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Hlas Huty

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

Katolícky list farnosti Smolnícka Huta

Číslo 16 Ročník 5

Apríl 2010

„Hľa drevo
kríža“
Hľa, drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ
sveta. Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych.
Možno aj do týchto dvoch viet by sa
zmestil obsah veľkého tajomstva spásy,
ktoré sme počas Veľkonočného trojdnia
slávili, tajomstva, ktoré si pripomíname
pri každej sv. omši, a zvlášť vo Veľkonočnom období, tajomstva, ktoré po páde
prvých rodičov opäť otvára brány neba.
V mĺkvom tichu Veľkého piatku sme
plní súcitu, bolesti a vďačnosti pozerali
na kríž, nástroj popravy i symbol lásky.
Pokľakli sme pred ním ako pred bohostánkom a bozkom sme si uctili stelesnenú Lásku. Kdesi vo vnútri nás sa možno
opäť odohrávali apokalyptické výjavy
toho prvého piatku – zatemnené slnko,
roztrhnutá opona, príroda zvíjajúca sa
v smrteľnej agónii svojho Tvorcu. Veľký
piatok nekompromisne a úplne jednoznačne potvrdil Kristove slová o kríži, že
bez neho to nepôjde, že kríž je cesta do
neba, že kríž je znamením pravého učeníka. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám
seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma...
Ten kríž, ktorý bolí a tlačí, ináč by nebol
krížom, ktorý omína a vysiľuje, kríž, pod
ktorým sa aj padá.
Takto predstavený kríž by bol však
príliš pochmúrny, ťaživý, ba nezmyselný,
keby nebol len prostriedkom, keby sa
ním všetko končilo. Cez temnotu a hrôzu
Veľkého piatku sme museli prekráčať, aby
sme sa dostali ku svetlu a radosti Bielej
soboty. Najprv malé svetlo Veľkej sviece
– Paškálu osvietilo tmu nášho života, aby
sa ním celý chrám zaplnil a zajasal novou
radosťou. Glória rozozvučala zvony na
oslavu vzkrieseného Krista. Na záver sa zo
všetkých hrdiel niesla táto radosť do celého sveta: Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych.
Smrť sa zmenila na život, smútok na radosť, tma na svetlo, hrôza na krásu, utrpenie na oslávenie. Kríž bol premožený...
Kristus v evanjeliách často používa
paradoxy, aby poukázal na skutočné

hodnoty, na pravú
cestu. Človeku zranenému dedičným
hriechom sa logické zdajú veci, ktoré nezapadajú do
mozaiky svätosti,
a naopak, základné
pravidlá načrtnuté
Kristom, moderný
svet vníma nemoderne.
Blahoslavení
plačúci, lebo oni
budú
potešení...
Kto nemá v nenávisti otca, matku,
nemôže byť mojím
učeníkom...
Kto
má, tomu sa pridá
a kto nemá, vezme
sa mu aj to, čo má...
Deväťdesiatdeväť
zanechá a pôjde
hľadať jednu...
Na zdanlivom paradoxe, protiklade
Kristus postavil aj spásu sveta. Cez kríž ku
vzkrieseniu, cez Veľký piatok k veľkonočnému ránu. A takýto základ pripravil aj
pre náš život. Ak chceme prežiť skutočné
šťastie na tomto svete a raz sa dostať do
večného šťastia, nemáme inú možnosť
ako ho nasledovať. Vziať kríž, nielen veľkopiatočný, ale každodenný a kráčať –
statočne, vytrvalo s láskou. S očami upretými na toho, ktorý svoju krížovú cestu
už odkráčal. A vyniesol svoj „osud“ až na
vrchol. Musíme umrieť spolu s Kristom,
aby sme s ním vstali z mŕtvych, aby sme
povstali k novému životu.
Nech je to pre nás odkazom Veľkej
noci. Nie je dôležité prežiť obrady Veľkého týždňa so slzami v očiach a vreckovkou v ruke, je potrebné vtlačiť Kristov kríž
do vlastného srdca. Je nevyhnutné, aby
sme dovolili umučenému a vzkriesenému Ježišovi kríža a prázdneho hrobu, aby

Katedrála Florenzia
sa dotkol nášho srdca. Aby to bol dotyk,
ktorý napraví zlé, vylieči zranené, zohreje skrehnuté, posilní zoslabnuté... Spolu
s prorokom Ezechielom volajme: „Daj
nám nové srdce a vlož do nás nového ducha. Odstráň z nášho tela srdce kamenné
a daj nám srdce z mäsa.“ Vtedy sa my samí
stávame aktérmi kalvárskej drámy, nielen
jej nemými a nezaujatými svedkami. Vtedy sami svojím životom dosvedčujeme,
že sme pochopili, čo chce od nás Ježiš –
nasledovať ho v kríži aj v oslávení, v bolesti i radosti.
Nech sa pre nás stane kríž a vzkriesenie ústrednými bodmi, medzi ktorými
bude oscilovať náš život – a nie iba raz
v roku.
Hľa, drevo kríža, na ktorom zomrel
Pán Ježiš, ktorý vstal z mŕtvych...
Kaplán Patrik Solár
Kaplán Liptovský Mikuláš
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HORÍ?
Nech prichádzame do Huty z ktorejkoľvek strany jej prirodzenou dominantou
je kostol. I keď sa to niekomu nemusí
pozdávať sprevádza nás nenápadne od
narodenia až po skon a s naším životom
je spojený viac ako si stačíme v behu každodenných starostí uvedomovať či už
ako kresťan, alebo ateista. Vytvára v nás
estetický stupeň vzdelanosti, kultúry
a nezmazateľný obraz domova v dobách
odlúčenia. Niet huťana čo by sa nepodíval koľko je hodín na kostolnej veži, či ho
ich odbíjanie aspoň raz neprebralo z letargie, aby si náhle uvedomil fakt reality.
Väčšina sme boli tam pokrstení a slúbili
vernosť životnému druhovi, ale i tam sme
sprevádzali nám blízkych ľudí na poslednej ceste. Už tretie storočie tam generácie
huťanov prežívame radosť, úľavu, prosbu,
strach, ľútosť a pomáha nám nachádzať
hlavne nádej a zmierenie. Jeho zvony
zneli za vojny i komunizmu a znejú i dnes
údolím až k vrcholom okolitých kopcov
a vyvolávajú v nás emócie na otázniky
a odpovede spojené s príčinou zvonenia.
Vystriedalo sa v ňom mnoho farárov, kostolníkov, miništrantov i modliacich sa ľudí
so svojimi osudmi a ich duch na nás vždy
dýchne, keď kráčame okolo jeho múrov
a nie raz vyvolá v nás i nostalgiu. Spomínam na emočne pútavé kázania začínajúceho kaplána dnes už emeritného biskupa Mons. Kojnoka, ktorý svojimi slovami
dokázal z očí mojej mami vytlačiť slzy,
alebo kázania pátra Hlavatého s vľúdnymi začiatkami, ale rozohnelými koncami
výčitiek nad nespokojnosťou malého,
alebo menšieho množstva prítomných

Listáreň
Vážený pán farár, posielam príspevok do "Hlas Huty". Aj keď bývam
v Bratislave zaujímam sa o dianie
v Smolníckej Hute. Moja priateľka
Brigita Pohlyová mi pravidelne posielala Hlas Huty. Nedá mi nespomenúť môj obdiv a radosť z toho čo ste
za tak krátky čas urobili pre obnovenie farnosti.
Prajem Vám vo Vašom náročnom
povolaní veľa zdravia a božích milostí.
Eva Nováková

Hlas Huty
ľudí v kostole. Úsmev, až
v nezadržateľnévyprsknutie
u nás malých
miništrantov
vyvolalo raz
p r i rov n a n i e
v kázaní o večnej nespokojnosti ľudí pána
farára Šlosera,
keď uviedol
príklad ležiacej osoby pod
slivkou túžiaceho po tom
aby
radšej
slivka rodila melóny, keď mu však na to
spadla na nos slivka miesto melónu tak...
- Táto predstava , od toho okamžiku už
nás nedokázali skrotiť ani prísne pohľady
a udržať vážnosť až do konca svätej omše
bolo nad naše sily. Spomenul som už
zvonenie, ktoré nejde v Hutianskej kotline prehliadnúť zvlášť v nezvyčajnú druhú
hodinu po polnoci ako sa stalo asi pred
dvadsiatimi rokmi. V tej dobe bol kostolníkom pán Stoff. Musel mať tej noci veľmi
ťažké sny, ktoré v dobe prebudenia zamestnali jeho myseľ natoľko, že si nenasadil buď okuliare, alebo mal nasadené, ale
nedokázal vnímať čas a realitu. Vstal a šiel
zvoniť ako mu kázala povinnosť. Do nočného ticha spokojne spiacich huťanov
vtrhlo naliehavé burácanie zvonu. Sladké
snenie sa šokujúco spretrhalo a premenilo do zmesi obáv, nechápania a zmätkujúceho konania. Poniektorí v domienke že
zaspali do práce rýchlo nahádzali na seba
šat, až potom začali myslieť a vnímať skutočný čas, ale všetkých prebudivších hu-

Návraty

Rada by som sa s Vami podelila so svojimi zážitkami aj ja. Nebývam síce v Hute
ale trávievala som tam každé prázdniny.
Moja mama bola rodáčka z Huty. Mám
tam najlepšiu kamarátku, ktorá mi posiela
Hlas Huty. Boli to vždy krásne prázdniny,
plné zážitkov, a že sme robili darebáctva,
to Vám nemusím ani hovoriť. K písaniu
ma inšpiroval Peter, ktorý opisoval svoje
zážitky s fajčením. Ja s bratmi sme neboli
o nič lepší. Nás to tiež lákalo fajčiť. My sme
sa tejto činnosti venovali v nepoužívanom chlieve. Chodili sme tam tajne fajčiť
kým nás otec neprichytil. Bolo mu divné,
že sa odtiaľ dymí. Raz-dva zistil dôvod dymenia my sme potom mali dôvod nesad-

rôzne

ťanov potom napadla tá istá otázka: „čo
sa deje? – Vojna, horí, potopa, aká pliaga
sa valí na Hutu ?“ Pustili rádio ,televízor i
von vybehli ,ale nič. Boli len dve hodiny v
noci a zvonilo. Zbytok noci už nikomu nedal odpoveď a nemohli dospať rána ,ktoré malo nájsť riešenie záhady. Najdivnejším a najviac nepochopiteľným skutkom
a tajomstvom to bolo pre samotného
hriešnika, môjho otca, ktorý nebol schopný sám sebe podať rozumné vysvetlenie,
tobôž vysvetliť ostatným. Najtrefnejšie to
okomentoval v momente udalosti jeho
najlepší priateľ pán Matúš, keď prehlásil:
„starý Stoff sa asi zbláznil.“ Našťastie nezbláznil, len obyčajne sa ľudsky splietol,
čo nakoniec s úsmevom huťania prijali
za svoju veselú príhodu. Na úplný záver
vyslovím ešte jedno veľké želanie, aby ten
náš kostolík sprevádzal ďalej nielen naše
životy, ale svojou nekonečnosťou bdel na
osudy ďalších hutianských generácii.
P. Stoff
núť si. Ale také niečo nás nemohlo predsa
odradiť od ďalších nezbedností. Taká situácia sa raz sama ponúkla keď k nám od
susedov preleteli sliepky. Nič múdrejšie
nás nenapadlo ako ich zavrieť do chlieva.
Narušili predsa náš pozemok. Suseda večer ako rátala tak rátala nemohla sa dorátať, stále jej chýbali tri sliepky. Kde by
ju bolo napadlo, že sú u nás väznené. Vyslobodené boli až na druhý deň ráno keď
môj otec kráčajúc do záhrady ich začul.
Potom sme mali pre zmenu väzenie my.
Otec potom pre istotu chliev zlikvidoval
aby nás nelákalo na ďalšie vilomeniny. Tie
sa ale dajú robiť aj inde. Ale o tom možno
nabúduce.
No povedzte kde v Bratislave by som
mohla také niečo prežiť ?
Eva Nováková

v skratke

Hlas Huty

Koncert Jiřiho
Zmožeka

Veľká noc 2010

Úprimne ďakujeme všetkým, kt. pomáhali
pri Veľkonočných obradoch. Zvlášť miništrantom za ich perfektne prevedenú službu, pani kostolníčke, lektorom, čitateľom,
fakelhalde za ich službu, domácemu speváckemu zboru, dievčatám speváčkam
zo Zlatej Bane, pánu kántorovi i tým, kt.
pripravovali kríže na krížovú cestu. Zvlášť
ďakujem všetkým veriacim, ktorí sa zúčastňovali v hojnom počte počas celého
Veľkého týždňa a Trojdnia. Nech Vám milostivý Pán Boh odmení Vašu službu.

27. 6. 2010 v kostole v Smolníckej Hute
Rímskokatolícky farský úrad srdečne pozýva všetkých ľudí dobrej vôle
na koncert Jiřího Zmožka, ktorý sa
uskutoční dňa 27.6.2010,začína sa sv.
omšou o 9.00 hod. v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute
a po nej bude nasledovať koncert
tohto známeho českého speváka.Po
skončení koncertu bude možné si zakúpiť CD alebo kazety s hudobnými
nahrávkami J.Zmožka. Tešíme sa na
Vašu účasť.

Železnica
a rušeň „Anička“
V histórii na našej stránke si môžete pozrieť históriu Železničnej stanice v Smolníckej Hute ako aj iné zaujímavosti. Za
materiál ďakujeme Štefanovi Theisovi,
rodákovi zo Smolníckej Huty.

CD z púte z Izraela

Dávame do pozornosti, že na FÚ je už k
dispozícii CD - s fotkami z púte z Izraela.
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Počet fotografii je 2000. Kto má záujem o
kúpu CD s fotkami nech sa prihlási buď
po sv. omši v kostole alebo na FÚ.

Modlitba k Božiemu
milosrdenstvu aj za
obete leteckej tragédie
Veriaci zo Smolníckej Huty, dňa 10.
apríla 2010 sa vo farskom kostole stretli na modlitbu korunky Božieho milosrdenstva, ktorá sa konala pri vyloženej
sviatosti Oltárnej. Pri modlitbe sa duchovne spojili cez satelit a aj tí, ktorí nemohli prísť, mali možnosť sa duchovne
pripojiť, cez rádio Lumen o 15.00 hod.
Modlitba "korunky" okrem iného bola
obetovaná aj za obete leteckej tragédie
poľského prezidenta, jeho manželky a
ostatných. (S.K.)

Prvé sväté prijímanie

Prvé sväté prijímanie bude v našej farnosti v nedeľu 24. mája 2010 o 10.30 hod.
Redakcia

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
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Tajnička

1. Meno apoštola, ktorému Ježiš uzdravil svokru (Mt 8, 1415)
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 úrad
pripravuje
RKFÚ Smolnícka Huta, organizuje
púť za Sv. otcom do Ríma od 30.
apríla do 6. mája 2010.

Hlas Huty

rôzne

TRÁPI VÁS REUMA?
Hoci sa už nezadržateľne blíži jarné obdobie, predsa ešte pociťujeme posledné stopy zimy, ktoré nie vždy najlepšie
pôsobia na náš organizmus.Každému je
veľmi dobre známy význam slova REUMA, niekto má s ňou osobné skúsenosti,
ostatní ju našťastie „poznajú“ len z rozprávania. Reumatické choroby trápia ľudstvo od najstarších čias. Reuma - zápalové
ochorenie kĺbov má väčšinou chronický
priebeh a trápi nás opakovanými záchvatmi bolesti. Sú to prevažne poruchy
látkovej premeny – metabolizmu. Určité
bylinky tu pomáhajú aj vnútorne, odvodnia organizmus, uvoľnia bolesti. Zvonku
pôsobia väčšinou vo forme kúpeľov, náplastí, obkladov, mastí, masáže, atď.

sahuje salicín, látku znižujúcu horúčku.
Práve pre obsah salicylátov možno kôru
používať pri chrípke, pri bolestiach rozličného druhu, napr.: na dnu, reumu, pri
ženských chorobách, na zlepšenie trávenia. Neodporúča sa však pri žalúdočných
vredoch, krvácavosti a v tehotenstve.

Rozlúčili sme sa
Rafael Kristián
+ 11. januára 2010
Anna Ermová
+ 12. februára 2010
Rudolf Slatkovský
+ 11. marca 2010

Pokrstení

Radomír Danko
6.marca 2010
Gabriela Kovaličová
14.marca 2010
Igor Žiga
20. marca 2010

Sviatosť
manželstva prijali
Jaroslav a Beáta Juhásová
24. apríla 2010
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Ríbezľa čierna – nachádza sa v našich
záhradách. Využíva sa najmä na prípravu
kompótov a džemov. Plody pre svoj vysoký obsah vitamínov a minerálov možno
považovať za liek na posilnenie imunity.
Ríbezľový čaj je veľmi chutný a odporúča sa kombinovať s malinou a černicou.
Možno povedať, že ríbezle patria medzi
všeliek a účinky sa prejavia práve proti
reume.

Vŕba biela – predmetom zberu je kôra.
Dostať ju kúpiť v lekárni. Vŕbová kôra ob-

Túžobník brestový – málo známy ako
liečivá rastlina. Je vynikajúcim protireumatickým prostriedkom. Jeho liečiteľské
prednosti sú veľmi podobné aspirínu. Má
silný potopudný účinok, znižuje horúčku,
preto je veľmi vhodný pri chrípkových
ochoreniach. Protizápalové pôsobenie
túžobníka poskytuje účinné uvoľnenie pri
bolestiach, reumatizme, artritíde a dne.

Chren dedinský – používa sa koreň –
hlavne veľkonočné sviatky si bez tejto pochúťky nevieme ani predstaviť. Má veľmi
priaznivý účinok na organizmus. Povzbudzuje tráviace orgány, čistí krv, preventívne pôsobí proti vírusovým ochoreniam
dýchacích ciest. Predávkovanie nehrozí,
ale mierne zvyšuje krvný tlak.
Veľmi dobre sa osvedčili svojim účinkom
pri reumatizme aj napr.: Borievka obyčajná, Paprika ročná alebo Ovos siaty.
E. S.

