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Hlas Huty

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

Katolícky list farnosti Smolnícka Huta

Číslo 18 Ročník 5

August 2010

Hlavný oltár kostola s relikviou Pátra Pia

15. augusta 2010 - odpustová
slávnosť v Smolníckej Hute
RKFÚ Smolnícka Huta, srdečne pozýva
15. augusta 2010 na odpustovú slávnosť
do farského kostola, ktorý je zasvätený
Nanebovzatiu Panny Márie. Slávnostná odpustová svätá omša sa začne o
10.30 hod., ktorú bude celebrovať ThDr.

Martin Mojžiš. Kostol v Smolníckej Hute
bol v roku 2008, emeritným biskupom
Mons. Eduardom Kojnokom vyhlásený aj za pútnické miesto v Rožňavskej
diecéze, pretože v hlavnom oltári je na
viditeľnom mieste uložená vzácna re-

likvia Pátra Pia, a tak si ju všetci ctitelia
tohto veľkého talianskeho svätca môžu
uctiť. Všetci ste srdečne vítaní.
S.K.
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Očami primátorky Gelnice
Gelnica je banské kráľovské mesto, nachádzajúce sa v prekrásnom prostredí Spišsko-gemerského Rudohoria, na východe Slovenska.
Mesto založili v 12.storočí, keď sa k pôvodnému slovanskému obyvateľstvu prisťahovali
baníci z Bavorska. Vďaka bohatým náleziskám zlata, striebra a rúd sa Gelnica stala jedným z najdôležitejších banských miest v bývalom Uhorsku.
Kultúrnohistorickou pamiatkou sú zrúcaniny gotického hradu z 13. storočia, ako
aj gotický kostol zo 14. storočia s neskoršími
prestavbami a s cenným interiérom, baroková radnica z polovice 18. storočia, ktorá
vznikla z pôvodných renesančných objektov. V meste sa nachádzajú viaceré barokové klasicistické meštianske domy, ľudová
architektúra baníckych a remeselníckych
domov z 19. storočia. Významnou pamiatkou je horný krytý drevený most z roku
1831.Mesto, leží v nadmorskej výške 375
m a preteká ním rieka Hnilec. V súčasnosti
tu žije približne 6 500 obyvateľov. Symbolom mesta je socha modliaceho sa baníka
na námestí. Medzi banské diela patrili aj
umelé jazerá. Jedným z nich je Thurzovské
jazero, ktoré je vyhľadávaným rekreačným
miestom. Vzhľadom na svoju polohu a históriu má dobré predpoklady pre rozvoj
cestovného ruchu. V meste sa každoročne
konajú tieto podujatia: Memoriál Petra Bindasa (marec),Gelnický šlapajcug (jún),Gelnický jarmok (august),Rock fest (august),Na
baňu klopajú! (september),Vianočné trhy
(december).V našom meste je rozvinutá
sieť obchodov a služieb, občanom slúžia
2 športové štadióny, detské parky a menšie
ihriská i tenisové kurty. Medzi najdôležitejšie
pamiatky, ktoré reprezentujú naše mesto
patrí Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia
Panny Márie, evanjelický kostol, kamenný
most cez rieku Hnilec, bývalá radnica (dnes
banícke múzeum),zrúcaniny hradu, banícke
námestie, zvyšky klenieb dominikánskeho
kláštora a meštianske a ľudové domy v historickom jadre mesta. K rozvoju mesta prispievajú aj úspešné projekty, ktorými získavame finančné prostriedky na skrášlenie, ale
aj na vytváranie nových pracovných miest
a vhodných podmienok pre podnikanie
v meste. Gelnica chráni životné prostredie,
spôsob života obyvateľov mesta a utvára
podmienky pre vzdelávanie, kultúru, šport.
Brány Gelnice sú otvorené pre každého
pocestného, nuž teda neváhajte a navštívte
kráľovské mesto.
Anna Nemčíková

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie V Gelnici

Banícke múzeum Gelnica - bývalá radnica mesta

Kamenný most v Gelnici

v skratke

Hlas Huty

Aktivity vo farnosti

strana 3

Návšteva
zo Švajčiarska

Našu farnosť navštívili kňazi zo Švajčiarska z farnosti Zϋrich, aby si pozreli našu farnosť, ktorej finančne veľmi
pomohli.

Výlet – Vinné

Dokončenie
zemných prác
na fare

Nemenovaná firma, ktorá sa zaoberá
zemnými a záhradnými úpravami,
upravila a dokončila zemné práce, za
čo jej vyslovujeme úprimné poďakovanie ako aj bohuznámemu darcovi.

Oslavy sv. Floriána
v Smolníckej Huty

V dňoch 11.-14.júla 2010 sa konal už tradičný detský prázdninový výlet, tento rok
opäť k Vinnému jazeru, ktorý organizoval
farský úrad Smolnícka Huta. Začiatok našej bádateľskej cesty bol v nedeľu o 14:00
hod. Naši malí pátrači boli plní očakávania z dobrodružstva, ktoré na nich čakalo
nasledujúce dni. Po šťastnom príchode
a srdečnom prijatí tamojším kňazom a
našim hostiteľom vdp. Andrejom Spišákom, sme podnikli prvú výpravu k Vinnému jazeru, kde sa deti dosýta osviežili po
namáhavej ceste. Nasledujúci deň sa nielen vykúpali v jazere, ale aj vybláznili na
vodných bicykloch, kde ich aj poriadne
opálilo, a tak po príchode do nášho tábora sme začali s potrebnými opatreniami.
Maľovali sme kyslú smotanu na opálené
časti tela a naši malí bádatelia sa stali

,,bielymi Masajmi“, lovcami komárov vo
farskej záhrade. Deti si čas krátili rôznymi hrami, futbalom, turnajom v biliarde
a v stolnom futbale.S Božou pomocou
sme mohli každý večer zakončiť svätou
omšou.V tábore vládla fantastická nálada
až do posledného dňa, vzniklo množstvo
nových priateľstiev a deti si odniesli nádherné spomienky.Veľké ďakujeme patrí
predovšetkým Bohu, ktorý požehnal náš
krásny výlet, nášmu kňazovi CSILic.Jozefovi Spišákovi za skvelú organizáciu,
našej kuchárke Janke a jej pomocníčkam
Miške, Aške a Lenke a taktiež všetkým,
ktorí pomohli či už po tej finančnej alebo
duchovnej stránke. Na tento výlet určite
nikto z nás nezabudne. Pozri si foto.
S.K.

Poďakovanie za koncert
27. 6.2010 o 9:00 hod. sa v našej farnosti
Smolnícka Huta konala svätá omša, ktorú
celebroval ThDr. Martin Mojžiš spolu s naším duchovným otcom. Po svätej omši
sa v chráme Nanebovzatia Panny Márie,
konal koncert známeho českého speváka Jiřího Zmožka, ktorý sa posledných
šestnásť rokov venuje skladaniu kresťanských piesní a duchovnej službe. Na jeho
koncerte sa zúčastnilo mnoho vzácnych
hostí, rodákov i našich susedov z okolitých obcí. Jiří Zmožek svojimi skladbami

priniesol všetkým neopísateľný duchovný
zážitok a poskytol povzbudenie na duši,
v dnešnej neľahkej dobe tak potrebné.
Za to, že sa nám tento koncert podarilo
zorganizovať, patrí veľká vďaka predovšetkým Pánu Bohu, nášmu duchovnému
otcovi CSILic. Jozefovi Spišákovi a samozrejme, v neposlednej rade aj všetkým
ľuďom dobrej vôle, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri bohoslužbe i zrealizovaní koncertu. Pán Boh zaplať.
S.K.

Dňa 10. 7. 2010 o 9:00 hod. sa v našom
chráme Nanebovzatia Panny Márie
v Smolníckej Hute, konala slávnostná
svätá omša, ktorú celebroval rožňavský
emeritný biskup Mons. Eduard Kojnok.
Slávnosť sa konala z príležitosti 130. výročia od založenia miestneho hasičského
zboru. Pri tejto príležitosti Mons. Eduard
Kojnok požehnal sochu svätého Floriána,
ktorý je dôstojným patrónom hasičov a
záchranárov. To najdôležitejšie, prečo sa
sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho
charakter a odvaha. Svoj život obetoval
preto, aby zachránil ďalších 40 spoločníkov - vojakov, ktorí sa stali kresťanmi.
S.K.
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História biskupstva Rožňava
Žijeme v Rožňave, rožňavskej diecéze, ktorá
patrí k veľmi ťažkým diecézam tu na Slovensku. Dôvod? Dôvodov je viacero, ale nechcem tu písať o problémoch, ale zamerať
sa na históriu.
Tridentský koncil (1545-1563) sa v rámci svojho programu zaoberal aj otázkou
zriadenia nových biskupstiev, menovite
na návrh delegátov z Uhorska, biskupov
Juraja Dražkoviča, Andreja Dudiča a Jána
Kolozsváriho. Bolo potrebné z rozsiahleho
a ťažko zvládnuteľného ostrihomského
arcibiskupstva vytvoriť menšie a lepšie organizované celky.Peter Pázmány mal túto
vec na zreteli, ale v jeho dobe nebolo dosť
možností ju realizovať.Prekážkou uskutočnenia tejto myšlienky bolo jednak turecké
panstvo v Uhorsku a jednak otázka hmotného zabezpečenia nových biskupstiev.
Zrušenie jezuitského rádu v r. 1773 podstatne pomohlo uskutočniť tieto snahy,
lebo z ich majetkov bolo možné hmotne
zabezpečiť zamýšľané nové biskupstvá.
Cisárovná Mária Terézia, zriaďovacou listinou z 15. januára 1776, vymedzuje územie
rožňavského biskupstva župami: Gemer,
Novohrad, Malohont, Turňa, južný Spiš
a časť Horehronu. V sídle biskupstva bola
zriadená sídelná kapitula so 6 kanonikmi.
Zriaďovacia listina pripomína, že založením nového biskupstva sa sleduje nielen
rozšírenie a upevnenie pravej viery, ale
usiluje sa aj o zabezpečenie blaha a pokoja krajiny.
Bulou Pia VI. „Apostolatus officii“ zo
dňa 13. marca 1776 bolo založenie rožňavského biskupstva schválené a prvým
rožňavským biskupom bol menovaný
Ján Galgóczy, kancelár trnavskej univerzity a novomestský veľprepošt. Realizácia a organizácia nového biskupstva sa
značne zdržala, lebo Ján Galgóczy do
Rožňavy vôbec neprišiel a dňa 5. apríla
1776 zomrel. Kapitula začala svoju činnosť neskôr, pretože prvý veľprepošt
sídelnej kapituly, ktorým bol menovaný
bratislavský kanonik ThDr. Ján Fándly,
rodom z Humenného, sa tejto hodnosti z osobných dôvodov vzdal. Kapitula
v Rožňave bola zorganizovaná dňa 20.
novembra 1776, len deň pred uvedením
nového biskupa do úradu.Vlastné dejiny

Biskupský palác
biskupstva sa začínajú dňom 21.novembra 1776, kedy ostrihomský pomocný
biskup Anton Révay, rodom zo Štiavničky
v Turci, bol uvedený do úradu. Usiloval sa
navštíviť všetkých 67 farností svojej diecézy. Postaral sa aj o to, aby ochrancom
a nebeským patrónom novej diecézy bol
sv. Ján Nepomucký. Skôr než mohol splniť svoje predsavzatie, bol roku 1780 menovaný biskupom v Nitre, kde po troch
rokoch zomrel.Veľký význam pre rozvoj
náboženského a kultúrneho života malo
založenie pobočky Slovenského učeného
tovarišstva v Rožňave v roku 1793. Nemalou mierou sa o založenie pričinili členovia kapituly. Avšak o činnosti rožňavskej
pobočky Slovenského učeného tovarišstva a o jej zániku sa zatiaľ nenašli žiadne
stopy, iba mená niektorých jej členov.Po
zriadení košického a satumarského biskupstva z rozsiahlej jágerskej diecézy, v
roku 1804, bola táto povýšená na arcibiskupstvo a jágerskému metropolitovi bolo
podriadené aj rožňavské biskupstvo. Politická situácia za napoleonských vojen
spôsobila, že rožňavský biskupský stolec
zostal neobsadený niekoľko rokov, až napokon roku 1815 ho zaujal pätikostolský
kanonik Ladislav Esterházy, ktorý už od
roku 1811 ako kapitulárny vikár spravoval diecézu. V roku 1814 zriadil a postavil
bohoslovecké učilište. Pri tom sa veľmi

zadĺžil, čo malo za následok sekvestráciu
biskupských dôchodkov. Pre nedostatok
duchovných pričlenil v roku 1811 rožňavskú farnosť sídelnej kapitule. Po 50tich rokoch od založenia biskupstva bol
biskupom prvý raz menovaný rožňavský
kňaz Ján Scitovský (1785-1866), rodom
z Košickej Belej.Štátoprávne zmeny po
prvej svetovej vojne spôsobili aj zmenu
územia rožňavského biskupstva tým, že
19 farností zostalo mimo hraníc Československej republiky. Podobne ostalo 19
farností mimo Československej republiky
pri poslednej úprave hraníc s Maďarskou
republikou.Po páde totalitného režimu v
Československu bol na biskupský stolec v
Rožňave menovaný v roku 1990 Eduard
Kojnok, čím sa opäť začína rozvoj diecézy
vo viacerých smeroch. Pre lepšiu organizáciu starostlivosti o duchovné dobro
veriacich bolo zriadených deväť nových
farností. Starostlivosť o partikulárne cirkvi
preukázal Svätý Otec Ján Pavol II. aj vtedy,
keď na jeseň roku 2002 menoval pre túto
diecézu biskupa koadjútora Vladimíra
Fila.Významným dňom rožňavskej diecézy sa stal 13. september 2003, kedy Svätý
Otec Ján Pavol II. navštívil ako prvý pápež
túto diecézu aby „povzbudil bratov vo
viere“. Tým dal jasne najavo, že starostlivosť najvyššieho pastiera o Cirkev je konkrétna a osobná.
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