriechy 

všetkých ľudí a svojím utrpením a smrťou 

vstúpil do všetkého, čo človeka od Boha 

vzďaľuje, čo ničí ľudský život a šťastie. 

Svojím zmŕtvychvstaním definitívne 

premohol každý hriech a smrť: „Smrť 

pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje 

víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?... Ale 

vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze 

nášho Pána Ježiša Krista“ (1 Kor 15, 54 – 55. 

57). 

Keď vzkriesený Kristus zjavil sestre Faustíne 

tajomstvo svojho milosrdenstva, povedal: 

„Nech sa nebojí ku mne priblížiť slabá, 

hriešna duša. Hoci by mala viac hriechov, 

ako je piesku na zemi, všetko utonie 

v priepasti môjho milosrdenstva“ (Denníček 

1059); „Stačí pristúpiť s vierou k nohám 

môjho zástupcu, povedať mu o svojej biede 

a zázrak Božieho milosrdenstva sa prejaví 

v celej plnosti. Aj keby duša bola ako 

rozkladajúca sa mŕtvola a aj keby ľudsky už 

nebolo pre ňu vzkriesenia a všetko by už 

bolo stratené, nie je tak u Boha. Zázrak 

Božieho milosrdenstva vzkriesi dušu v celej 

plnosti“ (Denníček 1448). 

 Len vtedy zakúsime radosť zo sviatkov 

zmŕtvychvstania nášho Pána, keď sa mu plne 

odovzdáme a uveríme v jeho nekonečné 

milosrdenstvo. Ak vierou otvoríme Kristovi 

dvere svojho srdca, vzkriesený Pán zázračne 

premení náš život. Zmizne náš nepokoj, 

obavy, strach z budúcnosti, pretože 

zakúsime nekonečné milosrdenstvo 

zmŕtvychvstalého Pána a jeho silou budeme 

víťaziť nad svojimi slabosťami, pokušeniami, 

hriechmi a na konci života zvíťazíme aj nad 

smrťou. 

 P. Mieczysław Piotrowski TChr  

http://www.mojpribeh.sk/pribeh/richard-vasecka/
http://www.mojpribeh.sk/pribeh/richard-vasecka/
http://www.mojpribeh.sk/pribeh/ondrej-tarana-ofm-cap/
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Pánova večera - 18.00 

Po sv. omši bude Krížová cesta na 

Podskalku. 

Od pondelka Veľkého týždňa do 

stredy prinášame na faru dary pre 

chudobných a vo štvrtok pred 

omšou do košov. Nech to budú 

potraviny, ktoré sa nebudú kaziť. Na 

Zelený štvrtok tieto dary prinesieme 

ako obetu na omši. 

Touto svätou omšou Cirkev 

vstupuje do Veľkonočného trojdnia 

a spomína si na Poslednú večeru, pri 

ktorej Pán Ježiš v tú noc, keď bol 

zradený, v bezhraničnej láske k 

svojim, čo boli vo svete, obetoval 

Bohu Otcovi svoje telo a krv pod 

spôsobmi chleba a vína, podal ich 

apoštolom, aby jedli, a prikázal im, 

ako pokračovateľom vo svojom 

kňazstve, aby prinášali obetu. Na 

tejto sv. omši ďakujeme Bohu za dar 

Eucharistie a kňazstva. 

Liturgia utrpenia 

a smrti Pána - 15.00 

Po Liturgii bude adorácia  

ukrižovaného Pána Ježiša v Božom 

hrobe do 20.00. 

O 19.30 budú Vešpery z 

Breviára; pozývame zvlášť členov  

buniek (doneste si breviáre). 

 

 Vo Veľký piatok je prísny pôst 

 

 Krížová cesta v Pliešovciach 

bude o 10..00 a začneme tiež 

Deviatnik Božieho milosrdenstva. 

 

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. 

Deň bdenia a adorácii 

Sása:                                                

Adorácia Ježiša uloženého v hrobe od 9.00 

do 19.00 (prestávka od 14.00 do 15.30) 

  9.00 - 10.00 - Ranné chvály, Bunka č.1   

10.00 - 11.00 - Bunka č.2 

11.00 - 12.00 - Farská pastoračná rada 

12.00 - 13.00 - SKM 

13.00 - 14.00 - rodiny prvoprijímajúcich   

    detí a eRko 

14.00 - 16.00 - prestávka (kostol bude 

 zatvorený—nácvik miništrantov)  

16.00 - 17.00 - Bunka č. 2 

17.00 - 18.00 - Ružencové spoločenstvo 

18.00 - 19.00 - farníci zo Bzovskej Lehôtky 

 

Pliešovce:  

adorácia bude od 9.30 do 12.00; zapíšte sa 

na lístok vyložený v kostole  

 

Bzovská Lehôtka 

adorácia bude od  9.45 do 11.45; zapište 

sa na lístok vyložený v kaplnke 

 

Na Bielu sobotu Cirkev zotrvá pri 

Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení 

a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým, a 

na modlitbách a pôstom očakáva jeho 

zmŕtvychvstanie. 

Zelený štvrtok Veľký piatok Biela sobota 

Na Zelený štvrtok podporujeme 

chudobných 

a prinašame pre nich potraviny! 

"Blížila sa 15. hodina a ja som sa vracal zo 

služobnej cesty z Milána," píše súčasný 

najuznávanejší taliansky kresťanský novinár 

Vittorio Messori v jednom zo svojich článkov. 

"Bol Veľký piatok, čas, kedy za mňa zomrel môj 

Spasiteľ. Ponáhľal som sa domov, aby som stihol 

liturgiu Veľkého piatku. Zastavil som sa však na 

chvíľku na diaľnici a pustil som rádio. V rýchlom 

slede som vystriedal všetky stanice rádia spev, 

správy, zábava, hudba... ani na jednej z nich som 

nepočul, že je Veľký piatok. Ježišova hodina 

spomienka smrti môjho Spasiteľa (svet sa ani len 

nezastaví, aby si uvedomil, že bol vykúpený!...)".  
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Deň bdenia a adorácii 

Sása:                                                

Adorácia Ježiša uloženého v hrobe od 9.00 

do 19.00 (prestávka od 14.00 do 15.30) 

  9.00 - 10.00 - Ranné chvály, Bunka č.1   

10.00 - 11.00 - Bunka č.2 

11.00 - 12.00 - Farská pastoračná rada 

12.00 - 13.00 - SKM 

13.00 - 14.00 - rodiny prvoprijímajúcich   

    detí a eRko 

14.00 - 16.00 - prestávka (kostol bude 

 zatvorený—nácvik miništrantov)  

16.00 - 17.00 - Bunka č. 2 

17.00 - 18.00 - Ružencové spoločenstvo 

18.00 - 19.00 - farníci zo Bzovskej Lehôtky 

 

Pliešovce:  

adorácia bude od 9.30 do 12.00; zapíšte sa 

na lístok vyložený v kostole  

 

Bzovská Lehôtka 

adorácia bude od  9.45 do 11.45; zapište 

sa na lístok vyložený v kaplnke 

 

Na Bielu sobotu Cirkev zotrvá pri 

Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení 

a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým, a 

na modlitbách a pôstom očakáva jeho 

zmŕtvychvstanie. 

Biela sobota 

Veľkonočná vigília - 20.00 

Na Liturgiu prinášame sviečky 

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 

 Veľkonočná nedeľa 

Sása - 9.45 

Pliešovce - 8.05 

Veľkonočný pondelok 

Sása - 9.45 

Pliešovce - 8.05 

Na Veľkonočnú nedeľu bude výročná farská zbierka. Pán Boh zaplať.  

Kristovo zmŕtvychvstanie je najdôležitejšou pravdou našej viery. Sv. Pavol napísal 

Korinťanom jasne: Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie 

a márna je aj naša viera (1 Kor 15, 14). Fakt Ježišovho zmŕtvychvstania je pečaťou 

vierohodnosti jeho skutkov, slov i prisľúbení. Predpovedal učeníkom svoje 

zmŕtvychvstanie – a slovo dodržal.  

Celý život Cirkvi postavil Kristus na svedkoch jeho zmŕtvychvstania. Treba na to 

neustále pamätať! Toto ich svedectvo, podávané z pokolenia na pokolenie, je 

svedectvom viery. Oni položili život za túto pravdu. Cenili si ju viac, ako časnosť. 

V prípade voľby medzi dočasným životom a životom so zmŕtvychvstalým Kristom si 

všetci volili to druhé riešenie. Chceli prejsť do toho života, v ktorom žil Ježiš. Táto ich 

voľba je i pre budúce pokolenia ukazovateľom cesty do večnosti.  


