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Hlas Huty

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

Katolícky list farnosti Smolnícka Huta

Číslo 29 Ročník 6

September 2012

Čo dokáže láska a čo neláska

Pred niekoľkými desaťročiami v jednom
kostole v Juhoslávii miništroval malý
chlapec. Pri svätej omši mu vypadla
ampulka s vodou. Kňaza to tak rozčúlilo, že po svätej omši ho zmlátil. Povedal: „zmizni a viac sa mi neukazuj!“ Ten
chlapec sa už nikdy v kostole neukázal.
O niekoľko rokov na inom mieste v Amerike sa stala skoro na vlas podobná udalosť. Miništroval tam sedemročný chlapec biskupovi. Pre zmenu mu vypadla
ampulka s vínom. Padla na mramorovú
dlažbu a rozbila sa. Ten chlapec, celý roztrasený, čakal čo bude po svätej omši,
nakoľko biskup bol veľmi prísny. Skonči-

la omša a biskup ho prekvapil otázkou:
„chlapček, povedz mi, čím chceš byť?“
Chlapec mu vraví: „otče, chcel by som ísť
na vašu školu.“ Biskup mu vraví: „dobre,
tak to povedz svojej mame a možno raz
budeš tým, čím som ja.“ A viete, čo z tých
dvoch chlapcov vyrástlo? V tom prvom
prípade vyrástol prvý najvyšší komunistický vodca Juhoslávie. Z toho druhého
chlapca vyrástol kňaz, neskôr biskup,
známy Fulton Sheen, dnes kandidát na
blahorečenie. Prečo hovorím tieto dva
prípady? Aby ste jasne videli, čo dokáže
neláska a čo láska. Ako dokáže zatvrdiť
srdce človeka, ale aj otvoriť srdce člove-

ka. Ak tento čas využijeme na učenie sa
aj o láske, tak sa neučíme ani v nasledujúcom školskom roku len niečo čo nám
zvýši našu múdrosť, ale naučíme sa aj
niečo čo nie je samozrejmé. Určite každý
jeden z nás má skúsenosť, že zažil skutok
vykonaný z nelásky, že počul neláskavé
slová a že mal myšlienky proti láske k lížnemu. Človek bez lásky sa podobá diablovi. A miesto bez lásky sa podobá peklu. Možno sme to zažili. Tak každý z nás
tento dar veľmi potrebuje. Túto božskú
čnosť, aby sa stala ľudskou čnosťou.
Maroš Milo
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Už po 199-krát bola diecézna púť k Panne Márii Snežnej v Úhornej
Ďakujeme

Už po 199-krát sa konala počas 4.-5.8.2012
diecézna púť k Panne Márii Snežnej v roku
sv. Cyrila a Metoda v Úhornej. Púť sa koná
každoročne pri Kaplnke Panny Márie Snežnej
nad obcou Úhorná. V sobotu 4. augusta privítal veriacich správca farnosti Jozef Spišák,
ktorý vo svojom príhovore priblížil pútnikom
zmysel putovania.
,,Každý rok prichádzajú na toto sväté
miesto veriaci z rôznych kútov Slovenska,
aby si vyprosili u Boha láskyplnú ochranu,
prosili o pomoc, zdravie a Božie požehnanie pre svoje rodiny, ale hlavne vo svojich
modlitbách a chválach prednášajú príhovor našej Nebeskej Matke. Všetci sme na
tejto zemi pútnikmi. Mnohí z Vás prešli veľa
kilometrov, len aby sme spolu vytvorili jedno spoločenstvo a spolu oslavovali Pannu
Máriu," povedal Spišák a poprial veriacim ,
aby na tomto mieste načerpali množstvo
síl a našli to, čo hľadajú ako pútnici, pretože
mariánske svätyne sú miesta, kde sa Kristovo svedectvo stáva mimoriadne účinným.
Po úvodnom príhovore sa začal už program

púte. Podvečer sa konala úvodná svätá
omša, ktorej celebrantom bol Mons. Anton
Konečný. Po nej nasledovalo večeradlo, ktoré viedol vdp. Ľudovít Jurek. Ďalším bodom
v programe bola svätá omša v maďarskom
jazyku pod vedením Richarda Vojta. Po nej
sa prítomní zapojili do adorácie a krížovej
cesty, ktorej hlavný úmysel bol za osobné
uzdravenia pútnikov. Túto krížovú cestu viedol vdp. Jozef Halčin z Margecian, ktorého
doprevádzal spevácky zbor Kwapka. O polnoci sa začala svätá omša, ktorej celebrant
vdp. Peter Vlasatý udelil veriacim svoje
novokňazské požehnanie. Počas cele púte
bolo možné pristupovať k sviatosti zmierenia. V nedeľu od skorého rána prichádzalo
čoraz viac pútnikov z ďalekého okolia. Po
svätej omši v slovenskom a v maďarskom
jazyku sa začala modlitba posvätného ruženca, ktorú viedol vdp. Marián Lukáč. Celá
púť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou,
ktorej hlavným celebrantom bol rožňavský
biskup Mons. Vladimír Filo.
Biskup Filo sa vo svojej homílii sa zameral
na historický význam a s tým spojenými aj

udalosťami, ktoré sa udiali v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme a potom povzbudil veriacich, že aj toto toto pútnické
miesto nesie tento názov pretože, je takou
významnou bazilikou ako je spomínaná
bazilika v Ríme. V homílii otec biskup Filo
vyzdvihol aj to, že v rožňavskej diecéze sú
až do konca septembra relikvie sv. Cyrila,
ktoré budú putovať po celej diecéze, aby si
tak veriaci mohli uctiť tieto relikvie a zamyslieť sa tak nad tým, čo nám sv. Cyril a Metod
zanechali, že je to viera, a potom, aby sme
nezabudli nato, že v bazilike Santa Maria
Maggiore boli odovzdané aj liturgické knihy, aby ich pápež schválil. Po povzbudivých
slovách otca biskupa, vyzval veriacich, aby
ostali verní Svätému otcovi.
Po požehnaní a slávnostnom ukončení
púte boli veriaci povzbudení, aby to čo
mohli načerpať pri tejto skromnej kaplnke a
to predovšetkým to duchovno, aby zaniesli
domov do svojich rodín, a aby naďalej šírili
svoju vieru. Na celej diecéznej púti sa zišiel
veľký počet veriacich.
S.K.

Odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie
V každej farnosti je odpustová slávnosť
veľkým dňom. Dňom doslova špeciálnym,
kedy oslavujeme patróna, či patrónku kostola. Odpust je aj slávnosťou, kde si veriaci
uvedomujú, že Boh je k nám stále milosrdný a odpúšťa nám naše hriechy a kedy aj
my máme byť k sebe lepší a zmieriť sa s Pánom i medzi sebou navzájom.
Veriaci z obce Smolnícka Huta tento
výnimočný odpustový deň prežili 12. augusta 2012, kedy sa zišli v tamojšom kostole, ktorý je zasvätený Nanebovzatiu
Panny Márie.
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 Mons.
Alojz Tkáč, košický emeritný arcibiskup.
Pozvanie prijal aj mládežnícky spevácky
zbor Kwapka z Margecian, ktorý odpustovú slávnosť spríjemnil a oživil nádhernými piesňami.
Panna Mária a jej životná voľba
ovplyvnila celé dejiny sveta i náš život. Je
našim vzorom. A toto bola hlavná téma
homílie. „Vďaka jej otvorenému srdcu sa
Boh stal človekom. Ten istý Pán si ju na
túto úlohu vyvolil a pripravil. Keďže bola

vďaka tomuto vyvoleniu uchránená od
dedičného hriechu, a tak veľkodušne dala
aj v našom mene Bohu svoje áno, bola
oslobodená od smrti tak, ako ju poznáme
my, a bola vzatá s dušou i telom do neba,“
zdôraznil celebrant.
Jeho Excelencia nám pripomenula, že
veľkosť Božej Matky nebola len v jej vyvolení, ale aj v jej slobodnom rozhodnutí
žiť pre Boha, poslúchať ho a napĺňať Boží
plán. Keby nebolo jej stretnutia s anjelom
a jej slobodného rozhodnutia, dnes by
sme neslávili v tomto kostole jej Nanebovzatie: „Keď totiž slávime jej sviatok,
pevne veríme, že slávu, ktorú zakúsila Božia Matka, Boh pripravil všetkým svojim
verným. Ak si zachováme vieru a budeme
podľa nej aj žiť, máme oprávnenú nádej
dúfať, že sa vo večnosti stretneme nielen
s Pánom a našimi príbuznými, ale aj s Božou Matkou, Máriou, ku ktorej sa tak často
utiekame a ktorá za nás často oroduje.“
Taktiež podotkol, že Panna Mária je
pre nás jedinečným príkladom človeka,
ktorý sa úplne podriadil Bohu. Mária počúvala Božie slovo a zachovávala ho, žila
podľa neho. Na záver svojho príhovoru
veriacich povzbudil, aby mali radi mariánske sviatky, radi sa modlievali k Panne
Márii, pretože z ľudí nám nikto nerozumie

tak, ako ona. Nech v nás tento sviatok
prebudí veľkú nádej, že Mária za nás oroduje a my raz budeme mať účasť na Božej
sláve tak, ako ona. Ale rovnako nech je
dnešná slávnosť pre nás povzbudením,
aby sme spolupracovali na vlastnej spáse s Bohom, podobne ako to robila ona.
Toto je najistejšia cesta k pokojnému,
zmysluplnému životu.
Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
príprave odpustovej slávnosti, či už po tej
duchovnej alebo finančnej stránke. Pán
Boh zaplať!
S.K.
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Najviac navštevované pútnické miesta
Na Slovensku máme tiež mnohé miesta, ktoré ročne navštívia tisícky pútnikov. Napríklad Mariánsku horu navštívi počas prvého júlového
víkendu približne pol milióny pútnikov. Inak na tom nie je ani Šaštín, Litmanová či Gaboltov. Sú to miesta, ktoré priam dýchajú mysticizmom. Ak máte radi práve výlety tohto druhu, za zmienku stoja pútnické miesta v okolitých a vzdialenejších štátoch.

Pahorok v Chartres - Francúzsko

Katedrála Notre-Dame v Paríži, vo Francúzsku.

Na tomto pahorku stojí svetoznáma
katedrála Notre – Dame. Od Paríža je
vzdialená asi hodinu cesty vlakom. Kvôli
svojim vibráciám a silám sa považuje sa
kultové miesto. Návštevníci si všimli zmenené vnímanie svojho tela. Neskôr vedci
priniesli teóriu, že na organizmus vplýva
elektromagnetické pole katedrály tým,
že mení jeho polaritu. Človek je v súlade
so zemskou osou. Sprievodný jav tohto
efektu je okysličenie krvi, zmiernenie svalového napätia. Po návšteve katedrály by
sme mali byť zbavení negatívnych vibrácií, svieži a uvoľnení.
Pod katedrálou sa nachádzajú podzemné pramene, ktoré majú liečivý vplyv.
Katedrála ďalej láka turistov krásnymi
maľbami, vitrážami, obrazmi a sochami.

Cesta do Santiaga - Španielsko

Bazilika v Santiagu de Compostela, Galícii.

Známa hlavne pre kresťanov. Ak sa
sem chcete vybrať na výlet, je dobré zohnať si osvedčenie pútnika, ktoré vám
vydá arcibiskup. Toto osvedčenie si dávate opečiatkovať na miestach kadiaľ
prechádzate. Legenda hovorí, že Jakub
starší, najobľúbenejší Ježišov učeník, sa
rozhodol priniesť hlas kresťanstva až na
koniec sveta. Kraj sveta bol v staroveku
na konci známeho sveta, tento koniec bol
na území dnešnej Galície v Španielsku.
Jakuba po návrate sťali, apoštoli jeho telo
ukradli a pochovali na mieste, kde dnes

stojí katedrála v Santiagu. Časom sa stal
apoštolov hrob posvätným miestom prvých kresťanov. Koncom 50. rokov minulého storočia začal páter Elías cestu značkovať od Pyrenejí až po Santiago. Prejsť
túto cestu, ktorá má hlboký náboženský
a kultúrny význam, spoznáme domácich
ľudí, vypočujeme si rady a ich príbehy.

Fatima - Španielsko

Lurdy - Francúzsko
Kaplnka Cova da Iria fo Fatime, najznámejšom
pútnickom mieste, ktoré leží v Portugalsku.

Lurdy je mesto na juhu Francúzska, v podhorí
Pyrenejí v departemente Hautes-Pyrénées.

Nachádzajú sa na juhu Francúzska
a sú najnavštevovanejším pútnickým
miestom v Európe, ba dokonca vo svete. 11. 2. 1958 sa tu chudobnej 14-ročnej
Bernadette zjavila Panna Mária. Žena
odetá do bielych šiat sa predstavila ako
„Nepoškvrnené počatie“, zahaľoval ju
biely závoj a na nohách mala zlaté ruže,
v rukách ruženec. Od tohto dňa sem prichádzajú davy pútnikov hľadajúc nádej,
vieru, zdravie, prosia o milosť...
V tej dobe sa Bernadette zjavila viackrát a prosila ju, aby sem prichádzala nasledujúcich 15 dní. Od 11.2. do 16.7. sa
zjavila 18 krát. Neskôr na jej želanie dali
kňazi vystavať kaplnku a konajú sa tu do
dnes procesie. Bernadettezomrela pomerne mladá ( dožila sa 35 rokov) a pápež Pius XI ju vyhlásil 8. decembra 1933
za svätú. Postavili tu Baziliku „Nepoškvrneného počatia“ aBaziliku „Ružencovej
Panny Márie“.

La Salette - Francúzsko

Dedinka La Salette nachádzajúca sa
vo francúzskych Alpách starostlivo ukrytá
medzi horami v nadmorskej výške 1800
metrov nad morom. 19.9.1846 sa tu krásna pani zjavila 14 ročnej Melánii a 11 ročnému Maximinovi. Na jej počesť tu vystavali v roku 1852 kostol. 20. augusta 1879
kostol bol posvätený /konsekrovaný/
a dostal titul baziliky. Starajú sa o ňu misionári Matky Božej.

Fatimské proroctvo zvestované samotnou Máriou z 13. júla 1917 patrí medzi najznámejšie avšak posolstiev bolo
viac. Na jar roku 1916, keď Lucia Santos a
jej bratanec Francisko so sestrou Jacintou
Marto pásli ovce, uvideli anjela. 13. mája
1917, keď mala Lucia 10, Francisko 9 a Jacinta 7 rokov, a následne 13. dňa každého
mesiaca do októbra 1917 sa im zjavovala
samotná Mária.
V roku 1917 malo možnosť približne
70 tisíc ľudí vidieť fenomén na oblohe
„tanec slnka“. Samotné zjavenia dostávali
len spomínané tri deti a s tým bol spojený aj ťažký život. Ak nepovedali všetko,
boli označovaní za klamárov a následne
im bolo hrozené mučením. Francisco a
Jacinta zomreli na chrípku, Lucia sa stala
mníškou. Zjavenia mávala aj naďalej.

Skalný dóm - Jeruzalem

Skalný dóm, islamská svätyňa v centre Chrámovej hory v Jeruzaleme.

Vybudovali ho Moslimovia v srdci bývalého Jeruzalema na najvyššom mieste jeruzalemského Starého mesta. S výstavbou
začali v roku 687 pod skalou odkiaľ vraj
Mohamed vystúpil do neba. Prví kresťania zase verili, že skala bola miestom, kde
Pontský Pilát odsúdil Ježiša na smrť na
kríži. Význam má aj pre židovskú kultúru
pretože tu údajne Boh začal so stvorením
sveta.
S.K.
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Klub kresťanských
dôchodcov
z Kežmarku na púti
v Smolníckej Hute

Detské okienko pre šikovné ruky

Dňa 22. augusta 2012, navštívili
našu farnosť Smolnícku Hutu pútnici a ctitelia pátra Pia v počte 48 ľudí
z Klubu kresťanských dôchodcov
v Kežmarku so svojou predsedníčkou, ktorí si uctili relikviu pátra Pia.
Púť sa začala pobožnosťou k pátrovi Piovi a o 9.00 hod. nasledovala
sv. omša, ktorú celebroval správca
farnosti Jozef Spišák. Vo svojej homílii odovzdal pútnikom posolstvo
pátra Pia, ktorým sa majú riadiť po
zvyšok svojho života.

Materiál:

,,Modlitba je nepremožiteľná
zbraň proti nebezpečenstvám sveta. Modlite sa! Modlitba je kľúč od
Božej pokladnice a prostriedok na
dosiahnutie víťazstva v boji dobra
proti zlu“ ,taktiež pripomenul, že je
spomienka na Pannu Máriu Kráľovnú, veľkú pomocnicu a orodovnicu
nielen Pátra Pia, ale aj všetkých nás!
Po skončení sv. omše nasledovalo krátke predstavenie života
Pátra Pia, ako aj o putovaní relikvie Pátra Pia do farnosti. Potom
nasledovalo historické oboznámenie o obci Smolnícka Huta a jej
okolia, ktoré predniesla p. Blanka
Čechová. Po skončení prednášky
si pútnici uctili relikviu Pátra Pia
a následne sa presunuli do Pastoračného centra bl. Jána Pavla II.,
kde si mohli prezrieť výstavu fotografií o Smolníckej Hute, ako aj rôzne dokumenty, ktoré sa nachádzajú v centre spracované p. Blankou
Čechovou. Po prehliadke sa pútnici
odobrali do miestneho Kultúrneho
domu, kde ich čakal výborný guláš
a malé občerstvenie. Po modlitbe
a požehnaní dôchodcovia ďalej
putovali do Štósu a Jasova, no odchádzali povzbudení a naradostení s prísľubom, že sa ešte k pátrovi
Piovi vrátia. Tešíme sa na ďalšie
stretnutie!
S.K.

Krabicu od topánok, prázdnu
rolku od toaletného papiera
a vrchnák od krabice na topánky obaľ servítkami alebo dekoračným papierom.

Téma: Praktické miestečko pre tvoje perá a ceruzky

Nikde nevieš nájsť pero a všetky ceruzky zmizli tiež? Stojan na perá a ceruzky je vynikajúcim pomocníkom. Kartónové krabice a rolky od toaletného papiera ti vynikajúco poslúžia pri jeho výrobe.

•
•
•
•
•

kartónové krabice alebo prázdne rolky od toaletného papiera
vrchnák od krabice na topánky
dekoračný papier/servítky
trblietavé kamienky
lepidlo

Nástroje:
•

nožnice

Pracovný postup:
Krok 1

Krok 2

Rolku a krabicu prilep
na vrchnák.

Krok 3

Stojan ozdob trblietkami a rôznymi inými ozdobami. Stojan je hotový a tvoje
perá sa už nikdy nestratia , budú tvojimi
,,kamošmi“ počas školského roka.
S.K.
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