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PEŠIA PÚŤ STARÉ HORY 

V dňoch 13.– 18. augusta 2013 sme boli priamymi účast-

níkmi pešej púte z Krupiny na Staré Hory k Panne Márii Sta-

rohorskej. Táto púť trvala 5 dní, za ktoré sme prešli dokopy 

cca 99 km. Boli to neskutočné dni plné dobrej nálady, lásky 

jeden k druhému a ochoty pomáhať si. S radosťou 

a úsmevom sme začínali každý jeden deň a posúvali sme sa 

spoločne vpred za vytýčeným cieľom. Keď sme prichádzali 

do dedín, v ktorých sme mali prenocovať, vždy sme spievali 

a ľudia boli v oknách, či na ulici, kývali nám a my im. Vítali 

nás s otvorenou náručou. Najvrúcnejšie privítanie sme však 

dostali na našej predposlednej zastávke, vo farnosti Prie-

chod. Dojalo nás, keď prišla pred kostol pani so slzami 

v očiach a vravela nám, aká je šťastná, že nás vidí 

ako putujeme, ako pred niekoľkými rokmi putova-

la aj ona. V posledný deň nášho putovania sme sa 

dostali na Staré Hory. Cez noc sme sa zúčastnili 

adorácie, prednášky o Panne Márii a sviečkového 

pochodu k Panne Márii Starohorskej. Dopriala by 

som každému z Vás zažiť také nezabudnuteľné a 

nádherné chvíle.  

Staré Hory sú mariánskym pútnickým miestom 

s bohatou tradíciou. Viac ako päť storočí napl-

nených láskou a úctou k Božej matke. Z pôvodnej 

malej baníckej osady je dnes medzinárodne 

uznávané mariánske pútnické miesto, ktoré 

každoročne privíta tisíce pútnikov nielen zo 

Slovenska. Neodmysliteľnou súčasťou pútnického 

miesta je prameň – Studnička. Vznik prameňa sa odvodzuje 

z čias občianskych nepokojov v 17.stor., keď celé okolie 

Starých Hôr bolo v rukách protestantského vojska. Obyvate-

lia Starých Hôr sa obávali, že nepriatelia zničia sochu Panny 

Márie. Sochu zložili z oltára, dôkladne ju zabalili a potom 

zakopali na mieste terajšej  Studničky. Roku 1711 ju vykopali 

z úkrytu a v slávnostnom sprievode ju preniesli na oltár. Na 

pamiatku, že tu na konci bola kedysi ukrytá socha, vysekali 

obraz Panny 

Márie. Pod tým-

to obrazom vy-

viera prameň. 

Betka Kučerová 

Prečo vypnúť telku a čo potom... 

Počas tohto týždňa prebiehala kampaň „vypni telku – zapni 

seba“. Kampaň je zameraná na aktívne využívanie voľného 

času detí, uvedomenie si hodnôt trávenia voľného času 

v spoločenstve a hľadanie svojich talentov. Deti sa naozaj 

snažili telku nepozerať a niektorí to zvládli aj bez počítača. 

Oplatilo sa – každý deň sme sa popoludní stretávali na fare, 

v knižnici alebo na ihrisku a bolo nám super! Hrali sme sa 

spoločenské hry, behali, zdobili medovníčky, vyrábali papie-

rové motýle, súťažili v knižnici aj vonku... Televízia nám pro-

ste nechýbala, naučili sme sa mnoho vecí aj bez nej.  

Čo sa však stane doma keď vypneme telku? Možno bude 

chvíľu ticho, možno sa budeme nudiť, no skôr, či neskôr sa 

budeme musieť začať rozprávať, ako sa mali deti v škole, čo 

nové v práci, možno o počasí, ktoré je teraz pestré... Niekto 

z nás možno bude smutný a namiesto Markízy ho budeme 

musieť zabaviť my, nejakým rozhovorom, hrou, prácou... 

Niekto z nás – mama, ocino, budú vyčerpaný „bez emócie“ 

a na miesto Modrého z neba sa im zíde objatie detí, 

a nejaká vtipná, alebo smutná príhoda, ktorú zažili, alebo si 

vymysleli. Možno, keď vypneme telku a nastane to „nudné“ 

ticho, napadne nás vyjsť von, hoci aj v daždi, v pršiplášťoch 

skákať po mlákach... a možno niekoho stretneme 

a prehodíme reč... Možno prehĺbime vzťahy so susedom, 

možno so svojim dieťaťom, manželom, manželkou... Vypni-

me telku! Aspoň niekedy, alebo často... Deti v našej farnosti 

to dokázali a bolo to skvelé!  Anka Paľovová 
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Katarínske zvestiKatarínske zvesti  
3(21)/2013 

Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

hlas našej farnosti 

V deň 29. septembra sme si pripomenuli sviatok 

troch anjelských kniežat Michala, Gabriela a 

Rafaela, o ktorých hovorí Sväté písmo a Cirkev im 

venuje osobitnú liturgickú úctu. Prostredníctvom 

liturgie pripomína Cirkev veriacim ďalšiu osobitnú 

skupinu anjelov, ktorých poznáme pod spoločným 

menom anjeli strážcovia. Ich liturgická spomienka 

v cirkevnom kalendári pripadá na 2. októbra.  

Názov anjelov pochádza z gréckeho slova 

"angelos", čo znamená posol, a vyjadruje hlavnú 

úlohu týchto čistých duchov. Anjeli sú 

predovšetkým Božími poslami. A v tom je aj ich 

základný vzťah k ľuďom.  

No v Biblii sa vyskytuje aj iné označenie anjelskej 

úlohy, ktoré sa vzťahuje aspoň na istú skupinu 

týchto Božích poslov. Ich poslaním je pomáhať 

ľuďom a ochraňovať ich.  

Tak čítame v 90. 

žalme: "Prikázal svojim 

anjelom, aby ťa 

ochraňovali na ceste životom." (v. 11.) A 33. žalm 

hovorí: "Boží anjel stráži tých, čo veria v Boha, a z 

nebezpečenstva ich vyslobodzuje" (v. 8). Veľká časť 

Tobiášovej knihy opisuje ochrannú a pomocnú 

úlohu archanjela Rafaela.  

Na takéto poslanie anjelov poukazuje Biblia na 

viacerých 

miestach. Tak v 

Knihe pôvodu 

(Genesis) 

čítame 

Abrahámove slová: "Veď Pán, Boh neba a zeme... 

pošle pred tebou svojho anjela, aby si odtiaľ 

priviedol môjmu synovi ženu." (Gn 24,7; por. v. 

40.) 0 anjelovi ochrancovi hovoril aj patriarcha 

Jakub, keď požehnával Jozefových synov: "Anjel, 

čo ma vytrhol zo všetkého zlého..."(Gn 48,16).  

 

Príbeh:  

  Jeden človek predstúpil po smrti pred 

Pána. Hrdo mu ukázal svoje ruky: „ Pane, 

pozri sa mi na ruky, aké sú čisté!“ Pán sa 

usmial a s nádychom smútku povedal:“ Je 

to pravda, ale sú aj prázdne.“ 

   Ruský spisovateľ Dostojevskij napísal 

poviedku o jednej bohatej, ale strašne 

lakomej žene, ktorá sa hneď po smrti ocitla 

pred ohavným diablom, a ten ju vrhol do 

mora pekelného ohňa. Jej anjel strážca 

začal zúfalo premýšľať, či azda nejestvuje 

nejaký dôvod, aby ju zachránil. Spomenul 

si, že raz, kedysi dávno dala nejakému 

chudákovi jednu cibuľu zo svojej záhrady. 

Povedal to Pánu Bohu.  

   Boh sa na anjela usmial: „ Dobre. 

Vďaka tejto cibuli sa môže zachrániť. 

Vezmi cibuľu a nahni sa nad ohnivé more 

tak, aby sa jej žena mohla chytiť a vytiahni 

ju hore. Ak sa tá žena bude pevne držať 

"Veď Pán, Boh neba a zeme... pošle 

pred tebou svojho anjela, aby si 

odtiaľ priviedol môjmu synovi 

ženu." (Gn 24,7; por. v. 40.)  

Ich poslaním je pomáhať 

ľuďom a ochraňovať ich.  

pokračovanie strana 3 pokračovanie strana 3 

NOČNÁ HODINA   

S JEŽIŠOM 
adorácia 

   spoveď 

     sv. omša 

Z piatku na sobotu 25.10/26.10 pozývame do 

kostola v Sáse 

0.00 - 1.00 Adorácia Sviatosti Oltárnej a SPOVEĎ 

1.00 - sv. omša 
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Modlitba k sv. Anjelovi strážcovi 

Anjel Boží, strážca môj, Teba mi dala za ochrancu 

dobrotivosť Najvyššieho.  

V tento deň (v túto noc) osvieť ma, stráž,              

veď a spravuj. Amen. 

Modlitby k anjelom pre dospelých 

Nauč sa niektorých naspamät                                   

a modli sa každy deň! 

Modlitba k sv. Anjelovi strážcovi 

Anjel Boží, strážca môj,  

prosím ťa vždy pri mne stoj! 

Pomocnú mi ruku daj, 

vo všetkom mi pomáhaj,  

aby som vždy, v každej chvíli, 

viedol (-a) život Bohu milý.  

A tak tebou chránený (-á), 

bol (-a) raz v nebi spasený (-á). 

Amen.  

Môj drahý, svätý anjel strážca, 

zobúdzajúc sa nachádzam ťa 

bdejúceho pri mne. Požehnávaj ma 

na začiatku dňa a riaď moje prvé 

myšlienky k Bohu. 

Buď prítomný pri mne počas 

všetkých činností tohto dňa 

a udeľuj mi svoju oporu v posväcovaní celej mojej bytosti aj práce. Ty 

poznáš moje potreby, ťažkosti i bolesti. Pomôž mi, aby som nestratil 

zásluhy mojich utrpení. Ty počuješ moje modlitby a poznáš ich hodnotu. 

Nauč ma úprimne sa modliť, aby moja modlitba bola milá Bohu. 

Ty poznáš moju cestu, ktorá ma má zaviesť do neba. Riaď moje kroky, aby 

som nezišiel z cesty spásy. Ty poznáš zámer Boha vzhľadom na môj život. 

Pomáhaj mi, prosím, aby som počúval vnuknutia Ducha Svätého. 

Napĺňaj moje srdce láskou, dobrotou a milosrdenstvom. Pomôž mi, aby 

som všetko robil s jemnosťou, trpezlivosťou a citlivosťou. 

Buď mojím ochrancom na cestách do večnosti, chráň moje telo, dušu 

i ducha od Zlého. Ukáž mi slabosti  mojej povahy, aby som vo vedomí 

vlastnej malosti nasmeroval svoje srdce k tomu, čo je milé Bohu a robil 

môjmu Nebeskému Otcovi radosť. Nauč ma počúvať ťa a buď pri 

mne, aby som nezblúdil. 

Na sklonku dňa prinášaš moje modlitby pred Boží trón. Ukáž mi 

dobro i zlo, ktoré som v dnešnom dni prežil, aby som mohol zlo 

ľutovať a vďaka tvojej pomoci sa polepšil a za dobro mohol úprimne 

chváliť môjho Boha Otca, Ježiša a Ducha Svätého. 

Ty bdieš pri mne, keď zaspávam, prijmi moje večerné pozdravy, 

moje poďakovania i prosby. Požehnávaj ma a stráž v čase spánku. 

Verím, že ma budeš posilňovať v hodine mojej smrti. Modli sa za 

mňa k svätému Jozefovi, aby aj on pri mne stál vo chvíli mojej smrti 

a vypros mi na tú hodinu aj oporu mojej nebeskej matky. Potom ma 

zaveď, môj anjel strážca, k Ježišovi, môjmu Pánovi. Amen. 

Svätý archanjel Michal 

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám 

ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne 

prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty knieža 

nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla 

satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší 

potulujú po svete. Amen. 

Svätý archanjel Gabriel 

Anjel Vtelenia, verný vyslanec Boží, otvor náš sluch 

pre tiché napomínanie a volanie milujúceho Srdca 

nášho Pána Ježiša Krista. Nech máme vždy na pamäti, 

aby sme Božiemu slovu správne rozumeli, riadili sa 

ním, Boha počúvali a robili, čo od nás žiada. Dopomôž 

nám ku bdelej pripravenosti, aby nás Pán, keď príde, 

nenašiel spiacich. Amen. 

Svätý archanjel Rafael 

Šíp lásky a liek Lásky Božej! Poraň naše srdcia 

planúcou Láskou a nech sa nikdy nezahojí táto rána, 

aby sme po všetky dni ostávali na ceste Lásky a aby 

sme Láskou nad všetkým zvíťazili. Buď nám 

sprievodcom a liečiteľom. Lej svoj balzam do našich 

rán. Otváraj nám svoj duchovný zrak, tak ako si ho 

otváral Tobiášovi. Buď našim ochrancom pred zlom 

a pomôž nám prekonať ducha hnevu, nenávisti, 

vzbury a pýchy. Amen. 

 

Svätý Michal Archanjel 

chraň nás v boji a pomáhaj nám v zápase 

s úkladným nepriateľom našej spásy, satanom. 

Ty, slávne knieža nebeských vojsk a legií, 

Božou mocou zvrhni ho do 

večnej priepasti 

i s jeho anjelmi, zlými 

duchmi, 

ktorý sa na skazu duší 

potulujú po tomto svete. 

Amen. 
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fragmenty 

Zápis zo zasadania Farskej pastoračnej rady rím-kat. farnosti Sása zo dňa 22. júna 2013 

PLÁN PRÁCE 

OKTÓBER 

celý mesiac - Detský čin pomoci – eRko (Veronika Cútová, Martin Popper) 

20. október – Deň Biblie - vyloženie sviatosti oltárnej a čítanie Biblie do 18tej hodiny (J. Paľov) 

NOVEMBER 

1. november  – procesia po sv. omši na cintorín 

17. november  - odpust sv. Kataríny (Ján Stanko) 

29. november -  stretnutie vedúcich komisií a vedúci organizácií 20.00 na fare 

Prednáška pre manželov Marek Iskra (Katarína Šályová) 

DECEMBER 

7. december  - FPR o 17tej  na fare 

Roráty – každý týždeň 

8. december - Mikuláš v kostole (Z. Bartková balíčky, J. Paľov) 

Vysielacia pobožnosť koledníkov Dobrej Noviny 

24. a 26 december koledovanie Dobrej Noviny  v Sáse     

25. december  - živý Betlehem – (P. Frnka, A. Paľovová) spolu s Jasličkovou pobožnosťou  (Lupienok)  

29. december  Dobrá Novina  v Bzovskej Lehôtke (A. Paľovová) 

31. december  - oslava Silvestera v Pohode (A. Kučerová) 

JANUÁR 

2. – 4. január – miništrantská chata (R. Popper) 

5. január - koledovanie Dobrej Noviny v Pliešovciach 

18. január - farský ples (P. Frnka a J. Stanko ) 

Adorácie vždy počas 1. nedele v mesiaci. 

 Charitatívna komisia FPR 

Komisia navrhla svoje zrušenie, zhodli sa, že na ich oblasť pôsobenie nie je potrebná samostatná komisia. Členovia sú pre-

sunutí nasledovne: 

O. Tomašovičová – organizačná komisia 

Z. Bartková – liturgická komisia 

Ľ. Pohorelcová  - organizačná komisia 

M. Luciaková –má možnosť prestúpiť do inej komisie 

 Opravy: Potreba skríň v kostole v Sáse  - návrh na klasickú spovedelnicu a využitie chodby - prioritou bude obnovenie 

spovedelnice. Pliešovce – natretie lavíc a oprava dlaždíc počas augusta, návrh na opravu okien v kostole. Svojpomocne sa 

bude zatiaľ realizovať natieranie lavíc a oprava dlaždíc. Bzovská Lehôtka  - natretie okien, sokel, strieška, spovedelnica, 

kríž,... Podľa financií a konkrétnejšieho plánu sa o opravách rozhodne neskôr. 

Zapísala: Anna Paľovová 
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eRko púť detí 

Dňa 11.5.2013 sa uskutočnila púť detí 

do Rajeckej Lesnej. Pre malý počet 

osôb, ktoré sa prihlásili sa žiaľ musel 

zrušiť autobus, ale našťastie sa našli 

traja šoféri ktorí nás na dané miesto 

bezpečne dopravili. Cesta bola 

zábavná, keďže detská sú šibalské 

a neobsedia. Keď sme prišli do Rajec-

kej Lesnej počasie nám nanešťastie 

neprialo, ale za to atmosféra bola 

neopísateľná a zakryla aj upršané 

počasie. Ako hostia sa nám predstavili 

dvaja Afričania, ktorí u nás na Sloven-

sku študujú medicínu. Poukazovali 

nám rozličné veci, ktoré nosili u nich 

doma do školy, jedálenské pomôcky, 

hračky, ktoré si sami vyrobili. Mali 

sme možnosť nazrieť do ich detského 

života. Nasledovala omša, ktorá bola 

pre zlé počasie presunutá z 16:00h. na 

13:00h.  

Jednoducho povedané, všetko bolo 

nádherné, aj napriek počasiu. Tá at-

mosféra, ľudia, ktorí tam boli a boli 

šťastní z toho, že sme tak toľkí poko-

pe, hudba, spev, tance, dáždniková 

mexická vlna, no oplatilo sa tam ísť. 

V mene všetkých vedúcich, ktorí sme 

sa zúčastnili eRko púte ďakujem 

ochotným šoférom a dúfame, že na 

budúci rok sa prihlási viacej detí aby 

boli obohatené o pekné zážitky tak 

isto ako my. 

 

Deň rodiny Víťazný recept  

pani Ďurišovej  

na ovocný koláč 

 

Pripravíme si piškótu so 4 

vajíčok, pričom na jedno 

vajíčko rátame 4dkg 

kryštálového cukru a 4 dkg 

hladkej múky, pridáme tro-

chu práškového cukru, 2 lyži-

ce oleja a 1 lyžicu vody. Po 

upečení polejeme piškótu 

100% pomarančovým 

džúsom. 

Plnka: do 1 l studeného 100% 

pomarančového džúsu za-

miešame 2 zlaté klasy, vy-

tlačíme jeden citrón a jeden 

pomaranč, pridáme asi 15 

dkg cukru a necháme zvariť. 

Ešte teplú hmotu vylejeme na 

piškótu. Po vychladnutí po-

trieme šľahačkou, ktorú pri-

pravíme z 2 ks šľahačky 

v prášku. Na ozdobu nakrája-

me na drobno jednu horkú 

čokoládu. 
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Naši priatelia z neviditeľného sveta 

„Keď som ako misionár cestoval po Kanade, zistil 

som, že aj deti tzv. „vlažných“ katolíkov sa vedeli 

pomodliť nejakú krátku modlitbičku k anjelovi 

strážcovi. Rodičia iste očakávali, že anjeli budú 

chrániť ich deti“, napísal p. Jozef Javorka SJ v 

predhovore ku knihe F. G. Rennera: Naši nebeskí 

priatelia. Od tých čias, ako tento slovenský misionár 

získal v Kanade túto skúsenosť, prešli roky a mne sa 

žiada položiť otázku, či rodičia alebo starí rodičia aj 

u nás, dnes, v čase, keď sme prekročili prah 

tretieho tisícročia, zverujú život svojich detí pod 

ochranu anjelov strážcov a či ich už v útlom veku 

učia modliť sa k ich nebeským ochrancom. Alebo 

sme sa azda zaradili medzi tých, čo anjelov 

presúvajú z duchovného sveta do sveta rozprávok? 

Tým, čo sa pri slove anjel len blahosklonne 

pousmejú, treba pripomenúť že: 

l v Starom i Novom zákone nachádzame veľa miest, 

kde sa hovorí o anjeloch - Pošlem pred tebou 

anjela, aby ťa chránil na ceste a priviedol ťa na 

miesto, ktoré som pripravil. Váž si ho a počúvaj 

jeho hlas (Ex 23, 20 - 21); 

l aj sám Ježiš hovoril o anjeloch - Dajte pozor, aby 

ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých, lebo 

Kniha Exodus uvádza Jahveho slová vyvolenému národu: "Hľa, ja 

pošlem pred tebou svojho anjela, aby ťa ochraňoval na ceste a 

doviedol ťa na miesto, ktoré som ti pripravil..."(Ex 23,20; por. v. 23.) 

Boží anjel ochraňoval Danielových spoločníkov v ohnivej peci (Dan 

3,49.95.) Hrdinka Judit vyhlásila po návrate z Holofernovho 

tábora: "Ako žije sám Pán, tak ma ochraňoval jeho anjel..." (Jdt 13,20). 

Druhá kniha Makabejcov spomína na dvoch miestach anjela, ktorý 

pomáhal zvíťaziť Izraelitom nad mocným nepriateľom (2 Mak 11,6n; 

15,22n).  

V Novom 

zákone 

vystupujú anjeli 

ako pomocníci Kristových apoštolov a nasledovníkov. Tak oslobodil 

anjel uväznených apoštolov (Sk 5,19), neskôr Petra (Sk 12,7n). V Liste 

Židom čítame: "Či všetci (anjeli) nie sú služobnými duchmi, ktorým Boh 

zveruje úlohy pre dobro tých, čo majú dosiahnuť spásu?" (Žid 1,14.) Na 

trvalý vzťah anjelov k jednotlivým ľuďom poukazujú Kristove slová o 

deťoch: "Hľaďte, aby ste nepohrdli ani jedným z týchto maličkých. 

Lebo hovorím vám, ich anjeli v nebi ustavične vidia tvár môjho Otca, 

ktorý je na nebesiach." (Mt 18,10.) Novozákonnú vieru v osobného 

anjela vyjadrujú aj slová v Skutkoch apoštolov (12,15) o Petrovi: "To je 

jeho anjel!"  

Náuka o anjeloch, ktorí 

sprevádzajú ľudí, ochraňujú ich a 

pomáhajú im, jestvovala v Cirkvi od 

najstarších čias. Niektorí cirkevní 

otcovia (sv. Bazil, sv. Ján Zlatoústy) 

predpokladali, že anjelov strážcov 

majú iba veriaci, no väčšina starých 

cirkevných otcov zastávala náhľad, že každý človek má svojho anjela, 

lebo každý je povolaný k spáse.  

Okrem ochrany a pomoci Sväté písmo hovorí aj o iných úlohách 

anjelov, napr. o tom, že predkladajú Bohu modlitby a obety ľudí. Tak v 

Tobiášovej knihe sa uvádzajú slová archanjela Rafaela:"Keď si sa so 

slzami modlieval a pochovával mŕtvych, keď si opúšťal svoj pokrm a za 

dňa si skrýval mŕtvych vo svojom dome, aby si ich mohol v noci 

pochovať, ja som prinášal pred Pána tvoje modlitby." (Tob 12,12; por. 

Zjv 5,8; 8,3n.)  

Sv. písmo ďalej naznačuje, že aj národy, prípadne iné spoločenstvá 

majú svojich ochranných anjelov. Tak v Danielových proroctvách sa 

hovorí o duchovnom kniežati Peržanov, Grékov a o archanjelovi 

Michalovi ako o ochrancovi vyvoleného národa (por. Dan 10,13.20; 

12,1).  

Osobitná úcta k anjelom strážcom sa vyvinula v stredoveku. Jej 

najstaršie zachované svedectvá sú z 9. stor. Liturgická úcta svätých 

anjelov strážcov sa najprv spájala so sviatkom sv. archanjela Michala. 

Ich samostatný sviatok vznikol v 15. stor., a to v Španielsku. Potvrdil ho 

roku 1518 pápež Lev X. Pápež Pavol V. ho roku 1608 na žiadosť 

neskoršieho cisára Ferdinanda II. dovolil sláviť vo všetkých krajinách 

habsburskej koruny a pápež Klement X. ho roku 1670 rozšíril na celú 

Cirkev. Zároveň ustálil dátum jeho slávenia na 2. októbra. 

Literatúra:  

ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom. Tatran Bratislava 1991   

svojho jediného dobrého skutku, môžeš ju vytiahnuť až 

do neba.“   

   Anjel sa sklonil, ako len mohol, nad ohnivé more 

a zvolal na ženu:„ Rýchlo sa chyť tej cibule!“ Žena sa 

chytila a hneď začala stúpať k nebu. No jeden 

z odsúdencov sa jej chytil za okraj šiat a vznášal sa spolu 

s ňou. Ďalší hriešnici sa mu zavesili za nohu a stúpali 

s nimi. A tak sa rýchlo utvoril dlhý rad ľudí, ktorí stúpali 

k nebu, zavesení na žene, ktorá sa držala cibule v ruke 

anjela. Čerti sa chytali za hlavu, lebo peklo sa im začalo 

pomaly vyprázdňovať. Dlhočizný rad sa dostal až 

k nebeskej bráne. Žena však bola skupaňa 

nenapraviteľne skúpa a keď zbadala, aký dlhý rad 

hriešnikov visí na jej šatách, najedovaná zavrešťala: „To 

je moja cibuľa! Len moja! Nedržte sa ma...“ Cibuľa sa 

v tej chvíli rozpadla a žena sa s celým svojím sprievodom 

zrútila do ohnivého mora.   

    Pred rajskou bránou ostal len smutný anjel strážca. 

V Novom zákone vystupujú anjeli ako pomocníci 

Kristových apoštolov a nasledovníkov. 

Náuka o anjeloch, ktorí 

sprevádzajú ľudí, 

ochraňujú ich a pomáhajú 

im, jestvovala v Cirkvi od 

najstarších čias.  
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Springfield, 10.5.2011 (kath.net) – 

John J. Paprocki, biskup Springfieldskej 

diecézy v Illinois, nariadil, že odteraz sa budú 

veriaci na konci každej svätej omše po 

požehnaní modliť modlitbu k sv. archanjelovi 

Michalovi.  Táto modlitba vzýva ochranu 

archanjela Michala proti satanovi. (Znenie 

modlitby – na konci správ. Pozn. red.) 

Biskup vysvetľuje: „Musíme spoznať, že 

satan naozaj existuje a že bude robiť všetko, 

čo je v jeho moci, aby nás odlákal od nášho 

cieľa, večného života … s Kristom v jeho 

kráľovstve.“. 

„Jedným z najlepších vychytralých ťahov 

satana je jeho zavádzanie k presvedčeniu, že 

neexistuje. Keď neveríme v satana a jeho 

sily, robí nás to neschopnými odporovať 

im.  Preto je dobré pripomenúť si modlitbu 

k sv. archanjelovi Michalovi. Musíme myslieť 

na to, že po každý raz, keď sa ju modlíme, 

bojujeme proti našim pravým nepriateľom, 

teda nie proti sebe, ale proti Zlému a jeho 

zlým duchom.“ 

Modlitba pochádza od pápeža Leva XIII. 

A napísal ju v r. 1886 po latinsky a do r. 1965 

sa pravidelne modlila po sv. omši.  A na 

konci správy je priložená aj ďalšia modlitba: 

Sv. Michal archanjel, ty vodca dobrých 

anjelov, pohliadni na nás, ako stále viac 

upadáme do tiesní. Boj, ktorý si v nebi začal, 

zúri od Adama stále ďalej na tejto Zemi. 

Nachádzame sa v období pred Apokalypsou. 

Veľký odpad od Boha sa začal. O 

všemohúcom Stvoriteľovi neba i Zeme sa 

mlčí, jeho prikázaniami sa pohŕda. Človek 

podľahol našepkávaniu satana a robí seba 

najvyšším zákonodarcom a sudcom. 

Svätá Cirkev nášho Pána Ježiša Krista je 

ničená nielen vonkajšími nepriateľmi, ale, čo 

je ešte oveľa nebezpečnejšie, nepriateľmi vo 

vnútri. Pánova vinica nesie stopy 

spustošenia. 

Svätý archanjel Michal, vypočuj náš výkrik 

v núdzi!  Už sotva dokážeme znášať toto 

rúhanie, túto pýchu, toto vraždenie 

a potraty, ako aj zbabelosť dobrých. Príď 

nám na pomoc so svojimi légiami! Vrhni 

svoju veľkú otázku «Kto je ako Boh?» 

plamenným písmom ponad horizonty! Ty si 

padlých anjelov zvrhol z neba do hlbín pekla, 

vyžeň satanov dym z vnútra Cirkvi! 

Svätý archanjel Michal, nielen naše pery, aj 

naše ruky, naše slzy, naše srdcia volajú 

k tebe, zhliadni na našu biedu, na našu 

únavu. Pohliadni na Cirkev v jej bezmocnosti 

a poníženosti! Keď Izraeliti volali k tebe 

o pomoc ako k svojmu anjelovi zmluvy, 

pomohol si im so svojimi anjelmi – ich 

nepriatelia vás videli ako ohnivé meče 

a stiahli sa. Či sme my menej ako Izraeliti? Či 

nie je Cirkev dedička vyvoleného národa, 

Pánova Nevesta? Či nie sme deti Márie, deti 

tvojej Kráľovnej? 

Svätý archanjel Michal, anjel našej zmluvy, 

príď k nám s Božou mocou, varuj nás, 

ochraňuj nás, príď so svojimi légiami, príď 

nám na pomoc so všetkými nebeskými 

mocnosťami a ukáž, že vy Boží anjeli, ste 

mocnejší ako brány pekla. Svätý Michal 

archanjel, ty si s planúcou horlivosťou zvrhol 

neposlušných anjelov do priepasti pekla. 

Vypros nám milosť, aby sme s rovnakou 

horlivosťou zapálení bojovali proti hroznej 

nenávisti voči Bohu v našich dňoch, daj  aby 

sme zasadzovali svoje sily za väčšiu česť a 

slávu Boha. Amen. 

http://www.magnificat.sk/2011/05/usa-

biskup-nariaduje-modlitbu-k-archanjelovi-

michalovi/  

19. októbra na tretiu 

nedeľu v mesiaci bude 

farská zbierka. Pán Boh 

zaplať za podporu. 

 

Ďalší týždeň bude 

zbierka na misie. 

 

V noci z 25. na 26. 

októbra bude Nočná 

modlitba s Ježišom, na 

ktorú sú pozvaní všetci 

farníci. 

Na webovej stranke 

farnosti môžte pozrieť 

veľa fotiek z akcii, 

ktoré boli 

organizované v našej 

farnosti. 

www.farasasa.sk 

 

Blíži sa Odpust sv. 

Kataríny 

Alexandrijskej. Na sv. 

omši budú hrať 

členovia Totus Tuus. 

Združenie ma koncerty 

v najbližšom čase v 

Olomouci 19. a 20. 

októbra v katedrále. 
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vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične 

hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na 

nebesiach (Mt 18, 10 - 11); 

l učenie o anjeloch je súčasťou našej viery. 

Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí: 

Jestvovanie duchovných nebeských bytostí, 

ktoré Sväté písmo zvyčajne volá anjelmi, je 

pravda viery. Svedectvo Písma je také jasné, 

aká jasná je jednomyseľnosť Tradície (KKC 

328). 

Anjeli sú prítomní už od stvorenia a v 

priebehu celých dejín spásy zďaleka i zblízka 

zvestujú spásu a slúžia Božiemu plánu pri 

jeho uskutočňovaní: zatvárajú pozemský raj, 

chránia Lota, zachraňujú Agar a jej dieťa, 

zadržia Abrahámovu ruku,.... Napokon anjel 

Gabriel zvestuje narodenie Predchodcu a 

potom narodenie Ježiša (KKC 332). 

Svätý Augustín o nich hovorí: Anjel... je 

názov služby, nie prirodzenosti. Ak sa pýtaš 

na meno tejto prirodzenosti, je to duch; ak 

sa pýtaš na službu, je to anjel: podľa toho, 

čím je, je duch; podľa toho, čo koná, je 

anjel“ Anjeli sú celou svojou bytosťou Boží 

služobníci a poslovia. Keďže „ustavične 

hľadia na tvár... Otca, ktorý je na 

nebesiach“ (Mt 18, 10) počúvajú na jeho 

slová a plnia jeho príkazy (KKC 329). 

Pretože sú čisto duchovné stvorenia, majú 

rozum a vôľu: sú to osobné a nesmrteľné 

stvorenia. Dokonalosťou prevyšujú všetky 

viditeľné stvorenia. Dosviedča to jas ich 

slávy (330). 

l Anjelov si ctili mnohí svätci i pápeži. 

Veľkým ctiteľom anjelov bol Lev XIII; Ján 

XXIII. pokladal úctu k anjelom za základný 

prejav kresťanskej zbožnosti. Hovoril, že cez 

anjelov strážcov môžeme dokonca medzi 

sebou kedykoľvek nadviazať kontakt. Bol to 

on kto zverejnil, ako pápež Pius XI. 

odporúčal zástupcom Apoštolskej stolice 

obracať sa na svojich nebeských ochrancov. 

Spomenul príklad mons. Roncalliho 

(neskoršieho pápeža), ktorý ako apoštolský 

vizitátor v Bulharsku a neskôr ako nuncius v 

Turecku a Grécku, teda v prostredí, kde bola 

Cirkev v menšine, neraz musel viesť ťažké 

rokovania. Jemu Pius XI. radil, aby pri nich 

využil „sprostredkovateľskú misiu“ anjelov 

strážnych. Zveril sa mu, tajomstvo, ako sa on 

sám, keď rieši nejaký problém s človekom 

neprístupným jeho argumentom, obracia na 

svojho anjela strážcu a jemu odovzdá celú 

záležitosť. Prosí svojho anjela, aby sa spojil s 

anjelom strážcom toho, s kým sa má 

stretnúť. Zdôraznil, že mu to veľmi pomáha. 

Pius XII., ďalší z novodobých pápežov, v 

príhovore k sedemstočlennej skupine 

amerických pútnikov 3. októbra 1958 v Ríme 

povedal, že okrem viditeľného sveta, ktorý 

ako zaoceánski pútnici tak obdivovali, 

existuje aj svet neviditeľný, rovnako reálny 

ako ten náš. „Tento neviditeľný svet, ktorý 

nás obklopuje, obývajú anjeli...“, povedal, a 

pokračoval: „Boli v mestách, ktoré ste 

navštívili... boli vašimi sprievodcami na 

cestách“. Potom ich povzbudil, aby so 

svojimi anjelmi strážcami „udržiavali 

dôverný vzťah“. 

A napokon, Páter Pio svojim priateľom, ktorí 

potrebovali jeho modlitbu odporúčal, aby sa 

obrátili na jeho anjela strážcu. To je len 

niekoľko príkladov zo života veľkých 

osobností Cirkvi, ako ich v knihe Môj anjel 

pôjde pred tebouzachytil Georges Huber. 

Možno sa nejeden z čitateľov bude ešte 

pamätať na svedectvo poľského františkána, 

pátra Paschalisa, ktorý nejaký čas pravidelne 

chodieval do nášho kostola slúžiť svätú 

omšu. Jeho autentické svedectvo a osobná 

skúsenosť z vlaku počas z cesty do Poľska 

mali veľký ohlas (kázeň sme publikovali aj v 

našom časopise). Myslím si, že každý, kto by 

pozorne pátral vo svojom živote, našiel by 

okamihy, keď pocítil zásah svojho „priateľa z 

neviditeľného sveta, ochrancu, ktorého nám 

dáva dobrotivý Boh. Mnohí však radšej 

pripustia „náhodu“ či šťastie, ako pomoc 

anjela strážcu. Náš svet a náš život je 

priveľmi zmaterializovaný. Na jednej strane 

síce zatvárame oči pred tým, čo nás vovádza 

do duchovného sveta, ako to učí Cirkev, na 

druhej strane sa mnohí vracajú k poverám, k 

okultizmu a dokonca k satanizmu, teda k 

neviditeľnému svetu, ktorý je jednoznačne 

kdesi inde a ktorý je priveľmi nebezpečný. 

George Hubert v citovanej knihe píše: „Keď 

totiž Boh odovzdáva ľuďom nejakú 

myšlienku, vnuknutie alebo inšpiráciu, ak 

pritom nejde o nejaké nadprirodzené 

milosti, robí tak prostredníctvom anjela. Ten 

potom skryte pôsobí na ľudské schopnosti. 

Takto Boh využil sprostredkovateľskú misiu 

anjelov, keď odovzdával Mojžišovi svoj 

zákon, keď chcel inšpirovať svojich 

prorokov“. 

Žijeme vo veľmi komplikovaných časoch. 

Naše deti obklopuje nebezpečenstvo, o 

akom sa nám v detstve ani nesnívalo. 

Nepohŕdajme teda darom, ktorý nám dal 

Boh vo svojej milosrdnej láske v anjeloch 

strážcoch. Prosme ich o pomoc, zverujme im 

naše deti - malé i tie veľké -, celé rodiny, 

farnosť i národ - a ďakujme Bohu, že nám 

dal takých ochrancov. 

X. Duchoňová 

1. a 2. november 

Modlitba za zomrelých – príďte do kostolov na modlitby za nich, veď aj ty budeš raz na druhej stráne života! 

V kostoloch sú vyložené lístky, na ktorých napíšte Vašich blízkých zomrelých. Lístok vyplňte čitateľne a odovzdajte ho do 

30.októbra do sakristie. Každý zosnulý bude prečítaný a bude obetovana zaňho modlitba a sv. omša.  

1. november - Všetkých svätých - prikázaný sviatok 

Sása - sv. omša - 9.45; po omši procesia na cintorin a 

pobožnosť 

Pliešovce - sv. omša - 8.05; po omši v kostole Ruženec 

Božieho milosrdenstva za zomrelých 

2. november - Spomienka na všetkých verných zosnulých 

Sása - 9.00 - Ruženec za zomrelých a sv. omša za zomrelých 

Bzovská Lehôtka - 15.00 - Ruženec za zomrelých 


