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Hlas Huty

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

Katolícky list farnosti Smolnícka Huta

Číslo 17 Ročník 5

Máj/Jún 2010

Máj mesiac
Panny Márie,
Fatimy aj sv. Rity
Božej Matke sú zasvätené mnohé katedrály, slávni skladatelia o nej skomponovali vrcholné skladby, jej obrazy
a sochy sú v galériách sveta, básnici
a spisovatelia jej venovali veľa diel. Žila
v ústraní, prosto a skromne, ticho sa
pripravovala na svoju úlohu. Vytrvalo
sledovala svoje poslanie a splnila ho.
Uverila a nepochybovala, prijala aj to,
čomu nerozumela, všetko prenechala
Bohu.
Koľko žien by dnes znieslo narodenie
syna v maštali? Koľké by nereptali pri
prenasledovaní, koľké by napriek všetkému, vytrvalo stáli pod synovým krížom? Koľkí muži by dnes nezištne kryli
vznešenú, ale nebezpečnú úlohu svojej
ženy? Koľkí by vzali na plecia zodpovednosť za tak ohrozenú rodinu a prijali by
úlohu pestúna s útekom do neznámej
krajiny, ťažký život emigrantov a návrat
tam, kde nikomu nechýbali?
13.5.1917 sa Lucii dos Santos (10),
Františkovi (9) a Hyacinte (7) zjavila vo
Fatime Pani v bielom. Posledné zjavenie bolo 13.10.1917, keď sa Pani predstavila ako Ružencová Panna Mária. Jej
rozlúčku sprevádzalo „tancujúce slnko“, ktoré videlo 70 tis. ľudí. Pani oznámila deťom tajomstvá o pekle a vojne,
o Rusku, ktoré, ak sa ľudia nezmenia,
„mylnou náukou zaplaví svet, budú
vojny a prenasledovania cirkvi“. Pani
22-krát spomenula Rusko, boľševická
revolúcia vypukla 25 dní po skončení
zjavení.
10.2.2005 sa Lucia stretla v klauzure
s Melom Gibsonom, režisérom filmu
Utrpenie Ježiša Krista, práve sa postila
za uzdravenie pápeža. Na druhý deň
začali duchovné cvičenia premietaním
filmu. 13.2.2005, 97-ročná Lucii zo-

mrela. Kardinál Bertone ju
opísal ako „pokornú karmelitánku, ktorá zasvätila život
Kristovi“. Povedal tiež, že
„zázračný odklon projektilu
atentátnika v tele pápeža,
mu zachránil život.“
V máji si spomíname
a sme vďační aj všetkým
mamám, babkám a prababkám za ich skrytú, obetavú
a často nedocenenú prácu pre svoje deti a rodinu.
Ruka, ktorá hýbe kolískou
hýbe svetom, každé do sŕdc
detí zasadené semienko lásky a porozumenia sa bude
šíriť ďalej. Ako od druhého
po šiesty, takým bude život
človeka aj od dvadsiateho
po šesťdesiaty rok.
22.5. oslávime svätú Ritu z Cascii. Žila v kamennom meste na vrchu,
s modrým nebom, zasneženými kopcami, a aj v zime lúkami plnými oviec.
Bol to čas dvoch pápežov, čas intríg,
vojen a moru. Ako 12-ročná sa zasnúbila, 17-ročná sa vydala za prchkého
Pavla. Bola vernou manželkou, matkou
dvojičiek. Manžel sa zúčastňoval na
bitkách a vraždách nepriateľských rodov. Rita ho mala aj tak rada, nakoniec
ho obrátila. V r. 1401, keď zavraždili
manžela, vrahom verejne odpustila.
Keď zomreli na choleru obaja synovia,
zostala zúfalá a opustená. Sprostredkovala mier medzi znepriatelenými rodinami. chcela vstúpiť do kláštora, ale
ju trikrát odmietli. Nakoniec ju prijali,
polievala vyschnutý vinič a figovník.
Tak ju skúšali a dávali jej najavo, akú
dôležitosť jej pripisujú.

Panna Mária della Guadalupe
Posledných 15 rokov života mala
krvácajúcu stigmu na čele. V januári
1447, v treskúcej zime v ťažkej chorobe
požiadala, aby jej priniesli zo záhrady
kláštora rozkvitnutú ružu a z figovníka
dve čerstvé figy. Mysleli si, že blúzni,
ale v snehu našli ružu aj figy. 22.5.1447
Rita zomrela, už 563 rokov na jej pamiatku v nedeľu po 22.máji v talianskych kostoloch rozdávajú ruže.
Rita bola rehoľníčka, aj snúbenica,
žena, matka a vdova. Je svätá beznádejných prípadov, nemožných a zúfalých situácií. Milovala nepriateľov,
všetkým odpúšťala, prežila veľa utrpenia a bolesti. Ak si nevieme rady, obráťme sa na ňu. Aj prichádzajúce voľby,
v ktorých by kresťania mali voliť kresťanov, dávajú k tomu príležitosť.
Jozef Mikloško, bývalý veľvyslanec
SR v Taliansku, v San Maríne a na
Malte
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Listáreň
Sú aj v dnešnej
dobe potrební
kňazi?
V poslednom čase často počúvame a čítame
kritiku na cirkev, na
kňazov, dokonca nie
raz sa vynorila otázka,
či v dnešnej dobe ešte
vôbec sú nám potrební
kňazi. V dobe, keď vraj
všetko vieme, všetko si
vieme zistiť, máme prístup k informáciám, tak
načo sú nám vlastne?
Kto ale, keď nie kňaz,
má poukazovať na zlo,
na neprávosti, na mravný úpadok v školstve,
kultúre, v spoločnosti
ako takej, či by nám
nechýbala ich služba
v školstve, zdravotníctve, v armáde, vo väzniciach či na misiách?
Kto by vysluhoval sviatosti? Kto by ohlasoval
slovo Božie? Odpoveď
nech si dá každý sám.
Možno sme niekedy
tak zahľadení do svojich problémov, že nevidíme, že aj kňaz je
obyčajný človek so svojimi starosťami, chybami a tak isto bojuje so
svojimi slabosťami ako
my. Možno aj on od nás
očakáva slovo povzbudenia, pochopenia, či
uznania. Uľahčujeme
mu to v živote vo farnosti? Myslíme naňho
v modlitbách? Často
sú to kňazi u ktorých
nachádzame
slová
útechy v ťažkých životných situáciách, ktorí
nám poradia a usmernia náš život správnym
smerom. Buďme radi,
že ich máme.
Eva Nováková

rôzne

Loretánske litánie
Prvý pápež, ktorý spomína
Loretánske litánie, je Sixtus V.
Urobil tak v roku 1587 v bule
Redituri. Obdaril ich odpustkami. Vyslovil želanie, aby
sa recitovali aj v rímskej kúrii.
Ale úradne ich spolu s Litániami k svätým schválil až pápež
Benedikt XIV. Z premnohých
mariánskych litánií povolil
pri verejných bohoslužbách
používať iba Loretánske litánie. Tým sa ich postavenie
natrvalo upevnilo. “Dejiny
kresťanskej zbožnosti sú dôkazom toho, že Mária je ces-

tou, ktorá vedie ku Kristovi.
Základom
osobitnej úlohy Panny Márie ako spolupracovníčky na diele vykúpenia je jej Božie materstvo.
Mária, keďže splodila podľa
ľudskej prirodzenosti osobu Ježiša Krista, ktorá je
Božskou osobou, je Božou
Matkou.”: takto hovoril o
Panne Márii Ján Pavol II.
Modlíme sa ku nej ako ku
Matke Cirkvi. Prvá mariánska
úcta na zemi je u príbuznej
Alžbety. Už v 3. storočí - ako
to vyplýva z napísaného au-

tentického svedectva - sa
egyptskí kresťania obracali
k Panne Márii touto modlitbou: Pod tvoju ochranu.....
Pán Boh nám dal Desatoro,
ktoré nám v 4. prikázaní prikazuje uctiť si rodičov. Aj my
sme v duchovnom význame
dlžníci Panny Márie. Nech
nám aj tohtoročná účasť na
Loretánskych litániách pomôže splatiť túto dlžobu.
Mgr. Marián Slovák,
far. adm. Krásnohorské
Podhradie

Huťania v Ríme
Ďakujeme...

V dňoch od 30.4 – 5.5.2010 sa
veriaci z farností Smolnícka
Huta, Smolník a Mníšek nad
Hnilcom spoločne vybrali na
púť po Taliansku. Navštívili
Assisi, Rím – Vatikán, Lanciano a S. Giovanni Rotondo.
S veľkým očakávaním, v piatok ráno, nasadli do autobusu a vydali sa na cestu, ktorá
ubiehala veľmi rýchlo, pretože si ju spríjemňovali modlitbami a piesňami. V kostole sv.
Kláry v Assisi mali na druhý
deň ráno prvú svätú omšu. Po
tom, čo si prešli mesto a nakúpili prvé suveníry, nasledovala cesta do Ríma. Večer,
keď sa všetci ubytovali, sme
sa ešte vybrali na večernú
prechádzku Rímom. Bazilika
sv. Pavla, Coloseum a Forum
Romanum vo všetkých zanechali hlboké emócie, nie však
také ako Bazilika sv. Petra, ktorú sme navštívili hneď na druhý deň skoro ráno. Naši kňazi
nám odslúžili sv. omšu v maďarskej kaplnke, potom čo
sa všetci pomodlili pri hrobe
pápeža Jána Pavla II. nasledoval výstup na kupolu baziliky,
ktorý si nikto nechcel nechať
ujsť. Mladší poctivo „vyšľapali“ a tí starší sa vyviezli výťa-

hom, všetci si napokon mohli
vychutnať nádherný výhľad
na celé mesto a vatikánske
záhrady. Duchovne posilnení
sme si mohli pozrieť ďalšie
pamiatky Ríma, nakúpiť suveníry a neskôr si pochutnať na
výdatnom obede.Navštívili
sme aj nášho,,veľkého Slováka“,otca kardinála Tomka,ktorý nás duchovne povzbudil,odovzdal každému malý
darček na pamiatku,udelil
požehnanie, a tak sme mohli
ďalej pokračovať v našich
cestách. Príjemne unavení
a nadšení zo všetkého čo sme
doteraz videli sme sa vrátili na
ubytovňu, aby sme si oddýchli, keďže nás na druhý deň
čakala dlhá cesta za Pátrom
Piom, ktorého relikviu máme

uloženú v našom farskom
kostole v Smolníckej Hute.
Tento hlboký zážitok mnohých rozplakal. Pátra Pia sme
si uctili modlitbami a mohli
sme sa vybrať smerom k poslednému cieľu našej púte,
do Lanciana. V kostole, kde
sa stal najväčší eucharistický zázrak sme na druhý deň
ráno mali poslednú sv. omšu
v Taliansku. Na tomto mieste
ďakujeme skvelým šoférom,
ktorí nás šťastne odviezli
a priviezli domov, nášmu kňazovi J. Spišákovi, ktorý túto
púť pre nás zorganizoval, ale
predovšetkým Bohu, ktorý
nás celou púťou sprevádzal.
Na túto púť určite nikto z nás
nezabudne.
P.P.

v skratke
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Primície a vysviacka
dp. Tomáša Székelyho
S radosťou oznamujeme, že
náš rodák dp. diakon Tomáš
Székely,skrze pôsobenie Božieho Ducha, vkladaním rúk
a konsekračnou modlitbou
otca biskupa Mons. Vladimí-

ra Fila prijal kňazské svätenie
v piatok 11. júna 2010 o 10.
hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.
V ten istý deň o 18. 00
hod. mal novokňaz svätú

omšu v rodnej farnosti Smolnícka Huta.
Modlíme sa za nášho primicianta, novokňaza, aby bol
dobrým kňazom vo vinici Pánovej.

Aktivity vo farnosti
Prezentácia z púte
z Izraela

ružencové spoločenstvo) pre náš kostol,
kt. boli na púti v Assisi, v Ríme, v San Giovanni di Rotondo a Lanciane. Zároveň
to bola aj ďakovná sv. omša za pútnikov.
Úprimná vďaka...

Deň matiek

12. apríla 2010 o 17.00 sa v našom farskom kostole uskutočnila prezentácia
z púte z Izraela, ktorá sa konala v októbri
2009. Spracovala SK.

Požehnanie
monštrancie

Na siedmu veľkonočnú nedeľu pri sv.
omši bola požehnaná nová monštrancia,
ktorú zakúpili pútnici (pútnici zo Smol.
Huty, Smolníka, Prakoviec, Mníška a naše

Dňa 9. apríla 2010 sa v našom farskom
kostole v spolupráci s Obecným úradom
konal po sv. omši krátky program pri
príležitosti osláv Dňa matiek, z dôvodu
rekonštrukcie kultúrneho domu. Po krátkom prejave pána starostu a pána farára
dostali všetky mamičky kvietok a sladkú dobrotu. Pred tým však Alexandra
predniesla báseň pre mamy a na záver
z CD, odznela známa pieseň od Jaroslava Dvorského Ave Mária. Takto sme si aj

Púť do Talianska

pred Pánom Bohom uctili naše mamičky a staré mamy. V dnešný deň želáme
všetkým mamičkám všetko dobré k ich
sviatku.

OZ Barborka

Pri príležitosti osláv Dňa matiek odovzdal predseda OZ - Barborka, so sídlom
v Smolníckej Hute, CSILic. Jozef Spišák
kvetinové dary matkám jednej nemenovanej prešovskej firmy. Všetko sa to udialo za účasti majiteľa firmy JUDr. Jozefa
Liptáka. Jedným z cieľov OZ - Barborky
je totiž aj podpora a sociálna práca s rodinami a keďže matka je základom každej rodiny dovolilo si združenie potešiť
mamičky milým darčekom.
(P.P)

V dňoch od 30.4 – 5.5.2010 sa veriaci z farností Smolnícka Huta, Smolník
a Mníšek nad Hnilcom spoločne vybrali na púť po Taliansku.

strana 4

Hlas Huty

Farská
matrika

Baza čierna
(schwarzer
Holunder)

Rozlúčili sme sa

Patrí medzi najpoužívanejšie liečivé rastliny. Celú rastlinu si ľudia vážili tisícky rokov pre jej praktické aj liečiteľské využitie.
Baza je 3 – 8 m vysoký ker. V minulosti sa
považovala za strom života a označovala
sa aj ako „lekáreň chudobných“. Kvalitnú
drogu tvoria kvety, ale aj zelené plody.
Čaj z kvetov je veľmi dobrým liekom na
všetky choroby z prechladnutia. Zvyšuje
obranyschopnosť organizmu, pri horúčke a infekcii podporuje potenie a pomáha pri silnom zahlienení, kašli a zápaloch
čelových dutín. Najmä pri trvalom prechladnutí podporuje bazový čaj obranyschopnosť organizmu. Plody účinkujú
povzbudzujúco. Obsahujú vitamíny A,
B1, B2, B6, C a minerály draslík, vápnik
a fosfor. Plody však musia byť celkom
zrelé, pretože nezrelé sú mierne jedovaté a môžu spôsobiť nevoľnosť, vracanie
a hnačku. Surové plody vôbec nekonzumovať!

Mária Paulinová
+ 28. mája 2010

Pokrstení

Matúš Hornyk
27. apríla 2010
Ladislav Stoklas
18. apríla 2010
Alex Siranko
8. mája 2010
Lukáš Siranko
8. mája 2010
Nina Cicoňová
16. mája 2010
Miroslav Suchý
29. mája 2010
Nina (Mária) Ermová
29. mája 2010

Sviatosť
manželstva prijali

Lenka a Ladislav Stoklasová
5. júna 2010
Miroslav a Michaela Augustínová
5. júna 2010
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rôzne

Nápoj z bazovej šťavy proti
chrípke

200 ml šťavy z bazových plodov zohriať
(nie variť) so 600 ml vody, 2 klinčekmi,
1 plátkom zázvoru a ¼ podrvenej tyčinky škorice. Trochu prisladiť medom a piť
čo najhorúcejší: 1 - 5 dní 3 – 4 x denne
1 šálku.

Púpava
lekárska
(Löwenzahn)
Pochádza zo strednej Ázie. Dlho ju užívajú
na celom svete ako hodnotnú liečivú bylinu. Môžeme ju nazvať aj ako nedocenenú
burinu s významnými liečivými vlastnosťami. Ako liek možno použiť celú rastlinu.
Listy sú chutné do šalátov. Sú bohaté na
minerály, najmä draslík a železo. Z vitamínov sú to B, C a provitamín A. Korene
obsahujú inulón hlavne na jeseň, preto
sú výhodnejšie diabetika, keď ich zbiera
v jesennom období. Púpava ako taká je
cennou bylinkou na jarné prečisťovacie
kúry, ktoré dokážu zmierňovať reumatické bolesti a kožné choroby. Súkvetia sú
jedlé, možno z nich uvariť sirup. Vďaka
obsahu horčín pôsobí púpava na oblasť
pečene a žlčníka. Považuje sa za veľmi
dôležitý prostriedok na detoxikáciu pečene. Horčiny posilňujú aj činnosť srdca,
tým aj celý organizmus. Podľa najnovších
výsledkov vedeckého skúmania sa dá
šesťtýždňovou púpavovou kúrou ovplyvniť vytváranie žlčových kameňov tak, že
dochádza k zníženiu vytvárania nových.

Púpava by nemala chýbať v žiadnej „jarnej prečisťovacej kúre“, pretože podporuje látkovú premenu. Hlavne reumatici by
na to nemali zabúdať.

Púpavový čaj (odvar)

1 – 2 čajové lyžičky listov s koreňmi zaliať
1 šálkou studenej vody, uviesť do varu
a krátko povariť, lúhovať 10 min. a precediť. Počas kúry piť 4 – 6 týždňov 3 šálky
denne.
Eva Slovinská

