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Hlas Huty

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

Katolícky list farnosti Smolnícka Huta

Číslo 23 Ročník 5

Apríl 2011

Nie sú to len ženské táraniny
Milí bratia a sestry, je tu Veľká noc, čas
o ktorom môžeme smelo povedať, že
je časom našej spásy. Keby nebolo
Ježišovho utrpenia a predovšetkým
zmŕtvychvstania, nebolo by ani spásy pre človeka. Samozrejme, že Boh si
mohol vybrať aj iný spôsob vykúpenia,
ale On si vybral práve toto. Skončil sa
čas pôstu, niečo sa zmenilo v našom
živote? Predsavzatia, ktoré sme si dali
splnili sme ich? Ak áno, je to výborná
udalosť v tvojom živote, ak nie, nezúfaj, máš stále čas, ale s časom neotáľaj.
Každý z nás rozdeľuje ľudí do viacerých
skupín – príbuzní (rodina), priatelia, kamaráti, známi, ľudia, ktorých poznáme
z videnia a nakoniec obrovské množstvo tých, ktorých vôbec nepoznáme
a nikdy s nimi neprídeme do kontaktu.
Každý má pritom u nás iný stupeň dôvery, nie každému sme schopní povedať všetko o sebe, a to je nakoniec aj
dobre. Je v nás určitá nedôverčivosť.
Ba aj sám Pán Ježiš na ktoromsi mieste
v evanjeliu hovorí: „Buďte jednoduchí ako holubice a opatrní ako hady.“
Opatrnosť patrí do života, aj do vzťahov, lebo vieme, že sa to môže veľmi
ľahko zneužiť. Lenže ak chceme, aby
sme mali nejaký skutočný, priateľský
vzťah, treba na ňom aj pracovať, treba
postupne prekonávať nedôverčivosť.
Vzťah sa dobrým sám od seba nestane,
my ho musíme robiť dobrým. Niekedy
to stojí aj veľkú námahu – odpustenie,
pomoc, povzbudenie, vypočutie, udržanie tajomstva atď. Avšak ten, kto takýto vzťah má, vie veľmi dobre, že sa
to všetko oplatí.
Nejako tak podobne je to aj vo
vzťahu k Bohu. Bolo to tak v prípade
Petra, Jána a ostatných apoštolov.
Keby sme si zrekonštruovali informácie, ktoré nám dávajú jednotliví
evanjelisti, tak by sme pekne videli,
ako sa ten ich vzťah k Ježišovi vyvíjal, ako na ňom pracovali. Neboli bez
chyby. Lukáš píše, že keď im prišli ženy
oznámiť, že hrob je prázdny, najprv im
neverili, ba mysleli si, že sa pomiatli.

V jednom filme to bolo podarene vyjadrené – Peter hodil rukou so slovami
„ženské táraniny“. No napriek tomu
si to rozmysleli a vzápätí sa predsa
len rozbehli smerom k hrobu. Keď sa
presvedčili, že je prázdny a keď videli, že nie je vykradnutý, ale všetko je
vzorne poskladané a uložené, uverili.
Vo vzťahoch treba niekedy aj opustiť
či zmeniť svojské názory kvôli lepším
a objektívnejším, treba hľadať pravdu.
Nesprávne je zotrvať v nesprávnom
presvedčení...
V zápase futbalovej ligy sa raz odohral zaujímavý príbeh. Roy Riegels
si poplietol strany a v zápale hry zrazu vyštartoval s loptou proti vlastnej
bránke. Kričali na neho, aby sa spamätal, ale on akoby nevnímal a strelil
vlastný gól. V prestávke medzi polčasmi bol veľmi sklamaný a smutný, že sa
to stalo. Keď prišiel k nim tréner, ani sa
neodvážil na neho pozrieť, len si hlavu
držal v dlaniach. Keď časomerač ohlásil zostávajúce tri minúty do začiatku
druhého polčasu, tréner oznámil: pôjdete hrať v rovnakom zložení ako prvý

polčas. Všetci okrem Roya vstali a išli
von. Tréner sa pozrel na Roya a povedal: Ty si nepočul? Rovnaké zloženie,
čiže aj ty! Roy zdvihol hlavu. Po tvári
mu stekali slzy a vravel: Tréner, ja nemôžem. Zničil som teba, dobré meno
školy a aj sám seba. Nemôžem sa ani
ukázať na ihrisku. Tréner mu položil
ruku na plece a povedal: Roy, ešte je
len polčas. Vstaň a choď hrať.“ Roy sa
teda zdvihol a šiel. V druhom polčase
videli fanúšikovia úžasný zápas, Roy sa
prekonával, jeho mužstvo sa vzchopilo a vyhralo.
Bratia a sestry, každému z nás sa
v živote stalo, že stál na mieste alebo dokonca bežal opačným smerom.
Je však ešte len polčas. Stále máme
šancu rozbehnúť sa tým smerom ako
Peter a Ján. Smerom k zmŕtvychvstalému Ježišovi. Presvedčme sa, že to
nie sú len ženské táraniny. Požehnanú
Veľkú noc Vám prajem všetkým mojim
veriacim zo Smolníckej Huty, čitateľom Hlasu Huty, ale aj všetkým ľuďom
dobrej vôle.
CSILic. Jozef Spišák
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Pôst je zmysluplný, ak je„na mieru“
Prečo sa popolcová streda volá popolcovou?
Veľké kultúry vyjadrovali hlboké životné pravdy symbolicky. Aj na pochopenie obradov
popolcovej stredy sa treba preniesť do tohto
hlbšieho chápania, o ktoré je naše praktické
vnímanie ochudobnené. Teda najskôr význam
popola. V starobylých kultúrach i v biblickom
svete má aj popol ako produkt ničivého, ale
aj očisťujúceho ohňa očistnú silu. Už za Mojžišových čias sa používal ako symbol očistenia,
uzmierenia a pokánia. V biblickom ponímaní
je predovšetkým symbolom ľudskej krehkosti
a pominuteľnosti, ale aj smútku a kajúcnosti.
Človek sa v hlbokom zármutku alebo vo veľkej
núdzi posypáva popolom, alebo ako Jób, sadá
si do popola, kajúcnik si sype popol na hlavu.
Aj v slovenčine je všeobecne rozšírený výraz
„sypať si popol na hlavu“, teda uznávať svoju
vinu. Kajúcnik tým vyznáva, že sa odvrátil od
Boha, zdroja života a chce sa k nemu vrátiť.
Prečo práve 40 dňový pôst?
Štyridsiatka má biblický význam, je to doba,
potrebná na hlbokú vnútornú premenu. Má
aj psycho-somatické súvislosti. Mojžiš bol
štyridsať dní na hore Sinaj, izraelský národ putoval štyridsať rokov púšťou, aj Ježiš sa postil
štyridsať dní, známe exercície svätého Ignáca
tiež trvajú štyridsať dní. Liturgické obdobie
prípravy na Veľkú noc (quadragesima, štyridsaťdnie) má ustálenú podobu od 5. storočia.
Okrem odriekania v ňom majú veriaci venovať aj viac času modlitbe a almužne, teda
sociálnemu záujmu o potreby ľudí vo svojom
okolí. Je prípravou na slávenie Veľkej noci. Popolcovou stredou veriaci vstupujú do štyridsaťdňového pôstneho obdobia. V rámci obradu kajúcnosti im kňaz dáva na čelo znamenie
kríža popolcom (popolom zo spálených ratolestí, prinesených na kvetnú nedeľu predchádzajúceho roka), pričom hovorí biblické slová
„Pamätaj si, že si prach a na prach sa obrátiš“
alebo z Ježišovej programovej reči: „Kajajte sa
a verte evanjeliu“. Na popolcovú stredu a Veľký piatok zachovávajú kresťania prísny pôst,
keď sa zdržiavajú každého mäsitého pokrmu
a môžu sa len raz za deň zľahka nasýtiť. Táto
požiadavka neplatí pre deti, chorých a starých
ľudí.
Čo by sme mali robiť v tento deň, ktorým
začína pôstne obdobie. Treba ho vnímať
nejako osobitne?
To základné som už spomenul. Osobitne treba vnímať tento deň skôr v tom zmysle, že
je začiatkom celého pôstneho obdobia. Mal
by to byť deň, keď do neho človek vedome
vstúpi, s určitým jasným programom, mal by
to byť akýsi medzník. Ako hovoria skúsenosti
medicíny i zdravého životného štýlu, takéto
ucelené obdobie očisty a obnovy tela i ducha
potrebuje každý človek a v našej zemepisnej

polohe to veľmi dobre zodpovedá aj rytmom
v jarnej prírode. Veriaci majú na to okrem prirodzených aj náboženské dôvody.
Je rozdiel medzi pôstnym obdobím pred
Veľkou nocou a pred Vianocami?
Majú spoločnú podstatu, že je to obdobie prípravy na dôležité liturgické sviatky. Veľká noc
je ústredným sviatkom kresťanského liturgického roka, preto aj akcent na pôstne obdobie
je väčší. Keďže práve Veľká noc znamená smrť
a znovuzrodenie, je v pôstnom období aj väčší dôraz na aspekt odriekania. To však treba
jasne chápať, a mnohí majú o askéze veľmi
skreslené predstavy, aj samotní veriaci.
Aký je teda v význam pôstu? Je to len
o odriekaní jedla a iných pôžitkov?
Silné stránky človeka sú zvyčajne aj jeho slabosťou. Najhlbšia podstata pôstu je uviesť
človeka do pôvodnej harmónie so sebou
samým, s prírodou, s druhými a s Bohom.
Chuť do jedla je zdravý jav. Ak sa vymkne zo
zdravých medzí, vedie k škodlivému prejedaniu. Nadobudnúť opäť zdravú mieru a očistiť
organizmus od dôsledkov nesprávneho a nemierneho stravovania pomáha pôst, či inými
slovami diéta. Každý, kto to skúsil vie, že to
obnáša aj určité sebapremáhanie, námahu,
ale nerobí to, aby sa samoúčelne trápil, ale
kvôli pocitu ľahkosti, dobrého zdravia a vnútornej slobody. Človek je však náchylný k extrémom nielen v jedle či iných pôžitkoch, ale
aj v postení. To však nie je dôvod odpísať aj
podstatu. Pôst nie je vyjadrením pohŕdania
voči telu a telesnosti, ale naopak, jej slúži.
Podstata pôstu spočíva v rôznych praktikách,
nahromadených stáročnou skúsenosťou ako
odstrániť to, čo človeku bráni k plnšiemu životu, a v prípade veriaceho aj k plnšiemu
náboženskému životu. V podstate sú to však
dve veľmi úzko prepojené roviny. Správny
pôst teda znamená uvedomiť si, čo ma spútava. Často je to vorkoholizmus, nemierne
vysedávanie nad internetom, jedlo. To, čo
bráni rozvíjať medziľudské vzťahy, kradne čas
na rodinu, známych, pookriatie, čas pre svoj
vnútorný život.
Pôst je zmysluplný, ak je „na mieru“. Každého
spútava a obmedzuje niečo iné. Prvý krok je
spoznať a uznať, čo to je. Druhý krok je vymyslieť si nejakú účinnú „protilátku“. Malo by to
byť niečo veľmi konkrétne. A tretí krok, teda
skôr veľa krokov je vytrvalosť.
Ako sa dá pôst prežiť zmysluplne?
Pôst je zmysluplný, ak je „na mieru“. Každého
spútava a obmedzuje niečo iné. Prvý krok je
spoznať a uznať, čo to je. Druhý krok je vymyslieť si nejakú účinnú „protilátku“. Malo
by to byť niečo veľmi konkrétne. A tretí krok,
teda skôr veľa krokov je vytrvalosť. Ako každý
tréning či terapia, aj pôst prináša ovocia až po

nejakom ucelenom období. Pre veriaceho je
pôst vyjadrením jeho náboženského života. Zmysluplný je vtedy, keď podobne jasne
pomenuje a odstraňuje aj to, čo ho spútava
v duchovnom živote. Pre veriaceho je pôst
aj formou modlitby, obetuje jeho namáhavú stránku za niekoho druhého ako prosbu
k Bohu, pomáha mu vžiť sa do tajomstva Kristovej cesty utrpenia, keď odstraňoval zlo druhých tým, že ho bral na seba. Pôst umožňuje
človeku spoznať aj jeho slabosti, povyplavuje
z dna duše nausádzané nedoriešené postoje,
zranenia. Má mať aj sociálny rozmer, vedieť sa
podeliť s inými, čo je dvojnásobne osožné pre
tých, ktorí sú naviazaný na materiálne hodnoty. Aj vytvoriť si čas na modlitbu, meditáciu či
duchovnú literatúru si vyžaduje určité odrieknutie si niečoho, ale opäť v prospech toho, čo
človeka obohatí.
„S Kristom ste pochovaní v krste, s ním ste
aj vzkriesení“ . Také je posolstvo Benedikta XVI. na tohtoročné pôste obdobie, ako
je možné ho interpretovať?
Symbolika i samotný obsah krstu znamená
„prechod zo smrti do života“. Vyjadruje sa
ponorením do vody, v ktorej sa „utopí“ starý človek s jeho neresťami (tým, čo ho vedie
k smrti) a rodí sa nový. Samozrejme to sa deje
v morálnom a duchovnom zmysle. Morálny
znamená, že je to niečo, čo závisí od nášho
slobodného rozhodnutia. Len vonkajší rituál
by nemal zmysel. Voda je symbolom očisty
a života. Ako symbol umožňuje veriacemu
vnímať zmyslami, čo v duši pri krste pôsobí
Duch Svätý. Správne chápaný pôst má taký
istý význam, má viesť„zo smrti do života“, či zo
života do ešte plnšieho života. Pápež chce posolstvom poukázať, že v duchovnom zmysle
majú pôstne praktiky účinnosť, ak spájajú
človeka s Kristovým utrpením, ktoré je cestou
k novému veľkonočnému životu.
Aký súvis má krst s pôstom?
Pôst súvisí s krstom lebo je tiež cestou znovuzrodenia. A súvisí aj v tom zmysle, že je realizáciou a obnovou toho, čo sa v krste udialo,
života, pre ktorý sa človek rozhodol.
Mons. Marián Gavenda

v skratke
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Aktivity vo farnosti

Správa z výletu
Vďaka Bohu...
26. februára 2011 sa uskutočnil farský
výlet do Vysokých Tatier. Farníci zo Smolníckej Huty,Smolníka, Mníška a Margecian pod taktovkou nášho duchovného
otca Jozefa a otca Mariána z Mníška sa
vybrali na menšiu túru na Hrebienok
a taktiež k Rainerovej chate,ktorá je najstaršou chatou v Tatrách. Tradíciou chaty
je program ,,Klaňanie Troch kráľov" pri
snehovom Betleheme. Prvou zastávkou
bola Spišská kapitula, ktorá je centrom
cirkevnej správy na Spiši. Pár dní pred
výletom boli vážne obavy o počasie, nakoľko v týchto dňoch Slovensko zasiahla
výrazná vlna ochladenia. O to väčšia bola
v deň výletu radosť z počasia, ktoré nám
Pán požehnal. Ideálnejšie počasie sme si
ani želať nemohli. Ráno bolo síce čerstvo
a zamračené, ale v krátkej dobe sa vyjasnilo, pofukoval osviežujúci vánok, vďaka
ktorému nám nebolo zbytočne horúco.
Tatry ukázali svoju krásu a umožnili nám
krásnu prechádzku. Na túre sa zúčastnili zástupcovia skutočne širokej vekovej

Zanechajme niečo...

štruktúry (od 3 rokov po účastníkov nad
60 rokov). Túru sme zvládli všetci a bez
ujmy na zdraví. Naopak, všetci boli po
jej absolvovaní pozitívne naladení, a padali aj otázky o ďalšej podobnej akcii!
Na Hrebienku sme mali rozchod, ktorý
mohol každý využiť ako chcel. Niektorí sa
prechádzali, opaľovali na horskom slnku
alebo sánkovali a guľovali .Celá akcia bola
veľmi veľmi požehnaná. Počasie vyšlo,
atmosféra medzi jej účastníkmi bola výborná, všetci boli spokojní! Veľká vďaka
patrí nášmu Nebeskému Otcovi, že nám
tak hojne požehnal. Vďaka aj o.Jozefovi a
o. Mariánovi, ktorí nám spríjemnili cestu
v autobuse prostredníctvom vtipov a príhod z ich kňazského života a všetkým,
ktorí sa na organizovaní a zabezpečení
výletu podieľali. Vďaka každému účastníkovi a všetkým, ktorí mali akúkoľvek účasť
na tejto akcii. Veríme, že podobných akcií
bude ešte viac a už sa na ne úprimne tešíme.
S.K

V pôstnom období sme mali možnosť sa niečoho zriecť, ale nie zbytočne. Boh má
pre každého, kto chcel tento kajúci čas prežiť naplno, pripravené svoje dary – čisté duše, ochotné ruky, či skromné a štedré srdcia. Týmto zriekaním nakoniec nič
nestratíme, ale iba získame. Pôst nie je len o zriekaní a získavaní darov pre seba.
Je to čas, kedy sa môžeme zvlášť priblížiť k Bohu i k ľuďom. A na to nám slúžia tri
základné pôstne prvky: modlitba, samotný pôst a almužna.
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Sestry Vincentky na
návšteve „doma“
v Smolníckej Hute
Dňa 16. 3. 2011 našu farnosť navštívili
vzácni hostia- rehoľné sestry zo Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta
de Paul z Nitry.Spoločnosť, ktorú založil svätý Vincent de Paul v spolupráci
so svätou Lujzou de Marillac v Paríži, je
známa pod ľudovým názvom Vincentky. U nás navštívili svoj dom,v ktorom
niekedy pôsobili. Taktiež si uctili relikviu
Pátra Pia v našom chráme.Spolu s naším duchovným otcom navštívili cintorín,kde odpočívajú ich spolusestry. Silu
a horlivosť pre službu čerpajú zo sviatostí a modlitby a podľa svojich možností
a schopností sa snažia slúžiť núdznym.
Posilňuje ich v tom vzor a odhodlanosť
sv. Vincenta de Paul, ktorý povedal:,,Boh
miluje tých, ktorí milujú chudobných.".Na
farskom úrade provinciálna predstavená
- Sr. M. Alžbeta Anna Vološinová porozprávala o ich pôsobení vo farnostiach,
v službe bohoslovcom,starým a chorým
kňazom,v školách, v službe ľuďom bez
domova a o mnohých ďalších činnostiach sestier.Spoločne sa s naším kňazom CSILic. Jozefom Spišákom dohodli
na spoločnej spolupráci.Úprimne ďakujeme za dnešnú návštevu a prajeme sestrám Vincentkám ,aby nachádzali Krista
vo svojich bratoch a sestrách: "Čo ste uro‑
bili jednému z týchto mojich najmenších
bratov, mne ste urobili" (Mt 25,40),zároveň sa tešíme na spoločnú spoluprácu.
S.K

Pozvánka na Krížovú cestu
17. apríla 2011 o 15. 30 hod.

Na Kvetnú nedeľu 17. apríla 2011 o 15.30
hod., pozývame všetkých veriacich na krížovú cestu, ktorá sa bude konať v našej
farnosti Smolnícka Huta. Jednotlivé zastavenia budú dané po ulici Grindel. Procesia s prvým zastavením pred pánom
Majovským - Grindel. Ukončenie bude
pred farským kostolom. Srdečne Vás
všetkých pozývame. Doneste si so sebou
aj procesiové sviece.

Púť do Medžugorie
31.augusta - 4. septembra 2011

RKFÚ v Smolníckej Hute organizuje púť
do Medžugoria. Kto by mal záujem nech
sa nahlási buď osobne alebo telefonicky
na FÚ. Autobus pôjde odtiaľ zo Smolníckej Huty. Dátum 31. august –4. september. Cena je 165,- Eur na osobu s polpenziou. Je to približne 1100 km.
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POTRAVINY S PROTIRAKOVINOVÝM ÚČINKOM
Správna výživa je jedným z hlavných
ochranných faktorov pred vznikom nádorov. Správnou úpravou jedálneho lístka
možno riziko ochorenia rakovinou podstatne znížiť. Medzi také potraviny patrí napr.:
CHREN - horčičným olejom chráni
pred rakovinovým ochorením.
RÍBEZLE - pre obsah vlákniny podporujú činnosť čriev a tým bránia vzniku
rakoviny.
CVIKLA - zásobáreň antioxidantov.
Telu dodáva cvikla železo, mangán, meď,
kyselinu listovú, vit. A,B.
POMARANČE - dôležitá je konzumácia dužiny, ktorá obsahuje veľké množstvo vit.C, selén a flavonoidy, znižuje krvný tlak.
ŠOŠOVICA - dokáže v črevách viazať
škodlivé látky a vylúčiť ich z tela.
RUŽIČKOVÝ KEL-veľmi známy tým, že
obsahuje veľké množstvo protirakovinotvorných látok. Pôsobí ako antibiotikum.
Účinný je proti rakovine žalúdka a čriev.
MRKVA - vysoký obsah beta-karoténu.Chráni pred rakovinou pľúc a kože.

Práve nedostatok beta-karoténu môže
zapríčiniť aj rakovinové ochorenie prsníka.
PETRŽLEN - čistiaci účinok na telo a
tým práve zabraňuje útokom zhubných
buniek na organizmus. Pre veľký obsah
vitamínu C, beta-karoténu a flavonoidov
nás chráni pred účinkami voľných radikálov. Jedným slovom, posiľňuje imunitný
systém.
HOVÄDZIE MÄSO – antioxidant v plnej miere. Dodáva telu železo a zinok, čím
podporuje látkovú výmenu.
Z ostatných potravín, ktoré majú veľký podiel pri posilnení imunity a zábrane rakovinového ochorenia patrí sem aj:
BAZALKA, PAPÁJA, MARHULE, PŠENICA,
ČERNICE, ZELER, BROKOLICA, KAPUSTA,
PARADAJKY, ŠALÁT, CUKETA, MANDLE,
KARFIOL, OLIVY, ĽAN.
Veľký význam na obmedzenie rastu
nádorov majú obyčajné JABLKÁ. Vedecké
štúdie potvrdzujú, že denne konzumovať jedno jablko i so šupkou je výborná
prevencia na obmedzenie rastu nádorov.
E. S.

rôzne

Výstavba pastoračného
centra - Váš milodar
Ak cítiš potrebu pomôcť...

RKFÚ Smolnícka Huta spolu so svojimi
veriacimi sa pustilo do výstavby pastoračného centra, ktoré bude slúžiť
na stretávanie sa s deťmi, mládežou,
ale aj so staršími a s pútnikmi, ktorí
prichádzajú prosiť Pátra Pia o pomoc
a posilu do nášho farského kostola,
kde je uložená vzácna relikvia Pátra
Pia na viditeľnom mieste v hlavnom
oltári. Ak cítite potrebu pomôcť predovšetkým modlitbou, prácou alebo
finančným darom, budeme Vám nesmierne povďační. Aj malá pomoc je
veľkou pomocou. Preto sa obraciame
na všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú
otvorené srdcia a sú ochotní pomôcť
nám, aby prispeli ľubovoľnou sumou.
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev,
číslo účtu: 000000 - 0020291183/6500,
Poštová banka, a.s., Prievozská ul. 2/B,
821 09 Bratislava. Pre zahraničie: IBAN:
SK2865000000000020291183, BIC:
POBNSKBA. Za vaše milodary vopred
ďakujeme. „A tvoj Otec ťa odmení, lebo
on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6, 4b)
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