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Hlas Huty

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

Katolícky list farnosti Smolnícka Huta

Číslo 19 Ročník 5

September / Október 2010

Ach, zase tá škola....

Je to až neuveriteľné ako rýchlo znovu
ubehli prázdniny. Onedlho sa otvoria
školské brány a brány univerzít, a my
znovu zasadneme do školských lavíc, do
prednáškových miestností, znovu budeme pozerať na rovnaké tváre učiteľov
a učiteliek a nasávať kopec informácií,
ale hlavne opäť zažijeme celú kopu nezabudnuteľných zážitkov. A akoby to aj perinbabka vedela, že o chvíľu začne škola,
zmenilo sa aj počasie, na už skoro jesenné, a slnečné lúče začínajú byť v tomto
období už pekne zubaté.
Nedávno som sa opýtala jednej malej školáčky: „Tak čo, tešíš sa už do školy?“
Odpoveď bola krátka, ale jednoznačná,
a mnohí správne tušíte jej znenie: „Nie!“
Ani som sa ďalej nepýtala prečo.
Pri slove škola sa mnohým z nás zježia
vlasy. Veď kto by už školu mal rád? Učitelia a profesori do nás stále hustia nové informácie, otravujú nás písomkami, zadaniami a skúšaniami, dokonca nám občas
aj komplikujú náš sladký študentský život
tým, že si dovolia nás jednoducho vyhodiť zo skúšky. Komu z nás by sa nepáčilo
študovať bez skúšok, domácich úloh a pí-

somiek? Ale ruku na srdce, veď to by bola
už aká nuda?? Za čo by sme dostávali jednotky, alebo ako správni žiaci aj sem-tam
nejakú tú pätorku?
Ako správni kresťania však nesmieme
zabúdať, že stále, počas celého školského
roka, ale aj počas prázdnin, je tu s nami
niekto, koho síce nevieme chytiť za ruku,
ani objať keď nám je ťažko, komu sa neviem pozrieť do očí, ale o ktorom vieme,
z hodín náboženstva, že je Všemohúci,
Vševediaci a Všadeprítomný – áno je to
náš Pán, ktorý vyrieši všetky naše problémy, starosti, trápenia, a to nielen so
školou, ale aj neskôr, keď ochutnáme ako
chutí sám život, a zároveň tento „náš najlepší priateľ“ chce, aby sme sa s ním delili
aj o naše radosti a krásne, veselé zážitky
a to nielen zo školských lavíc.
Na druhej strane naše mamy a starké
spomínajú na školské obdobie s úsmevom na tvári. Ako malá som to nechápala,
ale ja už tiež vravím, že škola bola fajn...
najmä tá základná...aj keď vysokoškolský
život tiež stojí za to. No a či už sa nám to
páči alebo nie, každého cesta za vzdelaním viedla školskou bránou. A verím, že

nikto z nás nechce byť hlúpym.
Pamätám si, ešte keď som ja chodila
do základnej školy, každý školský rok sme
začínali, okrem slávnostného otvorenia
v telocvični, a nekonečne dlhého príhovoru pána riaditeľa, a jedného z rodičov,
aj svätou omšou v kostole. Vtedy som
tomu nejako neprikladala veľký význam,
ale teraz chápem na čo to bolo dobré.
Viem, že „Môj Veľký Šéf“ pri mne stál
počas celej povinnej školskej dochádzky a stojí pri mne stále, nielen keď mám
problémy a niečo ma trápi, ale aj keď som
šťastná. Za toto obrovské kamarátstvo,
však vďačím najviac svojim rodičom a starým rodičom, pretože oni ma od malička
viedli k láske k Bohu, a nikdy to nebudem
ľutovať.
Na záver želám všetkým žiakom a študentom (teda aj mne samej) v mene celej
redakcie Hlasu Huty, aj v tomto školskom
roku veľa úspechov, veľa veselých zážitkov spoza školských lavíc a ešte veselších prázdninových zážitkov a veľa chuti
do učenia. A nezabúdajte, Pán Boh je tu
s nami!
Petra Pohlyová
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Naši svätci
Keďže nepochybne Matka Tereza patrí k veľ‑
kým svätcom je na mieste, aby sme sa v tom‑
to čísle nášho farského časopisu v krátkosti
pozreli na jej životopis a keďže naša farnosť
bola vyhlásená aj za pútnicke miesto Pátra
Pia, taktiež mu venujeme zopár riadkov a
pripomenieme si jeho životopis, pretože v
našom oltári sa nachádza aj vzácna relikvia
tohto talianského svätca.

Hlas Huty
júca zo stigiem, mala vôňu kvetov. Okrem
tejto nadprirodzenej skutočnosti mal Páter
Pio dar bilokácie a vedel aj čítať v ľudských
srdciach. Prichádzalo za ním toľko ľudí,
že často spovedával 10-12 hodín denne.
Správne odhadol, čo penitenti potrebovali
a vždy našiel to správne slovo, aby priviedol ľudí bližšie k Bohu.
Zomrel 23. septembra 1968 ako
81-ročný. Na jeho pohrebe bolo prítomných okolo stotisíc ľudí. 16. júna 2002 ho
Sv. Otec Ján Pavol II. na námestí sv. Petra
v Ríme svätorečil. Do Ríma putovalo vtedy
vyše pol milióna pútnikov. Miesta, kde žil
Páter Pio, patria k významným cieľom pútnikov z celého sveta.

Sv. Pio z Pietrelciny Páter Pio
rehoľník, kapucín
Sviatok: 23. september, 1887-1968
Význam mena: zbožný, nábožný (lat.)
25. mája 1887 sa v malej talianskej dedinke Pietrelcina do rodiny roľníka Grazia a
jeho manželky Giuseppy Forgione narodil
František, pomenovaný po sv. Františkovi
z Assisi. Už v detstve bolo jasné, že je výnimočným dieťaťom Božím. Bol veľmi zbožným, už ako chlapec sa chcel stať kňazom.
Stal sa kapucínom, ako šestnásťročný si
v roku 1902 obliekol kapucínsky habit. Prijal meno Pio. Po siedmich rokoch štúdií bol
roku 1910 vysvätený za kňaza.
Celý jeho život bol poznačený utrpením a nadprirodzenými zásahmi. 20. septembra 1918 páter Pio, kľačiac pred svojím
veľkým krížom, dostal stigmy - rany ukrižovaného Ježiša Krista. Tým sa stal prvým
stigmatizovaným kňazom v histórii Cirkvi.
Lekár, ktorý skúmal tieto rany, mohol len
konštatovať, že rany nemajú prirodzený
pôvod. Nejaký čas pred smrťou r. 1968
stigmy zmizli a nezostala po nich žiadna
jazva. Koža bola úplne obnovená. Mnohí,
ktorí sa s ním stretli, hovorili, že krv, vyteka-

Sv. Terézia z Kalkaty Matka Tereza
Sviatok: 5. september, 1910-1997
Význam mena: lovkyňa (gr.) alebo prívetivá a mocná pani (nem.)
Matka Tereza, vlastným menom Agnes
Gonxha Bojaxhiu sa narodila 26. augusta
1910 v Skopje v Macedónsku v albánskej
rodine. Jej otec bol úspešným podnikateľom, zomrel, keď mala osem rokov. Jej
matka bola hlboko veriaca žena. Venovala
sa vyšívaniu, z toho potom žili. Agnes sa
aktívne zúčastňovala na živote farnosti.
V roku 1928 sa rozhodla vstúpiť k loretským sestrám v Dubline v Írsku. Prijali ju
12. októbra. Rehoľné meno dostala po sv.
Terézii z Lisieux. O pár mesiacov neskôr ju
poslali do Indie. Priamo do Kalkaty dorazila 6.januára 1929. Noviciát prežila v meste
Darjeeling. V roku 1937 urobila večné sľuby
a odvtedy ju volali Matka Tereza. V 30-tych
a 40-tych rokoch 20.storočia vyučovala na
strednej škole v Kalkate.

rôzne
V septembri 1946 cestovala vlakom
z Kalkaty do Darjeelingu. Na tejto ceste pocítila silné volanie k práci medzi tými najúbohejšími. Aj keď ju jej predstavené sprvu
nechápali, nevzdala sa myšlienky začať
„dielo práce spásy a posvätenia tých najúbohejších z úbohých“. Schválenie svojej
kongregácie pre kalkatskú arcidiecézu dostala 7.októbra 1950. V priebehu 15 rokov
sa rozšírila práca sestier v Kalkate i v celej
Indii. Sestry sa venovali všetkým, ktorých
našli na uliciach zomierať od hladu alebo
od chorôb. Venovali sa starcom, o ktorých
sa nemal kto postarať. Takisto svoju pozornosť zameriavali na deti, ktoré boli často
vydané na milosť a nemilosť ulice. Napriek
všetkým problémom, ktoré mala Matka
Tereza s úradníkmi alebo aj so samotnými
občanmi mesta, jej dielo si postupne získavalo úctu a rešpekt. 1.februára 1965 pápež
Pavol VI. povýšil kongregáciu na kongregáciu pápežského práva. Prvý dom mimo
Indie bol založený v roku 1965 vo Venezuele v Cocorote. Prvý dom v Európe vznikol
v Ríme a v Afrike v Tabore a Tanzánii v roku
1968. Kongregácia naďalej stúpala v počte sestier, aj v počte domov. Misionárky
lásky sa dostali prakticky do celého sveta.
Všade ponúkali pomoc tým najúbohejším
– ľuďom bez domova, žobrákom, chorým.
V roku 1979 Matka Tereza dostala Nobelovu cenu mieru. V tom istom roku sa podarilo misionárkam Matky Terezy preniknúť
dokonca aj do komunistických krajín – do
Záhrebu v Chorvátsku. O rok neskôr otvorili dom vo východnom Berlíne. Neskôr sa
to podarilo takmer vo všetkých komunistických krajinách vrátane 15 domov v Sovietskom zväze. No nikdy sa to nepodarilo
v Číne. Na Štedrý deň roku 1985 otvorila
„Dar lásky“ v New Yorku. Bol to prvý dom
pre ľudí chorých na AIDS. Koncom 80-tych
rokov Matka Tereza dostala zdravotné
problémy. Napriek tomu cestovala po celom svete, aby pomohla pri otváraní nových domov, pri formácii noviciek a stále aj
pri ošetrovaní chorých. V roku 1997 mala
kongregácia okolo 4000 členiek a takmer
600 domov v 123 krajinách sveta.
V júli 1997 sa Matka Tereza veľmi slabá
a chorá vrátila z cesty po Ríme, New Yorku a Washingtone domov do Kalkaty. Dva
mesiace nato podľahla chorobe. Zomrela
5.septembra 1997 v materskom dome
v Kalkate. Jej telo preniesli do chrámu sv.
Tomáša, ktorý bol pri konvente loretských
sestier, kam vstúpila pred 69 rokmi. Státisíce ľudí prišlo, aby jej vzdali úctu. Jej pohreb
bol veľkolepý, zúčastnili sa na ňom najvyšší
štátni predstavitelia viacerých štátov.
Spracoval CSILic. Jozef Spišák

v skratke

Slávnosť Nanebovzatia
Panny Márie v Smolníckej
Hute

Hlas Huty
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Aktivity vo farnosti

Ďakujeme

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie si pripomenu‑
li aj veriaci z obce Smolnícka Huta v okrese Gelnica.
Dňa 15. augusta 2010 sa v tamojšom kostole, ktorý je
zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, konala odpus‑
tová slávnosť. Slávnostná sv. omša sa začala o 10,30
hodine a správca farnosti CSILic. Jozef Spišák na nej
privítal stovky veriacich nielen zo Smolníckej Huty,
ale aj z okolitých farností. Hlavným celebrantom bol
ThDr. Martin Mojžiš, ktorý sprevádza pútnikov vo Svä‑
tej Zemi. Na slávnosti sa zúčastnili aj kňazi z okolitých
farností .Pozvanie prijal aj mládežnícky zbor Kwapka z
Margecian, ktorý odpustovú slávnosť spríjemnil a oži‑
vilnádhernými piesňami.
Celebrant v príhovore veriacim rozprával
o Panne Márii, ktorú považujeme za „najkrajšiu zo
všetkých“ kvôli jej kráse tela, duše i ducha.V dokumente pápeža Pia XII. Munificentissimus Deus
sa tiež hovorí :„A tak vznešená Matka Božia je s Ježišom Kristom od večnosti a tým istým spôsobom
predurčená a tajomným spôsobom spojená: nepoškvrnená pri svojom počatí, pri svojom materstve, neporušená panna, veľkodušná spoločníčka
božského Spasiteľa, ktorý zvíťazil nad hriechom
a jeho následkami, nakoniec dostala ako korunu
svojich výsad to, že bola uchránená od porušenia
v hrobe, a tak ako už jej Syn po premožení smrti
bola s telom i dušou pozdvihnutá do nebeskej
slávy, kde sa skveje ako Kráľovná po pravici svojho Syna, nesmrteľného Kráľa vekov.“ Čistá a bez
hriechu žila a zomrela, a tak bola s telom a dušou
vzatá do nebeskej slávy. Preto je pre nás znakom
nádeje, že aj my sa po svojej životnej púti viery
s telom a dušou dostaneme do neba, ak sme verili, milovali a dúfali tak, ako Ona. Znakom útechy je
pre nás aj to, že náš život a udalosti nášho života,
všetko, čo dobré sme vykonali, smrťou nezanikne, ale všetko bude prijaté do Božej lásky a istoty
navždy a naveky.
Po skončení svätej omše bolo pre všetkých
hostí pripravené už tradičné agapé, na ktorom
sa stretli známi i neznámi, našli si čas na kus reči
a v príjemnej nálade sa rozišli do svojich domovov. Kostol v Smolníckej Hute bol v roku 2008
emeritným rožňavským biskupom Mons. Eduardom Kojnokom vyhlásený aj za pútnické miesto
v Rožňavskej diecéze, pretože v hlavnom oltári je
na viditeľnom mieste uložená vzácna relikvia pátra Pia, a tak si ju všetci ctitelia tohto veľkého talianskeho svätca môžu uctiť. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa podieľali na prípravách,či už po tej duchovnej alebo finančnej stránke ,predovšetkým
však Pánu Bohu, ktorý tejto odpustovej slávnosti
požehnal.
(S.K)

Požehnanie aktoviek
školákom

A je po prázdninách
Našich najmenších prváčikov a školákov pri nedeľnej bohoslužbe, ktorá
sa konala 5. septembra 2010 o 9:00
hodine, sme vyprevadili do školy. Náš
duchovný otec Jozef požehnal prváčikovské aktovky a zároveň udelil
požehnanie(Veni Sanctae) všetkým
školákom,pred začiatkom nového
školského roka.

Duchovná obnova

Pozývame
RKFÚ v Smolníckej Hute oznamuje,
že v dňoch od 1 - 3. októbra 2010 sa
v našom farskom kostole bude konať
duchovná obnova na tému: „Môže
niečo povedať Biblia dnešnému modernému človeku? “ Pozvanie viesť
duchovnú obnovu prijal prof. PaedDr. ThDr. Jozef Leščinský PhD.,profesor košického seminára, ktorý kedysi
v Rožňavskej diecéze pôsobil ako
kaplán. Srdečne pozývame, príďte
a prežite tieto chvíle spolu s nami.

Sviatosť birmovania

Pozývame - 10.10.2010 o 10.00 hod.
Birmovanie je sviatosť kresťanskej
dospelosti, ktorá veriacich dokonalejšie spája s Cirkvou a obohacuje
ich zvláštnou silou Ducha Svätého,
takže sú vo zvýšenej miere viazaní,
ako ozajstní Kristovi svedkovia, šíriť
a brániť vieru slovom i skutkom. Naši
birmovanci prešli počas roka dlhou
prípravou. Zúčastnili sa prednášok
a vedomostnej skúšky. Birmovka

sa v našej farnosti Smolnícka Huta
uskutoční 10.10.2010 o 10:00 hod.
v kostole Nanebovzatia Panny Márie
po viac než 60 rokoch. Sviatosť birmovania bude vysluhovať diecézny
biskup Rožňavskej diecézy Mons.
Vladimír Filo.

Farská púť do Lúrd a Fatimy

Pozývame...
Rímskokatolícky farský úrad Smolnícka Huta organizuje farskú púť do
Lúrd a Fatimy v mesiaci máj 2011.
Predpokladaná cena púte je 400
eur. Púť bude trvať 13 dní. Je spojený s bohatým duchovným programom(Miláno, Barcelona, Zaragoza,
Madrid, Santiago de Compostela...,
kúpanie pri mori a oceáne a iné).
Duchovný sprievodca je zabezpečený,lekár taktiež. Bližšie informácie
budú včas oznámené.

Farská matrika
Sviatosť krstu prijali:
Miriam Matta
Patrícia Topitzerová
Vanesa Žigová

Rozlúčili sme sa:
Božena Gálová
+ 11. augusta 2010
Štefánia Hanschildová
+ 11. augusta 2010
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CESNAK KUCHYNSKÝ
CESNAK KUCHYNSKÝ – Knoblauch – pochádza pravdepodobne z Ázie. Pestuje sa
v záhrade. Je starobylým prostriedkom so
silnými účinkami proti infekciám. Táto cibuľová rastlina sa používa už niekoľko storočí. Surový cesnak uvoľňuje allicín, ktorý je
účinným antibiotikom. Droga tiež obsahuje vitamín A a B1, amid kyseliny nikotínovej,
hormóny s účinkom na mužské a ženské
pohlavné žľazy, jód a iné. Cesnak je najlepším rastlinným liekom vôbec, pretože jeho
účinné látky prenikajú až do najjemnejších
krvných kapilár a vylučujú sa cez pokožku,
čo trvá aj niekoľko hodín. Pre svoj antimikrobiálny účinok môže pomôcť pri boľavom
hrdle, nádche, chrípke, pľúcnych infekciách
aj infekciách v tráviacom trakte. Éterický
olej ničí chorobnú a pomáha znormalizovať črevnú flóru. Ďalej je cesnak výborným prostriedkom na kašeľ a bronchiálnu
astmu. Výskum ukázal, že cesnak má aj
schopnosť znižovať hladinu krvného cukru,
cholesterolu a znižovať chorobne zvýšený
tlak. Okrem toho pôsobí cesnak aj ako silný
antioxidant a jeho síričité zložky môžu spomaľovať rast nádorov.

Ako pri všetkých liekoch platí, že užívať s mierou, platí to aj pri užívaní cesnaku.
Užívajme ho pravidelne 1-2 strúčiky denne.
Nie viac!
Na odstránenie zápachu treba pred
užívaním zjesť olúpané jablko alebo lyžicu
medu.
Cesnakové kvapky
Nadrobno posekaný alebo pretlačený cesnak
zalejeme bielou pálenkou tak, aby ho dobre
prekrývala. Necháme na tmavom mieste 2-3
týždne macerovať. Občas pretriasť. Užívame
2x denne 10-15 kvapiek v troške vody ako pre‑
venciu proti kôrnateniu ciev.

CESNAK MEDVEDÍ
CESNAK MEDVEDÍ – Bären-Lauch. Tento
druh cesnaku rastie hojne na Sibíri, kde
ho veľmi s obľubou konzumujú medvede,
čo sa aj prenieslo do jeho pomenovania. V
našej prírode tento cesnak nie je častý, ale
kde sa vyskytne, vytvára mohutné, bielo
kvitnúce porasty.Medvedí cesnak má podobné účinky ako cesnak kuchynský. Je
oveľa jemnejší a nespôsobuje nepríjemný
zápach z úst, ani telový zápach. Jeho výhodou je, že dodáva organizmu prvé jarné vitamíny. Zbiera sa vlastne celá rastlina. Ako
kvitnúca vňať, tak aj cibuľa. Pri bežnej konzumácii čerstvých listov predávkovanie
nehrozí, avšak pri užívaní cibule treba dodržiavať obvyklé dávky. Vo farmácii sa používa ako žalúdočné a črevné dezificiens.
Dokázané sú aj antibakteriálne vlastnosti.
Podobne ako cesnak kuchynský, tiež
lieči tráviaci trakt, srdce a krvný obeh. Reguluje tlak krvi a taktiež pomáha pri artérioskleróze.
Cesnak možno nazvať všeliekom a treba ho konzumovať čo najviac.

Tinktúra z medvedieho cesnaku
Nadrobno posekané listy nasypeme do fľaše
a zalejeme bielou pálenkou, aby drogu dob‑
re prekrývala. Necháme 2-3 týždne na slneč‑
nom mieste macerovať. Občas pretriasť. Pre‑
cedíme a používame ako preventívny liek.
Každý deň ráno nalačno lyžičku v ½ pohári
vody. Tinktúru možno dostať aj v lekárni.
(M.S.)

rôzne

D ET S K É O K I E N K O

1 - biela, 2 - červená (príprava do školy), 3 - žltá
(pomoc rodičom, súrodencom), 4 - bledomodrá (účasť v nedeľu na sv. omši), 5 - tmavomodrá (ranná a večerná modlitba), 6 - bledozelená
(prečítam si niečo o Pánu Ježišovi), 7 - tmavozelená (vzťah k súrodencom a kamarátom), 8 svetlohnedá (poteším niekoho smutného), 9 tmavohnedá (malé sebazaprenie, zrieknem sa
alebo sa rozdelím s čokoládou, cukríkmi …),
10 - čierna (poslušnosť, počúvnem na slovo)

Test

1. Vymenuj tri ženy, ktoré nemohli mať
deti a keď ich Boh deťmi požehnal, boli to
veľkí synovia viery.
a, Sára, Rebeka, Ráchel
b, Mária, Ráchel, Sára
c, Rebeka, Mária, Alžbeta
2. O ktorej žene hovorí písmo, že mala
„oči bez lesku“? (Gn 29, 17)
a, Rebeka
b, Lia   c, Sára
3. Ako nazval Adam prvú ženu?
a, mužena b, kosť z mojich kostí c,
Adamah
4. Ktorá žena je myslená v protoevanjeliu,
že jej potomstvo rozšliapne hlavu hada?
a, Mária b, Alžbeta c, Eva
5. Ktorej žene Boh zmenil meno?
a, Ester b, Rebeke c, Sáre
6. Koho išla Mária navštíviť po zvestovaní
do mesta Ain Karim?
a, Jozefa b, Alžbetu c, Ráchel
7. Čo práve robila Ráchel, keď ju Jakub
prvýkrát uzrel?
a, napájala ovce b, umývala riad c,
zbierala klásky
Správne odpovede: 1a, 2b, 3a, 4a, 5c, 6b, 7a
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