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Kniha modlitieb na našej webovej stránke! 

Vpíš do nej svoj úmysel, svoju modlitebnú potrebu! 

Každý piatok sa budeme v Pliešovciach na Hodine milosrdenstva 

modliť ruženec Božieho milosrdenstva a na Modlitbovom stretnutí 

s Pannou Máriou na Bzovskej Lehôtke v sobotu, v nedeľu o 9.20 na 

breviári v Sáse  na tieto intencie. 

Ak máš smartfón alebo tablet sťa-

hni tuto aplikáciu zadarmo.   

V aplikácii vpíš www.farasasa.sk a 

budeš môcť čítať bežné správy zo 

života farnosti. 

Na Zelený štvrtok donesieme trvalé 

potraviny pre potrebujúcich! 

Smutný zážitok z Vysokých Tatier. 

Dňa 14.2.2018 na Popolcovú stredu som spolu s ďalšími 
kolegami z práce išiel na služobnú cestu. Boli sme tam od stredy 
do piatka. Ubytovaní sme boli v jednom z renomovaných hotelov 
vo Vysokých Tatrách. V hoteli sme mali zabezpečenú aj stravu 
a práve toho sa týka moja nepríjemná skúsenosť. 

Po ubytovaní sme sa išli spoločne naobedovať ( ja a mojich 6 
kolegov). Okrem nás boli v priestrannej reštaurácii aj ostatní 
hoteloví hostia, ktorí akurát obedovali. Možno okolo 30-40 ľudí 
okrem nás. Kedže bola Popolcová streda, automaticky som sa 
tešil na nejakú rybu, pretože som bol už riadne hladný. Chcel 
som aspoň niečo zjesť, pretože posledných pár dní som mal 
chrípku a popri tom som chodil aj do práce, takže som bol úplne 
vyčerpaný a čakalo nás ešte veľa práce v tento deň. Zobral som 
si teda tanier a išiel som si zobrať jedlo z obrovskej ponuky jedál 
vo forme teplého bufetu. Na moje obrovské prekvapenie, medzi 
tými všetkými jedlami nebolo nič bezmäsité okrem príloh. A teda 
ani žiadna ryba. No z mäsa tam bola na výber bravčovina, 
hovädzina, kuracina -  to všetko na viacero spôsobov. Sklamaný 
som si naložil len zemiaky, ryžu a zeleninu. Sadol som si ku 
kolegom za jeden veľký stôl a začal som jesť. Keď si kolegovia 
všimli čo som si nabral, začali sa ma vypytovať na dôvod, prečo 
si nenaložím aj z tých mäsových pochúťok. ( až na jedného 
kolegu, ktorý sa tiež z časti obmedzil pri výbere jedla). Po chvíli 
zaváhania som nazbieral odvahu a povedal som rázne: „ Som 
veriaci a je predsa Popolcová streda!“ Očividne tento argument 
spustil sériu posmešne podfarbených otázok, že či zajtra si 
potom dám dvojnásobnú dávku mäsa, a že toľko prílohy ešte 
nevideli na tanieri a podobne. Po hlavnom chode prišiel na rad 
zákusok. Všetci si išli nabrať z obrovskej ponuky zákuskov na 
taniere a zasadli opäť ku stolu. Ja som nechcel jesť v tento deň 
ani zákusok. Celá situácia sa zopakovala. Riešili, či aspoň koláč 
si nemôžem dať, že to nie je z mäsa a že či zajtra budem už 
v pohode môcť jesť aj koláče. Keď som sa poobzeral po 
reštaurácii, všetci si s nadšením a bez najmenších problémov 
vychutnávali všetky dobroty, čo boli v ponuke.... Mal som veľmi 
zlý pocit z toho, čo sa deje. Akoby som bol ja ten čudný a tí druhí 
mali ten správny názor… A tomu, prečo práve v ten deň 
neponúkal tento renomovaný hotel aj nejakú rybu už vôbec 
nerozumiem. Najmä keď na ďalší deň sa dala vybrať aj ryba..... 
Asi náhoda.  

P.K. 

ODPUST BOŽIEHO MILOSRDEN-

STVA 

V nedeľu 8. apríla o 11.00 

v kostole v Pliešovciach 

bude 

odpustová sv. omša 

ktorú celebruje dp. Ján Sabol 

Po. sv. omši pozývame na občerstvenie pred 

kostolom. 

 

 

Pre Sásu:  sv. omša bude v sobotu 7. apríla o 17.00 v 

kostole v Sáse. 

Farníci zo Sásy stretnú sa v nedeľu o 10.00 hodine 

pred kostolom v Sáse a v procesii prejdú na sv. 

omšu do Pliešoviec. 

V Pliešovciach bude Deviatnik k Bo-

žiemu milosrdenstvu pred odpustom 

na II. Veľkonočnú nedeľu.  Začne sa 

na Veľky piatok po Krížovej ceste o 

10.00, na Bielu sobotu o 9.10, veľko-

nočnú nedeľu a pondelok po sv. omši 

a od utorka do soboty o 18.00.  
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Katarínske zvesti 
Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

hlas našej farnosti 2(37)/2018 

Čo, ako kresťan, viem 
o Veľkej noci? Že je našim 
najstarším 
a najvýznamnejším 
sviatkom? Že je vrcholom 
kresťanskej liturgie, počas 
ktorej si pripomíname 
umučenie, smrť 
a zmŕtvychvstanie Ježiša 
Krista po jeho smrti na 
kríži? 

Počas veľkého týždňa si 
v pašiách a čítaniach zo 
Starého a Nového zákona 
pripomíname dejiny Spásy. 
Židia slávili svoj 
najradostnejší sviatok – 
Paschu, ktorá 
symbolizovala ich 
vyslobodenie z egyptského 
otroctva. Veraje dverí 
natreté krvou baránka slúžili ako ochrana pred Anjelom 
Smrti. 

Pre nás, kresťanov Nového zákona je týmto baránkom Ježiš 
Kristus, ktorý vchádza na Kvetnú nedeľu do Jeruzalema, 
kde ho zástupy vítajú palmovými ratolesťami ako svojho 
kráľa. Vezie sa na osliatku, ktoré je vyjadrením pokory. 
Zástupy ľudí volajú „Hosanna“! Niektorí sa tešia, sú 
nadšení, niektorí nevedia, čo sa deje, idú s davom zo 
zvedavosti. Farizeji celú udalosť bezbranne pozorujú. 
Učeníci zostali zaskočení, lebo vtedy ešte nechápali, kto je 
Ježiš.  

Tešili sa z jeho prítomnosti, čo sa ešte vystupňovalo 
v Zelený štvrtok, kedy bol ich hostiteľom počas Poslednej 
večere, ktorá bola počiatkom svätej omše a ktorá je aj pre 
dnešných kňazov zážitkom radosti zmiešanej s neistotou a 
vážnosťou. Ježiš dal učeníkom prísľub, že ich budúci 
smútok sa premení na radosť v srdci, ktorú im nik nevezme. 

Jeho slová sa potvrdzujú vo veľkonočnú nedeľu, kedy 
radosť začína tam, kde sa zdá, že všetko skončilo. Ježišova 
smrť  sa zdala byť úplným koncom. Dokonané! A vtedy sa 
ukáže, že to nie je tak, že sa dá ísť ďalej. Z nedeľného 
evanjelia plynie radosť, ktorá vystriedala smútok. Ako 
museli byť ženy sklamané, keď našli prázdny hrob. 
Nevedeli, kde môže Pán byť. Anjel ich však upokojil: 
Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol 
ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde 
ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: 
„Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám 
povedal.“ Ženy mali dôvod na radosť, lebo Ježiša toľkí 
odpísali. Ale jeho verní pri ňom zotrvali a teraz boli 
svedkami veľkého triumfu nad smrťou. Ježiš vstal! Ježiš 
žije! 

Radosť je darom, ktorý nám Ježiš zanechal, aby sme 
pokračovali v jeho misii. Aj slovo evanjelium znamená 
radostné posolstvo. Tešme sa spolu so ženami aj s 
apoštolmi, že Pán nám svojím zmŕtvychvstaním dokázal, že 
jeho učenie je pravdivé a my sa nemusíme báť smrti, lebo 
prechodom cez ňu nás čaká slávne vzkriesenie – večná 
radosť. GG 

Minulý rok  na stretnutí našej bunky sme sa s  duchovným 
otcom zamýšľali nad prežívaním udalosti  Veľkej noci v čase 
Ježiša Krista – nie z liturgického,  tradičného ani historické-
ho pohľadu,  ale z pohľadu ľudí, ktorí to s Ježišom v  jeho 
dobe prežívali. Pri prvej otázke "ku ktorým ľuďom z davu 
patríš Ty?" ma to zaujalo  a túžila som prežiť Veľkú 
noc  ináč. Zostala som zaskočená, meravá, že som sa nad tým 
nikdy doteraz takto nezamyslela.  Dialo sa to mimo mňa? 
Začala som si uvedomovať, že tam boli  ľudia nadšení, zveda-
ví, oddaní Ježišovi, ale i bezbranne pozorujúci farizeji. Prí-
chodom do nášho kostola s oslavnými spevmi  som si to 
s úctou  pripomenula a nič viac. Potom začínalo Veľkonočné 
trojdnie. V Zelený štvrtok som  túžila zažiť s učeníkmi  radosť 
pri večeri, ale nepodarilo sa mi to. Po svätej omši po odhale-
ní oltára som si uvedomila, že Ježiš odchádza, ide sa modliť. 
Odchádza do samoty k Otcovi a ako človeka ho prenikla 
opustenosť. Jeho priatelia pospali. Zradca vykonal svoje. 
V noci som vydržala adorovať chvíľku a zaspala som i ja. 
Judášovu zradu a zajatie a utrpenie Ježiša som prespala. 
Hrozné. Vo Veľký piatok pri zabezpečovaní posledných vecí 
v domácnosti som si v tichosti opakovala a dávala tú istú 
otázku ku komu patríš ty? Bola som smutná, že som nedoká-
zala viac vydržať, v tichosti  som obetovala všetko, veď Ježiš 
trpel za nás, za mňa  a ja nič.  Pri Božom hrobe pred  sviatos-
ťou Oltárnou som prosila Ježiša, aby mi odpustil a doprial 
zažiť jeho prítomnosť, precítiť ho a zažiť milosť posväcujúcu. 
V sobotu večer pri slávnostnom Aleluja ma naplnilo niečo 
zvláštne, naplnila ma Božia milosť, naplnila ma radosť 
z prítomností Osláveného Ježiša – víťaza, ktorá prerástla do 
nádeje. Ježiš zobral všetky hriechy sveta na seba.  Ježiš žije! 
Je tu!  Jeho láska je večná! A moja otázka,  bola zodpoveda-
ná.  

 Priprav sa aj ty! Daj si tú istú otázku,  ku komu z davu pat-
ríš? A ako prežívaš toto obdobie Ty? Zažiť milosť Božiu a 
radosť z prítomnosti Ježiša, prajem každému z Vás.  

GG  
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Veľký týždeň a veľkonočné obdobie vo farnosti

Na Veľkonočnú nedeľu bude výročná farská zbierka. 

Pán Boh zaplať.  

Zbierka z Veľkého piatku a Bielej soboty  bude  určená na Svätú 

zem (Jeruzalem a Boží hrob) 

ZELENÝ ŠTVRTOK 

Podstatou Zeleného štvrtku je 

spomienka na ustanovenie 

sviatosti Oltárnej i sviatosti 

kňazstva. Na Zelený štvrtok 

predpoludním biskupi na 

pamiatku ustanovenia sviatosti 

kňazstva slúžia sväté omše so 

všetkými kňazmi svojich 

diecéz, táto sv. omša sa 

nazýva Missa chrismatis. Pri 

týchto omšiach posväcujú aj 

tri druhy oleja: krizmu, olej 

katechumenov a olej 

chorých.Olej je znamením sily. V liturgii sa olej používa pri krste, 

birmovaní, sviatosti pomazania chorých a pri vysvätení 

kňazov.Olej katechumenov: pomazanie katechumenov olejom má 

byť znamením posily v boji so zlým duchom.Olej chorých: pri 

udeľovaní sviatosti pomazania chorých sa používa olej nemocných 

(Oleum infirmórum). Olej má tiež liečivé účinky - tlmí bolesť. 

Sviatosť pomazania chorých, posilňuje chorých na duši i na tele, 

mierni ich bolesť a úzkosť.Krizma: je to olej, do ktorého sú 

primiešané voňavé prísady. U Izraelitov a iných vtedajších národov 

uvádzali kráľov do úradov tak, že ich pomazali olejom. Aj slovo 

„Kristus“ pochádza z gréčtiny (Christos) a znamená „Pomazaný“. 

(Po hebrejsky znie toto slovo „Mesiáš“.)Pomazanie krizmou pri 

krste alebo birmovaní znamená prevzatie úlohy žiť podľa Ježiša, 

ktorý je naším Kráľom.Vo štvrtok večer slávil Ježiš poslednú 

večeru so svojimi učeníkmi. V tento večer ustanovil dve sviatosti: 

kňazstva a eucharistie, resp. premenil chlieb a víno na svoje telo a 

krv. Súčasne takto odovzdal apoštolom kňazskú moc so slovami 

„Toto robte na moju pamiatku“.V Zelený štvrtok sa večerná svätá 

omša slávi na pamiatku ustanovenia Sviatosti Oltárnej. Táto svätá 

omša je tiež známa obradom umývania nôh mužom. Týmto dňom, 

ktorý dostal svoje pomenovanie pravdepodobne podľa zelene v 

Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš Kristus modlil pred svojim 

zatknutím vojakmi, začína Veľkonočné trojdnie. Vo štvrtok 

prestávajú zvoniť zvony, ako znak spoluúčasti s utrpením Krista. 

Ich zvuk sa ozve až na slávnostnú Glóriu na vigíliu vzkriesenia na 

Bielu sobotu a namiesto nich sa používajú rapkáče. Po skončení 

svätej omše si pripomíname Pána Ježiša, ako v Getsemanskej 

záhrade bdie v modlitbe. Apoštoli od únavy zaspali a Ježiš zostáva 

celkom sám, opustený. Túto udalosť symbolizuje nielen otvorený 

prázdny svätostánok, zhasnuté večné svetlo pred ním, ale aj 

obnažovanie oltárov a odnášanie všetkých predmetov z nich. 

Obnažená oltáre symbolizujú opustenosť Krista v Getsemanskej 

záhrade . 

 Pánova večera - 17.00 

Po sv. omši bude Krížová cesta v obci Sása.  

Od pondelka Veľkého týždňa do štvrtku prinášame 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. 

VEľKÝ PIATOK 

Trojdnie pokračuje Veľkým piatkom - 

dňom utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša 

Krista. V rimskokatolíckych chrámoch sa 

v tento deň neslúži svätá omša, oltáre sú 

bez chrámového rúcha. Všetci veriaci sa 

postia od mäsitých pokrmov a najesť sa 

možno za deň len raz do sýtosti. Je to deň 

osobitne zasvätený spomienke Ježišovho 

utrpenia a smrti na kríži. Je to deň pôstu, 

pokánia a jediný deň roka, kedy sa 

neslávi Eucharistická obeta. Namiesto 

nej sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá 

pozostáva z bohoslužby slova, 

slávnostnej modlitby veriacich, z 

poklony Svätému krížu a sv. prijímania. 

Ježišovu smrť nám pripomína aj 

liturgická farba - farba krvi. V tento deň 

sa čítajú alebo spievajú pašie  

 

 Liturgia utrpenia a smrti Pána - 15.00 

Po Liturgii bude adorácia  

ukrižovaného Pána Ježiša v Božom 

hrobe do 19.30. 

O 19.30 budú Vešpery z Breviára.  

Vo Veľký piatok je prísny pôst 

 Krížová cesta v Pliešovciach bude o 

10.00 a začneme tiež Deviatnik 

Božieho milosrdenstva. 

BIELA SOBOTA

Biela sobota je aliturgický deň. Nekonajú sa bo-

hoslužby. Kresťanský ľud si pripomína, že Pán je 

uložený v hrobe.V našich krajoch je zvykom otvo-

riť chrám na poklonu pri Božom hrobe, kde sa 

zhromažďujú veriaci na tichú poklonu Najsvätejšej 

sviatosti  

 Deň bdenia a adorácií

Sása:      

Adorácia Ježiša uloženého v hrobe od 9.00 do 

15.00  

  9.00 - 10.00 

10.00 - 11.00 

11.00 - 12.00 

12.00 - 13.00 

13.00 - 14.00 

14.00 - 15.00 

Pliešovce: 

adorácia bude od 9.10 do 11.10; zapíšte sa na 

lístok, vyložený v kostole 

Bzovská Lehôtka

adorácia bude od  9.20 do 11.20; zapíšte sa na 

lístok, vyložený v kaplnke
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ľký týždeň a veľkonočné obdobie vo farnosti 

 Veľkonočná  

nedeľa a pondelok 

Sása - 9.45 

Pliešovce - 8.05 

výročná farská zbierka. 

Zbierka z Veľkého piatku a Bielej soboty  bude  určená na Svätú 

BIELA SOBOTA 

Biela sobota je aliturgický deň. Nekonajú sa bo-

hoslužby. Kresťanský ľud si pripomína, že Pán je 

uložený v hrobe.V našich krajoch je zvykom otvo-

riť chrám na poklonu pri Božom hrobe, kde sa 

zhromažďujú veriaci na tichú poklonu Najsvätejšej 

sviatosti  

Deň bdenia a adorácií 

Sása:      

Adorácia Ježiša uloženého v hrobe od 9.00 do 

 

 10.00 - Ranné chvály, Bunka č.1   

 11.00 - Bunka č.2 

 12.00 - Farská pastoračná rada 

 13.00 - Ružencová ruža č.1 

 14.00 - Ružencová ruža č.2 

 15.00 - eRKo 

Pliešovce:  

adorácia bude od 9.10 do 11.10; zapíšte sa na 

lístok, vyložený v kostole  

Bzovská Lehôtka 

adorácia bude od  9.20 do 11.20; zapíšte sa na 

lístok, vyložený v kaplnke 

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA 

Obrady sa konajú po západe 

slnka v rámci tzv. Veľko-

nočnej vigílie (bdenia). Pod-

ľa pradávnej tradície je táto 

noc očakávaním Pána, noc 

bdenia, zasvätená Pánovi 

(Ex 12, 42). Na Bielu sobotu 

večer, pôvodne v noci, keď 

sa začínala aj židovská Pascha (sviatky Židov konané na pamiatku po-

slednej večere v egyptskom zajatí, keď anjel smrti prešiel okolo príbyt-

kov Izraelitov a neuškodil im, lebo mali veraje dverí pomazané krvou 

obetného baránka, Ex 12,1-51), teda sviatky, pred ktorými bol Pán Ježiš 

ukrižovaný. Počas Veľkonočnej vigílie Cirkev bdie a očakáva Kristovo 

zmŕtvychvstanie, Katolícka cirkev slávi vigíliu už ako radostnú slávnosť 

vzkriesenia, znovu sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali. V 

súčasnosti pobožnosti pozostávajú z obradu svetla (požehnanie veľkonoč-

ného ohňa a veľkonočnej sviece - paškálu). Zapaľovaním veľkonočného 

ohňa a svätením veľkonočnej sviece - paškálu, sa začína liturgia veľko-

nočnej vigílie. Táto svieca je stredobodom veľkonočnej slávnosti. Po 

slovách „Kristus, svetlo sveta - Bohu vďaka“ sú od nej zapálené ďalšie 

sviece, ktoré si priniesli veriaci. Kríž vyrytý do sviece je znakom smrti, 

päť otvorov so vsadenými zrnkami tymiánu symbolizuje Kristove rany a 

písmená alfa a omega s letopočtom bežného roku hovoria, že Kristus je 

Pán času i večnosti, počiatok i koniec všetkého. Procesia s paškálom pri-

pomína slová samotného Krista: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, 

nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života“ (Jn 8, 12). Potom 

nasleduje veľkonočný chválospev, v ktorom sa ospevuje dnešná slávnost-

ná noc, vznešený spôsob nášho vykúpenia a nakoniec  poprosíme nebe-

ského Otca, aby nám v našom živote svietil svetlom, ktorým je Kristus. 

Veľkonočná vigília obsahuje aj ďalšie prvky – bohoslužbu slova, liturgiu 

krstu (ak niet krstencov, tak sa iba posvätí krstná voda a obnovia krstné 

sľuby), ďalej obrad vzkriesenia a Eucharistickú liturgiu (slávnostnú svätú 

omšu, kde po 40 dňovej prestávke opäť zaznie víťazný spev Aleluja!). Po 

Veľkej noci nasleduje osemdňová oktáva Kristovho zmŕtvychvstania, 

ktorá pozostáva z týždňa bezprostredne po Veľkej noci a končí sa Nede-

ľou Božieho milosrdenstva. 

 Veľkonočná vigília - 19.15 

Na Liturgiu prinášame sviečky 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA A PONDELOK 

V tento deň si veriaci pripomínajú ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša 

Krista. Zmŕtvychvstanie – najväčší Kristov zázrak a základná pravda kresťanskej 

viery. Je to víťazné zavŕšenie Kristovho vykupiteľského diela. Jeho duša sa opäť 

spojila s osláveným telom, na ktorom síce ostali rany ukrižovania, ale ináč nepod-

liehalo obmedzeniam času a priestoru.Veľkonočný pondelok sa zvykne nazývať aj 

„Pondelkom Baránka“ na pamiatku toho, čo sa udialo prvého dňa po sobote. Vte-

dy totiž anjel dodával odvahu ženám, ktoré na úsvite pribehli k hrobu a boli vyde-

sené a znepokojené, keď ho našli prázdny. „Neľakajte sa!“ povedal im. „Vstal z 

mŕtvych. Niet ho tu.“ (Mk 16, 6). A dodal: „Ale choďte a povedzte (to) jeho uče-

níkom“ (porov. tamtiež).Posledný sviatočný deň Veľkej noci je známy aj šibačkou 

a oblievaním dievčat vodou. 


