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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 :) 

Kniha modlitieb na našej webovej stránke! 

Vpíš v nej svoj úmysel, svoju modlitebnú potrebu! 

Každý piatok budeme sa v Pliešovciach na Hodine milosrdenstva 

ruženec Božieho milosrdenstva a na Modlitbovom stretnutí s Pan-

nou Máriou na Bzovskej Lehôtke v sobotu , v nedeľu o 9.20 na bre-

viárí v Sáse  na tieto intencie modliť. 

Pliešovce: zbierka na opravy 

kostola  

dlažby na chóre, krytiny na streche, 

náterov na strechách nad zvonmi, ktoré je 

nevyhnutné urobiť ešte v tomto roku a na 

výmenu okna na chóre. Peňažne dary bude 

evidovať p. kostolníčka.  

 

p. Ježíková 20 €, p. Červeňáková Mária 20 

€, p. Strhárska Blanka 100 €, r. Holeková 20 

€, bohuznáma 50 €, p. Kyseľová Anna 20 €, 

p. Ratkovská Helena 20€, r. Ľuptáková 30 

€, r. Gughová 50€, p. Vatra 20 €, p. Kuzma 

50 €, r. Volfinauová 30 €, r. Guľášová 50 €, 

p. Černota 50 €, p. Šepetková 20 €, p. 

Malatincová 20 €, p. Matejka 30 €, p. 

Pohorelcová 50 €, r. Kružliaková st. 30 €, p. 

Nohavičková 30 €, r. Pálková 20 €, 

bohuznáma 40 €, r. Kyseľová-Bodžárová 

100 €, p. Chobodová 20 €, r. Soboňová 40 

€, r. Pohorelcová 50 €, r. Červeňáková 20 

€, p. Kutlák Ján 30€, p. Michalovská 50€, p. 

Macková 30€, bohuznáma 50€, r. Akurátna 

30€, r. Parobková 40€, p. Filčíková 20€ 

Ak máš smartfon alebo tablet sťa-

hni tuto aplikáciu zadarmo. V apli-

kácii vpíš www.farasasa.sk a budeš 

môcť čítať bežné správy zo života 

farnosti. 

Farnosť Sása srdečne pozýva všetkých na FARSKÝ PLES, v sobotu 

27.januára 2018 v Dome Kultúry v Pliešovciach o 19:00 hod. Teší 

sa na Vás hlavný hosť programu - dvojica zabávačov Kajzer a Me-

luš. Do tanca zahrá kapela Akropola. Pripravené budú dve chutné 

večere, zákusok, káva a tiež fľaša dobrého vína. Tešíme sa na všet-

kých, ktorých dobrá hudba nenechá odísť z parketu ale aj tých, 

ktorí si s nami posedia pri rozhovoroch prípadne radi pomôžu s 

organizáciou. Prichystáme stôl aj pre tých, ktorí prídu bez rodiny 

či tanečného partnera. Cena vstupeniek je 23€, pre študentov 

17€. Kúpiť si ich môžete u Libuši Mikloškovej a Lucii Kružliakovej. 

Vstupenky na ples môžu byť aj pekným vianočným darčekom pre 

Vašich rodičov alebo deti. 
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Katarínske zvesti 
Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

hlas našej farnosti 3(35)/2017 

Dávid Donoval 

AleKristián Šály 

24. december - vigília Narodenia Pána 

Pliešovce - 21.30 

Sása - 23.00 

 

25. december - Narodenie Pána 

Pliešovce - 8.05 

Sása - 9.45 

výročná farská zbierka  

 

26. december - II. sviatočný deň, sv. Štefana 

Pliešovce - 8.05 

Sása - 9.45 

 

31. december - nedeľa 

Pliešovce - 8.05 

Sása - 9.45 

 

1. január - Panny Márie Bohorodičky - prikázaný 

sviatok 

Pliešovce - 8.05 

Sása - 9.45 

 

6. január - Zjavenie Pána - prikázaný sviatok 

Bzovská Lehôtka - 5. januára vigília 16.00 

Pliešovce - 8.05 

Sása - 9.45 

 

7. január - nedeľa Krstu Krista Pána 

Pliešovce - 8.05 

Sása - 9.45 

zhrnutie r. 2017 

Novinu radostnú oznámim Vám, že sa nám narodil dnes 

Kristus Pán, to Dieťa krásne, nad slnko jasné. Anjeli spieva-

jú, glória riekajú, tam pribehli. Pastieri betlemskí jak zvede-

li, keď nad svojím stádom stráž držali, že je                   v chu-

dobnej, maštaľke biednej, v jasliach položené, je Pánom a 

Bohom celej zeme.  
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  Oslavujeme sviatok Narodenia Pána, 

nášho Spasiteľa. Láska sa zjavila, Láska 

sa vtelila, Boh sa stal človekom. A tak 

sa prvý krát úplne naplnil zmysel ľud-

skej existencie. Jeden z nás sa stal do-

konalým obrazom Boha. Stal sa Zjave-

ním Boha. Toto sa udialo takmer pred 

dvetisícmi rokmi. Právom sa pýtame, 

ako táto udalosť súvisí s nami žijúcimi 

na začiatku tretieho tisícročia?  

    Ak človek nežije duchovný život, mô-

že sa mu naozaj zdať, že išlo len o his-

torickú udalosť, síce veľmi peknú ale 

dnešnému človeku nič nehovoriacu. Ak 

však žije duchovným životom, začína 

chápať, že „Počatie z Ducha Svätého“ v 

každom z nás a „Narodenie Krista“ do 

našich skutkov je stále aktuálnou ve-

cou. Všetci, ktorí sa dobre pripravili po 

duchovnej stránke na Vianoce a vyko-

nali si dobrú a úprimnú vianočnú spo-

veď, iste priznajú, že sa s nimi čosi dob-

ré stalo. Prežívajú pokoj a radosť nielen 

z vonkajších vecí a udalostí, ale priamo 

zo srdca. To, čo sa udialo pri vianočnej 

spovedi a ak to pokračuje dobrým 

predsavzatím, môžeme pokojne nazvať 

„počatie Krista z Ducha Svätého". Platí 

totiž slovo Kristovo, že nielen Prebla-

hoslavená Panna Mária je a má byť 

jeho matkou, ale každý, kto počúva 

Božie Slovo a zachováva ho, každý kto 

plní vôľu Božiu je jeho matkou. Du-

chovne počína Krista každý, kto chce 

zmeniť svoj život k lepšiemu. Mnohí 

však stále zostávajú v tomto stave du-

chovného počatia Ježiša ale neprinesú 

ho a neporodia na svet, ba čoskoro po 

Vianociach ho potratia. Kristus nemôže 

v nich žiť, lebo akonáhle skončia via-

nočné sviatky, už si vedome a dobro-

voľne volia úplne iný štýl života a to 

„život ovládaný hriechom". 

    Duchovní otcovia hovoria: „Počína 

Ježiša, ale neporodí ho ten, kto počuje 

Božie Slovo, ale nepraktikuje ho, kto 

naďalej prevádza jeden duchovný po-

trat za druhým, robí si predsavzatie, že 

sa obráti, ale potom na toto svoje pred-

savzatie sústavne zabúda a necháva ho 

neuskutočnené. Dá sa o takomto člove-

ku povedať, že je to síce človek, ktorý 

má vieru, ale chýbajú mu skutky." 

Už sme viackrát na polnočnej svätej 

omši rozjímali nad niektorými chybami 

duchovného života, ktorých sa niektorí 

dopúšťajú. Znovu zopakujem, že sku-

točné a sväté prijímanie je len to, ktoré 

je trvalé. Vôbec nejde v našom duchov-

nom živote o to, aby sme si raz po prí-

pade dvakrát do roka splnili svoju po-

vinnosť voči Bohu a láskavo išli na spo-

veď a na chvíľu prijali Ježiša do seba. 

Vo svätom prijímaní ide naplnenie pri-

kázania lásky k Bohu. Bohu nemáme 

robiť láskavosť, ale Boha máme milovať 

z celého srdce, z celej duše, zo všetkých 

síl. 

    V 6 kapitole 5. Knihy Mojžišovej na-

chádzame tieto slová: „Toto sú prikáza-

nia a nariadenia, ktoré mi Pán, váš Boh, 

prikázal naučiť vás, aby ste ich zachová-

vali v krajine, do ktorej prichádzate, 

aby ste ju zaujali, aby si sa bál Pána, 

svojho Boha a zachovával všetky jeho 

rozkazy a prikázania, ktoré ti ja naria-

ďujem - ty, tvoj syn a syn tvojho syna 

po všetky dni svojho života. Nuž, počú-

vaj, Izrael, a dávaj pozor, aby si robil to, 

čo ti prikázal Pán, aby ti bolo dobre a 

aby ste sa veľmi rozmnožili, lebo Pán, 

tvoj Boh, prisľúbil tvojím otcom krajinu, 

ktorá oplýva mliekom a medom. 

    Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán 

jediný! A ty budeš milovať Pána svojho 

Boha, celým svojím srdcom, celou svo-

jou dušou a celou svojou silou. A tieto 

slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech 

sú v tvojom srdci, poučuj o nich svojich 

synov a sám uvažuj o nich, či budeš 

sedieť vo svojom dome, či budeš na 

ceste, či budeš ležať alebo stáť. Priviaž 

si ich ako znamenie na ruku, nech sú 

ako znaky medzi tvojimi očami, a napíš 

si ich na veraje tvojho domu a na dve-

re." Toto chce od nás Boh. 

    Často sa vianočné prijímanie podobá 

situácii, ktorú môžeme vidieť v staro-

binci. Deti odložia svojich rodičov do 

starobinca. Zrazu si na Vianoce spome-

nú, že majú matku a hrnú sa ju navštíviť 

do starobinca. Zrazu sú všetci sama 

láska a úslužnosť voči nej. Babička je 

chvíľu presvedčená o tom, že má snáď 

tie najlepšie deti na svete. Ale zrazu, 

ako na povel, láska prestane: „Mamka, 

my už musíme ísť, nehnevaj sa, nemá-

me pre teba miesto v byte a pri stole." 

Sestričky, ktoré pracujú v takomto za-

riadení, svorne tvrdia, že sa obyčajne 

ich chovancom zdravotný stav rapídne 

zhorší po takejto láske. 

    Nevidíte v tom ani trošku podobnosti 

s tým, ako prijímate Ježiša vo sviatosti. 

Sväté prijímanie, ak nie je a nemá byť 

aktom trvalého odovzdania, tak potom 

vôbec nie je sväté, ale je to ďalší du-

chovný potrat. Zrada Krista, Judášov 

bozk. Prísť na svätú omšu a nehľadať 

možnosť intímneho stretnutia s Kris-

tom vo sviatosti, je ako dohodnuté 

rande, na ktorom dievča oznámi svoj-

mu chlapcovi, že ho už nechce, že si 

našla iného.  

    Tieto pesimistické myšlienky sa asi u 

väčšiny spolubratov objavujú v hlave 

ako dôsledok predvianočného spove-

dania. Možno, keby túto spoveď zrušili, 

dokázal by som sa aj ja na Vianoce iba 

milo usmievať na vás. Ale kňaz pri via-

nočnom spovedaní zažíva vždy a znovu 

akési defilé hriechu. Diabol sa mu pria-

mo smeje do tváre a hovorí: „Toto je 

ovocie tvojho snaženia. Pozri idú za 

mnou, hoci som za nich ani netrpel, ani 

som za nich nezomrel, oni vo svojej 

pohodlnosti a vlažnosti idú za mnou." 

    Pre tých, ktorí to s Kristom myslia 

skutočne vážne, mám pripravený ešte 

druhý oddiel kázne. Uvažujme teraz o 

pozitívnom prípade pravého a úplného 

materstva, ktoré nás robí podobnými 

Panne Márii. Sv. František vyriekol slo-

vá, ktoré veľmi dobre vystihujú to, o čo 

tu vlastne ide: „Sme Kristovými matka-

mi, keď ho nosíme v srdci a vo svojom 

tele božskou láskou a čistým a úprim-

ným svedomím. Rodíme ho svätými 

skutkami, ktoré majú žiariť druhým ako 

príklad. Ako je sväté a ako milé, ľúbez-

né, pokojné a sladké, roztomilé a na-

dovšetko žiadúce, mať takého brata a 

takého syna, nášho Pána Ježiša Krista!" 

    Sv. Bonaventúra, duchovný syn sv. 

Františka, rozviedol túto myšlienku v 

spise pod názvom: „Päť sviatkov dieťa-
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23. ročník Dobrej noviny nesie názov Na ceste 

k životu 

V tomto roku bude v centre pozornosti práca dcér kresťanskej lásky 

sv. Vincenta de Paul (tzv. sestry Vincentky) v meste Alitena na severe 

Etiópie. Dobrá novina tu podporuje zdravotné stredisko zamerané na 

starostlivosť o matky s deťmi od roku 2015. Vďaka tejto podpore 

môže v náročnom teréne v okolí Aliteny jazdiť sanitka k náročným 

prípadom alebo k mamičkám pred pôrodom. 

Tvárami 23. ročníka budú mama Ababa s dcérkou Weini, ktorá sa vďaka včasnému príchodu sanitky narodila pod 

dohľadom lekára. Ich príbeh zachytáva aj krátky 10-minútový film s názvom „Cesta“.  

Pre koho koledujeme tento rok? 

Alitena je historickým centrom okresu Irob. Malé horské mestečko má iba okolo 3000 obyvateľov, väčšina žije 

v usadlostiach roztrúsených na svahoch okolo centra. Alitena sa považuje za jedno z centier katolíckej viery v Etiópii, 

vďaka evanjelizačnej práci  Sv. Justína de Jacobis.  Väčšinu roka je tento kraj veľmi suchý, plodinám sa darí iba na 

poliach so zavlažovaním. Mnohé rodiny chovajú ovce, kozy, hovädzí dobytok a sliepky. 

Téma: Na ceste k životu 

Prvou inšpiráciou pre názov ročnej témy boli cesta a zachránené životy na severe Etiópie, kde sa nachádza tohtoročný 

ťažiskový projekt. 

So Zdravotným strediskom sestier Vincentiek v Alitene spolupracujeme na programe zlepšenia starostlivosti pre matky 

a deti. Miestni zdravotníci sú „na ceste k životu“ doslova každý deň. Alitena sa nachádza v ťažko dostupnej horskej 

oblasti, s osídlením roztrúseným na svahoch hôr. K mnohým osadám tu žiadna cesta nevedie. 

A existujúca cesta, ktorú si miestni ľudia vytesali do kameňa je veľmi náročná. Jedným z mála áut v Alitene je sanitka, 

ktorá je súčasťou nášho projektu. Dostupnosť lekárskej pomoci pomáha mnohým rodičkám s komplikáciami a malým 

Koledníci Dobrej noviny už po 20ty krát navštívia vaše domácnosti s koledami a vinšami v Sáse na 

štedrý večer po 20tej hodine a 26. decembra po 14tej hodine. V Bzovskej Lehôtke budú koledovať v 

sobotu 30. decembra po 14tej hodine. V Pliešovciach 26. decembra po svätej omši. Kto chce prijať 

koledníkov a zároveň podporiť rozvojové projekty v Subsaharskej Afrike môže sa zapísať na papiere 

vyložené v kostoloch v Sáse a v Pliešovciach. 

ťa Ježiša!" V úvode knihy hovorí, že 

duša oddaná Bohu, môže z milosti 

Ducha Svätého a mocou Najvyššieho 

duchovne počať požehnané Slovo a 

jednorodeného Syna Otcovho, porodiť 

ho, dať mu meno, hľadať ho a adoro-

vať spolu s mudrcmi a nakoniec ho 

predstaviť Otcovi v chráme." Hovorí 

tiež, že duša počína Ježiša, keď je nes-

pokojná so životom, aký vedie, a pod 

vplyvom svätých vnuknutí a zapálená 

svätým žiarom sa konečne rázne od-

trhne od svojich starých návykov a 

chýb a je akoby duchovne oplodnená 

milosťou Ducha Svätého si dá pred-

savzatie, že začne nový život. Došlo ku 

Kristovmu počatiu. 

    Keď bol požehnaný Boží Syn počatý, 

narodí sa v srdci, ale len vtedy, ak du-

ša všetko rozumne uvážila, vyžiadala si 

vhodnú radu a vzývala Boha o pomoc 

a ihneď uskutoční svoje sväté pred-

savzatie a začne uskutočňovať to, čo v 

nej už dávno zrelo, ale sa to stálo od-

kladalo z obavy, že nie je k tomu súca. 

Ale jedno musíme zdôrazniť: Toto 

predsavzatie „začať nový život" sa 

musí ihneď prejaviť niečím konkrét-

nym. Ak nie je predsavzatie uskutoč-

nené, bol síce Ježiš počatý, ale nebol 

zrodený. Ide o jeden z mnohých du-

chovných potratov. Je to jeden z toľ-

kých odkladov, ktorými je pretkaný 

náš život a ktoré sú hlavným dôvo-

dom, prečo je tak málo svätých." 

    Úvahu zakončím výzvou sv. Augustí-

na: „Matka ho nosila v lone, my ho 

nosíme v srdci. Panna otehotnela, keď 

sa v nej vtelil Kristus, naše srdce nech 

otehotnie vierou v Krista. Ona porodi-

la Spasiteľa, naša duša nech porodí 

spásu a chválu. Nech nezostanú naše 

duše neplodné, ale nech sa stanú 

plodnými pre Boha."  

bratia menší frantiskani.sk 


