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Hlas Huty

Ja som hlas volajúceho na púšti:
“Vyrovnajte
cestu Pánovi.”
(Jn 1, 23)

Katolícky list farnosti Smolnícka Huta

Číslo 10 Ročník 4

Jún 2009

Pokoj a lásku Vám všetkým
zo srdca prajem!
Všetkým, ktorí budú čítať nasledujúce
riadky vyprosujem od Pána pokoj, lásku,
aby sa Vám splnili všetky túžby a želania.
Žehnám Vás: V Mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.
Stačí pozorovať zlo, ktoré nás obklopuje? Všímať si zlo okolo seba je treba,
ale nemôžeme ostať len pri pozorovaní
zlého okolo nás. Od nás sa žiada zlo vykynožiť, aby zavládlo dobro.
Dobre sa to povie, ale ťažšie sa to
potom uskutočňuje.
Vieme, že na nás útočí diabol, "ktorý
ako ručiaci lev obchádza a hľadá, koho
by zožral. Odporujte mu silní vo viere
a Ty, Pane, buď nám milostivý." Diabol
nemá inú robotu, len striehne na nás,
na našu slabú chvíľu, aby nás mohol
dostať do područia. Ľahko sa mu ubránime, keď poďakujeme Pánovi, že nám
pomáha byť vernými Kristovi, čoho dôkazom je diabolské pokušenie. Diabol
nás pokúša, keď sme nie jeho. Keby sme
boli jeho, už by nás nepokúšal.
  Na zlé nás navádza zlý svet. V nás
driemu žiadosti po bohatstve, moci
a sláve. Človek sa neuspokojí ak sa oddá
hromadiť bohatstvo. Bohatý chce ešte
byť bohatším. A keď si trošku nedávame pozor, pre pominuteľné bohatstvo
zabudneme na večnú spásu našej duše.
Vtakom prípade si pomyslime: "Márnosť nad márnosťou a všetko je márnosť, okrem milovania Boha." Na druhý
svet si nevezmeme nič so sebou, iba zlé
skutky, za ktoré budeme súdení a dobré
skutky, za ktoré nás čaká odmena.
  Moc a sláva je ako poľná tráva, ktorá
veľmi rýchlo uschne. Kto má moc a slávu, je ako na výslní, každý ho pozoruje,
objavuje jeho nedostatky a chyby a čím
vyššie stojí, tým hlbšie padne. Tu si pomyslíme: "Kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený."
Usilujme sa o to, aby nás Pán raz povýšil
a prijal k sebe do neba.

Biskup Kojnok sa počas návštevy v Ríme stretol so Svätým Otcom, február 2008
  Veľa zla je vo svete, ale nás to znepokojuje len vtedy, keď sa tým zlom zaoberáme a nemyslíme na dobro, ktorým
nás Boh obšťastňuje. Ak je veľa toho, čo
nás zvádza na hriech, tak je viac toho,
čo nám pomáha vytrvať v dobrom.
Ako vzor máme samého Krista, ktorý
nám sľúbil, že nedopustí na nás toľko
zla, aby nám nedal aj silu zlo premôcť.
Len myslime na to a prosme Krista Pána
o pomoc. Máme tu Pannu Máriu, Božiu
Matku, svätého Jozefa jej ženícha, našich patrónov, ktorých mená sme dostali pri svätom krste, pri birmovaní, nezabudnime ani na anjelov strážnych a v
pokušeniach na zlé nám pomôžu, keď
ich o to budeme prosiť. Nespoliehajme
sa na vlastné sily, lebo tie ľahko zlyhajú,
ale s Božou pomocou vždy zvíťazíme.
  Vo svete je veľa zla a toho, čo nás
na zlo zvádza, ale dobra a tých, ktorí sú
nám ochotní v našich ťažkostiach pomôcť, je oveľa viac. Preto myslime viac
pozitívne ako negatívne, zaoberajme sa

viac dobrom ako zlom a budeme mať
blažený aj tuzemský život.
Modlím sa za Vás, za celú farnosť, na
čele s Vašim duchovným otcom!
Biskup Eduard
“Usiluj sa
plniť službu,
ktorú si dostal
v Pánovi.“
Kol 4,17

Diakonská vysviacka
Tomáš Székely
Smolnícka Huta

19. júna 2009 o 10:00
Katedrála Nanebovzatia
Panny Márie v Rožňave
Prosíme o modllitbu!
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Svätenička
Obyčajne hneď po vstupe do chrámu takmer
automaticky vložíme prsty do sväteničky a
prežehnáme sa. Ide o formálny úkon? Ak
áno, nie je to správne. Aj v mnohých nekresťanských náboženstvách vstupovanie
do chrámu predchádzali očistné obrady: v
Egypte, u Grékov, Rimanov, Inkov... V biblickom a kresťanskom chápaní nám obmytie
či pokropenie svätenou vodou pomáha
hmatateľne si uvedomiť, čo Božia milosť
spôsobuje v našej duši. V Druhej knihe Mojžišovej (30, 18-21) žiada Boh Árona a jeho
synov, že si pred liturgickými úkonmi majú
umyť ruky a nohy, „aby nezomreli”. Biskup
Eusébius vo 4. storočí píše, že Pavol dal
pred vchodom do svojho chrámu postaviť
studňu ako „symbol svätého pokánia”. Ján
Zlatoústy v tom istom období spomína na
tých, čo si „pri vstupe do chrámu umývajú
ruky”. Ako vyplýva z textov posviacky vody,
táto nám má pripomínať krst a chrániť nás
pred útokmi zlého ducha.
Pri úkone prežehnania sa svätenou
vodou by sme mali pamätať hlavne na
dve skutočnosti. Prvou je náš krst. Ním
sme sa stali Božími deťmi, vďaka nemu
je naša duša živo spojená s Bohom. V prvotnej Cirkvi dospelí, ktorí sa ešte len pri-

pravovali na krst, mohli byť prítomní iba
na prvej časti svätej omše. Jedine vďaka
krstu, prvej a základnej sviatosti, môžeme
mať účasť aj na ostatných sviatostiach a
následne na milostiach, ktoré nám prinášajú. Milosť krstu v nás ohrozuje hriech.
Keď sa prežehnávame svätenou vodou
pri vstupe do chrámu, mali by sme prosiť
o očistenie od hriechu a o posvätenie. A
to sa už pripája druhý význam: do chrámu
vstupujeme „v mene Otca i Syna, i Ducha
Svätého”. Pri prežehnávaní, ktorým začíname každú posvätnú i profánnu činnosť,
by sme si mali uvedomiť, že ním vstupujeme do osobitne živého spoločenstva s
Najsvätejšou Trojicou.
Keď spomíname tieto vznešené myšlienky, môže sa v nás ozvať námietka, ako
si ich všetky možno pripomenúť za taký
krátky okamih. Nie je však potrebné ani
možné myslieť vždy na všetky tieto pravdy. Dobré je vždy si živo sprítomniť aspoň
jednu z nich. Keď sa cítime hriešni, možno prevládne myšlienka na potrebu očisty, inokedy zasa vedomie, že chrám, do
ktorého vstupujeme, je posvätné miesto
stretnutia s Bohom, prípadne že doň
vstupujeme v mene Najsvätejšej Trojice.

Podobne ako rady v predchádzajúcich
liturgických okienkach, ani tieto by nám
neboli osožné, keby sme k nim nepripojili
našu snahu postupne si ich osvojiť, aby sa
nám stali akoby novou prirodzenosťou.
Naučiť sa takto prežívať každý úkon svätej omše je dlhodobý program, jeho odmenou je však bohaté duchovné ovocie.
-gm-

Diakonská vysviacka Tomáša Székelyho
Narodený

1.11.1980 v Gelnici

Rodičia

Mikuláš Székely a Ema rod. Mitalčáková

Vzdelanie

2004 –
Katolícka univerzita v Ružomberku, TI
v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule
1999 – 2003
PF UPJŠ Košice, odbor matematika – biológia
1995 – 1999
Gymnázium Gelnica
1987 – 1995
Základná škola Smolník
Náš rodák Tomáš Székely príjme dňa
19. júna 2009 o 10.00 hod. diakonskú
vysviacku, čo je prvý krok ku kňazstvu.
Pri tejto príležitosti sme ho oslovili, aby
nám prezradil niečo o svojom doterajšom živote.

jazyky

anglický – maturitná skúška; výmenný
pobyt v Uddevalle, Švédsko (1998)
nemecký – študijný pobyt na univerzite
v Heidelbergu, Nemecko (2008)
v júli 2009 študijný pobyt na univerzite vo

Viedni, Rakúsko (2009)
taliansky – formačný pobyt v komunite
otcov rogacionistov v Assisi, Taliansko
(2006-2007)
latinský – pasívne
obľúbené predmety: cirkevné právo, liturgika, sväté písmo...

Ministériá

2009, máj – kandidatúra
2008, október – akolytát
2007, október – lektorát

Záľuby		

cestovanie, jazyky, hudba...

Vysviacka
Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou J.E. Mons. Vladimíra Fila, rožňavského biskupa, prijme diakonskú
vysviacku 19. júna 2009 o 10:00 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie
v Rožňave.

v skratke

Hlas Huty

Udialo sa vo farnosti
Prvé sväté prijímanie

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti
Smolnícka Huta sa konalo v kostole Nanebovzatia Panny Márie 24. mája 2009
o 10. 30 hod. Viktorka, Francko a Peťko,
po prvýkrát prijali do svojho srdca Pána
Ježiša. Prajeme im, aby ich životné cesty žehnal vždy Pán Ježiš.

čovala pracovnou časťou a po obede sa
všetci kňazi rozišli každý do svojej farností, plní nového elánu a duchovného
povzbudenia.

Požehnanie tabule

Rekolekcie

Dňa 27. 5. 2009 sa vo farnosti Smolnícka
Huta konali po viac ako 50-tich rokoch
kňazské rekolekcie dvoch dekanátov:
Horehronského a Spišského dekanátu.
Na rekolekciách sa zúčastnil generálny
vikár Mons. Rastislav Suchý, nakoľko
diecézny biskup Mons. Vladimír Filo z
dôvodu odcestovania do zahraničia
nemohol byť prítomný. Rekolekcie sa
začali svätou omšou o 10.00 hod. a po
nej sa konala adorácia za kňazské povolania. Na čele so svojimi dekanmi sa
rekolekcie zúčastnili všetci kňazi spomínaných dekanátov. Rekolekcia pokra-

Na sviatok Sv. Jozefa, robotníka, teda
1. mája sa v kaplnke, ktorá je zasvätená
práve spomínanému svätcovi, konala
odpustová slávnosť baníkov. Po svätej
omši o 12. 00 hod. sa v Smolníku konalo
požehnanie pamätnej baníckej tabule,
ktorú požehnal vdp. Miloš Gazdík.
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Oprava kostola
Prosíme veriacich našej farnosti a ľudí
dobrej vôle o pomoc. Po Veľkej noci
sme začali s kompletnou opravou
farského kostola. Natiera sa veža, odvodňuje sa celý kostol, maľujú sa všetky steny kostola a robia sa chodníky.
Celkový počet metrov štvorcových je
cca 1350 – cena za 1 m2 je 4,- Eur (120
SK). Svoju pomoc vyjadríte zakúpením
m2 podľa svojho zváženia a možností.
Svoje milodary môžete odovzdať na
FÚ alebo pani Kovaličovej. Pripravuje
sa mramorová tabuľa, kde budú napísané mená darcov alebo len iniciály,
a ktorá bude uložená v kostole pre budúce pokolenia.
Svojemilodarymôžeteposielaťajna
náš farksý účet: Rímskokatolícka cirkev,
číslo účtu: 000000 - 0020291183/6500,
Poštová banka, a.s., Prievozská ul. 2/B,
821 09 Bratislava. Pre zahraničie: IBAN:
SK2865000000000020291183,
BIC:
POBNSKBA. Za vaše milodary vopred
ďakujeme. „A tvoj Otec ťa odmení, lebo
on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6, 4b)

Dobrý Pastier

Na nedeľu Dobrého Pastiera, pán farár a niekoľko miništrantov navštívili
kňazský seminár v Spišskej Kapitule.
Miništranti ochutnali výborný guľáš
od sestričiek a živo sa zaujímali o život
v seminári. Naša návšteva sa nezaobišla
bez návštevy nášho bohoslovca Tomáša Székelyho, ktorý nás všetkých milo
privítal a pohostil.

Sviatosť birmovania

V našej farnosti je plánovaná sviatosť birmovania. Prihlásiť sa môžu
všetci tí, ktorí spĺňajú požadované
podmienky, ktoré už boli oznámené. S prípravou sa začne v septembri
2009.

Dôchodcovia zo Spišského domova dôchodcov na púti pri Pátrovi Piovi
Dňa 19. mája 2009, navštívili našu farnosť
Smolnícku Hutu pútnici a ctitelia pátra
Pia. 65 ľudí z domova dôchodcov zo Spišskej Novej Vsi (obyvatelia a zamestnanci
domova), si prišli uctiť relikviu pátra Pia.
Celú púť organizovala pani riaditeľka domova dôchodcov v SNV Mgr. Bartošová.
Púť sa začala pobožnosťou k pátrovi Piovi a o 10.30 hod. nasledovala sv. omša,
ktorú celebroval miestny vdp. farár. Po
skončení sv. omše, sa pútnici ako aj zamestnanci presunuli do miestneho kultúrneho domu, kde ich čakalo od našich
kuchárok malé občerstvenie a výborný
guláš. O zábavu sa postaral ich vlastný
"dôchodcovský zbor" a to svojím pripraveným kultúrnym programom v podobe
ľudových rozprávaní a piesní. Dôchodcovia ako aj zamestnanci odchádzali povzbudení a naradostení s prísľubom, že sa
ešte k pátrovi Piovi vrátia.
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Vigíla Zoslania
Ducha Svätého
Dňa 30. mája 2009 o 19.00 hod.
sa v našom farskom kostole konala slávnosť z vigílie Zoslania Ducha
Svätého. Čítania boli vo viacerých
jazykoch a to v maďarčine, nemčine,
taliančine a mantáčtine, ktorá predstavuje nárečie akým hovorí väčšina
veriacich našej farnosti. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili
a pripravili túto milú slávnosť.

Hlas Huty

rôzne

JARNÉ LIEČIVÉ
RASTLINY
Presvedčenie, že užívanie liečivých bylín je oproti farmaceuticky vyrobeným medikamentom úplne bez rizika, je mylné. Bylinné liečivá sa musia používať cielene, napr. podbeľ liečivý, žihľava dvojdomá. Každá bylina obsahuje rozmanité účinné látky, spoločne nahromadené v jednej rastline.

Úmysly apoštolátu
modlitby
Všeobecný: Aby sa medzinárodná
pomoc osobitne zamerala na odstránenie zahraničných dlhov.
Misijný: Aby jednotlivé cirkvi, pôsobiace v oblastiach poznačených
násilím, podporovala láska a blízkosť
všetkých katolíkov sveta.
Úmysel KBS: Aby sme si pri spytovaní svedomia stále pripomínali život,
prácu a odhodlanosť svätého Pavla žiť
s Kristom a pre Krista.

Farská matrika
Sviatosť manželstva prijali:
6. júna 2009
Mgr. Juraj Pavlov a Jana Čechová
Pán si z našich radov povolal:
+ Ján Panaško
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PODBEĽ LIEČIVÝ

HUFLATTICH je trváca rastlina. Rastie na
tienistých i svetlých miestach, na rúbaniskách, lúkach. Donedávna bol podbeľ
obľúbeným prostriedkom na choroby
dýchacích ciest. Zistilo sa ale, že obsahuje škodlivé pyrolizidínové alkaloidy, ktoré
pôsobia toxicky na pečeň, a preto sa na
liečebné použitie neodporúča.

vy – čistenie obličiek. Zlepšuje základnú
látkovú výmenu. Je prospešná pri hnačke, nadúvaní, vredoch a parazitoch. Má
veľmi dobrý účinok pri cukrovke, znižuje
hladinu cukru v krvi. Veľký význam sa žihľave pripisuje aj pri liečení reumy (svalový
a kĺbový reumatizmus) a artritíde (zápal
zhybov bakteriálneho pôvodu). Odvar zo
žihľavy zlepšuje činnosť srdcového svalu.
-es-

ŽIHĽAVA DVOJDOMÁ

Teda, nakoľko má podbeľ škodlivé účinky,
o to veľmi výživné jarné tonikum je ŽIHĽAVA DVOJDOMÁ – GROSSE BRENNESSEL.
Je rozšírená takmer po celom svete. Žihľava je vysoko výživná, bohatá na vitamíny
A a C, minerály, najmä na draslík, železo
a oxid kremičitý. Koreň rastliny obsahuje
aj vápnik. Samotná rastlina sa veľmi cení
pre svoje prečisťujúce vlastnosti. Povzbudzovaním pečene a obličiek žihľava pomáha čistiť telo od toxínov a odpadov. Pomáha pri rôznych kožných problémoch,
ale aj proti nadmernému masteniu vlasov
a proti lupinám. Pripisujú sa jej aj antialergické účinky, preto sa niekedy používa pri
liečbe sennej nádchy a astmy. Poznáme
aj diuretické (močopudné) účinky žihľa-

Odvar zo žihľavy

Príprava: 2 polievkové lyžice drogy
zalejeme 0,5 l vriacej vody. Varíme 3
minúty, necháme vyluhovať 8 minút
a precedíme, pijeme 3-krát denne
šálku, najlepšie medzi 15.00hod.
a 19.00 hod po dobu 14 dní.

