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Bez názvu 3/2011 

október Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

24.9.20011 sa v Pliešovciach konali oslavy Dňa svätého Huberta , tohto 

roku už po 13. raz.  Kult svätého Huberta sa rozšíril v strednej Európe od 

čias, keď sa Hubert, ktorý žil najprv bezbožným životom šľachtica, obrátil k 

Bohu a stal sa biskupom. V 8. storočí ho vyhlásili za svätého a od roku 1170 

je patrónom poľovníkov.  

Tento ročník bol výrazne odlišný od 

minulých, pretože našu dedinu poctil 

návštevou pán prezident SR 

Ivan Gašparovič. Privítal ho 

pán starosta Štefan Sýkora, 

všetci poslanci, pracovníci 

obecného úradu, pracovníci 

VLM Pliešovce a všetci obča-

nia, ktorí ho chceli vidieť na 

vlastné oči, či podať si s ním 

ruku. Pán prezident otvoril 

slávnosť príhovorom ku 

všetkým milovníkom poľovníctva a prírody. Vyzdvihol prácu poľovníkov, 

ktorí nielen na zvieratá poľujú, ale sa aj o ne starajú počas celého roka.  

Pán starosta obdaroval pána prezidenta obrazom s poľovníckou tematikou, a 

poďakoval sa za návštevu. Oslavy pokračovali svätohubertovským holdom 

ulovenej zveri a ekumenickou po-

božnosťou. Evanjelická pani farárka 

Mgr. Katarína Kmecová a katolícky 

pán farár ThLic.  Adam Cyril Giera-

simczuk spoločne slúžili ekumenickú 

pobožnosť, svojimi piesňami 

umocňoval slávnostnú atmosféru aj 

zmiešaný evanjelicko-katolícky spevo-

kol s kantorkou pani učiteľkou Mgr. Annou Ratkovskou. Kázne oboch du-

chovných oslavovali Pána Boha zato, že dal človeku do daru nádhernú 

prírodu a je len na nás ľuďoch, ako s týmto 

darom naložíme.  Program bol bohatý, na-

sledovalo pasovanie lovca, ukážka 

poslušnosti poľovnických psov, ukážka 

sokoliarstva, lukostreľby, výstava poľov-

níckych trofejí, vystúpenie folklórneho 

súboru,, vyhliadková jazda na koči, ktorý 

ťahali kone. Námestie rozvoniavalo poľov-

níckymi špecialitami , ktoré varili poľovnícke združenia. Rybársky spolok 

ponúkal vyprážané pstruhy a tiež rybaciu polievku- halászlé. Najlepšiu špe-

cialitu ponúkli poľovníci zo Sásy a vyhrali prvé miesto. Na námestí boli 

rozložené stánky s rôznym tovarom, pre deti skákací hrad a kolotoče. Každý 

si prišiel na svoje. Ľudová hud-

ba , moderné rytmy, rozhovory 

pri dobrom guľáši, teplé              

a slnečné počasie, to všetko 

umocnilo dobré dojmy z tohto-

ročných hubertovských osláv. 

Už sa tešíme na tie budúco-

ročné!  

Od 19.10. do 28.10. farár bude nepritomný. 

Pohrebné veci vybavujte na Farskom úrade v Dobrej 

Nive - č.tel. - 0903 645 808. 

V nedeľu 23. októbra sv. omše odsluží dp. Vaclav 

Kocian zo Zvolena. 

V nasledujúcom čísle farských novín 

prečitate m.in. o púti do Poľska. 

Každú tretiu nedeľu v mesiaci sa bude konať  na sv. 

omši finančná zbierka na rôzne podujatia a potreby 

našej farnosti, zvlášť na opravu fary. Za obetavosť 

všetkým Pán Boh zaplať! 

Pán Boh zaplať Ružencovemu spoločenstvu v Sáse 

za 150€ určené na miništrantské rúcha v Sáse. 

Končíme pomaly opravu novej kancelárie na fare.   

V najbližšom čase v novinách bude vytlačený 

rozpočet výdavkov na túto vec. Rodičia 

birmovancov vymaľovali chodbu a položili 

plávajúcu podlahu v jedálni na prvom poschodí.      

V najbližšom čase sa bude opravovať stará 

kancelária a bude prispôsobená na stretnutia. 

V novembri budú v našej farnosti voľby do Farskej 

ekonomickej rady. Podrobnosti budú onedlho. 

Deň sv. Huberta 

Minulý týždeň sa kúpila plávajucá podlaha za 250€. 

V najbližšom čase treba zaplatiť poistenie troch 

kostolov za rok 2011 vo vyške 450€. Prosím Vás     

o pomoc. Pán Boh zaplať. Farár. 
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                                                NÁŠ DETSKÝ SPEVOKOL 

 

Ako sa to všetko začalo ?  

To bolo tak: Katarína Šályová sa asi  4 – 5 rokov 
venuje deťom v Pliešovciach. Pomáha jej pri tom 
Žofia Cútová. Spoločne s deťmi nacvičovali 
Jasličkovú pobožnosť a koledovanie pod Erkárskym názvom : Dobrá Novina, kde 

koledami vyzbierané peniaze pomáhali deťom z Afriky.  

Keď Katka Š. videla, že deti nemajú problém s vystupovaním pred ľuďmi, začala 

uvažovať, že by bolo dobré, skúsiť s nimi aj detský spevokol. 

Spevokol sa plánoval rozbehnúť v januári v r.2011, ale kvôli zdravotným dôvodom 

a chrípke sa to nepodarilo.  

Po 9 rokoch odišiel náš vdp. farár L. Jurčík, ktorý bol preložený do Kriváňa a miesto neho 
od 1. júla 2011 prišiel nový  vdp. farár , ktorý sa volá Adam  Cyryl Gierasimczuk 

a pochádza s Poľska. V nedeľu 3. júla 2011 sa v prítomnosti p. dekana konala inštalácia p. farára A.C. Gierasimczuka, kde zložil sľub.  

Náš nový pán farár pred tým ako odišiel na trojtýždňovú dovolenku, urobil zopár malých zmien a povedal nám, že on potrebuje každého jedného z nás... 

Toto bola štartovacia veta pre založenie detského spevokolu. 

Náš pán farár nás vyzval, že na webovej stránke – www.farasasa.sk, ktorá je k našej dispozícií od 1. júla, je aj kniha modlitieb, kde môžeme napísať svoj 

úmysel. A on tam nenašiel žiadnu modlitbu, tak sa nás p. farár spýtal, „či mi nepotrebujeme modlitbu“. 

Zrod nášho spevokolu sme chceli vložiť do Božích rúk, a preto sme napísali do Knihy modlitieb modlitbu o pomoc Božiu pri vzniku spevokolu 

a o podporu pána farára, aby nám bol dobrým duchovným otcom, nakoľko bez toho sa nedá fungovať.  

Cez letné prázdniny sa konal detský tábor v Kostolnej. Katka Š. a Žofka C. boli v tábore vedúcimi, k nim sa pridala aj Žofkina sestra Veronika Cútová. 

V tábore oboznámili deti s plánom, že by chceli od septembra v r.2011 rozbehnúť detský spevokol. 

S pani riaditeľkou  ZŠ sa dohodlo, že kde a kedy v ZŠ by sa mohli konať skúšky. Pani riaditeľka nám rada vyšla v ústrety, za čo jej ďakujeme. 

Po rozhovore s pánom farárom sme sa dohodli, že spievať s deťmi budeme v piatok  na sv. omši o 15.30 hod.  

Spevokol sme spojili s Božím Milosrdenstvom, tak, že deti sa pred sv. omšou modlia ruženec Božieho Milosrdenstva. 

Takýto bol plán, ktorý sa v nedeľu 4. septembra 2011 uskutočnil,  kde 1. skúška bola v Pliešovskom kostole. Na úvod skúšky Katka Š. privítala deti, 
potom nasledovala modlitba a potom riaditeľka MŠ v Sáse, Mgr Renáta Sliacka, ktorá sa tiež ponúkla 

pomôcť s prácou s deťmi, vyzvala deti, aby sa 
navzájom popredstavovali. Potom nasledoval nácvik 

piesni a záverečná modlitba. 

V piatok 9. sept. 2011 sa spevokol stretol o 14 hod 

v ZŠ, odkiaľ sme spoločne išli na sv. omšu spevom 
chváliť nášho Pána. Ohlas na zaspievané pesničky 
bol dobrý, tak dúfame, že aj nášmu Pánovi sa to 
páčilo, pretože sme to spievali hlavne pre NEHO. 
Pane, požehnávaj našu prácu, aby sme Ťa mohli 
chváliť a zvelebovať tak, ako to my vieme.                                                                                                                                              

Z. 

LEN PRE DOSPELÝCH FARNÍKOV ZO SÁSY, PLIEŠOVIEC A BZOVSKEJ LEHôTKY 
Začíname novú formu pastoračnej práci v našej farnosti. Bude to kresťanské formovanie dospelých veriacich. 

Môžete sa zapísat do skupiny, ktorá bude mať len 12 členov. Stretnutia budú viac menej každé dva týždne (čas 

stretnutí po spoločnej dohode). Na stretnutiach budeme diskutovať na rôzne životné otázky. Biblia bude našou 

knihou života. 

Ak máš záujem, prihlás sa na Farský úrad do 23. novembra. 

Prvé stretnutie bude 3. decembra v sobotu o 19.00. Len 12 miest! 

29. októbra máme vo farnosti sviatok. 

O 10.30 administrátor našej diecézy dp. Marián 

Bublinec udelí sviatosť birmovania v kostole v Sáse 12 

naším mládym farníkom. Pozývame všetkých farníkom 

na túto udalosť. 

Sviatosť birmovania prijmú: 

Martin Valentík,Dávid Tomašovič, Andrej Herbrík, 

Radoslav Ponický, Andrea Žitniaková, Lucia 

Chobodová, Pavol Sliacky, Žofia Cútová, Kamila 

Zubajová, Katarína Pavlovová, Anna Vozarová, Erika 

Žitniaková. 
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           Zápisnica 

 

            Dňa 25.septembra 2011, zasadala volebná komisia pre Voľby do farskej pastoračnej rady.  

V nedeľu 25.septembra 2011 farníci volili navrhnutých kandidátov do FPR Sása, Pliešovce 

a Bzovská Lehôtka.   
Volebná komisia spočítala hlasy za celú farnosť Sása, Pliešovce a Bzovská Lehôtka 

 

Spolu počet hlasov :             213 

neplatné hlasy        :                  3 

platné hlasy            :              210 

 

Navrhnutí kandidáti do FPR: 

 

za Sásu  počet hlasov                     za Pliešovce počet hlasov        za  Bzov. Lehôtku počet hlasov 

 

1. Zuzana Bartková        13            1.Katarína Šályová      25        1.Jozef Tomašovič,67    5 

2. Mária Luciaková        14            2. Dušan Cút                26        2. Jozef Pálka, 68         32 
3. Marg. Puskajlerová      5            3. Ľud.Pohorelcová        3        3. Ján Soboňa,44            4        

4. Anna Paľovová ml.    14           4. Anna Kirschnerová     2                                                  

5. Peter Frnka                 37           5. Vlasta Kružliaková     9                                                  

6. Anna Fusková               9                                                                                                    

7. Anna Slamková            4                                                                                                  

8. Vladimír Brodniansky  4                                                                                                    

9. Ivan Sopko                    4                                                                                                   

 

Volebná komisia zistila, že  za obec Sása získali najviac  hlasov  : 

1. Peter Frnka                 s  počtom hlasov       37 

2. Mária Luciaková        s  počtom hlasov       14 
2. Anna Paľovová  ml.    s počtom  hlasov       14 

 

Keďže  majú rovnaký počet  hlasov  rozhodli  podľa abecedy: Mária Luciaková           

 

Za obec Pliešovce získali najviac hlasov  : 

1. Dušan  Cút                     s počtom  hlasov        26 

2. Katarína Šályová           s počtom  hlasov        25 

 

Za obec Bzovská Lehôtka získali najviac hlasov :  

 

1. Jozef Pálka                     s počtom hlasov              32          vzdal   sa 

2.  Jozef Tomašovič           s počtom hlasov                5 
3.  Ján Soboňa                    s počtom hlasov                4  

 

Dňa : 25.09.2011 

Zapísala:Oľga Tomašovičová 

ZOZNAM ČLENOV FARSKEJ 

PASTORAČNEJ RADY 

 

Voľby 

Peter Frnka - Sása 

Mária Luciaková - Sása 

Dušan Cút - Pliešovce 

Katarína Šalyová - Pliešovce 

Jozef Tomašovič - Bzovská Lehôtka 

Ján Soboňa - Bzovská Lehôtka 

 

Vymenovaní členovia  

Ján Stanko - Sása 

Zuzana Bartková - Sása 

Renata Sliacka - Pliešovce 

Zuzana Tomašovičová - Bzovská Lehôtka 

Oľga Tomašovičová - Bzovská Lehôtka 

jeden vacat - vymenovaný neskoršie 

 

Organizácie  

Juraj Paľov - miništranti 

Anna Paľovová - eRKo 

Kristína Ratkovská - Sáska katolícka mládež 

Ružencové spoločenstvo - vacat 

Prvé zasadnutie Farskej 

pastoračnej rady bude      

5. novembra o 16.00 na 

fare. Prítomnosť je 

povinná.  Na prvom 

zasadnutí členovia FPR 

zložia sľub. Vytvoria sa 

tiež komisie pre rôzne 

potreby našej farnosti. 

Začíname novú formu pastoračnej práci v našej farnosti. Bude to kresťanské formovanie dospelých veriacich. 

Môžete sa zapísat do skupiny, ktorá bude mať len 12 členov. Stretnutia budú viac menej každé dva týždne (čas 

stretnutí po spoločnej dohode). Na stretnutiach budeme diskutovať na rôzne životné otázky. Biblia bude našou 

knihou života. 

Bibli

modlitba prehlbenie viery 

komunita 
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Môžete objednávať úmysly sv. omší. Sv. 

omšu je možné slúžiť na rôzne úmysly : 

a) za živých: napríklad za uzdravenie, 

požehnanie v škole, práci atď, za rodinu, 

pri rôznych rodinných príležitostiach 

napríklad narodeniny, meniny, výročie 

sobáša atď. 

b) za zomrelých 

Sv. omša 

V nedeľu 2.októbra sme naštartovali naše eRko stret-

ká v duchu novej ročnej témy eRka "Kráčame spolu". 

Kráčať spolu 

sa rozhodli 

deti: Marek, 

Paťo, Emka, 

Tánička, Sofia a Filip. Veríme, že do tejto partie 

pribudnú aj ďalší kamaráti. Na prvom stretku sme 

sa predstavili, vymysleli sme si pravidlá, zahrali 

sme sa s loptami a vyzdobili sme suché konáriky 

lístkami radosti.  

Pravidelné stretká sa budú konať 

každú sobotu o 9.00 na fare, rôznymi hra-

mi a aktivitami sa budeme snažiť naučiť nové ve-

ci, utužiť priateľstvá a priblížiť si v praxi kresťan-

ské hodnoty. Na ďalších stretnutiach nás čakajú 

rôzne tvorivé dielne, športové hry, súťaže a za-

pojíme sa aj do detského činu pomoci. Tešia sa na 

vás vedúce Marianka Púpalová a Anka Paľovová   

a vedúci Maťo a Roman Popperovci.   

Farský kalendár 
Birmovanci - rodičia birmovancov 

27. októbra - štvrtok - upratovanie fary 

28. októbra - piatok - upratovanie kostola, od 18.30 

bude nácvik miništrantov, birmovancov, spoveď 

birmovancov a ich rodin od 19.00 hodiny 

29. októbra - sobota - birmovanie - 10.30 

Modlitby za zomrelých 

1. novembra - slávnosť Všetkých svätých 

2. novembra - spomienka na Všetkých 

verných zosnulých 

 

V našej farnosti bude nasledujúci 

poriadok bohoslužieb: 

1. NOVEMBRA 

8.05 - sv. omša v Pliešovciach 

9.45 - sv. omša v Sáse a po nej v 

sprievode prejdeme na cintorín a bude 

Pobožnosť na dušičky 

15.00 - Pobožnosť na dušičky na 

cintoríne v Pliešovciach 

15.00 - Ruženec za zomrelých v 

Bzovskej Lehôtke, na ktorom sa bude 

čítať zomrelých, vymenovaných na 

lístkoch, ktoré ste vyplnili 

 

2. NOVEMBRA 

16.30 - sv. omša v Bzovskej Lehôtke 

a po nej Pobožnosť na dušičky na 

cintoríne 

18.00 - v Pliešovciach a Sáse bude 

Ruženec za zomrelých; bude sa čítať 

zoznam všetkých zomrelých, ktorých 

napíšete na lístkoch, ktoré sú vo vnutri 

týchto novín. 

Prvý štvrtok mesiaca novembra - 3.11. - po sv. 

omši v Sáse bude vyloženie Sviatosti Oltárnej          

a modlitba o povolania 

Prvý piatok mesiaca novembra - 4.11. - Pliešovce 

15.00 Hodina milosrdenstva; Sása - 17.00 - 

vyloženie Sviatosti Oltárnej a možnosť sv. spovedi, 

18.00 - sv. omša 

Prvá sobota mesiaca novembra - 5.11. - sv. omša  

v Bzovskej Lehôtke bude o 8.00 a po nej vyloženie 

Sviatosti Oltárnej a modlitby k Sedembolestnej 

Panne Márii 

Prvá nedeľa mesiaca novembra - 6.11. -                       

v Pliešovciach bude vyloženie Sviatosti Oltárnej od 

15.00 do 18.00. Začneme Ružencom Božieho 

milosrdenstva; farníkov v Pliešovciach prosíme o 

zapísanie sa na adoráciu na lístku vyloženom vzadu 

kostola 

Časopis rímskokatolíckej farnosti v Sáse. Pre cirkevné účely. Redakcia si vyhradzuje právo na zmenu prijatých príspevkov. Náklad 200 ks, náklady na jeden kus cca 

0,70€. Adresa: Ul. Slobody  254/14, 962 62 Sása, tel. 0948 472 972, farnostsasa@gmail.com Peňažné dary na opravy kostolov, fary a rozvoj môžete vyplácať na účet        

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

Od 1. novembra 2011 

Sása 

nedeľa - 9.45                     

utorok - 16.30                      

štvrtok - 16.30                    

sobota - 8.00 

Pliešovce                         

nedeľa - 8.05                      

piatok - Hodina 

Milosrdenstva - 15.00 

Bzovská Lehôtka     

streda 16.30 

Prvý štvrtok mesiaca 

v Sáse pol hodiny pred sv. omšou bude 
spoveď mládeže; po sv. omši vyloženie 
Sviatosti Oltárnej a modlitba                  
o povolania 

 

Prvý piatok mesiaca 

v Sáse o 17.00 vyloženie Sviatosti 
Oltárnej, možnosť spovedi a o 18.00 
sv. omša 

 

Prvá sobota mesiaca 

v Bzovskej Lehôtke sv. omša o 8.00      
a po nej vyloženie Sviatosti Oltárnej    
a mariánska pobožnosť; sv. omša v 
Sáse nebude 

 

Prvá nedeľa mesiaca 

v Pliešovciach bude adorácia vyloženej 
Sviatosti Oltárnej v hodinach určených 
týždeň skôr; adorácia bude sa začínať 
Ružencom Božieho milosrdenstva 


