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Hlas Huty

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

Katolícky list farnosti Smolnícka Huta

Číslo 2 Ročník 2

Január 2008

Keď chrám ožíva a rozpráva

N

a potulkách mestom a dedinka
mi nám pohľad často padne aj
na chrám. Budova postavená z ka
meňa či tehál je určená na stretnutie
s Bohom, v nej sa modlíme a zhro
mažďujeme ako jedno spoločenstvo.
V prvotnej kresťanskej praxi
boli miesta a priestory, čiže objekty, v ktorých sa slávila Eucharistia,
posvätené samým ich používaním
bez toho, aby bol potrebný osobitný obrad. Dnes Kódex kánonického práva hovorí, že „posvätné
miesta sú tie, ktoré sú posvätením

Kostol Nanebovzatia Panny Márie stojaci nad Smolnícku Hutou
alebo požehnaním, ako to predpisujú liturgické knihy, určené na
Boží kult“. Niektorí chodia okolo kostola a boja sa doň vstúpiť.
A možno je to tak aj tu v Smolníckej Hute. Niekto “iba chodí okolo
kostola”, tváriac sa akoby bol pre
neho len príťažou, záťažou na svedomie, ba dokonca pre niektorých
iba obyčajnou historickou budovou.
Robí im to problém, ale celý
chrám v podstate rozpráva o Bohu,
a to niekedy človeka „vyrušuje“.
Naopak, pre iných je jedinečným
miestom na komunikáciu s Bohom.

Poznáme rozličné chrámy – románske, gotické, renesančné, barokové a množstvo moderných slohov,
ktoré nevieme ani presne definovať.
Drahí naši čitatelia, zapojte sa do
súťaže, ktorú sme pre vás pripravili. Otázka znie: V akom umeleckom slohu je postavený náš kostol
v Smolníckej Hute a ktorému patrónovi je zasvätený? Vaše odpovede spolu s adresou vhadzujte do
pripravenej schránky. Traja vyžrebovaní, ktorí odpovedali správne,
budú odmenení vecnými cenami.
Jozef Spišák ■
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Sviatosť birmovania

sviatosti

Birmovanie (ilustračná snímka)

Birmovanie je sviatosť kresťanskej
zrelosti. Kresťan sa po naplnení Du
chom Svätým stáva svedkom Krista.
O ustanovení birmovania vieme, že
na 50. deň po Ježišovom zmŕtvych
vstaní sa apoštoli stretli vo večeradle
a prijali Ducha Svätého a s ním po
vinnosť hlásať evanjelium a učiť ná
rody. Z vôle Pána Ježiša modlitbou
a vkladaním rúk zvolávali na pokrs
tených Ducha Svätého.

Účinky sviatosti
birmovania
Účinkom každej sviatosti je v prvom rade udelenie milosti. Pri
birmovaní, ako jednej zo sviatosti
živých, je to najmä rozmnoženie
posväcujúcej milosti. Keďže táto
sviatosť má veľkú náväznosť na
krst, špecifickým účinkom jej prijatia je dovŕšenie krstnej milosti.
Jej zvláštnosťou je aj udelenie siedmych darov Ducha Svätého. Sú
prijaté spolu so Svätým Duchom
podľa Izaiášovho proroctva (porovnaj Iz 11,2-3a). Ich účinkom je
najmä posila vykonávať vnútornú
podstatu sviatosti birmovania - posilnenie nadprirodzeného života a
statočnosť vo vyznávaní viery. Ide
o nasledovné dary: MÚDROSŤ
– tento dar nám pomáha žiť múdro
– človek môže mať školy, tituly, ale
napríklad pre slávu, peniaze rozbíja rodinu – nie je v ňom múdrosť;
ROZUM – tento dar nám pomáha
ľahšie poznávať nové veci, schopnosť učiť sa, rozvíjať talenty v nás;
RADA – vedieť sa v živote správne
rozhodovať a vedieť správne poradiť iným; SILA – pomáha vykonať
dobrú vec, postaviť sa za dobrú
vec, pomáha prekonať pokušenia;
POZNANIE – poznanie v oblasti viery, vedy, techniky, politiky,
potrieb každodenného života; NÁ-

BOŽNOSŤ – pomáha nám modliť
sa a s radosťou sa zúčastňovať na
liturgických zhromaždeniach. Príklad: Ak nemáme tento dar, je nám
dlho byť na sv. omši, sme ľahostajní
voči modlitbe, nechce sa nám čítať
Božie Slovo; BÁZEŇ BOŽIA – nás
učí mať správny postoj a úctu, rešpekt pred Bohom. Príklad: Človek, ktorý nemá tento dar, nemá
výčitky, keď urobí hriech v skrytosti, neuznáva Božiu autoritu, nerešpektuje Božie zákony. K účinkom sviatosti birmovania patrí aj
udelenie ďalšieho nezmazateľného
- sviatostného znaku. Jeho význam
spočíva v schopnosti bojovať proti
nepriateľom viery. Birmovný sviatostný znak nemožno chápať ako
nejaké zdokonalenie, rozšírenie
krstného sviatostného znaku. Oba
sú reálne od seba odlišné.
Matériou sviatosti birmovania je
krizma (olivový olej zmiešaný s balzamom, ktorý sa požehnáva na Zelený štvrtok). Formou je modlitba,
v ktorej sa udeľuje birmovancovi dar
Ducha Svätého a pritom sa pomazáva krizmou na čelo (Peter, prijmi
znak daru Ducha Svätého). Modlitba
sa teda spája s vkladaním rúk a pomazaním, čo tvorí morálnu jednotu.
Vysluhovateľom je biskup, pretože

má plnosť kňazskej moci. Mimoriadnym vysluhovateľom môže byť
aj kňaz, ktorý má delegovanú moc
od biskupa. Ide hlavne o prípad, keď
dospelý prijíma sviatosť krstu a spolu s ním aj Eucharistiu a birmovanie.
Prijímateľ je každý človek, ktorý spĺňa kritériá cirkevného práva. U nás
je veková hranica 13 rokov, ale všeobecne platí, že birmovanec má mať
vedomosti v oblasti viery, poznanie
toho, čo prijíma, a má si uvedomovať
závažnosť sviatosti. Podľa starého delenia ide o sviatosť živých, preto by ju
mal človek prijať v milosti posväcujúcej. Ak by ju prijal v ťažkom hriechu,
prijme ju platne, ale svätokrádežne;
teda neprijíma sviatostnú milosť.
Z ustanovenia Kristom vyplýva, že birmovanie je pre Cirkev ako
spoločenstvo nevyhnutné. Opačne
je to ale pri nutnosti pre jednotlivca - podľa učenia Cirkvi prijatie birmovania nie je potrebné pre
spásu. Preto sú v hlbokom omyle
tí, ktorí si myslia, že „musia“ ísť na
birmovku, aby „mohli mať neskôr
sobáš v kostole“. Vôbec to nie je
potrebné, navyše, stojí za uváženie,
či takýto motív prijatia sviatosti
(a jemu podobné) je dostačujúci...
Mária Repkova ■

fotoobjektívom
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Zo života našej farnosti
Svätý Mikuláš

Je všeobecne známe, že 6. decembra
každý rok chodieva medzi ľudí svätý
Mikuláš spolu s anjelom a aj čertom
a za pekné básničky rozdáva deťom,
ale aj dospelým rôzne prekvapenia.
Presne takýto Mikuláš prišiel, i keď
o deň neskôr, aj medzi nás, do nášho
kostola a po svätej omši mu každý
povedal nejakú básničku, niektorí aj
zaspievali a Mikuláš nám rozdal balíčky, ktoré obsahovali okrem sladkostí aj maličké citáty z evanjelia.
Nezabudnite sa pozrieť aj na čerta.

S Mikulášom prišiel aj čert

Duchovná obnova

V dňoch od 8.-10. decembra 2007
sme v našej farnosti mali možnosť
prežívať duchovnú obnovu, aby
sme sa tak znovuzrodili a obnovili v duchovnom svete. Veľká vďaka
patrí pátrovi Martinovi Kolivoškovi, ktorý túto duchovnú obnovu
viedol, pričom nám pripomínal,
aby sme mali „šarm“ v duši ako
Panna Mária.

veľa ľudí. Pozvaný bol aj otec biskup
Mons. Eduard Kojnok, ktorý celebroval svätú omšu v našom Kostole
Nanebovzatia Panny Márie, ktorou
sa začal aj samotný ples. Deti z materskej školy nacvičili spolu s pani
učiteľkami veselý program, čím
nás všetkých dobre pobavili. Aj my
starší sme pod vedením pána farára
nacvičili veselý program. Na záver
sme sa so všetkými hosťami rozlúKoledníci Dobrej noviny na fare čili Dobrou novinou a všetci spolu
sme si zaspievali pieseň Tichá noc,
svätá noc.
Betlehemské svetlo
Na 3. adventnú nedeľu bolo dovezené na Slovensko svetlo z Betlehema,
z Jaskyne Narodenia Pána. 20. decembra presne o 19.15 odišla trojčlenná posádka zo Smolníckej Huty
po Betlehemské svetlo do Prešova
na sídlisko Sekčov, kde nám bolo
o 20.45 hodine odovzdané skautmi
z farnosti Kráľovnej pokoja. O 21.00
hodine sme boli vo farnosti nášho
pána farára - v Kokošovciach, kde
nám prepožičali betlehem na tieto
vianočné sviatky, aby nám navodil
atmosféru narodenia Pána. O 23.00
sa už štvorčlenná posádka vrátila
späť do domovskej farnosti.
Výmena vstupných dverí kostola

Kostol sa mení

Dvere tvoria vchod do každého
domu, do každej izby. Aj do nášho
kostola vstupujeme cez nové dvere, lebo nás vpúšťajú do priestoru,
ktorý má patriť samotnému Bohu.
Bez okien by sme sa cítili v každej
budove a aj v Božom chráme veľmi
nepríjemne, a tak každý, kto navštívi sakristiu, môže vidieť vymenené
Deti na plese predviedli okná. Ale nielen to, cez malé okienDobrá novina
pekný programom ka na dverách do kostola môžeme
Počas vianočných sviatkov - 25.
nazrieť do Božieho chrámu, a tak na
a 26. decembra navštevovali deti Prvý detský ples
malú chvíľu, očami upretými na Bonašich veriacich a podelili sa s nimi Náš milý pán farár pre nás všetkých hostánok, uvažovať a rozjímať, ako
o „Dobrú novinu“ – ohlásili naro- zorganizoval detský ples. Konal sa aj prosiť o Božiu pomoc a silu.
denie Spasiteľa Ježiša Krista.
21.12.2007. Zúčastnilo sa na ňom
Spracovala Petra Pohlyová ■
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Úmysly Apoštolátu
modlitby
Všeobecný úmysel
Aby mentálne postihnutí neboli
vytlačení na okraj spoločnosti, ale
aby ich rešpektovali a s láskou po
máhali žiť spôsobom hodným ich
fyzického a sociálneho stavu.
Misijný úmysel
Aby inštitúty zasväteného života,
ktoré tak prekvitajú v misijných kra
jinách, znovu objavili misijný roz
mer a verne radikálnemu výberu
rád evanjelia veľkodušne prinášali
svedectvo o Kristovi a ohlasovali jeho
zvesť až do končín zeme.
Úmysel KBS
Aby sme vedeli obetovať aj nám
drahé veci na dobré úmysly.

Program svätých omší
Sobota 2. 2. 2008
Obetovanie Pána
Nedeľa 3. 2. 2008
Spomienka na sv. Blažeja, biskupa
a mučeníka
Streda 6. 2. 2008
Popolcová streda. Pôst a zdržova
nie sa mäsitého pokrmu. Je deň po
kánia v celej Cirkvi. Začína pôstne
obdobie.
Nedeľa 10. 2. 2008
Prvá pôstna nedeľa. Začiatok jar
ných kántrových dní. Záväzný je
jeden z týchto dní: streda, piatok a
sobota. Zbierka na charitu.
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rôzne

Liečivé rastliny a ich využitie
v praktickom živote
Do nášho časopisu sa dostáva ďalšia
rubrika o liečivých rastlinách. O ich
používaní a účinkoch nás bude informovať naša rodáčka, pani Eva Slovinská.
Liečivé rastliny tvoria prevládajúci
zdroj prírodných liečiv. Od dávnoveku slúžili ako najdostupnejší
prostriedok proti chorobám.
V 17. storočí sa rozšírila najmä
v Turci destilácia éterických olejov
– silice (prchavé aromatické látky).
Z tohto obdobia sa zachovali dizertačné práce z botaniky aj herbár drog
pátra Cypriána z Červeného Kláštora obsahujúci drogy tatranskej flóry.
V 19. storočí sa na Slovensku
rýchlo vyvíjalo zbieranie liečivých
rastlín vo voľnej prírode. Dnes je už
veľa rastlín preskúmaných z hľadiska ich zloženia a účinku. Z nich sa
izolovalo veľa látok s cenným biologickým a terapeutickým účinkom,
ktoré sa v minulosti správne využívali v ľudovom liečiteľstve a dnes
najmä vo vedeckej medicíne. Treba
však zdôrazniť, že liečenie rastlinami sa odporúča ako doplňujúca
liečba, ktorá napomáha medicíne,
ale musí sa správne kombinovať

s celkovým liečením ochorenia.
V domácich podmienkach môžeme
liečiť liečivými rastlinami len vtedy,
keď lekár správne určí diagnózu,
a po konzultácii s fytoterapeutom!
Používanie liečivých rastlín sa
bude stále rozširovať. Trvale zostávajú dôležitou súčasťou prevencie a prípravkov určených
ako doplnok liečby, tzv. dielektrík
a aj v oblasti liečebnej kozmetiky.
Samoliečenie liečivými rastlinami neskúsenými ľuďmi prináša
aj veľa nebezpečenstva. Typickým
príkladom je poškodenie hrubého
čreva pri dlhotrvajúcom používaní
drog účinkujúcich na chudnutie. Aj
surová zemiaková šťava môže vyvolať ťažkosti, pretože obsahuje solanín.
Pri silno účinkujúcich liečivých rastlinách môžu predávkovaním vzniknúť vážne následky pre chorého.
Na záver treba podotknúť, že na
úspešné používanie liečivých rastlín
je nevyhnutné, aby bola dobrá príprava a dostatok vedomostí z oblasti
biologických vied, preto vám v tejto rubrike bude poskytnuté množstvo informácií a dobrých rád, ktoré môžete využiť pre vaše zdravie.
Eva Slovinská ■

Farská matrika

Radomíra Danková
nar. 31.5.2007 – krst 22.12.2007

Pondelok 11. 2. 2008
Pondelok po 1. pôstnej nedeli.
16. svetový deň chorých

Sviatosť krstu
Tomáš Klouček
nar. 14.6.1981 – krst 22.12.2007

Dominika Bandiová
nar. 15.7.2007 – krst 5.1.2008

Piatok 22. 2. 2008
Katedra sv. Petra, apoštola

Jaroslava Suchá
nar. 29.4.2006 – krst 22.12.2007

Sviatosť manželstva
Branislav Theis a Denisa Ermová
(19.1.2007)
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