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Hlas Huty

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

Katolícky list farnosti Smolnícka Huta

Číslo 12 Ročník 4

September 2009

Rozhovor s veľvyslancom pri
Svätej stolici Jozefom Draveckým
1.) Tento mesiac (september) budú presne dva roky, čo ste Svätému otcovi pápežovi Benediktovi XVI. odovzdali poverovacie listiny a stali ste sa veľvyslancom
Slovenska pri Svätej stolici. Ako hodnotíte tieto dva roky? Čo vám dali?
Boli to roky náročnej, ale zaujímavej
a peknej práce. Zastupovať Slovenskú republiku v hociktorej krajine je zodpovedné a vyžaduje si celého človeka. Svätá stolica má z tohto hľadiska svoje zvláštnosti,
takže som sa popri využívaní skúseností
z doterajšieho diplomatického pôsobenia
i z toho, že som vždy žil v Cirkvi, musel ešte
mnohému priučiť. Ale keď sa poohliadnem, teší ma, že tá práca nevyšla nazmar.
Vzťahy medzi Slovenskou republikou
a Svätou stolicou sa v súčasnosti opierajú o 3 platné dvojstranné zmluvy, za tie 2
roky sa rozvíjali dobre a bolo to na osoh
našich občanov na Slovensku. Viditeľným
výrazom toho bolo okrem iného 5 návštev
členov vlády Slovenskej republiky vo Vatikáne, kde rokovali s partnermi zo Svätej
stolice o otázkach dôležitých pre Slovensko a jeho občanov, aj cesty predstaviteľov Svätej stolice na Slovensko, napríklad
v máji tohto roku oficiálna návšteva sekretára pre vzťahy so štátmi (čo je funkcia
rovnocenná ministrovi zahraničných vecí)
D. Mambertiho.
2.) Byť veľvyslancom pri Svätej stolici je
veľmi vzácny post, povedzte čitateľom
kadiaľ viedla vaša životná cesta skôr, než
ste boli menovaný do funkcie? Kde ste
študovali, kde ste predtým pôsobili?
Narodil som sa v roku 1947 v Spišskej
Novej Vsi. Vyštudoval som v Bratislave matematiku a ako vysokoškolský pedagóg
som ju do roku 1991 učil na Univerzite
Komenského. Vtedy mi ponúkli funkciu
na Ministerstve medzinárodných vzťahov
Slovenskej republiky, odkiaľ som po vyše
roku pôsobenia vycestoval v jeseni 1992
s manželkou a 5 deťmi do Sofie, aby som
viedol Veľvyslanectvo Slovenskej republi-

ky od okamihu jeho vzniku 1.1.1993. V Bulharsku som bol do roku 1998, vrátil som
sa už na Ministerstvo zahraničných vecí
SR a zakrátko som ako riaditeľ odboru mal
na starosti vzťahy Slovenska s 15 krajinami strednej a severnej Európy. Do jednej
z nich, pobaltského Lotyšska som v roku
2000 vycestoval na svoj druhý veľvyslanecký post, už len s manželkou a 2 najmladšími deťmi, otvoriť slovenské veľvyslanectvo v Rige. Ako veľvyslanec som bol
akreditovaný aj v Litve a Estónsku až do
roku 2005. Po návrate som znova pracoval
na MZV v Bratislave a v roku 2007 ma pán
prezident na návrh vlády a po získaní súhlasu z Vatikánu vymenoval za veľvyslanca
pri Svätej stolici. (Deti tu už pri sebe nemáme, ale nám pribúdajú vnúčatá.)

3.) Ste v kontakte a spolupracujete so
Svätým otcom, môžete nám prezradiť,
ako on vníma našu krajinu, naše malé
Slovensko a slovenských veriacich?
Nemôžete nás potešiť informáciou, či
sa Svätý otec nechystá navštíviť našu
krajinu?
Svätý otec Benedikt XVI. má Slovensko veľmi rád. Keď ho informujú, že na
všeobecnej audiencii sú slovenskí pútnici,
vždy sa im po slovensky prihovorí. Veľmi
srdečné sú jeho krátke osobné stretnutia
s významnými hosťami zo Slovenska, ktorí
sú mu protokolárne predstavení. Boli medzi nimi členovia vlády, primátori krajských
miest a ďalšie osobnosti. Svätý otec pri
viacerých príležitostiach zdôraznil, ako mu
záleží na tom, aby Slovensko malo zdravé
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rodiny a mohlo svojimi kresťanskými tradíciami obohacovať aj Európsku úniu.
Na návštevu Slovenska pozval Benedikta XVI. pán prezident Gašparovič, zaradenie našej vlasti do plánu pápežových
ciest však bude možné až po splnení ďalších podmienok, medzi ktorými je napríklad pozvanie nielen od hlavy štátu, ale aj
od Konferencie biskupov Slovenska.
4.) Vo Vatikáne pôsobí aj mnoho Slovákov. Môžete našim čitateľom povedať,
koľko našich krajanov pôsobí pri Svätej
stolici, študuje na pápežských univerzitách a vykonáva tam svoje kňazské
a rehoľné povolanie?
Najvyššie postaveným Slovákom
v Rímskej kúrii bol kardinál Jozef Tomko,
v rokoch 1985 - 2001 prefekt Kongregácie
pre evanjelizáciu národov. Hoci je na dôchodku, stále je veľmi aktívny, býva v Ríme,
ale často chodí na Slovensko. V súčasnosti
zo slovenských kňazov priamo v štruktúrach Svätej stolice má najvýznamnejšiu
funkciu arcibiskup Cyril Vasiľ, od júna tohto
roku tajomník Kongregácie pre východné
cirkvi. Ďalší traja slovenskí kňazi pôsobia
na Štátnom sekretariáte, ďalší v Pápežskej
sakristii, traja ďalší v Pápežskej bazilike
Santa Maria Maggiore. Samí Slováci tvoria
redakciu slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu, nedávno sa stal jej vedúcim mladý jezuita Jozef Bartkovjak. Rektor a vicerektor Pápežského slovenského
kolégia sv. Cyrila a Metoda aj duchovný
správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme
sú kňazi zo Slovenska.
Ďalší asi 50 Slováci, nielen kňazi a seminaristi, ale aj rehoľné sestričky a laici, študujú na pápežských univerzitách. Stretol
som sa aj s ďalšími slovenskými rehoľníkmi a sestričkami, ktoré pôsobia v Ríme či
v blízkom okolí, ale ťažko sa dá presne povedať, koľko ich je presne, určite desiatky,
prevažne mladých ľudí.
5.) Bežný veriaci vníma pojmy Vatikán,
Svätá stolica, či Vatikánsky štát ako jednu a tú istú inštitúciu. V tom však isto sú
rozdiely. Mohli by ste ich aspoň stručne
objasniť a vysvetliť?
Rímsky biskup, pápež, je viditeľnou
hlavou Katolíckej cirkvi. Aby mohol túto
úlohu plniť, má k dispozícii pomocníkov,
ba aj úrady: Štátny sekretariát, 9 kongregácií, 11 pápežských rád, pápežské výbory,
súdy a ďalšie, spolu tvoria takzvanú Rímsku kúriu. Toto ústredie Katolíckej cirkvi sa
volá Svätá stolica. Podstatné je, že Svätá
stolica je aj medzinárodno-právne uznaná
ako štát, uzatvára s inými štátmi medzinárodné zmluvy, je členom alebo pozo-
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rovateľom mnohých medzinárodných organizácií, má diplomatické vzťahy so 177
štátmi sveta, má v jednotlivých štátoch
svoje diplomatické zastúpenia – apoštolské nunciatúry, prípadne apoštolské delegatúry – a tieto štáty zas majú svoje veľvyslanectvá pri Svätej stolici.
Vatikán je vlastne geografická časť
mesta Ríma, kde sídli pápež a väčšina úradov Svätej stolice. Od roku 1929 je Lateránskymi dohodami s Talianskom presne
určené územie, na ktorom má pápež zvrchovanosť, a to je Vatikánsky mestský štát.
Ten má napríklad svoju políciu, hasičský
zbor, poštu, obchody, dôchodkové zabezpečenie svojich zamestnancov, ale nemá
medzinárodno-právnu subjektivitu, teda
nemôže vstupovať do vzťahov s inými
štátmi, to môže len Svätá stolica. Niektoré časti Vatikánskeho mestského štátu
sú mimo samotného Vatikánu, napríklad
pápežské baziliky a niektoré úrady v Ríme
a pápežova letná rezidencia v Castel Gandolfo. No a aby to bolo ešte komplikovanejšie, novinári často zjednodušene píšu
Vatikán namiesto Svätá stolica.
6.) Na záver nám prosím povedzte vaše
predstavy a želania, ako by sa ešte
mohla zlepšiť a zintenzívniť spolupráca
medzi Slovenskom a Vatikánom a čo by
sme preto mohli urobiť my, veriaci.
Vzťahy medzi Slovenskom a Svätou
stolicou sú intenzívne. Na slovenskej strane majú na tom zásluhu politickí predstavitelia, ale aj Cirkev, najmä biskupi, a tiež
občania. Spolupráca so Svätou stolicou je
pre Slovensko dôležitá nielen preto, že štatisticky vyše 70 percent obyvateľov našej
vlasti sú katolíci, ale najmä preto, že Svätá
stolica je významným partnerom Slovenska pri dosahovaní cieľov, ktoré si vytýčilo
na prospech všetkých svojich občanov,
pretože často ide hlavne o presadzovanie
hodnôt, a tie na Slovensku vychádzajú
z kresťanských tradícií, takže Svätá stolica
ich podporuje svojim celosvetovým vplyvom. Čím lepšie budú naši občania chápať
tento význam rozvíjania vzťahov so Svätou stolicou, tým priaznivejšie podmienky
pre ich rozvoj budú mať tí, čo sú zaň zodpovední. Veriaci katolíci, ktorí majú v týchto vzťahoch miesto nielen ako občania
Slovenska, ale aj ako členovia Cirkvi, môžu
k pochopeniu významu vzťahov so Svätou
stolicou, a teda aj k ich ďalšiemu rozvoju
prispieť dvojnásobne.
Na záver rozhovoru mi dovoľte pozdraviť čitateľov Hlasu Huty a poďakovať sa za
prejavený záujem o vzťahy medzi Slovenskom a Svätou stolicou.
Za rozhovor ďakuje Simona Kaľavská

rôzne

Z Vašej tvorby...
V tomto čísle sme sa rozhodli uverejniť
aj niečo z tvorby našich čitateľov. Bude
to príbeh vo forme listu od sedemnásť‑
ročnej študentky z našej farnosti.
Boh pre mňa urobil veľa, keď som
prosila, vypočul ma. On je tu pre mňa
vždy. Pochopila som jednu vec, Boh
mi pomohol vo všetkých mojich útrapách, dotkne sa ma, keď som smutná
a v tej chvíli viem, že nie som sama. Je
tu pre mňa, ako aj ja pre neho. Niekedy
cítim, že Pán trpí a tak sa pomodlím,
aby môj Pán nebol smutný. On vidí
všetko, čo robíme so svetom, a preto
je smutný. Ukázal mi cestu, po ktorej
túžim kráčať, on je taký dobrák. A čo
mu dávame my? Iba útrapy a s každým sa stále hádame, nechceme ísť
za ním, ale za zlom... Prečo to všetko?
Prečo mu nemôžeme, alebo nechceme otvoriť naše srdce a povedať mu:
„Ty si môj Boh a moja láska.“ Prečo mu
nepovieme: „Ty si tu pre mňa!“ Prečo
mu nezdôveríme naše pocity, prečo
ničíme samy seba? Čo chceme týmto dokázať? Nevieme povedať – áno
môj Pán, otváram sa ti a moje srdce
tiež – aj keď máme hriechy, veď tie
má každý z nás, On nám ich predsa
odpustí a môžeme ísť ďalej a chváliť
a velebiť Pána, nášho Boha.
Slávka, 17

Ospravedlnenie

Aktívni lúštitelia detského okienka nás
upozornili, že v predchádzajúcom čísle
Hlasu Huty sú uverejnené dve neúplné
tajničky. Naším nedopatrením došlo
k vynechaniu niektorých častí, za čo
sa ospravedlňujeme. V budúcom čísle
uverejníme tieto dve tajničky znovu už
kompletné. Ďakujeme za pochopenie.
Redakcia

Úspešný štart
v novom školskom roku

Prázdniny sa skončili a naša redakcia praje všetkým študujúcim deťom
a mládeži úspešný štart do nového
školského roka 2009/2010 a veľa chuti
do učenia. Tešíme sa, že sa k Vám opäť
po dvojmesačnej prestávke môžeme
prihovárať pomocou rôznych článkov a informovať Vás o všetkom, čo sa
u nás udialo a udeje.

v skratke

Hlas Huty

Prázdniny v našej farnosti

Púť seniorov

Dňa 16.7.2009 sa pár desiatok veriacich
z našej farnosti zúčastnilo výletu do Levoče. Navštívili sme pútnické miesto na Mariánskej Hore, kde nám náš pán farár v ba-

zilike odslúžil svätú omšu. Po prehliadke
okolia baziliky sme sa všetci dobre najedli
a napili. Ďalšou zastávkou nášho výletu
bola aj návšteva kostola sv. Jakuba v Levoči, ktorý sa pýši najvyšším dreveným oltárom. Potom sme sa ešte prešli mestom,
niektorí si pochutnali na kávičke, koláči či
zmrzline. Takto duchovne, ale aj telesne
posilnení sme náš výlet ukončili ešte nákupom v Spišskonovoveskom hypermarkete. Cesta domov ubehla veľmi rýchlo
aj vďaka veľmi dobrej nálade a peknému
spevu. Ďakujeme nášmu pánovi farárovi, že nám umožnil navštíviť toto miesto
a mesto, ale samozrejme na prvom mieste Bohu.

Výlet do jaskyne

Dňa 29.7.2009 sa organizoval výlet do
Dobšinskej ľadovej jaskyne. Hŕstka detí
sa na výlet vybrala vláčikom, čo v mnohých vyvolalo veľkú eufóriu. Cestou tam,
sme si mohli zahrať karty a ochutnať
sladkosti rôzneho druhu. Po prehliadke
sme sa všetci, niektorí viac a niektorí menej uzimení, zabávali nákupom suvenírov a na koniec si pochutnali na obede.
Užili sme si veľa zábavy a ďakujeme pánovi farárovi, ktorý samozrejme na výlete nemohol chýbať.

Volejbal Margecany Smolnícka Huta

Dňa 20.8.2009 o 12:00 hod. sa konal priateľský volejbalový zápas medzi naším
družstvom a družstvom z Margecian. Po
úvodnom stretnutí sme začali hneď s rozcvičkou na ihrisku a už tu bol prvý set, ktorý vyhralo družstvo zo Smolníckej Huty. Po
hodine hracieho času bol stav nerozhodný
2:2 a čakala nás posledná výmena, ktorú
sme vďaka našej Janke a jej podaniu vyhrali aj keď veľmi tesne, a to 15:10. Víťazstvo
držíme opäť pevne v rukách, aj keď nešlo
o získanie titulu, ale hlavne o zábavu a tej
bolo dostatok .Vďaka patrí všetkým, ktorí
sa podieľali na organizácii tohto stretnutia
a tešíme sa na ďalší zápas.
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Pripravujeme

Koncert
Anky Servickej
Rímskokatolícky farský úrad v Smolníckej Hute, dňa 27.9.2009, o 10:30
hod. organizuje slávnostný koncert
Anny Servickej v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute,
pri príležitosti Roku kňazov. Pozvanie
prijal aj rožňavský emeritný biskup
Mons. Eduard Kojnok, ktorý zároveň
odslúži aj sv. omšu. Táto známa speváčka bude celú omšu sprevádzať
svojím krásnym spevom. Všetci ste
srdečne pozvaní.

Futbalový turnaj
o putovný pohár
starostu

Výlet na Spišský hrad

RKFÚ Smolnícka Huta zorganizoval
27.8.2009 výlet na Spišský hrad a Spišskú Kapitolu. Prihlásiť sa mohli všetci
– starí aj mladí. Skoro ráno sme áviou
vyštartovali smer Margecany, kde sme
vyzdvihli ďalšiu hŕstku mladých a spoločne sme sa pomaly blížili k cieľu. Keď
sme dorazili na miesto, „skratkou“ sa
dvadsaťjedenčlenná skupina vybrala
k hradu. Po krátkej prehliadke sme boli
odhodlaní pozrieť sa do veže, ktorú
nazývajú „Neboj sa“, aby sme si mohli
vychutnať nádherný výhľad na okolie. Postupovali sme úzkymi schodmi
a krátko predtým ako sme vystúpili na
vrchol, prvých odvážlivcov „napadli“
podľa upozornenia, ktoré sme si všimli až neskôr, „vraj“ neškodné lietajúce
mravce, takže sme si výhľad ani neužili. Po dôkladnej prehliadke hradu sme
sa vybrali na Spišskú Kapitolu, pozreli
sme si katedrálu sv. Martina, pozdravili Číňanov a pobrali sa na fantastický
obed na salaš. Väčšina si pochutnala
na slovenských špecialitách a deti sa
vyšantili na preliezkach. Všetkým sa
výlet veľmi páčil a deťom sa dokonca
nechcelo ani odísť domov. Ďakujeme
všetkým, ktoré sa zúčastnili a hlavne
pánovi farárovi, ktorý tento perfektný
výlet zorganizoval.

Dňa 8.8.2009 sa na futbalovom ihrisku
v Paukeri v Smolníckej Hute konal futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce Smolnícka Huta. Táto akcia má
už dlhoročnú tradíciu a raz do roka sa
tu stretne takmer celá dedina. Povzbudzovať prišiel na chvíľku samozrejme
aj náš pán farár. Zo šiestich družstiev
nakoniec pohár získalo mužstvo zo
Smolníka. Neskôr sa začala tanečná zábava, ktorá trvala do skorých ranných
hodín. Všetci sme sa výborne zabávali
a už teraz sa veľmi tešíme na budúcoročný futbal.

Rekonštrukcia
farského kostola
S koncom letných prázdnin a začiatkom
nového školského roka sa začalo s vnútornou rekonštrukciou farského kostola.
Opravili sa okná a kostol sa celý vymaľoval. Rekonštrukcia trvala celý týždeň,
preto bol kostol v týchto dňoch uzavretý. S rekonštrukciou sa pokračovalo aj
po uzávierke tohto čísla a tak sme všetci
zvedaví ako bude náš kostolík vyzerať
po rekonštrukcii.
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rôzne

Odpustová slávnosť
v Smolníckej Hute

Plody lesa

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie si
pripomenuli aj veriaci z obce Smolnícka Huta v okrese Gelnica. Dňa 16.
augusta 2009 sa v tamojšom kostole,
ktorý je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, konala odpustová slávnosť.
Slávnostná sv. omša sa začala o 10,30
hodine a správca farnosti CSILic. Jozef
Spišák na nej privítal stovky veriacich
nielen zo Smolníckej Huty, ale aj z okolitých farností. Kostolík bol zaplnený do
posledného miestečka, približne 1000
veriacich. Hlavným celebrantom bol
Mgr. Patrik Solár, ktorý je kaplánom v
Liptovskom Mikuláši. Na slávnosti sa
zúčastnili aj kňazi z okolitých farností
a taktiež vzácny hosť vdp. ThDr. Martin
Mojžiš, ktorý sprevádza pútnikov vo
Svätej Zemi. Pozvanie prijal aj mládežnícky zbor Kwapka z Margecian, ktorý
odpustovú slávnosť spríjemnil a oživil
nádhernými piesňami. Celebrant Patrik
Solár v príhovore veriacim pripomenul
život Panny Márie a vyzdvihol aj úlohu
matky v dnešnej spoločnosti, lebo priviesť dieťa na svet a starať sa oň je veľmi
zodpovedná úloha, pri ktorej by ženám
mala byť vzorom práve Panna Mária.
Nezabudol zdôrazniť úlohu rodiny, ktorá by mala byť pre nás všetkých útočiskom a mali by sme byť radi, že máme
pri sebe svojich blízkych. Po skončení
svätej omše bolo pre všetkých hostí pripravené už tradičné agapé, na ktorom
sa stretli známi i neznámi, našli si čas na
kus reči a v príjemnej nálade sa rozišli
do svojich domovov.
Simona Kaľavská

Hoci sa leto pomaly končí, ešte stále v prí‑
rode dozrievajú dobré, zdraviu prospešné
plody. Jednými z nich sú brusnica pravá
a ruža šípová.

Farská matrika
Sviatosťou krstu sme
v našej farnosti privítali:

Adam Štoff 18. 8. 2009
Zuzana Gergelyová 29. 8. 2009
William-Mathias Kuray 29. 8. 2009
Sofia Hrdinová 29. 8. 2009

Sviatosť manželstva prijali:

6. 6. 2009 - Jana Čechová a Mgr. Juraj
Pavlov
15. 8. 2009 - Katarína Kovaličová a Ondrej Novotný

Pán si z našich radov povolal:
Marek Šariška 9.6.2009
Edeltraud Slatkovská 10.7.2009
Peter Schmiedt 9.8.2009

Ruža šípová

Brusnica pravá

Preisselbeere – je 10-20 cm vysoký krík.
Vyskytuje sa od nížin po alpínske pásmo.
Zber týchto lesných plodov sa robil od
pradávna. Už v minulosti bola známa ako
liečivá rastlina. Plody brusnice sú veľmi
žiadané ako surovina na výrobu kompótov. Zavárané sa prakticky nekazia (obsahujú konzervujúcu látku – kyselinu benzoovú). Ako droga sa používa list. Slúži
ako dezinficiens a protizápalový prostriedok pri chorobách močového mechúra
a močových ciest. Okrem toho zastavujú
hnačky a sú aj zložkou pomocných čajovín pri cukrovke. Pitie čajov tohto druhu
nesmie trvať príliš dlho, lebo môže poškodzovať pečeň. A čo sa týka brusnicových
kompótov, vôbec by ich nemali jesť chorí
na obličkové kamene, pretože obsahujú
určité množstvo kyseliny šťavelovej.

Hundsrose – je to ker, asi 3m vysoký, rastie
na medziach, popri cestách a na okrajoch
lesov. Ako droga sa využíva plod ruže,
čiže šípka. Šípky zbierame v septembrioktóbri. Sušia sa rýchlo, aby si uchovali
obsah vitamínu C. Okrem toho obsahujú
vitamín A, B1 (thiamin), B2 (riboflavín), vit.
K, karotén, kys. nikotínovú, vit. P, minerály
– fosfor, vápnik, draslík, horčík. Práve pre
toto bohaté zloženie vitamínov a minerálov majú šípky rôznorodé účinky. Obsah
vit.C znižuje lámavosť kapilár, vit.K má
vplyv na normálnu zrážanlivosť krvi. Droga priaznivo účinkuje pri avitaminóze, pri
blokovaní kvapalín v organizme, piesku
a kameňoch v močovom mechúri, žlčníkových kameňoch, pri zle sa hojacich
ranách, na normálne zrastenie kostí pri
zlomeninách, na zlepšenie funkcie malého mozgu. Liečenie šípkovým čajom trvá
2-3 mesiace niekoľkokrát v roku podľa
závažnosti ochorenia. Dávka plodov na
čaj je asi 3-5g. Asi 1 hodinu za studena
macerovať a potom krátko zavariť. Odvar
sa nechá ¼ hod. postáť. Pije sa čím skôr,
aby sme predišli rozpadávaniu vitamínu
C. Čaj sa pije teplý.
E. S.
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