
Zápis zo zasadania  

Farskej pastoračnej rady rím-kat. farnosti Sása 

zo dňa 28. februára 2015 - farský úrad 18.00 h 
 

Zúčastnení:  

Th.Lic. Adam Cyryl Gierasimczuk  (predseda) 

 

Peter Frnka (podpredseda) 

Juraj Paľov 

Veronika Cútová 

Alžbeta Kučerová 

Roman Popper 

Ján Púpala 

Oľga Tomašovičová 

 

Marta Ferjancová 

Norbert Matejka 

Zuzana Bartková  

Renáta Sliacka  

Katarína Šályová 

 

Ospravedlnení:  

Ľudmila Pohorelcová  

Mária Pavlíková 

 

Za farskú ekonomickú radu sa zúčastnili: 

Vladimír Brodniansky 

Lívia Kmeťová 

Marián Kuzma 

Anna Fusková 

 

PROGRAM 

 

Zasadanie farskej rady modlitbou otvoril pán farár. 

 

1. 30 minút pre farníkov 

Počas prvej polhodiny zasadania mali možnosť farníci predniesť svoje pripomienky, návrhy 

a žiadosti jednotlivým členom FPR alebo celej FPR. Počas tohto zasadania nevyužil túto 

možnosť žiaden farník. 

 

2. Diskusia k otázkam farskej ekonomickej rady(FER) 

V úvode zasadania členovia FPR a FER riešili spoločné otázky týkajúce sa financií farnosti 

uvedené v zápise FER. 

 

3. Oznámenie predsedov komisií FPR  

Komisie FPR si počas svojich stretnutí v od prvého zasadania FPR zvolili svojich predsedov: 

Organizačná komisia 
Členovia: Norbert Matejka, Marta Ferjancová, Ján Púpala, Oľga Tomašovičová 

Predseda: Peter Frnka 

 

Evanjelizačno-katechetická komisia  
Členovia: Veronika, Cútová. Mária Pavlíková, Alžbeta Kučerová,  

Predseda: Katarína Šályová 

 

Liturgická komisia  
Členovia: Zuzana Bartková, Renáta Sliacka, Roman Popper 

Predseda: Juraj Paľov 

 

4. Naplánovania farských aktivít na prvý polrok 2015 

 

MAREC: 



 

 

Krížové cesty v Sáse budú zvyčajne v piatok o 19.00, predtým o 18:30 sv. omša: 

 6. 3.  – Ženy 

 13.3 – Muži 

 20.3. – eRko 

 27.3. - Deti(spevokol) 

Krížové cesty v Pliešovciach budú zvyčajne v utorok o 17:00 a následne o 19:00 sv. omša. 

Krížová cesty v Bzovskej Lehôtke budú zvyčajne v stredu o 17:00, predtým o 16:30 sv. omša. 

 

8. 3.   Otvorme spolu bibliu – podujatie pre deti a ich rodičov zamerané na čítanie sv. písma 

 o 16:00 na fare. (Mária Pavlíková) 

 

22. 3. Biela stužka – v kostoloch sa budú po sv. omšiach rozdávať biele stužky v rámci 

kampane zameranej na rozširovanie úcty k ľudskému životu od prirodzeného počatia 

až po prirodzenú smrť. Tieto stužky sa nosia v nasledujúcom týždni na oblečení pri 

príležitosti Dňa počatého dieťaťa – 25. marec 

 

APRÍL: 

 

2. 4.  Zelený štvrtok  

Potravinová zbierka na seminár. 

 

Po sv. omši na pamiatku Pánovej večere nasleduje (asi 19.15) krížová cesta pre celú 

farnosť na Dobrú Nivu, kde krížovú cestu ukončíme s domácimi farníkmi. Rozjímania 

nad zastaveniami pripravujú členovia FPR. Možnou alternatívou je krížová cesta po 

uliciach Sásy. 

 

12. 4. Odpust Božieho Milosrdenstva v Pliešovciach o 11:00. Procesia farníkov na odpust od 

kostola v Sáse o 10:15. Občerstvenie pri kostole a ostatnú organizáciu zabezpečí 

Norbert Matejka. Z farského plesu 2015 a príspevku sponzora na toto podujatie ostala 

suma 266€. 

 Pre farníkov, ktorý sa odpustu nemôžu zúčastniť sv. omša v Sáse v sobotu 11.4. 

o 18:00 s nedeľnou platnosťou. 

 

MÁJ: 

3. 5. Prvé sväté prijímanie detí z farnosti v Kostole v Pliešovciach 

 

9. 5. Misijná púť detí do Rajeckej Lesnej – eRko, Dobrá novina 

 

24.5. Deň rodiny na fare v Sáse, zodp. P. Frnka 

 

2. 5. – 30. 5. „Poďme do kina za Máriou“– premietanie filmov o Panne Márií vždy v sobotu  

            o 19.00 v OcÚ Pliešovce - zodp. R. Popper 

 

25.5 – 30.5.  VTZS – Vypni telku, zapni seba – voľnočasové aktivity pre deti počas celého       

            týždňa – pripraví eRko 

 

JÚN: 

4. 6.  Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Vo štvrtok alebo nasledujúcu 

nedeľu(podľa počasia) eucharistická procesia cez obec Sása. 

 1. oltárik – pri kostole – farnici zo Bzovskej Lehôtky 



 

 

 2. oltárik – na križovatke ulíc Slobody a Turecká – farníci bývajúci v blízkosti 

 3. oltárik – Školská ulica – farníci bývajúci v okolí 

 4. oltárik s ukončením procesie – križovatka ulíc Lesnícka a Rajská – farníci 

z Pliešoviec 

 

20. 6.  Farská tanečná zábava – Juniáles  - KD Pliešovce, zodp. Anna Paľovová 

 

26. 6.  Zasadanie FPR, fara Sása, 18:00 

 

JÚL: 

 

4. 7.  Farská opekačka – pripraví organizačná komisia 

 

AUGUST:  

 

2. 8 – 8. 8.    Farský letný tábor – eRko v Banskej Belej 

 

 SEPTEMBER  

 

4. 9 – 6.9. Farská púť do Poľska 

 

15. 9. Odpust Sedembolestnej Panny Márie Bzovská Lehôtka 

 

 

 

5. Diskusia o rôznych témach života vo farnosti 

Pán farár otvoril diskusiu o pastoračných výzvach vo farnosti, ktorej záverom je, že aktivity 

vo farnosti budeme v nasledujúcom období organizovať s prioritným zameraním na 

pastoráciu detí a mládeže.  

Medzi prvé kroky patrí obnova detského spevokolu, aktivizovanie birmovancov do života vo 

farnosti a lepšie využívanie farskej spoločenskej mestnosti. 

 

6. Rôzne  
 

a. Zbierka na okná v Pliešovciach je ukončená, o výsledku budú farníci informovaný 

v oznamoch. 

 

b. Pán farár navrhol umiestnenie informačných násteniek pre farské oznamy a pozvánky na 

podujatia pred kostolmi v Sáse a Pliešovciach. Priebežne bdueme hľadať najvhodnejšie 

riešenie 

 

c. P. Brodniansky navrhuje doplnenie osvetlenia v kosole v Pliešovciach (na chóre) 

a vybudovanie úložného priestoru na chóre v kostole v Sáse pre potreby zboru. 

 Osvetlenie môže byť doplnené, p. Brodniansky nájde vhodné reflektory. 

 Úložný priestor v Sáse sa bude riešiť zhotovením skrinky/police –zabezpečí p. 

Brodniansky z vlastných zdrojov. 

d. Toaleta pri kostole v Sáse bude i naďalej riešená ako doteraz – formou drevenej latríny 

e. Roman Popper pripraví priebežbe aktivitu pre miništrantov a ich otcov – spoločné 

premietanie filmu na fare 



 

 

f. V Septembri zvážime pešiu púť farnosti do Banskej Štiavnice(14. 9. –Sviatok Povýšenie 

Svätého Kríža)  - zodp. p. Fusková, tiež priebežne zvážime zapojenie sa farnosti do 

júlovej pešej púte farnosti Krupina na Staré Hory – podľa ich možností 

g. p. Matejka vykoná kontrolu vlastníctva pozemkov Farnosti Sása 

h. Vrámci ďalších prác na fare budeme riešiť – Výmenu zvyšných radiátorov, montáž 

automatickej brány, rekonštrukciu kúpeľne vo farskom byte, ktorá je v nevyhovujúcom 

stave a úpravu časti farského dvora štrkom. 

 

 

 

 

 

Zapísal : 

 

Juraj Paľov 

 

 


