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Hlas Huty

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

Katolícky list farnosti Smolnícka Huta

Číslo 30 Ročník 7

Január 2013

Príhovor na začiatku kalendárneho roka

Drahí bratia a sestry,
hoci sa náš život odvíja v rytme času,
ktorý určuje občiansky resp. kalendárny rok, ktorý práve dnešný deň končí,
predsa sa pozornosť veriaceho človeka sústreďuje na dejiny spásy, ktoré
sa naplnili príchodom Ježiša Krista na
našu zem. Počas liturgického roka nás
cirkev pozýva zahľadieť sa do Kristovej
tváre, sláviť tajomstvá jeho života (od
Jeho počatia až po Nanebovstúpenie)
a tak skrze Neho poznávať pravú tvár
Boha Otca. Životné tempo tejto doby,
v ktorej sme ustavične prenasledovaní
urgentnými vecami, ktoré jednoducho
musíme robiť, dohodnuté stretnutia,
schôdzky, informácie, ktoré nás denne zaplavujú, to všetko nám často
prekáža zastaviť a premýšľať nad tým

čo sme prežili. Áno, môžeme sa neustále niekam ponáhľať, ale duša má
svoj rytmus, potrebuje čas zastavenia,
premýšľania. Iba tak môžeme objaviť
pôsobenie Boha v našom živote, uvedomiť si viac Jeho milosrdnú lásku,
ktorou nás ochránil pred zlým, poznať
veľkosť Jeho lásky, ktorú nám prejavil
cez ľudí, ktorých nám poslal do cesty,
cez rôzne životné situácie, ktoré sme
prežili.
Chcem vás pozvať, nájsť si čas na
krátke zastavenie, vytvoriť si priestor
ticha, v ktorom hovorí Boh. Keď sa
postavím pred Božiu tvár, môžem sa
vidieť tak, ako ma vidí Boh. Vidieť všetko dobré čo Boh vo mne a cezo mňa
urobil, chváliť ho a ďakovať mu; zá-

roveň v pokore uznať svoju hriešnosť
a všetky svoje hriechy odovzdať do
rúk milosrdného Otca. Ovocím takejto
modlitby je pokoj srdca.
Jeho láska k nám sa viditeľne prejavuje cez sviatosti, cez ktoré sa duchovne rodíme, rastieme, sme uzdravení a prijímame poslanie, ktoré nám
je zverené.
Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Prijímaním
Eucharistie sa prehlbuje naše dôverné
zjednotenie s Kristom. V roku 2012 sa
na slávnosť prvého svätého prijímania
pripravovalo 5 detí .Chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa podieľali na tejto príprave.
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Mnohí mladí sa zapájajú ako animátori do života a činnosti v našej farnosti. Vďaka všetkým, ktorí veľkodušne
obetujú svoj voľný čas a schopnosti pre
dobro detí a mládeže našej farnosti.
Nechcem zabudnúť ani na našich starších bratov a sestry a všetkých chorých,
ktorí denne prinášajú obetu svojho
vlastného života, keď sa vo svojom utrpení spájajú s utrpením Ježiša Krista.
Iba Boh vidí ich každodennú obetu lásky, ktorú prinášajú za celé farské spoločenstvo. Nech ich Boh posilní a obdarí
pokojom, odovzdanosťou do Jeho rúk
a po smrti nech ich im ukáže svoju dobrotivú tvár.
Vďaka patrí aj farskej a ekonomickej
rade farnosti, ktoré pomáhajú animovať a robiť dôležité rozhodnutia – ako
bola oprava interiéru kostola Sedembolestnej Panny Márie v obci Úhorná, taktiež sa zrekonštruovala strešná
krytina na Kaplnke Snežnej Panny
Márie. Opravila sa strecha na kostole
sv. Kataríny Alexandrijskej v Smolníku
v spolupráci s veriacimi ako aj s Obecným úradom a p. starostkou, a taktiež
v spolupráci s Obecnými lesmi v Smolníku. Na záver sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na živote farnosti a to:
p. starostom zo Sm. Huty a Úhorná
a p. starostke zo Smolníka p. PhDr. Brigite Brutovskej, kostolníkom v jednotlivých obciach našej farnosti Sm. Huta,
Smolník a Úhorná, poslancom z obecných úradov, všetkým ktorí pravidelne
upratujú kostol.Ďalej chcem poďakovať miništrantom, lektorom a organistom, kantorom, a nášmu spevokolu vo
všetkých kostoloch. Zároveň ďakujem
ružencovým spoločenstvám v jednotlivých dedinkách našej farnosti za ich
modlitby a pomoc, mladým, ktorí vystupujú so svojou hudobnou skupinou pri svätých omšiach. A nemôžem
zabudnúť na chorých, starších za ich
obetu a modlitby, ktoré majú v Božích
očiach obrovský význam. Ďakujem tiež
všetkým, ktorí pomáhali pri brigádach
okolo kostolov a kaplniek. Pán Boh zaplať!
Vďaka za všetko a prajeme všetkým
požehnaný Nový rok 2013, aby Boh
žehnal našej farnosti, našim rodinám
a všetkým ľuďom dobrej vôle. A Panna
Mária nech nás ochraňuje a oroduje za
nás!
redakcia
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Odpustová slávnosť
sv. Kataríny Alexandrijskej

V každej farnosti je odpustová slávnosť veľkým dňom. Dňom doslova špeciálnym, kedy
oslavujeme patróna, či patrónku kostola. Odpust je aj slávnosťou, kde si veriaci uvedomu‑
jú, 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 Smolník tento výnimočný
odpustový deň prežili 25.novembra 2012,
kedy sa zišli v tamojšom kostole, ktorý je zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej.
Slávnostná sv. omša sa začala o 10.30
hodine a správca farnosti CSILic. Jozef
Spišák na nej privítal veriacich nielen zo
Smolníka, ale aj z okolitých farností. Hlavným celebrantom bol prof. Doc. ThDr. Jozef
Leščinský, PhD.
Celebrant sa vo svojej homílii venoval
životopisu patrónky kostola, svätej Kataríne, ktorá už v 8.stor. ochraňovala celé rody
Smolníka a okolia. Ani v dnešnej dobe neprestala pomáhať hlavne po tej duchovnej
stránke. Legenda vraví, že ako kresťanská
veriaca verejne protestovala u cisára Maxentia proti uctievaniu pohanských modiel.
Cisár dal zavolať päťdesiat najváženejších
učencov a filozofov, ktorí mali za úlohu
vyvrátiť jej vieru. Kataríne, napriek jej mladému veku, sa však podarilo pred filozofmi svoju vieru obhájiť a dokonca ich presvedčila aby sa obrátili na kresťanstvo. Keď
učenci priznali pred cisárom svoj neúspech,
dal ich okamžite všetkých popraviť. Napriek
Kataríninmu víťazstvu bola i ona napokon
mučená a popravená. Predchádzala tomu
však cisárova ponuka na sobáš. Katarína
sa však odvolala na Ježiša Krista, ktorému
sa sľúbila, a ponuku odmietla. Nasledovalo
väzenie a mučenie. Ešte vo väzení obrátila
na kresťanstvo cisárovu manželku a dvesto

vojakov. Maxentius sa rozhodol Katarínu
zlomiť na kolese s vyčnievajúcimi hrotmi.
Pri mučení sa však koleso zlomilo a preto
rozhodol meč, ktorým bola sťatá. Koleso
ako nástroj jej múk sa stalo Kataríniným
hlavným atribútom, s ktorým býva najčastejšie zobrazovaná. Prostredníctvom neho
sa svätá Katarína stala patrónkou všetkých
povolaní, pri ktorých hrá koleso významnú
úlohu (mlynári, kolári, lodníci a pod.). Keďže
je dnes aj nedeľa Krista Kráľa, prof.Leščinský
nám pripomenul ,že dnes viac ako inokedy
budeme pociťovať, že Boží súd sa približuje,
ale tým aj Božie kráľovstvo. ,,S touto víziou
dnes ďakujme Bohu za všetky duchovné
dobrodenia, ktoré sme počas končiaceho
sa liturgického roka od neho prijali. Dúfam,
že nám bol všetkým na úžitok v našom putovaní k svätosti. Pretože každý rok, ktorý
sa pominie, je pomalé, ale isté priblíženie
sa k definitívnemu vstupu do Božieho kráľovstva. Vstup, ktorý bude potvrdený našou
smrťou, posledným nepriateľom na zničenie zo strany tohto jedinečného a špeciálneho Kráľa, ktorý je veľmi pokorný a štedrý,
a ktorý prišiel medzi nás, žil pre nás, zomrel
a vstal z mŕtvych, aby sme my mali večný
život.“ 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)

v skratke
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Informácie z farnosti
Betlehemské svetlo
Z jaskyne Narodenia Pána
z Betlehema

23. decembra 2012 bolo do našej farnosti dovezené Betlehemské svetlo
priamo z Betlehema, z jaskyne, kde sa
narodil Ježiš Kristus. Prebrali sme ho od
skautov z Krompách. Následne bolo zavezené do našich kostolov: Smolnícka
Huta, Smolník, Úhorná, odkiaľ si ho naši
veriaci mohli zobrať a odniesť do svojich domovov.

KEĎ TÁ JASNÁ
HVIEZDA

Dňa 26. Decembra 2012 o 15.00 hodine
sa v rímsko-katolíckom kostole v Smolníku konalo divadelné spracovanie

biblického príbehu o narodení Ježiša
Krista „KEĎ TÁ JASNÁ HVIEZDA.“ Toto
vystúpenie malo veľký úspech. Ďakujeme všetkým sponzorom a účastníkom.
Tešíme sa na ďalšie vianočné sviatky.
Podujatie zabezpečili: Obec Smolník,
Lesy Smolník s.r.o., CSILic. Jozef Spišák.

Koleda

Požehnávanie domov
„Boh do domu, hosť do domu.“ Takto sa
zvykne vravieť. V našej farnosti sa požehnávali príbytky v Smolníckej Hute, Smolníku a Úhornej. Požehnával aj pán kaplán,
ktorý pomohol našej farnosti. Ďakujeme
všetkým za spoluprácu a tešíme sa na
stretnutie s Vami o rok. Milodary pôjdu
na výdavky kostolov.

Dobrá novina

Počas Vianočných sviatkov - 25. a 26. decembra navštívili deti našich veriacich
a podelili sa s nimi o „Dobrú novinu“ –
ohlásili Narodenie Spasiteľa Ježiša Krista.

Rok viery...

V stredu 14.11.2012 sa v Past.centre bl.
Jána Pavla II. o 15.00 hod. v Smolníckej
Hute konalo prvé stretnutie s veriacimi
v Roku viery. Keďže Sv. Otec Benedikt
XVI., vyhlásil tento rok za Rok viery, aj
naši veriaci spolu so svojím duchovným
otcom vdp. Jozefom Spišákom, začali
s úvodnou témou o tom, prečo Benedikt
XVI. vyhlásil Rok viery, ako môžeme získať
plnomocné odpustky a zároveň sa začalo
s preberaním a vysvetľovaním Katechizmu Katolíckej Cirkvi.

Detské okienko pre šikovné ruky
Téma: Usuš a zaves si svoj uteráčik na vlastnoručne vyrobenom vešiačiku

Vytvor si svoj vešiačik na uteráky. Takto vyrobený vešiačik je zároveň milou dekoráciou do tvojej kúpeľničky.

Materiál:
•
•
•
•
•
•
•
•

prázdne CD
kartičky s motívom žabky a včielky
pohyblivé oči (2,5 cm)
háčiky s prísavkami
červená stuha (0,3 cm)
žlté a zelené nite
zelené drevené koráliky
svetlo a tmavo zelená, žltá, čierna farba

Pomôcky:
•
•
•
•

čierna, biela a červená fixka
nožničky
disperzné lepidlo
štetec

Pracovný postup:
Krok 1

• S pomocou farby namaľuj trup žabky
aj včielky na CDčká a nechaj vyschnúť.

Krok 2

• Hlavu, ruky a chodidlá vystrihni z farebného papiera.

Krok 3

• Farebnými fixkami nakresli
a ústa, prilep pohyblivé oči.

Krok 4

nos

• Nastrihaj kúsky žltej a zelenej nite
a vytvor z nich ruky, nohy a tykadlá.
Na konce nitiek pripevni drevené koráliky.

Krok 5

• Na zadnú stranu CD nanes trochu lepidla a prilep ruky, nohy a tykadlá.

Krok 6

• Prestrč háčiky s prísavkami cez dieru
v CD a zaisti ich pomocou lepidla. Nakoniec môžeš vešiačiky ozdobiť mašličkou
vyrobenou z červenej saténovej stuhy.
S.K.
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Ráno nad Austráliou

Jedným z najzvláštnejších meteorologických javov na svete sú oblaky
Morning Glory – Ranné zjavenie.
Jedným z najzvláštnejších meteoro‑
logických javov na svete sú oblaky,
ktoré nazývame anglickým termí‑
nom Morning Glory – Ranné zjave‑
nie, pretože sa objavujú väčšinou
hneď z rána a neočakávane. Tieto
valcovité oblaky vznikajú v Austrálii,
presnejšie v Carpentarijskom zálive.
Kochať sa nad ich nádherou môže‑
me od septembra do novembra.
Oblaky sú tvorené solitónovou formou mrakov. Vytvárajú dlhé pozdĺžne
pásy, ktoré v pravidelných odstupoch
smerujú od východu k západu a môžu
dosahovať 300, niekedy až 1000 kilometrov. Ich výška je tiež obdivuhodná
– až 2 kilometre. Niekedy však dosahuje
až k zemskému povrchu. Čelo oblaku
môže mať rozličný tvar a podobu, od
hladkého hmlového valca až po valiacu
sa vlnu. Pohybujú sa rýchlosťou 60 kilometrov za hodinu od mora k pevnine.
Ranné zjavenia vznikajú vtedy, ak sa
prízemné prúdenie pozdĺž prednej strany tlakovej výše stretáva so vzduchom
postupujúcim opačne, od mora. K tomuto javu dochádza len po jasných no-

ciach, keď ochladený vzduch začne klesať a rozleje sa nad morskou hladinou.
Takto vzniknuté prúdy môžu smerovať
proti vzduchu, ktorý prúdi nad pevninou. Keď sa stretnú takéto dve vzdušné masy, dôjde ku kondenzácii vodnej
pary a vznikne zvláštny valcovitý oblak.

Carpentarijský záliv

Oblaky takéhoto tvaru sa využívajú na
vykonávanie zvláštneho druhu špor-

tu už od roku 1989. Vždy keď sa tento
jav vyskytne, rogalá surfujú na vlnách
mraku ako na obrovských oceánskych
vlnách. Títo športovci však musia byť
opatrní, pretože oblaky vo svojej prednej časti produkujú silné turbulencie
a tie môžu byť veľmi nebezpečné. Niektorí odvážlivci tieto mraky doslova križujú a lietajú krížom-krážom cez ne až
300 kilometrov.
S.K.

V Austrálii sa dá surfovať aj na oblakoch - pomocou rogala.
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