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hlas našej farnosti

Filozof jedného dňa prišiel ku svojim študentom, vybral
zo šuplíka nádobu a naplnil ju až po vrch kameňmi.
Potom sa spýtal študentov, či si myslia, že je nádoba
plná. Študenti s ním súhlasili, že je. Vybral krabičku s
kamienkami a vysypal ich do nádoby s kameňmi, pohrkal
nádobou a samozrejme, že kamienky popadali medzi
kamene, a spýtal znovu: "Je táto nádoba plná teraz?"
Študenti sa pousmiali a súhlasili, že je.
No filozof vybral krabičku s veľmi jemným pieskom a
vysypal ho do nádoby. Samozrejme piesok vyplnil aj tie
najmenšie medzierky medzi kameňmi. Tentoraz už bola
nádoba naozaj plná. Potom povedal: -Touto ukážkou
som chcel znázorniť, že život je ako táto nádoba.

Kamene znázorňujú dôležité veci vo vašom
živote
ako vaša rodina, partner, zdravie, deti...,
všetko, čo je dôležité, že keby ste to stratili, bolo by to
veľmi zničujúce.

Kamienky znázorňujú ostatné, menej dôležité
veci,
napríklad vaše zamestnanie, dom, auto...

A piesok je všetko ostatné, drobnosti.
Keď dáte piesok alebo kamienky do nádoby ako prvé,
nezostane vám žiadne miesto pre kamene.
To isté platí v živote. Keď budete strácať čas a energiu
na drobnosti, materiálne veci, nikdy nebudete mať čas
na veci, ktoré dávajú šťastie, ktoré sú skutočne dôležité.

Možno práve schopnosť vytrvať v šťastí je
umenie, ktoré sme stratili. Dieťa narodené v
maštali v Betleheme je zdrojom tohoto nášho
šťastia. Múdrosť sveta sa nás snaží presved
čiť, že šťastie k nám prichádza spolu s úspechom alebo s dosiahnutím výnimočnosti v
našom odbore, s bohatstvom získaným podnikavosťou alebo v lotérii, prípadne s dosiahnutím statusu celebrity, hoci aj v podobe
prchavej slávy. Hovorí nám, že šťastie
spočíva v tom, ako nás vníma spoločnosť.

č.t. 0903 730 312
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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No v našom vnútri vieme, že to tak nie je, že
naše šťastie je omnoho bližšie k nášmu domovu: v stabilných vzťahoch priateľstva a lásky: v našich rodinách a komunitách.
Ak sa vydáme touto cestou, privedie nás k omnoho hlbšiemu pochopeniu šťastia. Postupne sa naučíme, kde majú byť naše
priority, ak chceme túto našu túžbu po pravom šťastí naplniť. Jasle, maštaľ v Betleheme, vyžaruje toto ponaučenie ako jasná
hviezda, ktorá presvecuje chladný nočný vzduch. Je to naozaj ľudská rodina: Mária, Jozef a dieťa Ježiš – milujúca dvojica
odhodlaná spoločne zdieľať nepriazeň okolia aj okamihy radosti. Toto je prvý zdroj šťastia: verná, trvalá láska, ktorá prináša
ovocie v podobe sebaobetovania. A potom je tu dieťa. Ono je v srdci tohto zjavenia, v srdci nášho šťastia, lebo v každom jeho
slove a čine zjavuje pravdu, nielen o Bohu, ale aj o nás, ľuďoch. Ono stojí v centre týchto osláv, je to Jeho narodenie, ktoré
slávime, a Jeho posolstvo, ktoré znovu a znovu ohlasujeme. Ale je tu ešte niečo, čo potrebujeme pochopiť pri pohľade na
Dieťa, ktoré jediné dokáže odomknúť dvere k pravému šťastiu: Ono je, vo svojej osobe, pravým Bohom aj pravým človekom. To je kľúč. Bez pevného uchopenia tejto pravdy stratíme najväčší zo všetkých darov. Bez tejto pravdy nepochopíme
skutočný význam tohto posolstva. Ak by bol Ježiš skutočný Boh, ale nebol by plne človekom – čiže akýmsi „Bohom v prestrojení“ – potom by posolstvo milujúceho a opúšťajúceho Boha bolo vskutku očarujúce, avšak pre nás nedosiahnuteľné. Ak
by nebol vskutku človekom, nenašiel by domov v našom tele.
www.farasasa.sk

Ak by bol Ježiš skutočne jedným z
nás, pravým človekom, ale nie pravým Bohom, jeho posolstvo pokoja a
odpustenia by mohlo byť ľudsky
inšpirujúce, avšak chýbala by mu
sila meniť naše životy. To dokáže
iba Boh. Len ak pochopíme, že Ježiš
je pravý Boh a pravý človek, priepasť medzi nami a Bohom sa preklenie, a potom už nebudeme ponechaní sami na seba. To je dôvod,
prečo nebesá plesajú a anjeli
spievajú pri Ježišovom narodení! To
dieťa je vskutku jedinečné a jeho
príchod je premieňajúcim okamihom. Toto je Boh s nami, Boh v
našom tele, a jeho posolstvo je
pravdivé a silné zároveň. Je tu pre
nás a môže naozaj zmeniť náš
život.

Dňa 7.1.2014 začneme farskú koledu - posvätenie domov. Ak budete
mať záujem, zapíšte sa na lístky, ktoré budú vyložené v kostoloch.
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26. decembra

31. decembra

1. januára

Pliešovce—21.30

Pliešovce—8.05

Pliešovce—8.05

Sása—15.00

Pliešovce—8.05

Sása—23.00

Sása—9.45

Sása—9.45

Rodiny, ktoré tento rok neprispeli obetu do farského spoločenstva
môžu to urobiť podľa svojich finančných možností v najbližšom čase,
vždy po sv. omši. Pán Boh zaplať.

Nočná hodina s Ježišom
Aký zvláštny oznam! Ale supééér! , prečo nie?! V noci, v tichosti.Sama. V
piatok - deň Jeho utrpenia, budem prosiť o odpustenie... Cestou mi v mysli
vírilo veľa a veľa myšlienok. Predstavovala som, že čo všetko MU poviem, o
čo budem prosiť. Túžila som byť s Ježišom - "Ja a JEŽIŠ"! Uvedomujúc si
jeho lásku. Byť s Priateľom, ktorý ma zastáva u Otca... Zrazu som prišla do
kostola, ako vždy, s úctou a tichou túžbou pookriať. "OTCOV dom", bol v tej
tichej nočnej hodine úplne iný ... Pri vyloženej Sviatosti Oltárnej som sa
chcela sústrediť, stíšiť a usporiadať modlitby, myšlienky. Zistila som však,
že ich nedokážem ovládať. Cítila som svoju úbohosť a Vznešenosť a Velebu Boha. Zostala som mlčky, ticho. A jediné, na čo som si spomenula boli
slová žalmistu "Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko, slovo nemám
ešte na jazyku a Ty vieš, čo chcem povedať ...prosiť (Ž: 139). Ďalej som zas
zostala bez slov, bez myšlienok. V duši som cítila radosť a pokoj. Aké
zvláštne? Cítila som Božiu prítomnosť. Uvedomovala som si, aká úžasná je
chvíľa s Ježišom. "Ja a Ježiš", Tu a teraz! Tichučké vnuknutie ma napomínalo "mlč a počúvaj!" Boh hovorí v tichosti. Nezmohla a nemala som
odvahu hovoriť. V úplnom nemom úžase nad veľkosťou Boha som sa
zmohla na jediné slovíčko "Ďakujem Ti, že si"! Stretnutie pokračovalo
svätou omšou. Opäť som sa snažila sústrediť a prežiť Obetu kríža. Na patenu som položila všetkých prítomných prosila o odpustenie ... Pri pozdvihovaní prichádza BOH, vo chvíli svätého prijímania som vedela, že Boh sa mi
daroval celý - TELO aj KRV. Naše srdcia sa stretli. Aké úžasné!! Vtedy som
MU ďakovala za ruky kňaza, ktoré premieňajú chlieb a víno na JEHO TELO
A KRV, za lásku, ktorú som prežila, za túto chvíľu, ktorú mi pripravili moji
bratia, ďakovala a ďakujem za milosť - za "svetlú hodinu s Ježišom" Prajem
si, aby sme sa všetci stretli s NIM stretli - Je to úžasné! pozdravujem Gabriela

ODPUST SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE V BZOVSKEJ LEHOTKE

Rodičom miništrantov oznamujeme, že 2-4. januára bude
miništrantská chata. Rodičia sa môžu informovať u Romana Poppera,
šéfa miništrantov.

Sása—9.45

ODPUST SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
V BZOVSKEJ LEHOTKE

Dobra novina v Pliešovciach bude 5. januára.

NOČNÁ HODINA S JEŽIŠOM

Bernard Mišovič, SJ

25. decembra

Koledníci Dobrej noviny budú v Sáse koledovať 24. decembra – večer
po 21 hodine, 26. decembra po 14tej hodine a na Bzovskej Lehôtke v
nedeľu 29.12. po sv. omši. Prosíme všetky rodiny, ktoré chcú prijať
koledníkov a prispieť tak na projekty rozvojovej pomoci v Afrike, nech
sa zapíšu na zoznam na bočnom oltári. Prosíme, aby sa zapísali aj rodiny zo Bzovskej Lehôtky, aby sme si vedeli dobre naplánovať koledovanie. Rodiny v Sáse prosíme napísať, aj v ktorý deň by chceli prijať koledníkov. Všetkým, ktorí s otvoreným srdcom príjmu koledníkov vopred ďakujeme. Ukážete tak deťom, že bojovať za spravodlivejší svet
sa oplatí, lebo ich pomoc má naozaj význam!

Toto dieťa, Ježiš, musí rásť. Rovnako ako jeho posolstvo v nás, v
našom svete. Vyzýva každého z nás,
aby sme postupne dozrievali a rástli,
od detskej viery až k zrelému odhodlaniu stať sa – tak ako Mária –
nástrojom nie našich vlastných ambícií, ale nástrojom Božej vôle.
Hoci túžime po pokoji, vo vnútri, v
našich srdciach aj v našom svete,
pretrváva konflikt. Konflikty
zapĺňajú stránky novín a spôsobujú
zranenia aj smrť tých, ktorí bojujú.
Hoci túžime po úprimnosti, stále je
v nás a v našej spoločnosti mnoho
podvodu a pokrytectva. Hoci túžime
po zmysle pre komunitu, viacerí sa
uchyľujú k zločinu a násiliu, aby si
posilnili svoj oslabený zmysel pre
identitu. Hoci túžime po uzmierení,
stále koluje v našej krvi priveľa
zatrpknutosti. No i tak, navzdory
všetkému, ten dar je tu pre nás: - dar
Kristovej lásky a odpustenia, ktorý
čaká, aby sme ho prijali, lebo ak ho
prijmeme, môžeme opäť rásť. V
tomto raste spočíva naše pravé šťastie: Šťastie z úprimnej služby
druhým, šťastie z oslavy spoločných
snažení a radostných okamihov,
šťastie zo schopnosti odpustenie
ponúkať aj prijať, šťastie trvalej
lásky, ktorá sa nebojí sebaobetovania. Je to šťastie, ktoré sa nám
otvára uprostred tejto tmavej noci.
Radujme sa z tohto daru, prijmime
ho nanovo a s vďakou, a zaželajme
si navzájom naozaj šťastné Vianoce.

24. decembra

Sme malá obec ,ale naši predkovia boli ľudia
veriaci kresťania a postavili malý kostolík –
kaplnku, zasvätený Sedembolestnej Panne
Márii. Sme vďační ,že sa môžeme k nej utiekať
zdieľať svoje radosti, starosti, žiale a ona nás
vyslyší. Aj 15. septembra 2013 bola iste s nami
orodovala za nás a vyprosovala nám u svojho
syna pekné počasie. Pred slávnostnou svätou
omšou sme išli vítať pútnikov ,ktorí putovali zo
Sásy so svojimi modlitbami a piesňami, na čele
s našim dôstojným duchovným otcom Adamom
Cyrilom a my veriaci zo Bzovskej Lehôtky spolu
vdp. farárom Mgr. Ondrejom Spišiakom
z Jastrabej sme ich išli privítať. On celebroval
svätú omšu ,povzbudil nás svojou krásnou
kázňou ku každodennému životu. Spevokol,
ktorý sme si prizvali z Dobrej Nivy sprevádzal
svätú omšu peknou hudbou ,žalmamy
a piesňami k hlbokému prežívaniu tejto
slávnosti. Veľmi sme vďační všetkým ľuďom,
ktorí prišli osláviť s nami tento sviatok. Náš
kostolík sme si vyčistili, vyriadili, vyzdobili aby
sme tak vzdali úctu našej patrónke
Sedembolestnej P.M. Snažili sme si uctiť
všetkých veriacich čo prišli na slávnosť
Sedembolestnej P.M. občerstviť ich obloženými
chlebíčkami, zákuskami, ktoré popripravovali
naše ochotné žienky, niektoré prispeli
peňažnými darmi podľa možnosti kto ako
mohol, niektorí muži pomáhali s prípravou
okolo kostolíka, všetko sme to pripravovali
s radosťou našej patrónke, ale nie to je to
najdôležitejšie, ale aby sme sa navzájom
znášali , odpúšťali rozdávali lásku a utiekali sa
k našej Sedembolestnej P.M. a k jej synovi
Ježišovi Kristovi. Predovšetkým ďakujeme
nášmu duchovnému otcovi Adamovi Cyrylovi,
ktorý nám pomáhal pri uskutočňovaní tejto
slávnosti, vyprosujeme mu u našej patrónky
Sedembolestnej P.M veľa zdravia. Pán Boh
zaplať za všetko.
Veriaci zo Bzovskej Lehôtky
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