hH

Hlas Huty

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

Katolícky list farnosti Smolnícka Huta

Číslo 28 Ročník 5

Jún 2012

Tajomstvo Eucharistie v procesii

Prítomný Boh pod spôsobmi chleba a vína na našich uliciach.
Treba to brať ako realitu, že dnes snáď viac
ako v minulosti ľudia i veriaci prejavujú svoj
názor a postoj i k duchovným veciam, uda‑
lostiam či ľuďom. Stáva sa, a nemožno to
podceňovať, že vplyvom nedostatku vedo‑
mostí si vytvoria svoj názor, postoj či vzťah
a keď sa im vysvetlí podstata, okolnosti, ro‑
zumní uznajú svoj omyl a osvoja si správny
postoj, napr. k procesiám a najmä k procesii
na sviatok Božieho Tela.
Ježiš pri Poslednej večeri keď jedol
s učeníkmi, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im hovoriac: „Vezmite, toto
je moje telo!“ Potom vzal kalich, vzdával
vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A
povedal im: „Toto je moja krv novej zmluvy,
ktorá sa vylieva za všetkých.“ (Mk 14,22-24)
Eucharistia je dar Ježiša Krista pre
všetkých ľudí až do konca sveta. Pod spôsobmi chleba a vína veríme v jeho prítomnosť celého a pravého Boha. Od začiatku
kresťania mali vo veľkej úcte Eucharistiu.
V dejinách spásy v Starom zákone je prí-

tomná ako predobraz najmä manna. Vo
večeradle Eucharistia je prítomná ako
udalosť a odvtedy až do konca sveta ako
sviatosť. Eucharistiu vidíme ako centrum
a slnko nielen Cirkvi, ale celého sveta.
Rozdiel je v tom, že Cirkev o tom vie, že jej
centrom je Ježiš a svet si to neuvedomuje. A Cirkev svoj vzťah ku Kristovi v Eucharistii prejavuje aj navonok, pred svetom.
Postupne sa úcta Ježišovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína začala
prejavovať rôznymi formami. Boli to najmä modlitby jednotlivcov i skupín, adorácie dlhšie či kratšie, požehnania s Eucharistiou, ako aj kongresy na rôznej úrovni.
Sviatok Božie Tela zaviedol pre celú
Cirkev pápež Urban IV. v roku 1264 bulou Transiturus. Bolo to krátko po IV. lateránskom koncile, ktorý jednoznačne
definoval učenie Cirkvi o Eucharistii. Prvá
procesia Theophorica Božieho Tela bola
slávená v Nemecku už v roku 1247 a viedol ju biskup Róbert na žiadosť rehoľnej
sestry Juliany. Juliana mala zjavenie, že
medzi sviatkami v cirkevnom roku chýba
sviatok, ktorý by zdôrazňoval úctu Eucharistie. Pápež Klement V. roku 1311 potvr-

dil nariadenie pápeža Urbana IV. z roku
1264 a sviatok určil na štvrtok po sviatku
Najsvätejšej Trojice. Sviatok má za cieľ
slávnostným sprievodom so Sviatosťou
oltárnou po uliciach miest a dedín dať verejnú úctu Ježišovi prítomnému vo Sviatosti oltárnej. Je vecou cti kresťanov takýmto verejným spôsobom prejaviť svoju
vďačnosť za ustanovenie tejto Sviatosti.
Procesie poznali už pohania v Egypte
i Babylone najmä z psychologických dôvodov. V Starom zákone židovský národ
konal procesie s Archou zmluvy, pred
ktorou kráľ Dávid dokonca tancoval na
oslavu Boha. Nie je prekážkou, že Cirkev prebrala tento spôsob oslavy Boha.
V 5. storočí sa konala procesia na sviatok
Obetovania Pána. Tiež v tomto storočí sa
konali v Jeruzaleme podľa výpovede pútničky Egérie iné procesie. V Ríme sú známe Stationes procesie, ktoré sa konajú
z rôznych rímskych kostolov. Už sv. Ambróz a sv. Augustín spomínajú procesie
s relikviami mučeníkov. Pápež Gregor
Veľký zaviedol procesie na prosebné dni,
ktoré sa už predtým konali v Gálii. Pápež
(Pokračovanie na str. 2)
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Tajomstvo Eucharistie v procesii
(Pokračovanie zo str. 1)
Pius IX. zaviedol sviatok Krvi Pána Ježiša,
ale Pavol VI. oba sviatky spojil vo sviatok
Tela a Krvi Pána Ježiša.
Keď na sviatok Božieho Tela je nesená
Eucharistia ulicami miest slávnostným
spôsobom, kresťania verejne prejavujú
úctu tejto sviatosti. Je to sprievod vďakyvzdania a rovnako prosebný sprievod za
odprosenie na odpustenie hriechov, za
Božiu ochranu pred mnohými ťažkosťami, pohromami, chorobami, pred vojnou.
V liturgii sprievodu stalo sa zvykom zastaviť sa pri štyroch oltároch predstavujúcich štyri svetové strany, kde sa čítajú štyri
evanjeliá, ktoré hovoria o dare Krista v Eucharistii pre nás, a každé zastavenie sa končí
sviatostným požehnaním. V minulosti viacerí pápeži tým, ktorí sa procesii zúčastnili

a splnili predpísané nariadenia, udelili rozličné odpustky.Vieme, že aj pápež Ján Pavol
II. v Ríme zachoval túto tradíciu.
Dnes sa stretávame aj s inými praktikami s Eucharistiou, ktoré nás vedú
k tomu, aby sme si uvedomili potrebu
úcty k Telu Pána Ježiša. Príčinou neúcty
voči Eucharistii možno hľadať aj u kňazov.
Kňaz rozpráva, že po návrate z Talianska, kde boli na výlete i jeho farníci,
prišla za ním katechétka a s chvením mu
podala v papierovom obrúsku zabalené
tri hostie, vraj, ako pozdrav z okolia Turína. Dal jej ich kňaz pri svätom prijímaní.
Katechétka tvrdila, že jej ich dal so slovami, aby ich priniesla do našej krajiny ako
solidárny pozdrav. O dva dni iná farníčka
taktiež priniesla hostie a hovorila to isté.
Kódex v kánone 935 hovorí, že niko-

mu nie je dovolené mať u seba, alebo so
sebou po ceste nosiť Najsvätejšiu Eucharistiu, iba z naliehavej pastoračnej potreby a pri zachovaní predpisov. Kardinál
John Fisher povedal: „Doba úpadku alebo
rozkvetu Cirkvi vždy súvisí s tým, ako sa za‑
chádza s Najsvätejšou Sviatosťou.“ (Život
Cirkvi, 39/1997, Eucharistia na ruku)
Úcta k Eucharistii je aj dnes potrebná.
Tým viac, keď sa niekde zavádza vo svete
prijímanie na ruku. Aj naše správanie po
svätom prijímaní má svoje memento.
Predpokladá sa, že keď niečo poznáme, jej nám vysvetlené, stotožňujeme sa
s udalosťou či vecou, aj naša odpoveď je
adekvátna. To sa týka aj nášho vzťahu k
Eucharistii a procesiám ako takým.
Prof. doc. ThDr. Dr. Ľubomír STANČEK,
PhD., CM

Požehnanie kostola

ako liturgická spomienka na sv. Jozefa,
robotníka - muža veľkej viery so zmyslom pre rodinu. Ako čítame v Evanjeliu
podľa Matúša „Jozef bol človek spravodlivý“. V istom zmysle možno povedať, že
prostredníctvom práce sa človek stáva
viac človekom. Práve preto je pracovitosť
jedna z čností. Ale pretože pracovitosť
umožňuje človeku skutočne dozrievať
a stať sa plne človekom, je potrebné, aby
sa vždy spájala so sociálnym poriadkom
práce. Iba za týchto podmienok sa zabezpečí dôstojnosť osoby, a ľudská i sociálna
hodnota pracovnej činnosti. Sv.Jozef sa
stal mužom viery, obetavým manželom
a pred zákonom otcom, ktorý si veľmi
dobre uvedomoval svoju úlohu ochrancu, strážcu, živiteľa svojej rodiny.
Bol mužom, ktorý obetavo hľadal strateného Ježiša, ktorý jeho nájdenie prežíval
v tichu, bez zbytočných slov, čo ho charakterizuje ako muža hrdého a principi-

álneho. Preto prežime túto svätú omšu
pod starostlivou ochranou svätého Jozefa robotníka, zverme mu všetkých tých,
ktorí v každom kúte sveta patria do veľkej
rodiny robotníkov. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na tejto
odpustovej slávnosti.
(S.K)

V Úhornej požehnali
renovovaný interiér kostola

V obci Úhorná neďaleko Rožňavy požehnali renovovaný interiér Kostola Sedembolestnej Panny Márie. Slávnosť sa uskutočnila13.mája 2012.Vnútorné priestory
požehnal pri slávnostnej svätej omši
kancelár biskupského úradu v Rožňave
Martin Keruľ, ktorý sa veriacim prihovoril i v homílii. O rekonštrukciu sa zaslúžili
tamojší veriaci pod vedením ružencového spoločenstva. Pomocnú ruku priložili
aj ďalší.,,Mnohí z vás ho za celé tie roky
pravidelne navštevovali a boli sami svedkami, ako doň pomaly, ale o to neúprosnejšie hrýzol zub času celých 15 rokov.
Niektorí ľudia sa však rozhodli zubu času
povedať nie, a vďaka Božej pomoci a ich
snahe dnes môžeme obdivovať tento
krásny výsledok, ktorý zreteľne hovorí,
že tá snaha nebola zbytočná,"prihovoril
sa veriacim správca farnosti v Smolníckej
Hute Jozef Spišák. TK KBS informoval Vladimír Imrich.

Diecézne kolo Biblickej
olympiády v Rožňave
Blahoželáme

Dňa 18.4.2012 sa konalo v Rožňave diecézne kolo Biblickej olympiády, pod vedením vdp. Jozefa Bednárika a predsedu
olympiády vdp. dekana Dušana Lukáča.
Na Biblickej olympiáde sa zúčastnilo aj
naše družstvo v zložení: Jakub Kovalič
(Smolnícka Huta) a za Smolník - Janka
Kapraľová a Katarína Franková pod vedením katechétky Mgr. Kataríny Onďí-

Odpustová slávnosť
v Smolníku
Ďakujeme

Dňa 1. mája o 10.30 hod., sa v Smolníku na
sviatok sv. Jozefa, robotníka uskutočnila
odpustová slávnosť. Hlavným celebrantom svätej omše bol opát z Jasova, Karol
Tomáš Bartál .V úvode slávnosti všetkých
prítomných privítal správca farnosti CSILic. Jozef Spišák, ktorý predniesol krátky
príhovor. V ňom vyzdvihol, že tento deň
je odpustovou slávnosťou, ktorá sa koná

Odpustová slávnosť v Smolníku

v skratke
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Kaplnka Snežnej
Panny Márie ukončená
Vďaka Bohu a Panne Márii
Snežnej

Diecézne kolo Biblickej olympiády v Rožňave
kovej a nášho duchovného otca Jozefa
Spišáka. Všetkých súťažiacich privítal náš
otec biskup Mons.Vladimír Filo a zároveň
im udelil požehnanie, aby im Duch Svätý pomáhal pri celom priebehu súťaže.
Obsah súťaže kladie dôraz na vedomosti,
zručnosti, skúsenosti a návyky vychádzajúce zo štúdia Svätého písma. Tento rok
súťažiaci študovali Knihu Genezis (12-50)
a Evanjelium podľa Marka. Naše družstvo
sa umiestnilo na fantastickom 2.mieste.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o zdarný priebeh súťaže. Víťazom blahoželáme a prajeme do
ďalších dni života veľa Božieho požehnania.
(S.K)

Požehnanie Sv. Otca
Smolníckej Hute

V nedeľu 6. mája 2012 sa na Námestí sv.
Petra vo Vatikáne zišlo asi 70 tisíc veriacich, aby si vypočuli slová pápeža Bene-

dikta XVI. pred poludňajšou modlitbou
Raduj sa nebies kráľovná a prijali jeho
požehnanie. Svätý Otec vo svojom príhovore vychádzal z evanjeliových textov
6. veľkonočnej nedele. Po modlitbe udelil
pápež Benedikt XVI. svoje apoštolské požehnanie aj Slovensku, a medzi spomenutými farnosťami boli aj naše farnosti
a to: Jaklovce, Prakovce, Smolnícka Huta.
Naši pútnici pri vyslovení názvov našich
farností boli naradostení a kričali Viva
Papa!
(J.S)

Prvé sv. prijímanie
Ďakujeme

Včera 20. mája 2012 sa konalo v našej farnosti Smolnícka Huta prvé sv. prijímanie.
Janík, Janko, Dianka, Matúško a Patrik,
po prvýkrát prijali do svojich srdiečok po
prvýkrát Pána Ježiša. Všetkým blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí prispeli
k tejto milej slávnosti.

Požehnanie Sv. Otca Smolníckej Hute

RKFÚ Smolník v týchto dňoch s pomocou Božou a všetkých ľudí dobrej
vôle zrekonštruoval strešnú krytinu na
Kaplnke Snežnej Panny Márie, ktorá sa
nachádza na pútnickom mieste Úhorná v diecéze Rožňava. Tento pútnický
kostol, ktorý je zasvätený Snežnej Panne
Márii sú dominantou diecézy. Naši predkovia ju postavili v neľahkých časoch,
vytvorili dôstojný Boží stánok a je našou
povinnosťou zachovať toto kultúrne
dedičstvo pre budúcu generáciu našich
potomkov, veď aj rok 2013 bude rokom
dvestého výročia pravidelných púti.
V posledných rokoch sa ukázala nutná
potreba výmeny strešnej krytiny, nakoľko predošlá strecha neplnila dobre svoju
funkciu a na mnohých miestach zatekala. Po vypracovaní projektu, ktorý bol
z väčšej časti financovaný Biskupským
úradom Rožňava a z milodarov našich
veriacich a tiež darcoch sa nám podarilo
toto dielo s Božou pomocou dotiahnúť
do úspešného konca. Za všetky Vaše milodary, každý finančný dar Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
(S.K)

Návšteva detských
pútnikov...
Dňa 1.6.2012 do našej farnosti zavítali
detskí pútnici zo Základnej školy sv. Košických mučeníkov spolu so svojimi rodičmi a duchovným otcom Mons. prof.
Antonom Konečným, ktorý celebroval
svätú omšu. Deti si prišli uctiť relikviu
Pátra Pia, ktorý im každý deň dáva povzbudenie a hlbokú inšpiráciu modliť
sa a chváliť nebeského Otca, a preto si
ho deti zvolili za patróna svojej triedy.
My veríme, že pútnici načerpali dostatok síl v našom farskom kostole, a budú
čo najdlhšie povzbudení slovami nášho
duchovného otca Jozefa, aby vytrvali vo viere a modlitbe, pretože je tou
najsilnejšou zbraňou a kľúčom, ktorý
otvára Božské srdce. Nakoniec deťom
odovzdal posolstvo Pátra Pia, ktorý
hovorieval: „Keď nás pochytí malomyseľnosť, pochybnosť, strach, bolesť,
vtedy viac ako inokedy sa máme utiekať k Bohu, a v modlitbe nájsť oporu
a povzbudenie.“ Ďakujeme za Vašu návštevu a tešíme sa na ďalšie spoločné
stretnutie.
(S.K)
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POTRAVINOVÁ ALERGIA
POTRAVINOVÁ ALERGIA sa u nás objavila koncom 60-tych rokov minulého storočia. Poďla dostupných údajov počet pacientov z roka na
rok stúpa. Na rozvoji alergických reakcií sa podieľa znížená konzumácia potravín bohatých na antioxidanty (ovocie a zelenina).
Alergia na obilie – sa prejavuje
hnačkami a je celoživotným ochorením.
Okrem obilnín môžu spôsobiť alergiu
všetky druhy rýb a morské živočíchy.
Alergia na morské živočíchy býva celoživotná a vyskytuje sa viac u dospelej
populácie v prímorských oblastiach.
Ďalším zdrojom alergie sú slepačie vajcia. Najčastejším prejavom je atopický
ekzém. Riziko spočíva hlavne u detí do
3 rokov. Hlavným zdrojom alergénov
je vaječný bielok. Aj pri konzumovaní
iných ako slepačích vajec možno u alergikov vždy očakávať alergickú reakciu.
Dokonca môže dôjsť ku skríženej alergickej reakcii medzi vajíčkami a slepačím mäsom.
Silnú alergiu môže vyvolať aj zeler,
hlavne u ľudí alergických na peľ brezy.
Ide o skríženú alergiu. Prejavuje sa hlavne opuchom ústnej dutiny, svrbením

Sviatosť krstu prijal
Michael Stoklas -12. máj 2012

a pálením. Avšak môže dôjsť aj k anafylaktickej reakcii.
Alergia na orechy – arašídy, vlašské,
lieskové, kešu, pistácie, mandle a para.
Arašídy patria k najčastejším príčinám
úmrtí v dôsledku anafylaktickej reakcie.
Alergické reakcie bývajú celoživotné.
S prvými prejavmi sa stretávame už v detstve. Veľmi silná reakcia sa môže objaviť
po požití nápoja s obsahom siričitanov.
Ako konzervačné látky sa môžu nachádzať napr.: vo víne, mušte alebo pive.
Prejavuje sa to záchvatom podobným
astmatickému, ktorý môže mať pre život
nebezpečné následky. Ďalším zdrojom
na vyvolanie alergie je mlieko. Obsahuje
viac ako tridsať rôznych proteínov, pričom každý z nich môže pôsobiť ako alergén. Preto každý postihnutý jedinec sa
musí vyhýbať nielen konzumácii kravského mlieka, ale aj všetkým mliečnym vý-

robkom. Týka sa to aj mlieka kôz, či oviec.
Citrusové plody – spôsobujú tiež alergie u detí, ale aj dospelých. Môžeme rátať
aj s alergickými reakciami iného dovážaného ovocia , napr. mango, kivi, avokádo
a iné. Z domácich druhov ovocia spomeniem napr.: jahody a čerešne. V súčasnosti
je potravinová alergia neliečiteľná.
(E.S)

Opravená strecha na kaplnke
Snežnej Panny Márie v Úhornej

Vystúpenie najúspešnejších laureátov absolventov
konzervatória
RKFÚ Smolnícka Huta a RKFÚ Smolník v spolupráci so starostami spomínaných obcí srdečne pozývajú dňa
24.6.2012 na vystúpenie laureátov
úspešných absolventov konzervatória
v Košiciach, ktoré sa uskutoční v Smolníckej Hute po svätej omši o 10.00
hod. a v Smolníku o 13:30 hod. Umelci
vystúpia so svojím programom, ktorý
bude bohatý na umelecké vystúpenie
rôznych hudobných nástrojov, ako aj
spevov. Všetci ste srdečne pozvaní.
(S.K)
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