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Hlas Huty

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

Katolícky list farnosti Smolnícka Huta

Číslo 14 Ročník 4

December 2009

Svieť
svetlo
v tmách...
Advent je prvá časť liturgického
roka, vymedzená štyrmi nedeľami
pred sviatkom narodenia Pána. Je
to obdobie duchovnej prípravy na
prijatie Ježiša do našich sŕdc. Nie
len tieto štyri týždne, ale celý náš život je z istého hľadiska jedným veľkým ADVENTOM. Obdobím, kedy
sa v rôznych životných situáciách
otvárame Pánovi, aby sme mohli
byť autentickými nástrojmi pri šírení Jeho kráľovstva v srdciach ľudí.
Čítania evanjelií počas adventu sa vzťahujú na Ježišov príchod
(1. adventná nedeľa), Jána Krstiteľa (druhá a tretia) a na udalosti
bezprostrednej prípravy (štvrtá nedeľa). V ostatných čítaniach zo Starého zákona je vyjadrená túžba po
očakávaní a proroctvá o Mesiášovi
u proroka Izaiáša.
Adventné obdobie má kajúci
charakter, ale nedosahuje význam
kajúcnosti pôstneho obdobia. Je
to radostné pokánie, čo sa v liturgii
vyjadruje tým, že „Aleluja“ nevynechávame.
Pribúdaním počtu zažatých
sviec sa stále viac približujeme
k Svetlu, ktoré prišlo,aby prežiarilo
tmu. Toto isté Svetlo chce prežiariť aj „temnotu“ nášho srdca. Chce
sa dotknúť našich najtemnejších
miest, bolestných zranení, hriechov, neodpustení... a uzdraviť ich.
Chce sa nám dať spoznať ako Spasiteľ. Otvorme mu srdce a budeme
mať osobnú skúsenosť nových Vianoc, skúsenosť prítomnosti Pána,
ktorý je Svetlom sveta.
Sr. Barbara

Svätý farár z Arsu
Je Rok kňazov a patrónom kňazov je sv. Ján
Mária Vianney. Možno málo o ňom vie‑
me a preto Vám o ňom niečo napíšeme.
Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.).
Je patrón farárov, spovedníkov a všetkých
kňazov
Sv. Ján Mária Vianney sa narodil
8. mája 1786 v Dardilly, čo bola pomerne
veľká obec asi osem kilometrov severovýchodne od Lyonu vo Francúzsku. Jeho
rodičia boli zbožní a dobrí ľudia. Okrem
neho mali ešte päť detí a každé z nich dostalo do mena zasvätenie Panne Márii. Od
malička boli vychovávaní vo veľkej úcte
k Pánu Bohu. Ján od malička prejavoval
záujem o veci duchovného charakteru.
Od narodenia mal však prudkú povahu.
Sám si dával s ňou veľa námahy, aby ju
skrotil. Darilo sa mu. Bol poslušný a matka
ho dávala za vzor aj ostatným súrodencom. Počas francúzskej revolúcie, ktorá
vypukla, keď mal Ján len tri roky, sa ešte
viac celá rodina utiekala k Pánu Bohu,
potajme chodili na sv. omše a v dome
ukrývali kňazov. Keď mu zverili otcovské
stádo, vždy nosil so sebou sošku Panny
Márie. Zorganizoval aj ostatných malých

pastierikov a spoločne vytvárali procesie,
modlili sa. On ich napomínal, aby nekliali, aby boli poslušní. Ak boli chudobnejší,
podelil sa s nimi o to, čo mal. V zime roku
1795 navštevoval súkromnú školu v dedine. Robil veľké pokroky. V trinástich
rokoch prijal prvé sv. prijímanie. Keď mal
dvadsať rokov, prijal birmovanie. Hneď po
birmovke sa vrátil domov, aby pomáhal
na gazdovstve. Túžil však stať sa kňazom.
Matka bola nadšená, no otec ho nechcel
pustiť. Nebolo peňazí na štúdium, Ján mal
už priveľa rokov na také štúdium a otec
ho chcel mať radšej doma. Nakoniec mu
však dovolil chodiť do malej farskej školy
v Écully, ktorú tam otvoril ich farár Charles Balley. Ján mal však veľmi slabú pamäť
a veľké medzery vo vedomostiach. Najmä latinčina mu robila veľké problémy.
Modlil sa, zapieral, chytala sa ho nechuť.
Vykonal si púť k hrobu sv. Františka Regis
a to mu dodalo odvahu a trochu sa zlepšil
v škole. V roku 1809 však musel narukovať. Zanedlho na vojne ochorel a dva roky
býval v malej dedinke v horách, kde učil
deti a povzbudzoval ich svojím zbožným
životom. Podľa štátu však bol dezertér
a musel sa skrývať. Až roku 1811 udelili
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amnestiu všetkým zbehom z vojska, a tak
sa mohol vrátiť domov.
Mal dvadsaťšesť rokov, keď začal študovať filozofiu vo Verrieres. Štúdium mu
išlo veľmi slabo. V roku 1813 nastúpil do
seminára v Lyone, no nespravil skúšky
a do vyšších ročníkov nepostúpil. Farár
Balley ho potom doma doučoval, no ani
to nepomohlo. Balley dosiahol, aby ho
vyskúšali vo francúzštine. To skúšajúcich
uspokojilo. Videli jeho zbožnosť, a tak sa
Ján mohol stať subdiakonom, diakonom
a nakoniec v roku 1815 kňazom. Jeho
prvé miesto bolo kaplánka v Écully. Sprvu nemohol spovedať, až po čase mu dali
dekrét na spovedanie. Jeho spovednica
však bola vždy obľahnutá ľuďmi, ktorí
si žiadali jeho radu a duchovnú pomoc.
V roku 1817 zomrel farár Balley. Sám Vianney ho zaopatril a odprevadil na cestu do
večnosti. V roku 1818 vymenovali Jána za
administrátora do obce Ars-Dombes, ktorá sa stala samostatnou farnosťou až roku
1821. Jána tam poslali so slovami: „Je to
malá obec a niet v nej veľkej lásky k Bohu,
vy ju tam zasejte!“
Ars bola dedinka asi tridsať kilometrov od Lyonu. Mala iba dvestotridsať obyvateľov a bola povestná svojou bezbožnosťou. Kostol opustený, štyri krčmy boli
otvorené takmer nonstop, chýbala úcta
medzi ľuďmi, nočné zábavy a hýrenia
ničili mravnosť, opilstvo prekvitalo. Keď
Ján prišiel, dal sa ihneď do roboty. Vyčistil
kostol, faru zariadil len najnutnejším nábytkom, spával na zemi, spánok si skracoval a vždy pred spaním sa bičoval. Desať
rokov si varil len sám a stále to isté jedlo,
len aby ho udržalo pri živote. Navštevoval
svojich farníkov, najmä chudobných a pre
každého mal milé slovo. Do kostola zadovážil nový oltár, rúcha a pristaval kaplnky.
Osem rokov tvrdo bojoval so zlozvykom
kliatia v dedine. Dvadsaťpäť rokov mu
trvalo, kým sa podarilo odstrániť hriešne
tance. Raz sa stalo, že prišiel do verejnej
miestnosti, tanečníkov vyhnal, hudobníkom a hostinskému zaplatil škodu.
V kaplnke sv. Jána Krstiteľa dal napísať
výstižný nápis: „Jeho hlava bola cenou za
tanec.“
Výsledky jeho namáhavej práce sa
dostavovali pomaly, ale isto. Zbožné duše
prijímali jeho reformy s radosťou a mali
ho v úcte. Takých však bolo málo. Viac
bolo takých, ktorým tento farár prekážal.
Na biskupský úrad preto písali zlomyseľné listy a ponosovali sa naňho. Arcibiskup
však situáciu poznal a Jána plne podporoval. Po čase sa začal kostol napĺňať. Ľudia prestali pracovať v nedeľu. Už nebolo
počuť kliať, v rodinách zavládli kresťanské
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Z Vašej tvorby...
DUŠA

zvyky. Ján založil Dom prozreteľnosti pre
dievčatá a siroty zo svojej farnosti. Použil
na to svoje dedičstvo.
Od roku 1820 chodieval kázavať aj
do okolitých farností, konal misie. V roku
1832 vypukla vo Francúzsku cholera. Ľudia začali hľadať útechu u farára v Arse.
To bol začiatok mnohých pútí. Ľudia
z celého Francúzska a všetkého druhu
chodievali do Arsu, aby mohli vidieť farára, vyspovedať sa u neho a dostať radu.
Odhaduje sa, že ročne navštívilo Ars asi
stotisíc ľudí. No ani diabol ho nenechal na
pokoji. Trápil farára hrmotom, buchotom,
nedal mu spať, snažil sa ho znechutiť. Iba
posledné roky života mal farár od neho
pokoj. Keďže ľudí bolo veľa, Ján dostal
na výpomoc mladšieho kňaza a neskôr
viacerých misionárov. On sám bol stále
presvedčený o svojej ničotnosti a dvakrát
chcel dokonca z farnosti odísť. No raz sa
sám vrátil a druhýkrát ho nepustili samotní farníci. A tak slúžil ďalej. Čítal vo svedomí mnohých ľudí, tridsať rokov strávil
denne šestnásť až dvadsať hodín v spovednici. V horlivosti neochaboval. 29. júla
1859 mu prišlo zle. Spovedal a v plnom
kostole vykladal katechizmus. Horko-ťažko vydržal do konca. Keď prišiel na faru,
musel si ľahnúť. Horúčka ním lomcovala.
Dal si zavolať svojho spovedníka, farára
z Jassansu. Vyspovedal sa a viac už nehovoril, len mlčky požehnával tých, ktorí
za ním prišli, aby ho videli. Dokonca prišiel aj biskup, aby ho ešte naposledy videl. Vo štvrtok 4. augusta 1859 o druhej
ráno farár z Arsu zomrel s úsmevom na
perách. Mal vtedy sedemdesiattri rokov.
Zvesť o jeho smrti sa rýchlo rozniesla a tisíce pútnikov prichádzali, aby ho odprevadili na poslednej ceste. Podľa jeho želania bol pochovaný v Arse v lodi farského
kostola. Tento kostol sa stal cieľom mnohých pútí a miestom modlitieb. V roku
1905 bol vyhlásený za blahoslaveného
a v roku 1925 za svätého. Jeho telo sa zachovalo neporušené a dnes je vystavené
v novej bazilike v Arse.
Spracoval J.S. - zdroj internet

Moja duša, taká malá,
porovnať ku uzlíku na vreckovke by sa
dala.
Utrápená, smutná a rozmočená.
Vďaka tebe Bože duša mlčí,
je tichúčko, no zároveň strašne kričí.
Započuť ju môžeš len ty,
bez toho, aby som z toho mala nejaké
výčitky.
Moja duša taká malá,
u teba aj keď po čase,
vždy nájde čo si tajne priala.
Len ty si balzamom pre moju dušičku,
ktorá veľmi trpí v kútičku.
Iba ty vieš prečo to je tak a nie inak,
prečo ma stále na nohy postavíš
a ja mam znova chuť začínať.
Chcela by som začať znova a bez chy‑
by,
aj keď pravdou je, že každý človek je
omylný.
Chcem aby si to bol ty, ktorý moje dob‑
ro sprítomní.
Život ma veľa naučil, veľa mi dal,
ja však chcem, aby na mňa
ako na dobrého spomínal.
Zdenka Kľukňavská

Nové
digitálne
zvony
Po porade s farskou radou, veriacimi
a po porade s odborníkmi na zvony sme došli k záveru, že do nášho
farského kostola v Smolníckej Hute
nainštalujeme digitálne zvony, ktoré budú mať okrem spomínaných
digitálnych zvonov aj zvonkohru
a iné zaujímavé moderné veci. Rozhodnutie padlo z dôvodu nefunkčnosti terajších zvonov. Ich oprava
by presahovala niekoľkonásobne
vyššiu hodnotu. Úprimná vďaka patrí
všetkým našim veriacim, ktorí prispeli na spomínané zvony, ďakujeme aj
bratom evanjelikom a bohuznámim
darcom. Kto by chcel ešte prispieť na
nové digitálne zvony, budeme Vám
veľmi povďační! Tešíme sa na novú
zmenu...
J. S.

v skratke
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a modliť sa a prosiť tohto svätca o pomoc a posilu. Všetkým sa veľmi páčilo a
cítili sa u nás veľmi dobre. Keby ich ďalší
program nesúril, boli by určite pobudli aj
dlhšie. Pútnici - seniori si zakúpili aj nejaké suveníry, ktoré ich veľmi potešili. (P.P.)

Špagetový večierok Deň mladých
Púť do Rajeckej Lesnej

RKFÚ v Smolníckej Hute zorganizoval
dňa 24.11. výlet do Rajeckej Lesnej. Táto
púť bola organizovaná hlavne pre seniorov. Dokopy 15 babičiek, náš pán farár
a pán šofér sa malo o 7.00 hod. ráno v
spomínaný deň stretnúť na autobusovej zastávke. Cesta sa začala, keď sme si
zrazu všimli, že nám niekto chýba – pani
Gedeonová. Po tom, čo sme sa po ňu
vrátili, cesta mohla pokračovať a tesne
pred pravým poludním sme došli do
cieľa. Pred sv. omšou v kostole zasvätenému Panne Márii Richvaltskej nás krátkym príhovorom privítal miestny pán
farár, kanonik Pavol Šantáľ. Nasledovala
svätá omša, neskôr prehliadka najväčšieho slovenského dreveného betlehema a chutný obed. Betlehem sa všetkým
veľmi páčil. S plnými žalúdkami sme sa
vybrali k Ludrskej jaskyni, kde sa niektorí
výletníci zúčastnili krížovej cesty. Okolo
pol štvrtej poobede sme sa plní zážitkov a dojmov vybrali naspäť domov. V
autobuse vládla opäť, ako už na mnohých výletoch seniorov, výborná nálada
a okrem modlitieb sme si zaspievali aj
ľudové piesne. Opäť sme ako už tradične
ukončili aj zastávkou na nákupoch.

„Špagetový večierok“ pre mládež sa konal na FÚ, dňa 15. 11. Bol týždeň modlitieb za mladých a s tým bola spojená
akákoľvek aktivita, preto sme sa rozhodli
s „mladými“ pozvať mladých na špagetový večierok. Špagety boli výborné,
pripravila ich teta Eva...

19. novembra 2009 navštívili našu farnosť pútnici - seniori z kostola sv. Gorazda z Košíc. O 11.00 hod. sa konala sv.
omša a po nej sa konala krátka prednáška o Pátrovi Piovi, neskôr si mohli
pútnici uctiť relikviu Pátra Pia, ďakovať

Ukončenie
duchovnej
obnovy
V dňoch od 28.-29.11.2009 sa v našej
farnosti Smolnícka Huta vo farskom
kostole konala duchovná obnova.
Obnovu viedol ThDr. Martin Mojžiš.
V sobotu o 10:00 hod. otec Martin
Mojžiš spolu s naším duchovným otcom Jozefom otvorili našu duchovnú
obnovu svätou omšou po ktorej na-

Pútnici z farnosti
Jaklovce a Folkmár

21. novembra 2009 navštívili našu farnosť pútnici z Jaklovec a Folkmára. O
9.45 hod. sa konala sv. omša a po nej sa
konala krátka prednáška o Pátrovi Piovi,
neskôr si mohli pútnici uctiť relikviu Pátra Pia, ďakovať a modliť sa a prosiť tohto
svätca o pomoc a posilu. Všetkým sa veľmi páčilo a cítili sa u nás veľmi dobre.

Svätý Mikuláš 2009

Púť seniorov
k Pátrovi Piovi
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Je všeobecne známe, že 6. decembra
každý rok chodieva medzi ľudí svätý Mikuláš spolu s anjelom a aj čertom a za
pekné básničky rozdáva deťom, ale aj
dospelým rôzne prekvapenia. Presne takýto Mikuláš prišiel, i keď o dva dni skôr,
aj medzi nás, do nášho kostola a po svätej omši mu každý povedal nejakú básničku a Mikuláš nám rozdal balíčky, ktoré
obsahovali okrem sladkostí aj maličké citáty z evanjelia. Nezabudnite sa pozrieť
aj na čerta. P.P.

Veselé Vianoce a štastný nový
rok 2010 všetkým farníkom
a čitaťeľom želá redakcia
časopisu Hlas huty!

sledovala I. prednáška.Témou tohtoročnej obnovy bolo: „Ohlasovanie
evanjelia v dnešnom svete“. Od 11:30
- 13:00 hod. sa uskutočnila súkromná
poklona pred Eucharistiou, 15:00 hod.
- Korunka k Božiemu milosrdenstvu priamy prenos z rádia,15:30 sa konala II.prednáška .V nasledujúci druhý
deň obnovy, teda v nedeľu 29.11. sa
duchovná obnova začala svätou omšou o 9:00 hod., počas ktorej mal otec
Martin Mojžis svoj príhovor o ,,Panne
Márii a jej živote a ohlasovaní.“ Po omši
nasledovala posledná III. prednáška
spojená s požehnaním so Sviatosťou
oltárnou. Našu duchovnú obnovu
sme už tradične zakončili diskusiou,ktorá bola spojená s agapé. Pre mnohých z nás boli tieto dva dni časom
duchovnej obnovy,obrátenia,posilnenia viery a skvalitnenia vzťahu k Bohu
i blížnemu. Sme veľmi povďační otcovi Martinovi za to,že prijal pozvanie
nášho pána farára a namáhal sa pri
orbe a sejbe na pôde našich duší,siali ste semeno Božej pravdy do našich
sŕdc. Na celom programe sa zúčastnilo približne 250-veriacich z rôznych
farností a diecéz.Veľká vďaka patrí
aj niekoľkým bohoslovcom zo Spišského seminára,ktorí sa počas týchto
dvoch dní zúčastnili duchovnej obnovy a pomáhali pri prípravách. Úprimná vďaka patrí aj nášmu duchovnému
otcovi,ktorý s Božou pomoc pripravil
túto obnovu ako aj všetkým organizátorom a sponzorom.
S.K.
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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 22.
marca do 29. marca 2010. Odlet
z Ostravy. Cena 390 EUR + 200
EUR letiskové poplatky. CELKOVÁ
SUMA 590 EUR.
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Med – využitie v domácnosti
Už čoskoro privítame najkrajšie sviatky
v roku, na ktoré určite sa určite každý z nás
veľmi teší. Každý svojim spôsobom a samo‑
zrejme každý na niečo iné. Jedno je isté, že
takmer každý, s výnimkou alergikov, veľmi
rád konzumuje medovníčky, preto priblížim
trochu históriu medu a jeho hodnotu ako
liečivej potraviny a hotovej zložky výživy
pre ľudský organizmus. Taktiež jeho účinky
pri mnohých chorobách, jeho význam pre
športovcov a zdravie detí.

behu troch mesiacov. V črevách pôsobí
med dezinfekčne na hnilobné baktérie.
Medom sa mierni aj nervová vyčerpanosť
a to podávaním pred spaním. Nespavosť
možno potláčať použitím dvoch kávových lyžičiek medu pred spaním. Med
svojim obsahom fruktózy pomáha spaľovať alkohol. Človek, ktorý ho vypil vo
väčšej miere, vytriezvie po požití 125 g
medu. Med je aj účinnou látkou pri otravách, najmä hubami.

Med si vysoko cenili už v staroveku.
Pri obetných slávnostiach ho darúvali bohom, dávali ho do hrobov faraónov. Tak
isto aj dnes má med veľký význam. Je to
sladká tekutá hmota vyprodukovaná včelami z nektáru kvetov alebo aj výlučkov
iných častí rastlín.
Med obsahuje hlavne cukor – asi 70%.
Ďalej je to voda, bielkoviny, enzýmy a vitamíny, z ktorých najväčšie zastúpenie
má vitamín A, B1, B2, B6, B12, C, D, K, E.
Okrem toho sa v mede nachádzajú rôzne
farbivá (karotén, derivát chlorofylu), peľové zrnká, minerálne látky – vápnik, draslík,
sodík, síra, železo, zinok, horčík a mnohé
iné. Veľký význam pre zdravie človeka má
aj včelia materská kašička.
Práve med je aj najdokonalejšia prírodná pohonná hmota pre srdce. Rozširuje vencové cievy a znižuje krvný tlak.
Konzumovanie medu tiež blahodarne
účinkuje na činnosť pečene. Pri ochorení žalúdka a čriev má dôležitú liečebnú
úlohu diétne stravovanie. Med a mlieko
sú ideálnou diétnou potravinou v prie-

Moderné výskumy a biochemické
rozbory dokazujú nielen jeho liečivú
moc, ale je tiež považovaný za funkčne
dôležitú a biologicky vysokohodnotnú
liečivú potravinu pre ľudské zdravie. Preto sa med nikdy nemôže nahradiť továrenským cukrom.

Farská matrika
Pán si z našich radov povolal:

+ Anna Štoffová – 12. novembra 2009
+ Mikuláš Witkovský – 16. novembra
2009

Sviatosťou krstu sme v našej
farnosti privítali:
Nicolas Dávid – 26. decembra 2009
Adam Pavlov – 12. decembra 2009

Farský kalendár
RKFÚ vydáva vo svojej histórii po
prvýkrát svoj vlastný farský kalendár.
Fotografie k jednotlivým mesiacom
budú z akcií ,ktoré sa konali v našej
farnosti. Bude to pekný a nevšedný
darček pre vašich blízkych a známych.
Zakúpiť si ho môžete vo farskom
kostole alebo na FÚ alebo aj cez email:
jozefspisak@gmail.com

Program svätých omší
24. 12. 2009 – 24.00 hod.
Polnočná svätá omša,
Narodenie Pána
25. 12. 2009 – 10. 30 hod.
Narodenie Pána
26.12. 2009 – 9. 00 hod.
Sv. Štefana, prvého mučeníka
27. 12. 2009 – 9. 00 hod.
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
28. 12. 2009 – 17. 00 hod.
Svätých Neviniatok, mučeníkov
1.1.2009 – 9. 00 hod.
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Na záver ešte recept na tradičné najlepšie medovníčky:
Potrebujeme: 60 dkg hladkej múky,
30 dkg práškového cukru, 20 dkg medu,
15 dkg masla, 3 vajcia, 2 ČL škorice, 2 ČL
sódy BB, 4 mleté klinčeky, postrúhaná
kôra z 1 citróna.
Postup: Všetko zmiešame (maslo
zmäknuté) a vypracujeme cesto. Vložíme
ho do fólie a do druhého dňa necháme
v chlade odpočívať. Potom ho rozvaľkáme na hrúbku 5 mm a vykrajujeme rôzne
tvary. Pečieme vo vyhriatej rúre. Elektrická
rúra: 180˚C , teplovzdušná: 160˚C, plynová: stupeň 4. Čas pečenia 10 – 15 minúť.
Zdobenie ľubovoľné. Dobrú chuť!
E. S.
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