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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 

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 :) 

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 v mesiaci 

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

 

Prvý piatok v mesiaci 

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

 

Prvá sobota v mesiaci 

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

 

Prvá nedeľa v mesiaci 

v Pliešovciach bude adorácia vyloženej 
Sviatosti Oltárnej v hodinách, ktoré  sa 
určia týždeň vopred; adorácia sa bude 
začínať Ružencom Božieho 
milosrdenstva 
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Do farského spoločenstva obetovali: 

rodina Kacianová z Pliešoviec 30€; 

rodina Gondová zo Sásy 50€; rodina 

Hrapková zo Bzovskej Lehôtky 40€; 

rodina Meštráková zo Bzovskej Lehôtky 

40€; rodina Kružliaková zo Pliešoviec 

50€; rodina Imricha Lavrinčíka zo Sásy 

40€; bohuznámy zo Bzovskej Lehôtky - 

50€. Pán Boh zaplať. 

Dobrá novina 

Sása 

26. decembra od 14.00  

Pliešovce 

1. januára po sv. omši 

Bzovská Lehôtka 

1. januára od okolo 11.00 

Pozývame na: 

Jasličkovú 

pobožnosť  
25. decembra - Sása                                  

o 14.00 - vystupovať budú deti a SKM 

  

 26. decembra - Pliešovce - na rannej sv. 

omši miesto kázne - budú vystupovať 

deti 

   Všetky bežné  

  a najviac aktuálne správy nájdete na webovej stránke www.farasasa.sk 

Pevná linka na faru: 

045 381 13 16 

mobil je zrušený 

Miništrantská chata 

V januári chystáme pre 

miništrantov celej farnosti 

chatu. Pôjdeme do Podskalky 

6.1. a vrátime sa na 7.1.2012. 

Príspevok na chatu je 1€ na 

osobu. Rodičia môžu svojich 

synov -miništrantov prihlásiť 

do 1. januára u vedúceho 

miništrantov Juraja 

Paľova. Chata je povinná! 

Jedenie si prineste z domu :)  

V mene svojom a svojho občianskeho 

združenia Totus Tuus pozývam Vás na: 

29. januára 2012 - nedeľa - 15.30 

koncert 

Totus Tuus                  
spievaný životopis Jána Pavla II. 

Spišská Nová Ves - Kostol Božieho 

Milosrdenstva (sídlisko Západ) 

Podrobnosti o združení a koncertoch 

nájdete na www.totustuus.sk 

farár A.C. Gierasimczuk 

Farská rada: 

Zasadnutie charitatívnej komisie bude 

29. decembra o 19.00 na fare. 

Zasadnutie liturgickej komisie bude 30. 

decembra o 19.00 na fare. 

31. decembra o 15.00 hodine                 

v kostole v Sáse na slávnostnej          

sv. omši poďakujeme Bohu za všetky 

milosti, ktoré nám daroval v roku 

2011. 

 

  www.farasasa.sk                

Bez názvu 6/2011 

Vianoce Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

Moja milá spomienka    

na Vianoce                               

V 
ianoce sú spojené aj 

s koledovaním Er-

kárskej akcie : Dobrá 

Novina . Heslo : 

„Podajme ruku deťom“.  Na toto 

obdobie, ktoré som spolu s deťmi 

a s mladými ľuďmi prežila v mojom 

rodnom meste veľmi rada 

spomínam.  

Pred tým ako sa začalo samotné ko-

ledovanie do rodín, boli samozrejme 

skúšky, na ktorých sme sa naučili 

rôzne koledy a vinše. Potom sme sa 

rozdelili do skupín... 

Naše koledovanie začalo 26. decem-

bra sv. omšou, kde pri jej ukončení  

V tento čas pokoja...             

 

K 
eď sa vládcom 

v kalendári stáva decem-

ber ,aj z nás ,ľudí, sa 

stávajú takí malí vládco-

via. Snažíme sa ovládnuť obchody, 

domácnosť, kuchyňu...Všetko rýchlo 

a včas, aby sme mali na „ sviatky 

pokoj.“ Často tieto slová vyslovujeme 

pri náhlych stretnutiach na ulici, či 

plných regáloch. Pri takisto náhlom 

odchode , si úchytkom zaželáme po-

kojné Vianoce.  

Prečo si želáme práve na Vianoce 

pokoj? Čo to je pokoj? To, že nič ne-

robíme? Nechodíme do práce? Ne-

rozprávame sa s nikým? Nik nás ne-

navštevuje a nevyrušuje? Zamysleli  

Ako si vychutnať vianočný 

stromček..... 

V 
ianočné sviatky prežíva 

každý po svojom. Rodi-

ny si vytvárajú 

svojráznu pohodu 

a atmosféru. Ja si veľmi rada  

spomínam na prvé Vianoce so sy-

nom. Vychutnal si ich tak, že sa na 

ten obrázok nedá zabudnúť. 

Slávnostné posedenie  bolo 

v obývačke. Neďaleko stola vianočný 

stromček , bohato ozdobený 

voňavými maľovanými medovníčka-

mi. Po spoločnej večeri sme rozbalili  

darčeky, a potom už bolo potrebné, 

aby  naša osemmesačná ratolesť 

kraľovala trošku na nočníku.  Mimo-

riadne sme povolili kraľovanie  pri  

Nad Betlehemom jasná hviezda, to 

prekrásne znamenie, príchod Svetla, 

lásky, štastia, Nositeľa nádeje.  

Želám Vám, milí farníci,  šťastné                   

a veselé Vianoce plné radosti, rodinnej 

pohody, šťastia, zdravia, lásky a veľa 

Božieho požehnania v roku 2012. 

farár 

Aby ste v čarovnej atmosfére Vianoc zabudli na 

starosti všedných dní a nový rok prežili čo najlepšie. 
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pokračovanie 

Moja milá spomienka na Vianoce                               

sme dostali od vdp. Dominika Markoša 

požehnanie a vyslanie do rodín. Bolo to 

niečo veľmi príjemné stáť spolu 

s ostatnými vpredu pred oltárom 

a prijímať požehnanie z rúk kňaza. Po 

skončení sv. omše sme koledovanie 

začali na fare, kde sme zakoledovali aj 

naším duchovným otcom. Potom sme sa 

vybrali do rodín ohlasovať narodenie 

Ježiša . Na našich potulkách sme si 

spievali za doprovodu gitary a doma 

vyrobených hrkaliek a paličiek. Tri dni 

sme koledovali spolu s deťmi a štvrtý 

deň sme išli na pozvanie do malej dedin-

ky Zánemeckej, tam sme koledovali už 

iba mladí. Počas koledovania sme zažili 

veľa humoru, nielen s deťmi, či s ľuďmi, 

ale aj so zvieratkami. Videli sme čerstvo 

narodené teliatko, kone, kravy a iné 

zvieratá. Pre nás, ľudí z mesta to bola 

vzácnosť... Ľudia nám porozprávali, aké 

zvyky sú na dedinách počas Vianoc, 

takže sme sa aj niečo nové dozvedeli. 

Milá pani, ktorá nás pozvala koledovať, 

nám ukázala nielen dedinu, ale tiež oko-

litú prírodu a jej krásne kopce. Snehu 

bolo veľa, takže sme sa cestou mohli v 

ňom do sýta vyšantiť . Ľudia nás 

v rodinách z radosťou vítali a boli nám 

povďační, že sme prišli aj k nim. Nako-

niec sme dostali od 84 ročného  pána 

„Starootcovské požehnanie“, ktorý nám 

na rozlúčku zahral na píšťalke, ktorú sám 

vyrobil... My sme ani nedýchali - také to 

bolo pre nás dojímavé.  Po skončení ko-

ledovania sme síce boli unavení, ale 

zároveň aj potešení, že sme mohli takto 

dobre prežiť deň a potešiť ľudí, ktorí 

bývajú ďaleko od rušného mesta.  Pán 

Boh zaplať.  Z 

pokračovanie  

V tento čas pokoja...             

sme sa niekedy hlbšie nad tým, čo pre 

nás samých znamená toto slovo? Čo ste 

si odpovedali? Niektorí musia chodiť do 

práce aj cez sviatky. Každý z nás sa 

s niekým rozpráva denne a prežiť dni 

bez priateľov, milých stretnutí pri káve, 

no neviem, kto z nás, by si to želal.  

Potom to bude asi iný pokoj, ktorý si 

vzájomne želáme. Pokoj v nás samých. 

Vyrovnanosť, úsmev, podanie ruky bez 

náhlenia, radosť z očakávania...Alebo si 

toto všetko nechávame na tie tri dni? To 

len tri dni v roku sa chceme správať 

„pokojne?“ Čo tie ostatné?  

Odpoveď nechávam na každého z vás. 

Možno by bolo práve teraz pekné , aby 

sme to zmenili. Aby sme mali pokoj 

v duši, v srdci, v nás -  po celý rok.  

V tento čas pokoja, želám všetkým po-

kojné všetky dni v roku.  

 Iveta Hladká 

pokračovanie 

Ako si vychutnať vianočný stromček..... 

stromčeku. Nikdy predtým tak dlho a tak 

spokojne nekraľoval a nám nebolo nič 

nápadné.  Keď sme dali všetko do poriad-

ku  a vracali sa do obývačky, vo dverách 

som s prekvapením pochopila 

dlhotrvajúcu tichosť pod stromčekom. 

Dokiaľ  Vladko rúčkami  dosiahol, vyjedol 

všetky medovníčky a my sme zrazu mali 

na stromčeku vyjedený tunel. Čaro Vianoc 

si naozaj vychutnal. 

Odvtedy každoročne zdobí náš stromček 

medovníčkami a jemnými slamenými 

ozdobami, aby si ho mohli malé deti vy-

chutnať. 

A ja každoročne  chystajúc so synom  via-

nočný stromček, ďakujem Bohu za dar 

rodičovskej a synovskej lásky. 

Prajem všetkým  požehnané Vianoce 

a rodičom pri chystaní stromčeka veľa  

chvíľ naplnených rodičovskou láskou 

a porozumením s deťmi.  

Anna Macková       

Belgicko Vrolijk Kerstfeest!“ (po flámsky), „Joyeux Noel!“ (po francúzsky), Bulharsko „Čestita koleda!“, Cyprus „Kala 

Chrostouyenna!“ (po grécky), Česká republika „Veselé Vánoce!“, Dánsko „Glaedelig Jul!“, Estónsko „Roomsaid Joulu Puhi!“, 

Fínsko „Hauskaa Joulua!“, Francúzsko “Joyeux Noel!”, Grécko “Kala Christouyenna!”, Holandsko “Vrolijk Kerstfeest!”, Írsko "Nollaig 

Shona Dhuit!”, Litva “Linkami Kaledu!”, Lotyšsko “Prieci´gus Ziemsve”tkus un Laimi´gu Jauno Gadu!”, Luxembursko “Déi Bescht 

Wensch!”, Malta “Il-Milied It-Taijeb!”, Maďarsko “Kellemes Karácsonyi Unnepeket!”, Nemecko “Froehliche Weihnachten!”, 

Poľsko “Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!”, Portugalsko “Feliz Natal!”, Rakúsko “Froehliche Weihnachten!”, Rumunsko “Saotator 

Felicite!”, Slovensko „Veselé Vianoce!“, Slovinsko „Vesele Bozicne!“, Španielsko “Feliz Navidad!”, Švédsko “God Jul!“, Taliansko “Buone 

Feste Natalizie!”, "Buon Natale!", Veľká Británia „Merry Christmas“ (Anglicko), “Nolla Chridheil Huibh!” (Škótsko),“Nadolig 

Llawen!” (Wales)  
Vianočné koledy – ich pôvod a význam 
 

Na Slovensku sa s koledami ako aj s 

piesňami stretávame najmä v predvianočnom 

a vianočnom období. Sú už súčasťou našej 
histórie a národného kultúrneho dedičstva. 

Ako sa formovali koledy a ako ich chápu vo 

svete?   

Predpokladá sa, že samotné koledy ako 

oslavné piesne majú pôvod v Rímskej ríši - 

oslavách nového roka - calendae. Odtiaľ 

pochádza aj používanie tohto slova u 

rôznych národov a národnosti.  

U Slovanov sa koledy zväčša chápu ako 

ľudové piesne, spievané pri príležitosti 

veľkých cirkevných sviatkov, napríklad v 

období Vianoc. Bohatú tradíciu majú u 
Slovákov, Čechov, Ukrajincov, Rusov a 

Bulharov. V Srbsku sa tieto oslavné piesne 

nazývajú tiež koleda, v Slovinsku kolednica, 

u Rusov, Ukrajincov a Bielorusov - коляда. 

V Poľsku majú tieto piesne tiež veľkú 

popularitu a nazývajú sa kolędy. U týchto 

národov môže byť význam slova koleda 

chápaný širšie alebo naopak užšie ako ho 

chápeme my. Zároveň napríklad u Rusov a 
Poliakov je veľa kolied, ktoré nemajú len 

ľudový pôvod - boli skomponované. U 

Rumunov je koleda colinda, u Francúzov 

tsalenda u anglicky hovoriacich - Christmas 

Carol. U Grékov v Grécku a na Cypre je to 

Kálanda, u Nemcov a Rakúšanov je to 

Weihnachtslied. 

Keďže Vianoce sú slávené v rôznych štátoch 

sveta, najznámejšie vianočné koledy a piesne 

boli prekladané do jazykov mimo svojho 

originálneho pôvodu. Medzi takéto 

najznámejšie skladby patrí Tichá Noc - Stille 
Nacht, ktorá bola preložená snáď do 

všetkých jazykov na svete. Vznikla v roku 

1818 a jej autormi sú Joseph Mohr a Franz 

Xaver Gruber.  www.vianoce.sk 
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O darčekoch 

 

D 
nes sa mi stalo, že detičky odpovedali na otázku, kto bol 

Máriin muž – Mikuláš. Pýtali sme sa tiež na symboly Via-

noc a väčšina začala menovať: „Darčeky, rozprávky...“ 

Neboli to deti z kresťanských rodín, aspoň dúfam. Snáď 

vy svojim deťom hovoríte pravdu, že Vianoce sú o Narodení Spasi-

teľa, že dôležité je srdce!  

Kopec darčekov pod stromčekom poteší aj dospeláka, nielen dieťa, 

lenže netreba ich preceňovať. Netreba krásnym darom zakrývať stra-

tu našich kresťanských, ale aj obyčajných ľudských hodnôt, alebo  

dokonca nahradiť darčekom čas, ktorý sme svojim blízkym nevenova-

li. Teším sa veľmi na Vianoce! A prajem nám všetkým práve toľko 

darčekov, aby sme cez ne dokázali vidieť a počuť zvesť o Božej láske, 

ktorá sa má narodiť. 

Anna Paľovová 

Sv. Mikuláš posiela poďakovania: 

- oblečenie na Mikuláša - Bohu známa 

- Jednota Pliešovce 

-čokolády, keksíky - Bohu známa 

- tlačiareň - Bohu známa 

- cukríky, čokolády - Bohu známa 

Ďakujeme sv. Mikulášovi a jeho 

trom anjelom za to, že nezabudli 

na deti a navštívili našu 

farnosť ;) 

Ježiškove ručičky nech Vás 

žehnajú, Ježiškova Matička 

nech Vám pomáha. Anjeli    

z neba nech Vám spievajú   

a požehnané Vianoce           

a šťastlivý Nový rok nech 

Vám zaželajú.  



 

6        www.farasasa.sk 

Predvianočný deviatnik:                  

Kto dá prístrešie Svätej rodine? 

                                                            Evanjeliový základ 

L 
ukášovo evanjelium v správe o Ježišovom narodení 

hovorí o tom, ako Jozef s Pannou Máriou išli z Nazareta 

na súpis ľudu do Betlehema. Keďže nebolo pre nich 

miesta v betlehemskej hospode, ktorá slúžila ako 

prístrešie pre pocestných, museli si hľadať útulok inde. Uchýlili sa 

do jaskyne, kde Panna Mária dala svetu Ježiša. 

Táto udalosť  podnietila vznik ľudovej adventnej pobožnosti - 

hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu. Ľudia po deväť večerov pred 

Vianocami putovali s obrazom Svätej rodiny z domu do domu ako 

hľadajúci prístrešie a spoločnou modlitbou sa pripravovali na 

dôstojné oslávenie Ježišovho narodenia. Ako Adventné obdobie 

i táto pobožnosť má mariánsky charakter.  

Pobožnosť má formu deviatnika, ktorá má základ vo Svätom 

písme.  Koná sa od 15.dec do 23. dec.  Je to súkromná 

pobožnosť, do ktorej sa zapája 9 osôb z rozličných rodín.  Ak to 

rozličné okolnosti nedovolia, môže sa pobožnosť konať v jednom 

dome. 

Cieľom pobožnosti je :  

1. Dať duchovnú vynáhradu za odmietnutie a urážky Svätej 

rodiny, ktoré sa jej dostávali a dostávajú.  

2. Osobitne preukazovať lásku a úctu Panne Márii ako Ježišovej 

Matke – prostredníctvom všetkých milostí.                                                                                                                                                                    

3. Pripraviť sa na dôstojné slávenie Vianoc – osobitne si vyprosiť 

milosť pre duchovný zrod Ježiša, jeho    lásky a pokoja v rodine. 

V našej obci Bzovská Lehôtka sa po rokoch znova obnovil tento 

zvyk predvianočného deviatnika. Keďže nebolo  9 osôb , aby 

mohol obraz putovať do 9 rodín, tak sa po dohode navzájom 

rodiny vystriedali, aby sa pobožnosť 9 dní dodržala.  

Ako takáto pobožnosť prebieha?  

Účastníci deviatnika najprv zaspievajú pieseň Počul som krásny 

hlas. Potom sa pomodlí Anjel Pána, ďalej sa pomodlí rozlúčková 

modlitba, ktorá je 

v danej knižočke 

k tomuto 

deviatniku. Na 

záver sa zaspieva 

adventná alebo 

marianská pieseň. 

Po rozlúčkovej 

pobožnosti sa 

sprievod 

účastníkov 

deviatnika vydá na 

putovanie do 

ďalšieho príbytku. 

Sprievod môže ísť 

s lampášmi alebo 

horiacimi 

sviečkami v rukách 

za spevu adventnej 

piesne, napr. Príde 

Kristus. Sprievod zastane pred dverami nového príbytku, 

dospieva a zhasne lampáše alebo sviečky. Zástupca rodiny 

z predošlého príbytku 3 krát zaklope na dvere. Zástupca rodiny 

z nového príbytku sa spoza uzamknutých dverí ozve: Kto je tam? 

Obe osoby odriekajú ustálený rozhovor na spôsob dramatického 

výstupu.  Verše z rozhovoru možno aj spievať. Potom sa dvere 

otvoria dokorán a zástupca novej rodiny privíta obraz Svätej 

rodiny a pozve účastníkov dnu.  Potom tí zástupcovia pobozkajú 

obraz a postavia ho na stôl, ktorý je upravený ako oltárik a zapáli 

pred ním svetielko alebo sviečky po jeho stranách.  

Potom sa modlí Radostný ruženec a Loretánske litánie. Ďalej 

zástupca rodiny, u ktorého je nový príbytok, sa pomodlí osobitnú 

modlitbu podľa knižočky, určenú na tento deviatnik.  Možno 

pridať aj modlitby na aktuálne úmysly. Na záver sa zaspieva 

adventná alebo marianska pieseň. Obraz zostáva v rodine do 

druhého večera. Na druhý večer sa pobožnosť koná podobným 

spôsobom. 

Z 
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Poľská koleda  

Anioł pasterzom mówił 

Anioł pasterzom mówił  

Chrystus się wam narodził  

W Betlejem nie bardzo podłym mieście  

Narodził się w ubóstwie  

Pan wszego stworzenia  

 

Chcąc się tego dowiedzieć  

Poselstwa wesołego  

Bieżeli do Betlejem skwapliwie  

Znaleźli Dziecię w żłobie  

Maryję z Józefem  

 

Jaki Pan chwały wielkiej  

uniżył się z wysokiej!  

Pałacu kosztownego żadnego  

nie miał zbudowanego  

Pan wszego stworzenia  

 

Bogu bądź cześć i chwała  

która by nie ustała  

jak Ojcu, tak i jego Synowi  

i Świętemu Duchowi  

w Trójcy jedynemu. 

Vianoce 
Otec nám syna poslal, 
to malé dieťa plné lásky. 
Pre koho si prišlo na svet Dieťa? 
Pre malého či dospelého, 
pre chudáka či bohatého, 
pre chorého či zdravého? 
 
Pozri sa človek naňho,do očí sa mu zahľaď 
v tých očiach nebo uvidíš. 
Pozri sa naňho a rúčku pohlaď 
a budeš cítiť,že pri ňom istotu máš. 
To malé Dieťa,ten zázrak otca 
nás k sebe bez rozdielov volá. 
 
Prišlo k nám Dieťa, náruč otvára 
a lásku nám rozdáva zo svojho srdca. 
Tak nestoj človeče ďaleko od neho 
neboj sa toho dieťaťa. Otvor mu srdce 
pozvi ho dnu,aby si pocítil aj v najťažších 
chvíľach života, 
že On je ten na koho sa môžeš spoľahnúť. 
 
Prežime tieto Vianoce v láske . 
Pretože kde Boh, tam požehnanie 
kde požehnanie, tam pokoj 
kde pokoj, tam šťastie 
kde šťastie, tamtam láska 
kde láska, tam Ježiš. 
 
Prajem Vám všetkým milostiplné a požeh-
nané vianočne sviatky . VF 

Sláva Bohu na výsosti 

Odtiaľ, kde slnko vychádza,k najvzdialenejším 

končinám nech zaznie pieseň Kristovi,  ktorý sa z Pan-

ny zrodil sám. 

Pôvodca sveta blažený, v krehké sa telo oblieka,  aby 

zachránil stvorenie a v tele spasil človeka. 

Panenské lono Márie mení sa v Boží chrám a slovom 

počne Ježiša, Tá, ktorá muža nepozná. 

On nepohrdol jasľami, pokorne leží na sene , o trošku 

mlieka prosí ten, čo živí všetko stvorenie. 

Zástupy v nebi plesajú,spievajú Bohu anjeli, aby pa-

stieri Pastiera a svojho Tvorcu videli. 

Ježišu z Panny zrodený, sláva ti , Bože útechy, Otcovi, 

Duchu svätému nech sa česť vzdáva na veky. 

Čo je štastie 

P 
oznala som v živote veľa štastia 
ľudského.                                                           
Trvalo vždy len okamih,                                                                                              
hneď odvial ho vánok na krídlach 

všednosti.                                                               
Prišiel zas nepokoj, stratený čas hľadania                                        
nového štastia, majúce inú formu poznania.                           
Čo vlastne štastie je?                                               

...... chvíľa zabudnutia, objavenie neznamého,                        
či dosiahnutie vytýčeného cieľa? 

...... zdravie, deti, láskavý muž, či peniaze? 

Štastie, to je miera čistej lásky k Tebe, Bože.               
Veľkosť štastia je túžba chcieť robiť všetko pre 
Teba.              Štastie je každodenný kríž v 
nepoznani a zapierani seba, davať lásku a pomoc 
iným pre Teba 

 

Moc štastia je modlitby most.                                           
Každý okamih života môjho na chválu Teba.                       
Štastie je viera, že Si,                                                            
hoc niekedy nájsť Ťa, Bože,                                                       
v púšti života ľudského trvá dlhé roky,                                   
až potom príde milosť,                                                          
objatie Tvoje plné nehy                                                                      
v podobe nevyčerpateľnej,                                                  
nekonečnej lásky - rozplynúť sa od dobroty.                         
To je to pravé štastie - Tvoje, Bože.                                         
Kto túto milosť aspoň raz v živote od Teba, Bože, 
má, tak potom nikdy, nikdy už iné štastie 
nehľadá. 

St.               
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S 
KM s veľkou radosťou prijalo ponuku spievať cez 

najkrajšie sviatky v roku  a trúflo si nacvičiť 

vianočné koledy. Nebolo to však jednoduché. 

Vedúca SKM, Kristína Ratkovská, musela vybrať 

vhodné vianočné koledy na sv. omše a Jasličkovú 

pobožnosť. Začalo sa nacvičovať už začiatkom októbra. 

Začiatky neboli najľahšie, keďže všetci členovia sú 

študentmi a majú dosť svojich povinností. Navyše Kika 

vybrala niektoré pesničky, ktoré SKM ešte nepoznalo 

a z toho vyplýva, že sa museli učiť nové melódie. Ako sa čas 

krátil a mládežnícky spevokol pomaličky nasledoval, bol 

nútený si zavolať veľkú, odbornú 

posilu, ktorou je pani Mgr. Renáta 

Sliacka . S ňou prišli aj ďalšie posily zo 

susednej dediny sestry Veronika 

a Žofka Cútové  a nový klavirista Pavol 

Sliacky. Od novembra začalo SKM 

intenzívnejšie skúšať, nácviky sa 

zdvojnásobili, namiesto soboty boli už 

tréningy aj  v piatok večer. A tak 

členovia SKM vymenili zábavy 

s priateľmi a posedávanie v bare za 

trápenie svojich hlasiviek v skúšobni 

v Starej škole. A tým by sme chceli 

veľmi pekne poďakovať pani starostke 

Ľubici Jergušovej, že nám umožnila 

skúšať v skúšobni a požičala keyboard 

na sv. omše.  SKM skrášľuje svojím 

spevom celé Vianočné obdobie od 24. decembra od 

polnočnej omše do 26. decembra piesňami ako Pokoj Vám, 

Narodil sa Kristus Pán, Malá hviezda, Búvaj dieťa krásne,... 

Za doladenie vianočnej atmosféry im ďakujeme. 

V minulých rokoch v našej farnosti bola Jasličková 

pobožnosť a Vianočný koncert, tak sa členovia 

mládežníckeho SKM a detského zboru Lupienky zo srdca 

dohodili na spolupráci a spojili dve krásne veci dohromady 

a vznikol program, ktorý určite každého zahreje pri srdci. 

Mládežnícky zbor tento program  dopĺňal piesňami ako 

Pastieri, pastieri hore vstaňte, Čože je to za znamenie, 

Dobrý pastier sa narodil. Keďže noviny Bez názvu sa 

vydávajú 25. decembra, tak SKM  nechce prezradiť úplne 

všetko, čo si pripravilo ešte na tohtoročné  Vianoce.  

Šťastné  a veselé sviatky Vám praje Saský mládežnícky zbor 

SKM . 

A ja Vám vinšujem šicko dobré, co od Pána Boha 

požiadace. Ščesce, zdrave, hojne božské požehnanie, 

žeby Vás Pán Boh tak miloval, jak rosa z neba letí.  
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Príprava detí na Jasličkovú pobožnosť 

 

T 
ohtoročná jasličková pobožnosť bude veľmi 

zaujímavá. Vystupovať budú na nej nielen 

deti, ale aj mládežníci, ktorí obohatia tento 

program o pesničky.  

6. novembra 2011 bola prvá skúška jasličkovej po-

božnosti. Pripravili sme si krátky program, ktorý nám 

pripomenie narodenie Ježiša. Hovorený text sme doplni-

li pesničkami – Svet sníva, Máme vianočný čas, Narodil 

sa Kristus Pán a Pastieri, pastieri. Na prvej skúške sme sa 

učili spievať piesne a potom sme deťom rozdelili úlohy: 

Mária – Erika Valentíková, Jozef – Samko Filipovský, 

Rozprávač 1 – Vaneska Slamková, Rozprávač 2: Emka 

Čambalová a Beátka Šályová, Rozprávač 3 – Simonka 

Valentíková, Anjeli  – Sofia Šályová a Antonka Ďuríková, 

Alžbeta – Anička Parobková, Obyvateľ – Samko Cút, Sta-

cho – Šimon Cút, Fedor – Duško Pálka, Gašpar – Mária 

Cútová, Melichar – Tánička Pavlíková, Baltazár – Alžbetka Pálková. 

Skúšku sme mávali pravidelne každú nedeľu o 14.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Pliešovciach. Sme veľmi radi, že nám pán sta-

rosta vyšiel v ústrety a ochotne nám poskytol tieto priestory na nacvičova-

nie. Tešili sme sa na deti a na prácu s nimi. Deti sú malými semienkami, 

ktoré nám rastú pred očami. Akým smerom budú rásť ..... určite tým, na 

ktorý ich nasmerujeme. Deťom bolo pri nacvičovaní určite veľmi veselo. 

Nie raz nás prekvapili smiechom. Deti sú plné energie a stačí malá chvíľka 

nepozornosti a voľný čas si vedeli hneď zaplniť. Potom veru bolo ťažké 

opäť upútať ich pozornosť a pokračovať v nacvičovaní. Každá nedeľa 

v advente bola venovaná tejto príprave.  Sme radi, že dary, ktoré deti majú 

využívajú na Božiu slávu.   

Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že si nám dodával dostatok síl a energie pre 

prácu s deťmi, ktoré sme sa snažili dôstojne pripraviť na jasličkovú po-

božnosť. Prosíme Ťa, ochraňuj nás, aby naše vynaložené úsilie nevyšlo na 

zmar a nacvičenú pobožnosť sme mohli dotiahnuť až do konca - kde sa 

môžeme všetci tešiť z Tvojho narodenia. Nebeská Matka, sme Ti nesmierne 

vďační, že si stála pri nás. 

Katarína Šályová 

Ako sa pripraviť na koledu? 

V izbe, v ktorej sa budeme modliť, na stole položte 

obrus. Na obrus postavte krížik, sviečky, Bibliu, 

tanierik na tymian (ktorý dostanete od miništranta,  

a ktorý potom môžete sypať na šporák, pec - tymian 

je symbolom našej úprimnej modlitby k Bohu).  

Z dverí zotrite skôr starý nápis 20+G+M+B+11 

Na farskej kolede kňaz, miništranti a rodina sa 

modlia o požehnanie domu, o potrebné milosti pre 

každého člena rodiny a zdravie na každý deň roku.  

Farská koleda 

Sása - 3. januára od 11.00 

Pliešovce - 4. januára od 11.00 

Bzovská Lehôtka - 5. januára od 13.00 

Každý deň navštívime 10 rodín, ktoré sa zapísali na 

lístku, vyloženom v kostole. V prípade väčšieho 

záujmu, s koledou budeme pokračovať od 9. 

januára.  


