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Hlas Huty

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

Katolícky list farnosti Smolnícka Huta

Číslo 11 Ročník 4

Júl/August 2009

Svedomie
Často počujeme, že „každý má svoje svedomie“. „Mne svedomie nič nevyčíta“, ale
tiež „ to je človek bez svedomia“, ale počul som už aj to, že „moje svedomie je
kruhový objazd“ – teda nemám žiadne
výčitky. A tak sa pýtam, nepodobá sa to
nihilizmu? (nihilizmus – vedenie k ničote). Zdá sa mi , že mnoho ľudí sa nevie
zmieriť s dvoma skutočnosťami. Z jednej
strany sa máme riadiť svedomím. Podľa
neho nás bude Boh súdiť. Z druhej strany – morálne zásady sú nemenné, objektívne a teda nezávisle od toho, čo niekto
považuje za dobré a zlé. Naozaj neviem,
či mám povinnosť a dokonca právo naprávať názory niekoho, napríklad keď sa
hovorí o práve na opätovné manželstvo,
o výnimkách na ochranu života nenarodených, keď niekto uvažuje, že má právo
neplatiť dane, klamať v istých situáciách,
nezaujímať sa úplne o nič... Neviem, a to
ma trápi. Každý človek vo svojom srdci
objavuje hlas, ktorý mu hovorí čo je dobré
a čo zlé a volá ku konaniu dobra a k vyhýbaniu sa zlu. Je to svedomie, svätostánok,
v ktorom sa človek stretáva s Bohom.
Svedomie však nevytvára morálne
zásady, ale ich vzťahuje na konkrétne
činy. Svedomie je ohrozené znetvorením, dokonca deformáciou, preto ho treba neustále formovať. Svedomie môže
byť pokrivené zákonom, ktorý dokonca
ospravedlňuje zlo, módou, zlým príkladom okolia, vlastnými často sa opakujúcimi hriechmi. Môže sa stať, že svedomie
určitého človeka nie je bez chýb, ale on
si to neuvedomuje. A príčina? Tá je často v tom, že tento človek nedbá o formovanie svedomia. Formoval si ho buď
zlou výchovou od svojich rodičov, školy,
okolia, priateľov. Svedomie formujeme
čítaním Svätého písma, modlitbou, spoveďou, poslušnosťou voči Učiteľskému
úradu Cirkvi, spolupatričnosťou k cirkevným spoločenstvám, ale aj samotnou farnosťou.
Chcel som písať úplne iný článok,
ale opäť sa pýtam. Čo chýba nielen
Smolníckej Hute, ale v celom okolí
a možno aj na celom Slovensku? Nie

je chyba v tom, že je zle vyformované
svedomie spoločnosti, ale v jednotlivcoch každého z nás, teda mňa, teba...
Skúsme sa zamyslieť nad tým, čo budeme robiť so svojím svedomím, pretože
svedomie je zrkadlom našej duše, nášho
srdca, nášho života. Egoizmus, uzatvorenie sa, neochota, samoľúbosť, to sú
plody pýchy a tá svedomie nemá a nemiluje.
Je doba prázdnin, budeme oveľa viac
času tráviť voľným časom, a to dovolenkami, brigádami, ale mnohí sa budú aj
naďalej len nudiť. Aj keď sú prázdniny,
ale prázdniny v duchovnom živote nejestvujú, a tak počúvajme naše svedomie, čo nám hovorí, čo nám káže. V nedeľu a v prikázaný sviatok prichádzať
na svätú omšu, pokúsiť sa konať dobré
skutky, pomáhať svojim blížnym a samozrejme k tomu patrí aj zábava a oddych, ale tiež podľa svedomia. Svedomie

je darom od Boha. Nezneužívajme tento
dar, ale počúvajme ho.
Skús cez prázdniny alebo počas dovolenky predniesť Bohu aj túto modlitbu za
dar svedomia:
Bože, ktorý prenikáš srdcia a rozum,
osvecuješ svedomie Duchom Svätým
a túžiš potom, aby bolo čisté, ukazujúce
pravdu, formuj, posilňuj a očisťuj moje
svedomie. Nedovoľ, aby som si bral vzor
z tohto sveta, ale mi pomáhaj aby som
spoznával tvoju vôľu. A tak volám so
žalmistom „očisti ma od chýb, ktoré si
neuvedomujem.“ (Ž 9, 13) Prosím, daj mi
pokoru a odvahu, aby som vedel pomôcť
blížnym, zvlášť príbuzným a priateľom,
pri formovaní svedomia podľa tvojej vôle.
Mária, nech tvoje nepoškvrnené srdce
učiní naše srdcia čisté, citlivé, pokorne
hľadajúce, chválu Boha a duchovné dobro ľudí.
Jozef Spišák

strana 2

Miništrovanie dievčat
Keď sme v zahraničí prítomní na svätej
omši, často vidíme, že okrem chlapcov miništrujú aj dievčatá. Možno sa vtedy pýtame: Ako je to možné? Veď za dlhú históriu
Katolíckej cirkvi miništrovali len chlapci. A
potom – prečo aj na Slovensku neminištrujú dievčatá? Na uvedenú otázku by sa
dalo asi veľa diskutovať.
Je pravdou, že tradícia Katolíckej cirkvi
zverovala túto službu jedine chlapcom.
Otázka miništrovania dievčat sa dostala
do popredia po Druhom vatikánskom
koncile. A tak, počas uplynulých štyridsiatich rokov prešla táto otázka dosť veľkým
vývojom. Od úplného zákazu sa prechádzalo k postupnému uvoľňovaniu, až nakoniec sa miništrovanie dievčat povolilo.
Treba si však uvedomiť, že toto povolenie
nie je automatické, ako o tom budeme
hovoriť ďalej.
Skúsme si teraz urobiť stručný historický prehľad otázky miništrovania dievčat,
aby sme si trochu rozšírili obzor na túto
tému.
Začal by som obdobím po Druhom
vatikánskom koncile. Už v roku 1970 vyšla
inštrukcia Liturgicae instaurationes, ktorá
v bode 7 hovorí, že ženy sú vylúčené z posluhovania kňazovi pri oltári.
Toto nariadenie sa v miernejšej forme
dostalo aj do vydania nového Rímskeho
misála Pavla VI. (bod 75): ženám možno
zveriť služby, ktoré sa konajú mimo presbytéria, ak to uzná za vhodné správca
kostola. Čiže misál neodpovedá presne
na otázku ohľadom miništrovania dievčat, ale z uvedenej smernice sa dá ľahko
vyrozumieť, že ženám miesto pri oltári
nepatrí.
V roku 1980 vyšla inštrukcia Inaestimabile donum, ktorá v bode 18 spresňuje
smernicu misála a jasne hovorí, že ženy
nesmú vykonávať úlohu posluhujúceho
pri oltári.
O tri roky na to (1983) bol vydaný Kódex kánonického práva, ktorého vydanie bolo dlho očakávané. Kánon 230 § 2
hovorí o tom, že na základe dočasného
poverenia môžu laici pri liturgických úkonoch plniť úlohu lektora; takisto všetci
laici môžu vykonávať úlohu komentátora,
speváka a iné úlohy podľa normy práva.
Keďže nebolo jasné, či bola týmto kánonom myslená aj miništrantská služba
dievčat, Pápežská rada pre výklad cirkevných zákonov odpovedala 30. júna 1992
na uvedenú otázku kladne, čím nepriamo
potvrdila, že dievčatá môžu miništrovať.
Avšak očakávalo sa ešte vyjadrenie prí-
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Odpustová slávnosť
16. augusta 2009
Odpustová slávnosť Nanebovzatie
Panny Márie bude v našej farnosti v nedeľu dňa 16. augusta 2009
o 10.30 hod. Slávnostným kazateľom
bude Mgr. Patrik Solár, kaplán z Liptovského Mikuláša.

Diakonská vysviacka

slušnej kongregácie.
15. marca 1994 vydala Kongregácia pre
Boží kult a disciplínu sviatostí inštrukciu, v
ktorej sa konštatuje, že je v kompetencii
každého diecézneho biskupa upraviť, po
vypočutí mienky konferencie biskupov,
oltárnu službu vo vlastnej diecéze, pričom
sa v inštrukcii uvádza rozhodnutie niektorých biskupov, ktorí službu žien pri oltári
povolili. Súčasne však bola pripomenutá
dôstojnosť miništrantskej služby s ohľadom na zachovanie jasnej tradície, čo sa
týka úlohy chlapcov pri oltári.
27. júla 2001 Posvätná kongregácia
pre Boží kult a disciplínu sviatostí vydala
ďalšie vysvetlenie ohľadom otázky miništrovania dievčat, v ktorom sa uvádza,
že iba diecézny biskup môže rozhodnúť,
či povolí, aby v jeho diecéze miništrovali
dievčatá. Tiež sa v tomto vysvetlení zdôrazňuje, že žiadny kňaz nie je povinný mať
pri oltári dievčatá, dokonca ani v diecézach, kde ich biskup povolil.
Z uvedených smerníc sme mohli vidieť
veľmi pekný vývoj ohľadom miništrantskej
služby dievčat, od úplného zákazu až k
úplnému povoleniu. Čiže jednou vetou by
sa dalo povedať, že v tejto otázke je vždy
rozhodujúce slovo diecézneho biskupa,
prípadne celej biskupskej konferencie.
Oni však majú mať na zreteli zachovanie
tradície a rôzne iné dôvody, ktoré vedú či
nevedú k tomu, aby sa na ich území povolilo miništrovanie dievčat.
Na záver sa môžeme opýtať: Ak teda
dievčatá môžu miništrovať, prečo na Slovensku neminištrujú? Táto otázka dostala
jasnú odpoveď už 26. septembra 1994,
keď Konferencia biskupov Slovenska na
svojom zasadaní rozhodla, že na Slovensku dievčatá miništrovať nemôžu. Preto
sa treba riadiť touto normou, ktorá je na
Slovensku stále platná.
Ján Dubina

Bohoslovec Tomáš Szekély vkladaním
rúk a konsekračnou modlitbou Mons.
Vladimíra Fila, rožňavského diecézneho biskupa, prijal diakonskú vysviacku dňa 19.júna 2009 o 10:00 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v
Rožňave ako jediný diakon za celú Rožňavskú diecézu. Otec biskup Vladimír
okrem iného vo svojej homílii povedal,
že stať sa diakonom neznamená, že
hľa všetci ja som pán a všetci mi slúžte, ale stávaš sa klerikom v službe,
aby si slúžil, aby Srdce Krista si prijal do svojho, lebo On je najväčší
služobník, teda vzor máš ty milovaný synu, ale ten vzor platí pre nás
všetkých, teda prijať Najsvätejšie
Srdce Ježišovo do svojho života. O
15:30 hod. sa vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej
Hute konala slávnostná svätá omša,
kde nový diakon predniesol svoju prvú
homíliu.

Evanjelizačná hodina
Evanjelizačná hodina s naším mládežníckym chórom sa konala v piatok, 10. júla 2009 v rím. Kat. kostole
Nanebovzatia Panny Márie.

Pri Pátrovi Piovi
Farnosť Obišovce - Kysak
Dňa 13.5.2009, navštívili našu farnosť
Smolnícku Hutu detskí pútnici spolu
so svojím pánom farárom z Obišoviec,ktorí si prišli uctiť relikviu Pátra
Pia.Púť sa začala o 10:00 hodine prednáškou o živote Pátra Pia, ktorú viedol
miestny vdp. pán farár. Po skončení
odchádzali deti povzbudené a ďalej
pokračovali v svojej púti do susednej
farnosti Smolník.

v skratke

Udialo sa vo farnosti
kostolíka. Pán Boh nám doprial aj slniečka a tak sa pracovalo oveľa ľahšie. Každá
dobre vykonaná práca si zaslúži odmenu, a tak si všetci mohli pochutnať na
výbornom guláši od tetušiek kuchárok.
Z príjemným pocitom z dobre vykonanej
práce sa potom všetci pobrali domov.

Modlitbové stretnutie
Brigáda pri kostole

Dňa 11.7. 2009 sa konala brigáda pri našom farskom kostole. Zúčastnilo sa jej
niekoľko mladých ale aj starších veriacich
a všetci spoločne upravovali okolie nášho
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Dňa 17.5.2009, o 17:00 hod. sa stretli
v kostole starší na tzv.,,modlitbovom
stretnutí“,kde spolu s pánom farárom
namiesto tradičného programu pozerali
film o Pátrovi Piovi.Po požehnaní sa všetci
rozišli do svojich domovov.

Púť do Sv. Zeme
v dňoch od 6. do 13.
októbra 2009
Rímskokatolícky farský úrad Smolnícka Huta v spojení s cestovnou kanceláriou Avertour organizuje púť do
Sv. Zeme v dňoch od 6. - 13. októbra 2009. Sprievodcom je vdp. THDr.
Martin Mojžiš.
Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke farnosti (www.rkcsmolnickahuta.sk).
Prihlásiť sa môžete osobne na
farskom úrade do 15. augusta 2009.
Počet pútnikov je limitovaný, max. 20
pútnikov. Cena zájazdu je 390 EUR.

Detský kútik
Osemsmerovka

LABAN, OTONIEL, ELIÁŠ, JUDIT, KAIN, TAMAR, SAMSON, URIÁŠ, LÓT, JEREMIÁŠ, MARTA, SEM, LIA, ÁBEL,
NOE, SAMUEL, LÉVI, ŠTEFAN, IZÁK, PAVOL, MÁRIA,
SET, EVA, REBEKA, SÁRA, BÓZ

Tajnička
1. Meno apoštola, ktorému Ježiš uzdravil svokru (Mt 8, 14-15)
2. Hovorca Mojžiša (Ex4,14-16)
3. Prorok, ktorý vyčítal kráľovi Dávidovi jeho hriech na Uriášovi (2Sam 12,1)
4. Manžel Šaulovej dcéry Michol (1Sam 18,27)
5. Pôvodné meno Abraháma (Gn 17,5)
6. Meno muža, ktorého Ježiš vzkriesil po 4 dňoch v hrobe (Jn11,38-44)
7. Meno apoštola, ktorý na istý čas stratil zrak (Sk9, 8-9)
8. Obeť prvej vraždy v dejinách ľudstva (Gn4,8)
9. Ktorý prorok mal videnie o Ninive (Nah 1,1-7)
10. Meno kráľovnej, ktorá odmietla Asuerovo (Xerxesovo) predvolanie
11. Starý a Nový...
12. Izmaelova matka
13. Jakubov svokor
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Farský výlet
mládeže do Ždiaru

V dňoch 5.-8.7. zorganizoval RKFÚ
Smolnícka Huta s pomocou sponzorov a dobrodincov výlet do Ždiaru –
Belianskych Tatier. Na výlet sa prihlásilo mnoho detí aj mládeže nielen zo
Smolníckej Huty ale aj z Margecian.
Spolu sa tak stretlo 33 mladých ľudí
a dvaja kňazi, ktorí boli ešte v prvý
deň rozdelení na dva tábory. Postupne sa však všetci zblížili a vznikali
nové kamarátstva. Štvordňový výlet
bol plný hier, zábavy, jedla a turistiky. Nechýbali samozrejme ani sväté
omše v miestnom kostole. Spolu sme
navštívili Popradské Aqua-City, kde sa
všetci do sýtosti vyšantili na tobogánoch. Obhliadka Belianskej jaskyne sa
tiež všetkým páčila a po nej sa väčšina
vybrala na dlhšiu prechádzku. O dobré jedlo a nasýtenie hladných krkov
sa starali Janka, Danka a Marek, ktorý
v posledný deň navaril výborný guláš,
na ktorý sme museli ale poriadne dlho
čakať, ale oplatilo sa. Ešte pred odchodom domov si zahrala Huta proti Margecanom rozlúčkový volejbal. Všetci
sme povzbudzovali svoje družstvo
a Huta nakoniec vyhrala. Každému sa
domov odchádzalo ťažko, ale veríme,
že na budúci rok sa opäť spolu stretneme na nejakom spoločnom výlete. Za všetko a všetkým ďakujú deti
a mládež zo Smolníckej Huty a Margecian.
-pp-
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Plody lesa
Je čas leta, čas prázdnin a s tým aj veľmi
úzko súvisí zber lesných plodov.

vých lyžíc suchých plodov v 1l vody. Variť
15 minút, pije sa 30 minút pred jedlom.

ČUČORIEDKA OBYČAJNÁ –
HEIDELBEERE

JAHODA OBYČAJNÁ –
WALD-ERDBEERE

Vyskytuje sa v ihličnatých lesoch, na
holiach. Hlavným zdrojom zberu je list
a plod čučoriedky. Listy sa zbierajú v čase
kvitnutia – máj až jún. Zrelé plody zbierame v júli až septembri. Obsahové látky
drog sú veľmi pestré. V listoch sa nachádzajú najmä triesloviny
(zvyšujú odolnosť kapilárnych stien a zmenšujú ich zvýšenú priepustnosť), vitamín C, karotén
(provitamín A), éterické
oleje a iné. Listy sa pre
obsah trieslovín užívajú
pri hnačkách, krvavých
hemoroidoch. Plody obsahujú tiež triesloviny,
vitamín C, karotén, vitamín B a iné. Patria medzi
najzdravšie druhy ovocia
na svete. Farbivá plodov
slúžia na výrobu prípravkov pre ostrosť zraku.
Podobne sa plody používajú aj pri liečení cukrovky. Celkove droga účinkuje na
zlepšenie trávenia. Pomáha pri rozpúšťaní
kameňov žlčníka a obličiek. Pri cukrovke
môžeme použiť odvar z troch polievko-

Jahody sa zbierali už v
antike ako lesné ovocie a
používali sa aj na liečebné účely. Čerstvé lesné
jahody sa odporúčajú
jesť na “čistenie krvi” a
pri chorobách pečene.
Čerstvý plod obsahuje
triesloviny,
sacharidy,
vitamín B, vitamín C, karotén, soli fosforu, mikroprvky železa, medi, chrómu a mangán.
Droga rozširuje cievy
a znižuje krvný tlak. Spomaľuje rytmus a zväčšuje
amplitúdu srdcových úderov. Plody slúžia
ako liečebný prostriedok pri ateroskleróze, hystérii, žalúdočných a dvanástnikových vredoch, dne a artritíde.
Droga sa používa ako odvar: 2 polievkové lyžice nadrobno porezaných listov

zaliať s 500 ml vriacej vody. Varíme 3 minúty a vyluhovať 15-20 minút. Piť 3x denne 100ml 15 minút pred jedlom. Odvar
pijeme aj preventívne.
-es-

Vydáva Rímskokatolícky farský úrad Smolnícka Huta pre vnútornú potrebu farnosti.
Redaktor: Petra Pohlyová. Sadzba a grafická úprava: Ing. Peter Hamrák. Jazyková spo‑
lupráca: Petra Pohlyova. Odborný konzultant: CSILic. Jozef Spišák. Imprimatur: Mons.
Eduard Kojnok, rožňavský diecézny biskup. Náklad 300 kusov. Adresa redakcie Rím.
kat. farský úrad, Smolnicka Huta 84, 055 65 Smolnícka Huta. Nepredajné. E‑ma‑
il: jozefspisak@gmail.com. Právo upravovať príspevky vyhradené. Rukopisy nevracia‑
me.

