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Hlas Huty

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

Katolícky list farnosti Smolnícka Huta
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Svätosť
Hlad človeka na tejto zemi má rôzne podoby.
Niekoho trápi hlad pre nedostatok chleba, iné‑
ho pre nedostatok zlata. Je však aj iný, dôleži‑
tejší hlad: hlad po skutočne veľkých mužoch
a ženách. Naša civilizácia trpí na priemernosť.
Máme síce veľkých ľudí v rôznych oblastiach
života: v športe, v hudbe, v staviteľstve. Je to
však vonkajšia veľkosť. Pravá veľkosť nie je
v silných svaloch, v zlate ani vo vzdelaní. Veľ‑
kosť je niečo vnútorné. Je to vlastnosť srdca,
ktorou človek neovláda prírodu, ale samého
seba. Je to jemný zmysel pre spravodlivosť,
právo a dobročinnosť.
Svet najviac potrebuje niekoho, kto
pochopí, že neexistuje väčšie víťazstvo než
víťazstvo nad sebou samým, niekoho, kto
bude najprv hľadať Božie kráľovstvo a jeho
spravodlivosť, niekoho, kto nebojácnym
hlasom ako Ján Krstiteľ prebudí človeka zo
sladkého spánku, niekoho, kto získa víťazstvo nie tým, že zostúpi z kríža a bude robiť
kompromisy so svetom, ale bude trpieť, aby
dobyl svet. Skrátka, to, čo potrebuje svet, sú
svätí, lebo oni sú veľké duše.
Svätosť predpokladá jednotu s Bohom.
Svätosť je zameraná na Boha a pre ňu nie
je nič dôležitejšie než jednota s Bohom:
v myšlienkach, túžbach, snahách. Svätosť
od človeka požaduje, aby sa úplne podriadil Bohu, jeho podstate a jeho vôli. Preto
najlepším vyjadrením motta človeka, ktorý
sa snaží o svätosť je slovo „sebakapitulácia“.
Tento postoj kapitulácie pred Bohom a úplné odovzdanie sa Bohu je často výsledkom
dlhej cesty a náročnej púte. Na začiatku
je túžba po raste. Potom je snaha o rast.
Človek má svoje predstavy a tie sa snaží
realizovať. A ak vo svojej múdrosti rastie,
postupne dorastie ku kapitulácii pred svojimi plánmi a jeho jediným cieľom sa stane
skúmanie a plnenie Božej vôle.
V dejinách kresťanskej spirituality
máme veľa príkladov na tento proces. Vlastne, ak by sme mali byť presní, každý jeden
svätec, nasledovník Ježiša Krista, šiel touto
cestou. Ešte pred Kristovým narodením to
boli veľké postavy dejín viery: Abrahám či
Mojžiš alebo proroci. V dejinách kresťanstva to bola Mária, Matka Ježišova, Jozef,
jej ženích, apoštoli a po nich celá plejáda

hľadačov a plniteľov Božej vôle. Snáď najkrajším textom pre človeka, ktorý hľadá
svätosť, je Ježišov výrok na adresu apoštola
Petra, ktorý sa nachádza u evanjelistu Jána:
„Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám
si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď
zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a pove‑
die, kam nechceš.“ (Jn 21, 18). Toto je najvyšší
ideál hľadača svätosti: vystrieť ruky, nechať
sa opásať Bohom alebo i ľuďmi a viesť, kam
by človek najradšej nechcel ísť.
Slovo svätosť sa dnes vytráca z bežného slovníka do akejsi nereálnej polohy.
V minulosti sa neprávom vytvoril dodnes
pretrvávajúci názor, že svätosť je rezervovaná len pre biskupov, kňazov a rehoľníkov
a prípadne pre niekoľko málo výnimočných osôb. Všetci sme povolaní k svätosti,
nielen príslušníci hierarchie, ale každý člen
Božieho ľudu. Každého z nás Boh nekonečne a osobne miluje. Povolanie k svätosti je
povolanie k trvalému šťastiu. Istá rehoľná
sestra sa pýtala Matky Terezy:„Matka Tereza,

ako sa cítite, keď o vás hovoria, že ste už za živo‑
ta sväticou?“ Odpoveď Matky Terezy znela:
„Ak som svätá, tak som iba taká, aký by mal
byť každý kresťan.“ V spoločnosti je známy
výrok: „Čím viac bohatých ľudí, tým je to lepšie
pre celú spoločnosť.“ Dovolil by som si tento
výrok poopraviť a napísať: „Čím viac svätých
ľudí, tým je to lepšie pre celú spoločnosť.“
Slávnosť Všetkých svätých nás upozorňuje aj na skutočnosť, že svätosť potrebujeme pri vstupe do Božieho kráľovstva. Pri
smrti už nebudeme potrebovať nič iné,
iba svätosť. V tej chvíli všetko ostatné stratí
cenu. Na svätosť sa už nebudeme dívať ako
na niečo, čo nie je pre každého, lebo pri prechode do večnosti sa bez svätosti nezaobídeme. Nebo je totiž iba pre svätých.
Zaželajme si, aby sme sa úsilím o svätosť vlastného života stali majákom a svetlom
pre iných ľudí a zároveň pre seba otvárali
brány Božieho kráľovstva.
Vdp. Emil Onderko,
farský administrátor
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Vyhlásil som „súťaž“
Keď som sa pred viac ako tridsiatimi rokmi oženil a nadobro opúšťal rodnú Hutu
i rodičov, bolo mi úzko a smutno na duši.
Už vtedy vo mne vzklíčilo odhodlanie,
vrátiť sa vždy ak bude možnosť a čo i len
na chvíľu navštíviť rodnú dedinu. A tak
každým rokom, väčšinou okolo sviatku
Nanebovstúpenia Panny Márie, tak činím.
S nekonečnosťou posledných kilometrov
rástla i netrpezlivosť mojich detí a po otázke :" „Kdy už tam budem?" ma to napadlo.
Vyhlásil som v aute súťaž, kto prvý zazrie huťanský kostol. Od tej doby ju každým rokom hráme s deťmi a v súčasnosti už i s mojím vnukom. Mimochodom,
v onej dobe bolo možné vidieť vežu
kostola v malej štrbine medzi stromami
už z Paukeru. Bolo to vtedy znamenie?
Možno. Neviem, ale s určitosťou dnes viem,
že obnovenie farnosti a príchod pána farára
CSILic. Spišáka znamená nový vietor, novú
nádej, hlavne radosť a hrdosť, ktorú zračím
v očiach ľudí, a ktorá bola evidentná hlavne
po slávnostnej omši "HUŤANSKÉHO OPA".
Tento dar sa nesmie premrhať. Huta sa
stáva pútnickým miestom, a na tom sa dá i
„zarobiť“ . Pútnici chcú bývať, občerstviť sa i
zabaviť. Treba ich privábiť atraktivitou miesta a poctivosťou služieb. Podstatnú časť už
Huta vlastní, získaním relikvie Pátra Pia. Tu
druhú musí získať zvelebením dediny, zvlášť

rôzne

Z Vašej tvorby...
V povetrí vetrík šantí
Pri oblohe nežne poletujú jemné
pavučinky
Pestré farbičky pokropili každučký krík
Svoje jemné hlásky si ešte užívajú
lastovičky, pinky..

námestia ktoré má u miestnych evokovať
hrdý patriotizmus a u hostí obdiv. Bohužiaľ
roky opak je pravdou, a železné oplotenie
je nevkusné. V tomto úsilí má stáť obec
v čele a ukázať prostým občanom cestu.
Nemôžem nespomenúť ešte farnosť a nevysloviť obdiv, keď v krátkom čase stihli opraviť kostol, postaviť novú faru a hlavne meniť
apatiu v hrdú činnosť. Som rodený Huťan a
môj vrelý vzťah sa preniesol na celú moju
rodinu. Máme úprimnú radosť z každého
novo-opraveného domu, rozkvitnutých
kvetov v záhrade či za oknom.
Na záver chcem poznamenať, ak moje
slová niekoho potešili, alebo dokonca povzbudili má môj príspevok veľký význam,
je totiž nádej, že na budúcu jar rozkvitne v
Hute o jeden kvet viac.
Peter Štoff

O chvíľu im náš Pán spestrí podmienky
Budú musieť štastie inde hľadať
Dobre o tom vedia aj lienky
Z tuhých mrazov je potom už tažký
návrat
Koľko darov nám
Matka príroda nadelila
Poviem vám
To je veru sila
Plody plné šťavy
Tak sladké
Ujde sa im priveľa slávy
Ďakujeme za to našej Nebeskej Matke
Všetko živé, vychutnáva si
Posledné teplé slnkom prehriate dni
Onedlho, pani v bielom šate
Všetko striebrom zahalí
Kopu deciek na svahy valí..
Všetko tak čisté, nežné..
Tešme sa, no teraz z jesene..
Aďka

Moja odpoveď
Čas beží neskutočne rýchlo. Veci a ľudia sa
menia. Tu u nás sa od pôsobenia nášho p.
farára Jozefa Spišáka zmenilo veľa. Ako toto
pôsobenie a pastoráciu hodnotí samotný
pán farár sme sa opýtali pri príležitosti jeho
dvojročného pobytu v našej farnosti.
Pred nejakým časom som dostal od mladej „huťanky“ otázku: ,,ako by som hodnotil svoj pobyt, pastoráciu kňaza u nás
vo farnosti po dvoch rokoch“?
Na prvý pohľad sa mi zdala táto otázka veľmi jednoduchá, mysliac si „rýchla
odpoveď a hotovo.“
Ale keď som sa pustil do písania odpovede, zistil som, že odpovedať na túto
otázku nie je až také ľahké. Pýtam sa Boha
aj sám seba – ako môžem hodnotiť svoj
vlastný pobyt, svoju pastoráciu tu v tejto
farnosti? Inými slovami povedané, ako
môžem hodnotiť svoju pastoráciu ja sám?
Na miesto kde ma poslal biskup! Ak by
som počúval rôznych ľudí, počul by som
veľa lichotivých slov, chvál, samozrejme
aj kritiky... ale toto nie je podstatné, pod-

statné je niečo iné. Pôjdem postupne
a snáď odpoviem na danú otázku. V prvom rade ďakujem Bohu za všetko, za
milosti, dobrodenia a požehnania, ktoré
mi dal v práci pre túto farnosť. V krátkom
čase sa po stavebnej stránke a stránke
opráv, urobilo myslím si, že veľmi veľa, až
nad mieru, teda hodnotím to veľmi pozitívne. Samozrejme okrem Boha, ďakujem
mnohým dobrodincom, tak priateľom,
známym, ako aj rôznym organizáciám zo
Slovenska a zahraničia a samozrejme veľká vďaka patrí aj domácim. Fara, opravený
kostol zvnútra a zvonku, nová cesta atď.,
koho by to netešilo? Ale pýtam sa, stačí
to? Neostane to všetko len krásnym? Krásnym, ale prázdnym? Moja chyba? Alebo...?
Vybudovať, opraviť stavbu nie je až také
možno ťažké, ale opraviť či vybudovať duchovnú stavbu, opraviť charaktery ľudí, to
už je ťažšie. A tak zo stavieb prejdem na
iný bod, či rad. Čo s nami? Čo s Vami Huťanmi? Zmenili ste sa? Zmenili ste aspoň
trošku svoj postoj k životu, kresťanstvu,
k svojej viere? Cítite, vnímate medzi se-

bou, že máte po rokoch kňaza? Počúvate
Božie slovo a meníte sa k lepšiemu, alebo
ostávate naďalej pasívny a vnútorne hluchí? Nejedenkrát som počul od iných ľudí
z rôznych farností toto: keby sa toto dialo
u nás, čo tu v Hute, nosili by sme Vás na
rukách...nepotrebujem, aby ma niekto
nosil na rukách, (mám vďaka Bohu dobré
nohy...)ale v srdci, tak ako sa ja sám s Božou pomocou snažím brať Vás do môjho
srdca a modlitieb. Niektorí zneužili moju
otvorenosť srdca, ale aj tak sú mi milí! Áno,
byť priateľský, otvorený prináša so sebou
aj riziká. Ale to už patrí k tomu, k pastorácii
kňaza. Namiesto posudzovania a kritiky,
začnime od seba a pracujme na sebe. Už
nie hmotné stavby sa budú budovať, ale
tie duchovné, tie majú väčšiu podstatu
a význam. Tak do toho, poďme spoločne
a vykročme vpred spolu s Kristom a naša
Nanebovzatá Panna Mária, naša patrónka,
nech nám v tom pomáha! Odpovedal som
na otázku dostatočne? Neviem, ale každý
koho sa to týka odpoveď nájde sám...
js

v skratke
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Duchovná obnova
od 28. - 29. novembra
2009
RKFÚ v Smolníckej Hute oznamuje, že
v dňoch od 28. - 29. novembra 2009 sa
v našom farskom kostole bude konať
duchovná obnova na tému: „Ohlaso‑
vanie evanjelia v dnešnom svete“. Duchovnú obnovu bude viesť ThDr. Martin Mojžiš. Srdečne pozývame, príďte
a prežite tieto chvíle spolu s nami.
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Svetlo

Kristus, ty si svetlo sveta
nemá pravdu, kto namieta.
Ja to už viem –
dňom i nocou uctievať ťa
chcem.
Cez lúče slnka prenikáš
k nám Ty,
dokonca i v krásnom tóne
noty,

rôzne
si ukrytý.
Viera je ako vietor –
nevidno ju ,ale cítiť je.
Úžasná je. Vnútiť? To nie.
Keď som smutná ; nemám
sily,
aj keby sa so mnou bili...
Viem, že mi anjel strážny
pomôže,
nechce , aby som bol s nikým

na nože...
Nádherný je to pocit,
vedieť, že niekto bdie nado
mnou i v noci.
Chráni ,stráži nás ,keď už aj
obetoval sa za nás.
Bože, báseň o tebe ...nemôže
mať koniec,
Tak iba „ zazvonil zvonec...“
Kristin Vargova

Plody neskorej jesene

Program:
Sobota - 28.11.2009
10.00 - Sv. omša spojená s prednáškou
11.30 - 13:00 - súkromná poklona pred
Eucharistiou
15.00 - Korunka k Božiemu milosrdenstvu - priamy prenos z rádia
15:30 - Prednáška II
Nedeľa - 29.11.2009
9.00 - sv. omša - Prednáška III, požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
Po sv. omši diskusia spojená s agapé.

Farský úrad pripravuje
RKFÚ Smolnícka Huta, organizuje púť
za Sv. otcom do Ríma od 30. apríla do
6. mája 2010. Je potrebné sa nahlásiť
čím skôr. Meno, adresu, číslo OP, telefón. Cena bude čoskoro oznámená.
RKFÚ Smolnícka Huta, ďalej organizuje
púť do Sv. zeme od 8. februára do 15.
februára 2010. Odlet z Katovíc z Poľska. Cena 390 EUR + 200 EUR letiskové
poplatky. CELKOVÁ SUMA 590 EUR.

Farská matrika
Pán si z našich radov povolal:
Ing. Heliodor Hofmeister – 1. 10. 2009

Úmysly apoštolátu
modlitby
Všeobecný: Aby muži a ženy zodpovední za oblasť politiky a ekonómie nikdy nezlyhali vo svojom poslaní ochraňovať stvorenia.
Misijný: Aby veriaci rozdielnych náboženstiev svojím životom a bratským dialógom dokazovali, že Božie
meno je nositeľom pokoja.
Úmysel KBS: Aby sme dušiam
v očistci radi pomáhali modlitbami
a dobrými skutkami.

Veľmi rozšíreným druhom so všestranným využitím v potravinárskom aj farmaceutickom priemysle je PAGAŠTAN
KONSKÝ – GEMENIE ROSSKASTANIE.
Je to strom s veľkou olistenou korunou.
Dosahuje výšku až 30 m. U nás sa udomácnil v parkoch. Bohato kvitne v máji
až júni. Na liečebné účely sa zbiera kvet
a list. Zbiera sa v máji a bez stopiek. U nás
sú predmetom zberu najmä semená –
gaštany. Zbierajú sa dokonale zrelé v septembri – októbri po rozpuknutí zelenej
šupky plodov.
Droga má široké uplatnenie vo farmaceutickom priemysle. Prípravky sa uplatňujú pri periférnych poruchách krvného
obehu, pri kŕčových žilách, pri hemoroidoch. V našom ľudovom liečiteľstve sa
plody používajú aj pri reumatizme, dne,
či ischiasy. Používa sa vo forme masti,
gélu a roztoku. Keďže je rastlina mierne
jedovatá, môžu sa ošetrovať len neporanené časti kože a treba dbať na to, aby sa
liečivo nedostalo do tráviaceho traktu.

ORECH VLAŠSKÝ – ECHTER
WALNUSS
Je to strom 25 m vysoký. Pochádza z juhozápadnej Európy. U nás sa pestuje
v záhradách na semeno. Využívame aj
listy, ktoré obsahujú flavonoidy., kyselinu
askorbovú, karotén, vitamín B1, éterický
olej. Zloženie listov pôsobí posilňujúco
na organizmus, zosilňuje rast kostí, zlepšuje chuť do jedla. Drogy z orecha sa vnútorne užívajú pri žalúdkových a črevných
kataroch. Okrem toho má droga protizápalový a utišujúci účinok pri zápaloch ďasien, lymfatických uzlín , menštruačných
ťažkostiach, hlístach a kožných ochoreniach. Orech má využitie aj kozmetické.
Výťažky z drog sa používajú do opaľovacích krémov alebo ako farbivo na vlasy na
dosiahnutie hnedých odtieňov.
E. Slovinská

Vydáva Rímskokatolícky farský úrad Smolnícka Huta pre vnútornú potrebu farnosti. Re‑
daktor: Petra Pohlyová. Sadzba a grafická úprava: Ing. Peter Hamrák. Jazyková spolupráca:
Petra Pohlyova. Odborný konzultant: CSILic. Jozef Spišák. Imprimatur: Mons. Eduard Koj‑
nok, rožňavský diecézny biskup. Náklad 300 kusov. Adresa redakcie Rím. kat. farský úrad,
Smolnicka Huta 84, 055 65 Smolnícka Huta. Nepredajné. E‑mail: jozefspisak@gmail.com.
Právo upravovať príspevky vyhradené. Rukopisy nevraciame.

