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Krížová cesta - 9.00 

Na Krížovú cestu pozývame 

farníkov z celej farnosti. Pôjdeme s 

krížom od kostola v Sáse do 

kostola v Pliešovciach. Vedie ju 

farská pastoračná rada. 

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 

troch buniek (prineste si breviáre). 

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 

14.00 - 15.30 - prestávka (kostol bude 

 zatvorený—nácvik miništrantov)  

15.30 - 16.00 - eRko  

16.00 - 17.00 - Bunka č. 3 

17.00 - 18.00 - Ružencové spoločenstvo 

18.00 - 19.00 - farníci zo Bzovskej Lehôtky 

Pliešovce:  

adorácia bude od 10.00 do 13.00; zapíšte 

sa na lístok vyložený v kostole  

Bzovská Lehôtka 

Adorácia bude od  10.30 do 12.30; zapíšte 

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. 

Veľký piatok Biela sobota 

Veľkonočná vigília - 19.30 

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 

V tento deň je veľkonočná výročná 

farská zbierka 

Veľkonočný pondelok 

Sása - 9.45                                    

Bzovská Lehôtka - 8.00 

Pliešovce - 8.05 

V Pliešovciach bude Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu pred 

odpustom na II. Veľkonočnú nedeľu.  Začne sa na Veľky 

piatok po Krížovej ceste, na Bielu sobotu o 10.00, 

veľkonočnú nedeľu po sv. omši a od Veľkonočného pondelka 

do soboty o 18.00. Viesť bude evanjelizačno-katechetická 

komisia. 

Stretnutia                   

a udalosti: 

13. apríla v sobotu o 

19.00 - Bunka č.3 sv. 

Filipa apoštola 

15. apríla v nedeľu o 

11.00 v Pliešovciach - 

odpust Božieho 

milosrdenstva 

21. a 28. apríla v 

sobotu o 10.00 v 

kostole v Sáse nácvik 

prvoprijímajúcich 

detí 

17. apríla v utorok o 

18.30 - Bunka č. 2 sv. 

Petra apoštola 

26. apríla vo štvrtok 

o 19.00 - Bunka č. 1 

sv. Jána apoštola 

28. apríla v sobotu - 

vylet s miništrantami 

zo Sásy do 

aquaparku 

6. mája - prvé sväte 

prijímanie v kostole   

v Sáse 

Časopis rímskokatolíckej farnosti v Sáse. Pre cirkevné účely. Redakcia si vyhradzuje právo na zmenu prijatých príspevkov. Náklad 180 ks, náklady na jeden kus cca 0,70€. 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 :) 
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Katarínske zvestiKatarínske zvesti  
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Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

Všetky bežné a najviac 

aktuálne správy 

nájdete na webovej 

stránke 

www.farasasa.sk 

hlas našej farnosti 

Tajomstvo Lásky 

S 
viatky našej viery sa blížia. Pôst pomaly, 

ale isto vrcholí. V hĺbke srdca odkrývam 

tajomstvá Lásky.  Lásky, ktorá zašla 

najďalej, ako mohla. Až na kríž. Veľkonočné 

trojdnie? Ako často ho len tak preletím? Túžim po 

hlbšom ponorením sa do najväčšieho tajomstva, 

ktoré mi dáva moja viera v Krista? 

Zelený štvrtok. Len dávna tradícia, či niečo viac? 

Tento deň je pre mňa dňom Lásky. Lásky, ktorá sa 

znížila k našim špinavým nohám, aby sme mohli 

tak robiť aj my. Prečo? Lebo miluje. Miluje do 

krajnosti. „Bolo pred veľkonočnými sviatkami. 

Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto 

sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli 

na svete, miloval ich do krajnosti.“ (Jn 13,1) 

Predstav si situáciu, že sedíš s Ježišom vo 

večeradle a On sa ku tebe skloní, aby ti umyl nohy. 

Ako by si reagoval? Zažila som podobný okamih. 

Cez sviatky minulého roka. Najplnšie prežité dni, 

v kruhu milovaných. Bolo to v maličkej filiálke, 

kde dal duchovný otec možnosť, že kto chce, môže 

prísť a prijať tento dar. Najprv som sa veľmi 

zdráhala. V mojom srdci bol tichý šepot: „Dovoľ 

Ježišovi, aby Ti umyl nohy.“ Nie, ja budem 

umývať nohy Tebe, môj Pane, ale Ty mne? To 

nejde. Ani neviem, ako som vstala a kráčala 

dopredu, pred oltár. Hrča v krku a akýsi divný 

pocit z toho, na čo som sa odhodlala. Najprv sa ku 

mne sklonil 

jeden kňaz, 

umyl mi nohu, 

druhý kňaz 

osušil. Ok, to 

zvládam... 

Bozk, ktorý 

s láskou dal 

každý na moju 

roztrasenú 

nohu, po 

svojom úkone, 

ma úplne 

zlomil. Prúdy 

sĺz. Symbolika 

umytia nôh 

bola tým 

najhlbším 

obmytím 

srdca. Ako 

vodopád. Toľko uzdravenia. Títo dvaja kňazi sa ku 

mne sklonili a zvestovali mi Jeho lásku, aby som 

mohla aj ja robiť podobne. „Ak ťa neumyjem, 

nebudeš mať podiel so mnou.“ (Jn 13,8) Dovoľ 

Ježišovi, aby Ti umyl nohy a potom bude Tvoje 

srdce zasiahnuté Jeho hlbokou láskou, ktorá úplne 

naplní Tvoje srdce a bude sa vylievať na 

ostatných. 

 Veľký piatok. Viera. Viera, ktorá držala 

Máriu pod krížom. Zdá sa, že je to koniec. No 

naopak, je to začiatok. Golgotou všetko nekončí, 

ale začína. Predtým, ako Kristus vzal kríž na svoje 

plecia, pobozkal ho. Kríž sa stal oltárom Jeho 

obety. Nemusel ho vziať. Nemusel to urobiť. 

Mohol to vzdať v ktoromkoľvek okamihu. Ale On 

chcel. Z lásky. Z lásky, ktorá nepozná hranice 

a dáva sa až do poslednej kvapky krvi. Keď Ježiš 

okúsil ocot, povedal: “Je dokonané.“ Naklonil 

hlavu a odovzdal ducha. (Jn 19,30) Skús si prejsť 

v tichu krížovú cestu. Kráčajúc spolu s Ním svojím 

životom cez jednotlivé zastavenia. Bojíš sa pádov? 

On je Boh, a predsa bezmocne padal pod krížom. 

Cesta do večnosti smeruje cez Golgotu. Inej trasy 

niet. 

 Biela sobota. Nádej. ,,Vzali Ježišovo telo a 

zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u 

Židov zvykom pochovávať.  V tých miestach, kde 

bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový 

hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili 

Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol 

blízko"  (Jn 19,40-42) Svitlo tiché ráno. Nikomu 

nie je veľmi do reči. No predsa v ovzduší visí 

štipka nádeje. Veď to predsa nemohlo skončiť 

takto! To nemôže byť koniec! A táto nádej mi 

dodáva silu, že Láska zvíťazí. Čo tak v dnešný deň 

Všetkým farníkom na 

tieto najväčšie sviatky 

kresťanstva prajem 

veľa Božích milostí. 

Nech sa tajomstvá 

tohto obdobia hlboko 

dotknú Vašich sŕdc     

a prinesú ovocie 

premeny. Prajem 

Vám, aby radosť bola 

vo Vás, Vašich 

rodinách a prostredí,  

v ktorom žijete.      

Nech naša farnosť 

bude pre svet znakom 

toho, že Ježiš žije.  

S kňazským 

požehnaním na Veľkú 

noc 

farár 

 

Nájdime si čas, aby 

sme si prehĺbili svoju 

vieru! Nech sa Ježiš 

teší z Nás, z každého 

ľudského srdca, ktoré 

sa chce ponoriť v Jeho 

Božskom srdci. Ježiš 

chce byť potrebný pre 

Nás, chce dávať seba 

samého. Príjmeme 

Jeho vytiahnutú ruku? 
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DOVOĽ, ABY ŤA JEŽIŠ MILOVAL 

V 
eľká Noc – čo si človek pod týmito dvoma 

slovami predstavuje?  Ako prvé, čo nás na-

padne, je: - oblievačka, šibačka, zábava 

a dobré jedlo… Ale skutočný zmysel Veľkej Noci je 

niekde úplne inde. Vieme veľmi dobre, že Veľkou No-

cou slávime Zmŕtvychvstalého Pána Ježiša.  Ježiša, 

ktorý svojou neohraničenou Láskou nám zabezpečil 

spásu. Len od nás záleží, či sme ochotní prijať ho do 

svojho srdca a zmeniť svoj život. Stačí, keď mu 

dovolíme, aby urobil poriadok v našom srdci a hlavne 

v našom živote. Otvorme sa pre Krista, veď on čaká na 

každého jedného z nás. Chce sa našich sŕdc osobne 

dotýkať, rozochvieť naše vnútro, pohladiť a uzdraviť 

našu ubolenú dušu. Chce k nám nielen prehovoriť, ale 

aj držať nás v náručí. Ježiš skutočne žije a počíta 

s nami, že mu budeme oddane slúžiť. Tak prečo 

nevyužiť takúto skvelú príležitosť? Moje silné stretnutie 

s Ježišom bolo pred pár rokmi na modlitbovom stretnutí 

obnovy DS. Už si to síce nepamätám úplne do detailov 

priebeh tohto stretnutia, ale i napriek tomu, čo som tam 

zažila sa nedá zabudnúť. Na toto modlitbové stretnutie 

bol z mojej bývalej Farnosti  zorganizovaný autobus. 

Na stretnutie chcela ísť aj mamička s postihnutou 12 

ročnou dcérou, ale mala obavy ako cestu a celé to tam 

jej dcéra vydrží, nakoľko má vážne postihnutie a bola 

na vozíku. Váhala, ale nakoniec sa nechala prehovoriť 

svojou svokrou, ktorá sa na toto stretnutie prihlásila. 

Ani neviem, akým pričinením som sa zrazu ocitla 

v autobuse pri nich a takým spontánnym cítením som 

zostala pri tom postihnutom dievčati a jej mamine, nie-

len cestou tam a späť, ale aj na celom tom stretnutí 

a snažila som sa jej nejako pomôcť – byť na blízku pre 

prípad potreby ...  Až potom som sa doma od mojej 

maminy dozvedela, že to bola nevesta a vnučka jej ka-

marátky. Kamarátka sa mojej mame priznala, že svoju 

nevestu nahovorila na modlitbové stretnutie a aby zo 

sebou zobrala aj postihnuté dieťa. Ona sa zdráhala, lebo 

sa bála, že budú problémy s postihnutou dcérou.  

Ale svokra nevestu uistila: „Neboj sa, Pán Boh sa po-

stará, aby si na dcéru nebola sama a niekoho ti pošle“. 

Moja mama, keď mi to doma povedala, potom dodala: 

„A skutočne Boh tej mame niekoho poslal. A som rada, 

že si to bola ty“ Ja som na ňu nechápavo s otvorenými 

ústami pozerala, že čo mi rozpráva... Toto som ani ne-

tušila, lebo mi to nikto nepovedal.... Ale vrátim sa späť. 

Modlitbové stretnutie, nakoľko to bola akcia, kde ľudí 

bolo veľa, sa konala v športovej hale. Ja a mamina 

s postihnutou dcérkou sme našli miesto vhodné pre 

vozík a dbalo sa na to, aby aj výhľad vyhovoval. Roz-

právajúc sa o problémoch, ktoré mala s postihnutou 

dcérou, sme letmo pozorovali prichádzajúcich ľudí a ani 

sme sa nenazdali a program začal. Prišiel organizátor - 

kňaz, ktorý nás privítal, oboznámil nás  o priebehu ak-

cie a upozornil nás na to, že ak budeme mať chuť sa 

naučiť nejaké piesne, ktoré sa budú za chvíľu spievať, 

že sa môžeme pridať, a že máme k dispozícií aj čítačku 

– „databátor“ a otáčajúc sa, ukázal na stene visiace 

plátno Presne už neviem, ako išiel program za radom, 

ale mali nácvik nejakých piesni,  /bola riadne živá sku-

pina: speváci, gitara, klávesy, a asi  aj bubny/  ktoré sme 

potom spievali na sv. omši, boli aj nejaké prednášky 

a modlitbové spoločenstvo... asi tak nejak....  Sv. omša 

za sprievodu krásnych piesni, ktoré sme spoločne všetci 

spievali, mňa dojímalo nielen k slzám, ale tie zi-

momriavky, ktoré mi prebiehali po tele – to bolo niečo 

úžasné. To sa nedá ani popísať. A ten pocit šťastia a 

spokojnosti, ktorý moje srdce naplnil... Cítila som sa 

ako v siedmom nebi. Človek si povie, že na takúto ak-

ciu chodia ľudia, ktorí sa snažia hlbšie žiť svoju vieru, 

a že tam určite nepríde niekto , kto pochybuje. Ale 

vôbec to nie je pravda. Po sv. omši bolo modlitbové 

spoločenstvo, ktoré sa modlil kňaz, bolo zaujímavé ako 

sa modlil. Slová,  ktoré hovoril sa až vrývali do duše 

človeku , až museli z toho chodiť po tele zimomriavky. 

Modlil sa za určité úmysly... A zrazu prestal a začal sa 

modliť: „Pane, ďakujem Ti aj za toho muža, ktorý je tu 

medzi nami. Je to človek, ktorý sa teraz rozpráva vonku 

s jednou ženou. On rozmýšľa nad samovraždou. Daj, 

prosím Ťa, aby poslúchol tú ženu, ktorá sa mu to 

pokúša vyhovoriť, a prosím Ťa, zachráň ho, aby to neu-

robil“. Reakcia ľudí bola na toto taká, že bolo také ticho 

v hale, že aj muchu by bolo počuť preletieť. Určite 

každému jednému z nás prebehla otázka, že odkiaľ to 

ten kňaz vedel, veď je tu toľko ľudí? Ja som letmo pre-

behla očami po športovej hale, a potom som sa pohľa-

dom vrátila späť. A čo bolo na tom najzaujímavejšie, že 

keď sme mali doma modlitbové stretko a hovorili sme 

v prosbách svoje úmysly, zrazu jedna členka sa modlila: 

“Pane, ďakujem Ti za muža, ktorého som stretla ma 

modlitbovom stretnutí, ktorý chcel spáchať samovraždu 

a rozmyslel si to.“ Ja som sa na to ozvala: „Tak to si 

bola Ty? Lebo kňaz sa za toho muža modlil.“ Ona hov-

orí: „ Ja som to nepočula, my sme neboli dnu v hale, ale 

vonku pri vstupných dverách. Všetky sme na seba nemo 

pozreli a nachvíľu sme zostali bez slov a potom sme 

pokračovali v modlitbe. Znovu sa vrátim, lebo som 

odbočila. Kňaz sa potom opäť modlil aj za uzdravenie 

dotyčnej osoby, ktorá bola pri ňou  - všetko sme počuli, 

lebo to rozprával do mikrofónu... Či hrala aj hudba do 

toho, alebo nie, to si už nepamätám, lebo to bolo na 

mňa tak emotívne silné, že som to tak neregistrovala. 

Kňaz sa modlil – a potom nás vyzval, aby sme svojho 

suseda chytili za plece a pokračoval v modlitbe. Mňa sa 

jedna staršia pani dotkla pleca a hneď aj odpadla – 

zošuchla sa na zem, ako handrová bábika. Moje 

vnútorné rozpoloženie a precítenie z celej akcie ma 

z tohto odpadnutia ženy jemne šokovalo. Vedela som, 

že je to možné, lebo som sa s tým už pár krát stretla – 

uzdravovanie - ale že sa to stane práve mne, keď sa mňa 

niekto dotkne...  K odpadnutej žene pribehli muži, ktorí 

okolie ukľudňovali, že aby sa nebáli, lebo je to normál-

ne a bežné. Keby mi niekto vtedy videl moje vnútro, to 

sa nedá opísať, čo my vtedy prebiehalo hlavou, a do 

toho ešte, nevedela som, čo sa bube diať... Ženu, keď 

preberali, spievala Marianskú pieseň – ale slová si už 

nepamätám. Potom si pýtala knižku a zistila, že lepšie 

vidí. Viac si už z tejto akcie nepamätám. Ale ten pocit – 

pokoj, vnútorná sila a vyrovnanosť, jemné rozpaky, 

ktorý som mala vo svojou srdci, tú prítomnosť Boha -  

sa na to jednoducho nedá zabudnúť  Cesta späť už bola 

síce únavná, ale potešujúca z dobrého zážitku. Ja som 

stále pobudla pri mamine, ktorá mala zo sebou post-

ihnutú dcéru a pritom som na modlitbové stretko išla 

s mojou vlastnou mamou – ale ona je normálna 

a nerobila z toho problém, že ja som skoro celý čas bola 

pri cudzej osobe. Najhoršie cestu späť znášalo post-

ihnuté dieťa, ktoré už bolo aj unavené. V polke cesty už 

začala byť dostatočne mrzutá. Je to horšie, keď je takéto 

dieťa nervózne, ako keď je zdravé dieťa, tak že sme sa 

ju snažili zabaviť pesničkami, ukazovačkami, básnička-

mi, len aby dlhú cestu vydržala. Našťastie sme cestu 

zvládli a šťastne sme sa všetci vrátili domov, aj keď už 

psychicky unavení, ale hlavne šťastní. Čo som týmto 

zážitkom chcela povedať? Iba toľko, že Ježiš je neko-

nečná Láska, ktorá sa nám ponúka i dnes, tak prečo 

nevyužiť tú úžasnú príležitosť, veď nemáme čo stratiť, 

iba získať. Z lásky a pre lásku  Stvoril si svet. Z lásky 

a pre lásku je víno a chlieb.... Pane , Ty nám ponúkaš 

to, čo svet nám nikdy nedá. O Pane Teba milujem. Seba 

mi dávaš v Sviatosti, vo svojej Láske v milosti.... Ďaku-

jem Ti, že svojim zmŕtvychvstaním mi dávaš šancu na 

získanie večného života.  Nedopusť, aby ma hriech od 

Teba na toľko vzdialil, že by mi nezáležalo na mojej 

spáse duši. Pomôž mi vždy vrátiť sa k Tebe a nechať 

obetovať svoj život tak, ako to odo mňa očakávaš. Ne-

beská Matka, prosím Ťa, ochraňuj ma na ceste 

k svätosti. Amen                                                                                

Žužu V. 

 

Božie milosrdenstvo a jeho podstata. 

Č 
o je podstatou Božieho milosrdenstva? Je to 

predovšetkým dôvera. Prítomnosť dôvery tvorí podsta-

tu pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu. 

"Túžim udeliť nepochopiteľné milosrdenstvo dušiam , ktoré 

dúfajú v moje milosrdenstvo- sľúbil Pán Ježiš. Kto vkladá nádej 

v moje milosrdenstvo, tomu v hodine smrti naplním dušu 

mojím Božím pokojom. Z najväčších hriešnikov sa môžu stať 

najväčší svätci, ak sa oddajú môjmu milosrdenstvu. 

Milosrdenstvo určuje náš postoj vo vzťahu ku každému člove-

ku .Milosrdenstvo máme prejavovať  vždy a všade, nemôžeš sa 

toho zbaviť, ani z toho oslobodiť. Milosrdenstvo možno pre-

javovať trojakým spôsobom: skutkom, slovom, modlitbou. Po-

stoj aktívnej lásky k blížnemu je zároveň podmienkou získania 

milosti."Ak duša nekoná skutky milosrdenstva akým-

koľvek  spôsobom, nedosiahne milosrdenstvo v deň súdu" - 

pripomínal Pán Ježiš evanjeliovú myšlienku." Kto nechce prejsť 

dverami môjho milosrdenstva, ten musí prejsť dverami mojej 

spravodlivosti." Sviatok Božieho milosrdenstva sa má sláviť v prvú nedeľu po Veľkej noci, a pretože je 

kostol  v Pliešovciach zasvätený Božiemu milosrdenstvu,  budeme mať dňa 15.4.2012 hody. Chceme ten-

to sviatok osláviť slávnostnou svätou omšou. Po omši sa spoločne stretneme pred kostolom, kde sa bude 

podávať občerstvenie.   Sviatok milosrdenstva má byť nielen dňom uctievania Boha ,ale aj dňom milosti 

pre všetkých ľudí, najmä pre hriešnikov. Hriech je vo svojej podstate nedostatkom lásky. Je to prejav 

nelásky voči Bohu, sebe samému,aj blížnemu. Hovoríme, Pane Ty si mi neodoprel lásku a ja Ťa denne 

zrádzam, nevšímam si Ťa v ľuďoch. Ubližujem Ti svojou ľahostajnosťou, pýchou, sebectvom, zmysel-

nosťou, lenivosťou aTy ma miluješ.Je potrebné poprosiť , uznať si svoje chyby, vedieť sa ospravedlniť       

a opäť začať bojovať so svojimi slabosťami. Človek nepotrebuje nič viac, ako Božie milosrdenstvo- túto 

Lásku, ktorá je dobrotivá, je súcitná, ktorá pozdvihuje človeka nad jeho slabosti do nekonečných výšin     

k svätosti Boha- citát Jána Pavla II. 

Ľudmila Pohorelcová 

pochovať každé svoje ,,neviem, nemôžem, 

nedá sa...“? Alebo som pochoval v sebe 

niečo, čo by malo vo mne znovu ožiť? Iste 

sa také miesta nájdu v srdci každého.... 

 Veľkonočná nedeľa. Víťazstvo. 

Radosť. Triumf Lásky. Čo to pre mňa 

znamená? Len ďalšie odžité sviatky? 

Alebo som s Kristom vstal k novému 

životu? „Ak sme zomreli s Kristom, 

veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď 

vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už 

neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Lebo 

keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, 

ale keď žije, žije Bohu.“ (Rim 6,8-10) 

Nech sú tieto sviatky tou príležitosťou, aby 

sme sa primkli bližšie k nášmu Bohu. 

Nech je láska Zeleného štvrtku, viera 

Veľkého piatku, nádej Bielej soboty 

a radostné víťazstvo Veľkonočnej nedele 

vašou silou v Kristovi.                                 

Z.T. 
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DOVOĽ, ABY ŤA JEŽIŠ MILOVAL 

V 
eľká Noc – čo si človek pod týmito dvoma 

slovami predstavuje?  Ako prvé, čo nás na-

padne, je: - oblievačka, šibačka, zábava 

a dobré jedlo… Ale skutočný zmysel Veľkej Noci je 

niekde úplne inde. Vieme veľmi dobre, že Veľkou No-

cou slávime Zmŕtvychvstalého Pána Ježiša.  Ježiša, 

ktorý svojou neohraničenou Láskou nám zabezpečil 

spásu. Len od nás záleží, či sme ochotní prijať ho do 

svojho srdca a zmeniť svoj život. Stačí, keď mu 

dovolíme, aby urobil poriadok v našom srdci a hlavne 

v našom živote. Otvorme sa pre Krista, veď on čaká na 

každého jedného z nás. Chce sa našich sŕdc osobne 

dotýkať, rozochvieť naše vnútro, pohladiť a uzdraviť 

našu ubolenú dušu. Chce k nám nielen prehovoriť, ale 

aj držať nás v náručí. Ježiš skutočne žije a počíta 

s nami, že mu budeme oddane slúžiť. Tak prečo 

nevyužiť takúto skvelú príležitosť? Moje silné stretnutie 

s Ježišom bolo pred pár rokmi na modlitbovom stretnutí 

obnovy DS. Už si to síce nepamätám úplne do detailov 

priebeh tohto stretnutia, ale i napriek tomu, čo som tam 

zažila sa nedá zabudnúť. Na toto modlitbové stretnutie 

bol z mojej bývalej Farnosti  zorganizovaný autobus. 

Na stretnutie chcela ísť aj mamička s postihnutou 12 

ročnou dcérou, ale mala obavy ako cestu a celé to tam 

jej dcéra vydrží, nakoľko má vážne postihnutie a bola 

na vozíku. Váhala, ale nakoniec sa nechala prehovoriť 

svojou svokrou, ktorá sa na toto stretnutie prihlásila. 

Ani neviem, akým pričinením som sa zrazu ocitla 

v autobuse pri nich a takým spontánnym cítením som 

zostala pri tom postihnutom dievčati a jej mamine, nie-

len cestou tam a späť, ale aj na celom tom stretnutí 

a snažila som sa jej nejako pomôcť – byť na blízku pre 

prípad potreby ...  Až potom som sa doma od mojej 

maminy dozvedela, že to bola nevesta a vnučka jej ka-

marátky. Kamarátka sa mojej mame priznala, že svoju 

nevestu nahovorila na modlitbové stretnutie a aby zo 

sebou zobrala aj postihnuté dieťa. Ona sa zdráhala, lebo 

sa bála, že budú problémy s postihnutou dcérou.  

Ale svokra nevestu uistila: „Neboj sa, Pán Boh sa po-

stará, aby si na dcéru nebola sama a niekoho ti pošle“. 

Moja mama, keď mi to doma povedala, potom dodala: 

„A skutočne Boh tej mame niekoho poslal. A som rada, 

že si to bola ty“ Ja som na ňu nechápavo s otvorenými 

ústami pozerala, že čo mi rozpráva... Toto som ani ne-

tušila, lebo mi to nikto nepovedal.... Ale vrátim sa späť. 

Modlitbové stretnutie, nakoľko to bola akcia, kde ľudí 

bolo veľa, sa konala v športovej hale. Ja a mamina 

s postihnutou dcérkou sme našli miesto vhodné pre 

vozík a dbalo sa na to, aby aj výhľad vyhovoval. Roz-

právajúc sa o problémoch, ktoré mala s postihnutou 

dcérou, sme letmo pozorovali prichádzajúcich ľudí a ani 

sme sa nenazdali a program začal. Prišiel organizátor - 

kňaz, ktorý nás privítal, oboznámil nás  o priebehu ak-

cie a upozornil nás na to, že ak budeme mať chuť sa 

naučiť nejaké piesne, ktoré sa budú za chvíľu spievať, 

že sa môžeme pridať, a že máme k dispozícií aj čítačku 

– „databátor“ a otáčajúc sa, ukázal na stene visiace 

plátno Presne už neviem, ako išiel program za radom, 

ale mali nácvik nejakých piesni,  /bola riadne živá sku-

pina: speváci, gitara, klávesy, a asi  aj bubny/  ktoré sme 

potom spievali na sv. omši, boli aj nejaké prednášky 

a modlitbové spoločenstvo... asi tak nejak....  Sv. omša 

za sprievodu krásnych piesni, ktoré sme spoločne všetci 

spievali, mňa dojímalo nielen k slzám, ale tie zi-

momriavky, ktoré mi prebiehali po tele – to bolo niečo 

úžasné. To sa nedá ani popísať. A ten pocit šťastia a 

spokojnosti, ktorý moje srdce naplnil... Cítila som sa 

ako v siedmom nebi. Človek si povie, že na takúto ak-

ciu chodia ľudia, ktorí sa snažia hlbšie žiť svoju vieru, 

a že tam určite nepríde niekto , kto pochybuje. Ale 

vôbec to nie je pravda. Po sv. omši bolo modlitbové 

spoločenstvo, ktoré sa modlil kňaz, bolo zaujímavé ako 

sa modlil. Slová,  ktoré hovoril sa až vrývali do duše 

človeku , až museli z toho chodiť po tele zimomriavky. 

Modlil sa za určité úmysly... A zrazu prestal a začal sa 

modliť: „Pane, ďakujem Ti aj za toho muža, ktorý je tu 

medzi nami. Je to človek, ktorý sa teraz rozpráva vonku 

s jednou ženou. On rozmýšľa nad samovraždou. Daj, 

prosím Ťa, aby poslúchol tú ženu, ktorá sa mu to 

pokúša vyhovoriť, a prosím Ťa, zachráň ho, aby to neu-

robil“. Reakcia ľudí bola na toto taká, že bolo také ticho 

v hale, že aj muchu by bolo počuť preletieť. Určite 

každému jednému z nás prebehla otázka, že odkiaľ to 

ten kňaz vedel, veď je tu toľko ľudí? Ja som letmo pre-

behla očami po športovej hale, a potom som sa pohľa-

dom vrátila späť. A čo bolo na tom najzaujímavejšie, že 

keď sme mali doma modlitbové stretko a hovorili sme 

v prosbách svoje úmysly, zrazu jedna členka sa modlila: 

“Pane, ďakujem Ti za muža, ktorého som stretla ma 

modlitbovom stretnutí, ktorý chcel spáchať samovraždu 

a rozmyslel si to.“ Ja som sa na to ozvala: „Tak to si 

bola Ty? Lebo kňaz sa za toho muža modlil.“ Ona hov-

orí: „ Ja som to nepočula, my sme neboli dnu v hale, ale 

vonku pri vstupných dverách. Všetky sme na seba nemo 

pozreli a nachvíľu sme zostali bez slov a potom sme 

pokračovali v modlitbe. Znovu sa vrátim, lebo som 

odbočila. Kňaz sa potom opäť modlil aj za uzdravenie 

dotyčnej osoby, ktorá bola pri ňou  - všetko sme počuli, 

lebo to rozprával do mikrofónu... Či hrala aj hudba do 

toho, alebo nie, to si už nepamätám, lebo to bolo na 

mňa tak emotívne silné, že som to tak neregistrovala. 

Kňaz sa modlil – a potom nás vyzval, aby sme svojho 

suseda chytili za plece a pokračoval v modlitbe. Mňa sa 

jedna staršia pani dotkla pleca a hneď aj odpadla – 

zošuchla sa na zem, ako handrová bábika. Moje 

vnútorné rozpoloženie a precítenie z celej akcie ma 

z tohto odpadnutia ženy jemne šokovalo. Vedela som, 

že je to možné, lebo som sa s tým už pár krát stretla – 

uzdravovanie - ale že sa to stane práve mne, keď sa mňa 

niekto dotkne...  K odpadnutej žene pribehli muži, ktorí 

okolie ukľudňovali, že aby sa nebáli, lebo je to normál-

ne a bežné. Keby mi niekto vtedy videl moje vnútro, to 

sa nedá opísať, čo my vtedy prebiehalo hlavou, a do 

toho ešte, nevedela som, čo sa bube diať... Ženu, keď 

preberali, spievala Marianskú pieseň – ale slová si už 

nepamätám. Potom si pýtala knižku a zistila, že lepšie 

vidí. Viac si už z tejto akcie nepamätám. Ale ten pocit – 

pokoj, vnútorná sila a vyrovnanosť, jemné rozpaky, 

ktorý som mala vo svojou srdci, tú prítomnosť Boha -  

sa na to jednoducho nedá zabudnúť  Cesta späť už bola 

síce únavná, ale potešujúca z dobrého zážitku. Ja som 

stále pobudla pri mamine, ktorá mala zo sebou post-

ihnutú dcéru a pritom som na modlitbové stretko išla 

s mojou vlastnou mamou – ale ona je normálna 

a nerobila z toho problém, že ja som skoro celý čas bola 

pri cudzej osobe. Najhoršie cestu späť znášalo post-

ihnuté dieťa, ktoré už bolo aj unavené. V polke cesty už 

začala byť dostatočne mrzutá. Je to horšie, keď je takéto 

dieťa nervózne, ako keď je zdravé dieťa, tak že sme sa 

ju snažili zabaviť pesničkami, ukazovačkami, básnička-

mi, len aby dlhú cestu vydržala. Našťastie sme cestu 

zvládli a šťastne sme sa všetci vrátili domov, aj keď už 

psychicky unavení, ale hlavne šťastní. Čo som týmto 

zážitkom chcela povedať? Iba toľko, že Ježiš je neko-

nečná Láska, ktorá sa nám ponúka i dnes, tak prečo 

nevyužiť tú úžasnú príležitosť, veď nemáme čo stratiť, 

iba získať. Z lásky a pre lásku  Stvoril si svet. Z lásky 

a pre lásku je víno a chlieb.... Pane , Ty nám ponúkaš 

to, čo svet nám nikdy nedá. O Pane Teba milujem. Seba 

mi dávaš v Sviatosti, vo svojej Láske v milosti.... Ďaku-

jem Ti, že svojim zmŕtvychvstaním mi dávaš šancu na 

získanie večného života.  Nedopusť, aby ma hriech od 

Teba na toľko vzdialil, že by mi nezáležalo na mojej 

spáse duši. Pomôž mi vždy vrátiť sa k Tebe a nechať 

obetovať svoj život tak, ako to odo mňa očakávaš. Ne-

beská Matka, prosím Ťa, ochraňuj ma na ceste 

k svätosti. Amen                                                                                

Žužu V. 

 

Božie milosrdenstvo a jeho podstata. 

Č 
o je podstatou Božieho milosrdenstva? Je to 

predovšetkým dôvera. Prítomnosť dôvery tvorí podsta-

tu pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu. 

"Túžim udeliť nepochopiteľné milosrdenstvo dušiam , ktoré 

dúfajú v moje milosrdenstvo- sľúbil Pán Ježiš. Kto vkladá nádej 

v moje milosrdenstvo, tomu v hodine smrti naplním dušu 

mojím Božím pokojom. Z najväčších hriešnikov sa môžu stať 

najväčší svätci, ak sa oddajú môjmu milosrdenstvu. 

Milosrdenstvo určuje náš postoj vo vzťahu ku každému člove-

ku .Milosrdenstvo máme prejavovať  vždy a všade, nemôžeš sa 

toho zbaviť, ani z toho oslobodiť. Milosrdenstvo možno pre-

javovať trojakým spôsobom: skutkom, slovom, modlitbou. Po-

stoj aktívnej lásky k blížnemu je zároveň podmienkou získania 

milosti."Ak duša nekoná skutky milosrdenstva akým-

koľvek  spôsobom, nedosiahne milosrdenstvo v deň súdu" - 

pripomínal Pán Ježiš evanjeliovú myšlienku." Kto nechce prejsť 

dverami môjho milosrdenstva, ten musí prejsť dverami mojej 

spravodlivosti." Sviatok Božieho milosrdenstva sa má sláviť v prvú nedeľu po Veľkej noci, a pretože je 

kostol  v Pliešovciach zasvätený Božiemu milosrdenstvu,  budeme mať dňa 15.4.2012 hody. Chceme ten-

to sviatok osláviť slávnostnou svätou omšou. Po omši sa spoločne stretneme pred kostolom, kde sa bude 

podávať občerstvenie.   Sviatok milosrdenstva má byť nielen dňom uctievania Boha ,ale aj dňom milosti 

pre všetkých ľudí, najmä pre hriešnikov. Hriech je vo svojej podstate nedostatkom lásky. Je to prejav 

nelásky voči Bohu, sebe samému,aj blížnemu. Hovoríme, Pane Ty si mi neodoprel lásku a ja Ťa denne 

zrádzam, nevšímam si Ťa v ľuďoch. Ubližujem Ti svojou ľahostajnosťou, pýchou, sebectvom, zmysel-

nosťou, lenivosťou aTy ma miluješ.Je potrebné poprosiť , uznať si svoje chyby, vedieť sa ospravedlniť       

a opäť začať bojovať so svojimi slabosťami. Človek nepotrebuje nič viac, ako Božie milosrdenstvo- túto 

Lásku, ktorá je dobrotivá, je súcitná, ktorá pozdvihuje človeka nad jeho slabosti do nekonečných výšin     

k svätosti Boha- citát Jána Pavla II. 

Ľudmila Pohorelcová 

Milí farníci z  celej našej farnosti 

Pozývame Vás na odpust Božieho milosrdenstva. Slávnostnú sv. omšu 15. apríla 

2012 o 11.00 hodine v kostole v Pliešovciach odslúži vdp.  Ladislav Zajac, farár zo 

Senohradu a liturgiu skrášli zbor zo Senohradu. Po sv. omši pozývame všetkých 

na pohostenie do Domu kultúry v Pliešovciach.  


