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Hlas Huty

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

Katolícky list farnosti Smolnícka Huta

Číslo 26 Ročník 5

Decenber 2011

Bezmocné dieťa - mocný Boh

H

ľadanie nocľahárne v Betleheme signalizuje, že Boh sa napriek
očakávaniam príchodu mocného
a rešpekt vzbudzujúceho Mesiáša, chce
stať jednoduchým človekom. Vrcholom
všetkého je skutočnosť, že sa Ježiš vážne
stáva bezmocným dieťaťom, ktoré je ako
každé iné odkázané na pomoc tých okolo. Pastieri boli tí, ktorým bolo oznámené,
že sa práve narodil Mesiáš. Tejto opovrhovanej a poslednej skupine ľudí, ktorí pre
svoje pastierske povolanie boli považo-

vaní za nečistých, sa prihovára Boh ako
prvým. Práve tí, ktorí sú vytlačení mimo
Zákon, stoja pri Ježišovi najbližšie.
Ježiš teda vôbec nedodržal pravidlá
hry. Dovolil si narodiť sa „nezákonným“
spôsobom, medzi „nezákonnými“ ľuďmi,
na „nezákonnom“ mieste. Zdá sa, že práve spôsobom, ktorý by nikto nepredpokladal, medzi ľuďmi, o ktorých by to nikto
nepovedal, a možno práve na mieste, kde
by to každý najmenej čakal, rodí sa Ježiš.
Nie tak, ako sme ho my čakali, nie podľa

našej obmedzenej ľudskej logiky, ale práve tým nečakaným spôsobom prichádza
na tento svet. Prekvapil nás všetkých!
Chváľme ho za všetko, čo sme videli a počuli, veď je to ten, ktorý zachránil a vyzdvihol každého človeka a jeho dôstojnosť.
Nech sú pre nás Vianoce aj tento rok
novou príležitosťou k aktívnemu vytváraniu pokoja vo vzťahoch i v srdci.
Jozef Kmec 
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Pýcha a pokora

Bol istý človek, ktorý mal dve deti. Jedného
chlapca a jedno dievča. Raz si ich zavolal
aby im položil jednu otázku. Oni pribehli a
spýtali sa ho: ,,Čo je ocko?“ On im povedal:

„Pane daj, aby som pracoval trochu rozumom, veľa rukami, ale
najviac srdcom.“ Tak toto je heslo,ktorým sa riadi vdp.Marián
Kuffa,známy po celom Slovensku ako kňaz zo Žakoviec,
predstavený a štatutár Inštitútu Krista Veľkňaza, ktorý
má čas pre Boha i každého človeka v núdzi a našiel si ho aj
9.9.2011,aby nielen navštívil našu farnosť Smolnícka Huta,ale
prihovoril sa aj veriacim.

,, Dám vám jednu otázku – čím budete keď
vyrastiete? Čím by ste chceli byť?“
Najprv sa spýtal svojho syna a ten mu
odpovedal: ,,Ja sa chcem sa stať politikom.“
Potom sa spýtal svojej dcéry: ,,Čím
chceš byť ty?“ Ona mu odpovedala:
,,Chcem sa stať tým, čím chce, aby som sa
stala, náš nebeský Otec. Otca táto dcérina odpoveď zarazila a s hnevom zakričal:
,,Čo?“ Nahnevaný ju poslal preč. Neskôr
sa jej znova na to isté opýtal, no jej odpoveď sa nezmenila: ,,Ocko už som ti povedala, tým čo chce náš Pán.“ Ale jej otec
to nechcel počuť, tak ju poslal s hnevom
preč. Po nejakom čase začal mať zdravotné problémy. Chodil k mnohým lekárom.
Jedného dňa vošiel do kostola a práve
bola vyložená Sviatosť Oltárna. Začal plakať a keď sa vrátil domov, prišiel k svojej
dcére a povedal jej: ,,Dcéra moja, urob
presne to čo chce od teba Pán.“
Keď dcéra vyrástla, stala sa tým čím
chcel jej nebeský Otec. Stala sa rehoľnou
sestrou. Svoj život zasvätila Bohu a jej
otec bol na ňu veľmi hrdý.
Jej brat sa stal tým, čím chcel on sám,
riadil si svoj život podľa vlastnej vôle. Ale
jeho život bol smutný a bez lásky.
To bol príbeh o tom, ako otec nechápal lásku Boha, no neskôr ju pochopil
a obrátil sa. 

Po svätej omši,ktorú odslúžil náš duchovný otec Jozef Spišák,nasledovala
prednáška otca Mariána. Počas nej sme
všetci zúčastnení cítili veľkú silu Božej
prítomnosti navôkol nás. Ďakujeme
Bohu za nesmiernu milosť, že nám doprial, vypočuť si tohto kňaza,aby sme
mohli byť s človekom, ktorého láska je
jeho silou, dokáže ľudí prevychovať, pozdvihnúť z biedy a urobiť z nich kresťanov.Jeho prednáška sa niesla v duchu
vysvetlenia dvoch protikladov: pýcha
(od ktorej sa odvíjajú všetky hriechy)
a pokora , ktorá je matkou všetkých
čností. Taktiež veriacim rozprával o jeho
práci, dennom režime, výchove a prevýchove ľudí, ktorí sú v zariadení v Žakovciach, alebo ním prešli - bezdomovcov,
bývalých prostitútok, žien v núdzi, osôb
po výkone trestu, drogovo závislých, alkoholikov. Učí ich, že v živote je najdôležitejšie rozdávať lásku a dobro. Každá
výchova potrebuje svoj čas, ale človek,
ktorý má lásku, všetko zmôže. „Láskou

obrátite na dobro všetko, čo satan chce
zničiť.“Rozprávanie pána farára bolo
veľmi pútavé a zaujímavé. Vychádzalo z jeho skúseností, z reálneho života,
z príbehov, ktoré sa skutočne stali. Jeho
slová nás všetkých priviedli k zamysleniu
sa nad vlastným životom, svojou prácou,
svojimi činmi, ako aj vlastnými hodnotami a postojmi vo svojom živote.
V závere nám vdp. farár ešte udelil
spoločné požehnanie a prisľúbil, že sa
medzi nás ešte vráti.Táto návšteva ako aj
príklady z jeho osobného života a práce
v nás zanechali nezabudnuteľné dojmy,
poučenia a nesmierne veľký duchovný
zážitok.Budeme sa riadiť Vaším heslom:
Milujte ľudí takých,akí sú,čím menej si
to zaslúžia,tým viac ich milujte.Nemilujte ich podľa veľkosti ich zásluh,ale
podľa veľkosti potrieb! „Budeme sa za
Vás modliť, aby Vás Panna Mária – Matka Božia i naďalej ochraňovala.“ Pán Boh
zaplať!
S.K. 
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Otvorenie pastoračného centra
Dňa 12. novembra 2011 sa v Smolníckej Hute uskutočnilo slávnostné
otvorenie a požehnanie novej budovy Pastoračného centra blahoslaveného Jána Pavla II. Na slávnosti sa zúčastnil Martin Mojžiš,
katolícky kňaz, ktorý je poverený
Konferenciou biskupov Slovenska
sprevádzaním pútnikov po Svätej
Zemi, samozrejme kňaz farnosti CSILic.Jozef Spišák i ďalší kňazi
z okolitých farností a mnohí významní hostia.
Úvodné slovo,ktorým privítal všet
kých zúčastnených ,patrilo vdp.Jozefovi Spišákovi v Kostole Nanebovzatia
Panny Márie, kde následne pokračoval
bohatý program,v ktorom odzneli prezentácie,básne ale aj krásne piesne.
Následne sa všetci prítomní presunuli
k pastoračnému centru,kde obrad požehnania vykonal vdp.Martin Mojžiš.
Zariadenie bude slúžiť pre mládež
a animátorom detí ,našim starkým pri
modlitbových stretnutiach,pri ranných
rorátnych omšiach a mnohých ďalších
aktivitách. Pastoračné centrum sa bude
môcť využívať aj na víkendové duchovné obnovy či niekoľkodňové duchovné
cvičenia.
V našom pastoračnom centre sa
bude podávať „evanjelium novým moderným spôsobom, aby ho vedel prijať
aj človek tretieho tisícročia.“
Správcom pastoračného centra je
miestny vdp.Jozef Spišák, ktorý netajil
radosť nad priestormi, ktoré sú vhodné pre duchovné vedenie nielen svojej
farnosti,ale všetkých ľudí,ktorí zavítajú
do Smolníckej Huty. Duchovný otec Jozef vyjadril úprimnú vďačnosť darcom
i všetkým, ktorí sa podieľali na výstavbe
budovy a vyslovil presvedčenie, že dielo bude dobre slúžiť svojmu poslaniu.
Prajeme mu, aby sa toto nové dielo,ktoré vybudoval s Božou pomocou a svojimi farníkmi stalo navždy domom, z ktorého sa bude vždy šíriť pokoj pre ľudské
srdcia, pokoj, ktorý vychádza z nádeje
na večný domov v nebi , lebo najzákladnejšou povinnosťou Ježišových
učeníkov zostáva, aby hlásali a žili Boží
pokoj, aby sme sa dostali do Božieho
príbytku, ktorý nie je zhotovený rukou,
ale večným domovom v nebi.
S.K. 
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VEDĽAJŠIE NEŽIADÚCE ÚČINKY
LIEČIVÝCH RASTLÍN
Doteraz som sa zmienila o liečivých rastlinách a ich dobrých účinkoch, lenže pri
nesprávnom užívaní môžu pôsobiť aj
veľmi škodlivo. Alebo možno povedať,
že liečivý efekt môže byť opačného významu. Napr.: ĽUBOVNÍK BODKOVANÝ
– patrí medzi najpopulárnejšie liečivé
rastliny. Má široké uplatnenie ako bylinkového všelieku. Lieči pečeň, žlčník,
prekyslený žalúdok, vredy, depresie, duševné choroby vôbec. Pomáha i na srdce,
pri menštruačných ťažkostiach, ale aj v
klimaktériu. Čaj z tejto bylinky je veľmi
chutný, ale netreba ho piť veľmi často,
pretože môže poškodiť vnútorné orgány.
Tiež v čase opaľovania sa musí vynechať
užívanie ľubovníka, lebo spôsobí podráždenie pokožky. Tak isto sa odporúča niekoľko dní pred operáciou vysadiť
všetky prípravky s obsahom ľubovníka.
MÄTA PIEPORNÁ – liečivé účinky mäty sa
najčastejšie uplatňujú pri žalúdočných
ťažkostiach, zlepšuje chuť do jedla, uvoľňuje žalúdočné kŕče aj bolesti pečene
a žlčníka, zastavuje vracanie a hnačky.
Celkovo upokojuje a posilňuje organizmus. Jej posilňujúce pôsobenie sa
uplatňuje v rôznych čajových zmesiach.
Samostatne ju treba užívať s mierou a s
prestávkami. Mätu nesmú užívať dojčatá
a deti. Môže vyvolať dusenie, dokonca aj
spasmus (kŕč) hlasiviek alebo priedušiek

pri vdýchnutí. Neodporúča sa ani v tehotenstve ani pri zistení žlčových kameňoch. MEDOVKA LEKÁRSKA – povznáša
náladu, dokáže upokojiť celý organizmus. Uvolňuje kŕče, búšenie srdca, znižuje bolesť. Je výborným prostriedkom
proti bolestiam hlavy, migréne, závratom
a hučaniu v ušiach (tinitus). Dobré vlastnosti medovky nachádzajú uplatnenie
aj zvonku ako prísada do kúpeľov. Čaj
z medovky je úplne neškodný v obvyklých dávkach, je vhodný na každodenné
pitie. Medovka je teda liečivá rastlina od
pradávna, kde nie sú známe nežiadúce
vedľajšie účinky, ani interakcie s inými
liečivami. MEDVEDICA LEKÁRSKA – v bylinkárskej praxi má medvedica iba jedno
nenahraditeľné uplatnenie. Patrí medzi
najlepšie dezinfekčné prostriedky na
močové orgány pri zápaloch, ale aj pri
kameňoch a piesku v močových cestách.
Jej liečivé účinky slúžia aj na čistenie krvi.
Silné pôsobenie medvedice je spojené
aj s niektorými nežiadúcimi účinkami,
preto ju nikdy neužívame samostatne a
nie dlhšie ako 10-14 dní. Predávkovanie
sa prejaví zeleným sfarbením moču a
nasinalou farbou tváre. Medvedica nie je
vhodná pre tehotné a dojčiace ženy. Dlhodobejšie užívanie vyvoláva glukozúriu
a poškodenie pečene.
E.S. . 

Medovka lekárska

Medvedica

Z našej farnosti
Rorátne sv. omše

Ako pred rokom v adventnom období sa slúžili rorátne sv. omše, tak
aj v tomto adventom čase sa konali
roráty ráno o 5. 30 hod. od utorka do
soboty. Miesto slúženia rorátnych sv.
omší bolo v našom novom Pastoračnom centre bl. Jána Pavla II. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastňovali
rorát. 

Svätý Mikuláš
Ľubovník bodkovaný

Mäta pieporná
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„Je tu zima, je tu mráz, príde svätý
Mikuláš.“
Takto túžobne naše deti, ale aj
všetci ľudia sa pripravovali na jeho
príchod. Učili sa pesničky,
básničky a s radosťou v srdciach
čakali. Deň „D“ nastal v utorok 6. decembra. Ďakujeme Sv. Mikulášovi
a „mikuláškom“. 

