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Hlas Huty

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

Katolícky list farnosti Smolnícka Huta

Číslo 3 Ročník 2

Marec 2008

môžem takto slúžiť. Zo srdca som
mu vďačný za to, že môžem slúžiť aj
ľuďom tu v Smolníckej Hute a po
tom na ktoromkoľvek inom mieste.
Zvlášť chcem poďakovať aj Panne
Márii, ktorá ma doteraz vždy viedla
a ochraňovala. Nemôžem zabudnúť
ani na moju nebohú starú mamu,
ktorá sa veľmi veľa za mňa modlila,
aby som sa stal kňazom.

Rozhovor

CSILic. Jozef Spišák

s vdp. Jozefom Spišákom
V tomto čísle časopisu Vám prinášame rozhovor s naším pánom farárom,
aby ste sa mohli dozvedieť niečo o jeho
živote.

Mám dvoch bratov a jednu sestru, sú
starší odo mňa, teda som najmladší
„Benjamínko“. Mnohé veci o mne
sa môžu veriaci dočítať aj na našej
internetovej stránke alebo z toho, že
Ste rodák z Prešova, čo by ste nám ma pomaličky spoznávajú...
o sebe povedali?
Povedal by som, že som rodák od Kedy a prečo ste sa rozhodli pre
Prešova...(smiech), z dedinky, ktorá kňazské povolanie?
sa nachádza v Slanských vrchoch,
Prečo a kedy? Nie je ľahké odpo
Kokošovce. Ide sa tam zo Soliva vedať na túto otázku. Ale jedno iste
ru smerom na Sigord. Vďaka Bohu viem, že to bolo Božie volanie a vy
mám oboch rodičov, ktorých mám volenie, lebo môj život mohol byť
veľmi rád. Otec je teraz ťažko cho úplne iný a diametrálne odlišný. Ďa
rý a mama sa oňho s láskou stará. kujem Bohu, že som kňazom, že mu

V našej farnosti nechodia všetky
deti do kostola. Aký ste mali ku
kostolu vzťah Vy ako dieťa? Boli ste
aj miništrantom?
Áno, všimol som si, že mnohé
deti tu ešte nechodia do kostola, ale
asi to nie je ich chyba, ako skôr ich
rodičov, lebo deti robia vždy len to,
čo vidia u nich. A preto keby deti
videli svojich rodičov, že idú do Bo
žieho chrámu, keby na nich videli, že
Boží chrám je pre nich súčasťou ži
vota a že bez neho nemôžu žiť, samé
by prichádzali. Veď do baru deti ne
učí chodiť nikto, ale chodia tam, lebo
ich to láka, lebo vidia, že to robí aj ich
otec alebo mama, a tak sa postupne
naučia niečo, čo by v živote nechceli
robiť, ale vidia to u svojich najbliž
ších. Preto verím, že nová generácia
tých detí, s ktorými sa stretávame na
fare a aj na akciách, začnú mať iný
vzťah ku kostolu, že budú prichádzať
do chrámu a verím, že aj svojich ro
dičov pritiahnu do kostola.
Aký bol môj vzťah ku kostolu keď
som bol malý chlapec?
Veľmi rád som tam chodieval a rád
som aj miništroval. Bolo to pre mňa
ako súčasť môjho života, nevedel
som si predstaviť omšu „bezo mňa“.
Veľmi som sa tešil do kostola, lebo
pán farár, ktorý u nás pôsobil, vždy
(Pokračovanie na strane 3)
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rôzne /sviatosti

Eucharistia
Pravidelne každú nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastňujeme slávenia
Eucharistie a predsa sa nám často stáva, že si ani neuvedomujeme čo robíme.
Aký význam má slávenie Eucharistie?
Rozumieme jednotlivým liturgickým
úkonom, ktoré robíme? Ako je slávenie
Eucharistie prepojené s naším životom? Čo je to Eucharistia?

Benefičný koncert
Jaroslava Dvorského
Rímskokatolícky farský úrad srdečne
pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na
benefičný koncert Jaroslava Dvorského, ktorý sa uskutoční dňa 30.3.2008
o 17.00 hod., v kostole Nanebovzatia
Panny Márie v Smolníckej Hute.
Výťažok z koncertu bude venovaný
na obnovu farského kostola.
Jozef Spišák ■

Návšteva z Čiech
Farnosť Smolnícku Hutu
v dňoch 11. 2. až 15. 2. 2008 nav
štívil kňaz Ján Kubis z diecézy
Hradec Králové z farnosti Dobrá
Dobrouč. Na stretnutí s veriacimi
farnosti poukázal na situáciu a ži
vot cirkvi v Čechách. Pri rozlúčke
na svätej omši nám poprial veľa
úspechov a duchovného zdaru.
Za jeho návštevu ďakujeme.
redakcia ■

Ak chceme pochopiť, čo v sku
točnosti Eucharistia je, ak chceme
preniknúť do jej tajomstva, musíme
sa na Eucharistiu pozerať v súvis
losti s celými dejinami spásy. Celý
Starý zákon bol prípravou na uda
losť Eucharistie, bol očakávaním
príchodu Mesiáša a tým zároveň aj
očakávaním uskutočnenia Pánovej
obety. Túto udalosť predpovedali
proroci, a bola naznačená v mno
hých predobrazoch. Na jeden z pre
dobrazov Eucharistie poukazuje aj
sám Ježiš. Je to manna, ktorou sa
izraelský národ živil na púšti. Iným
predobrazom je obetovanie Izá
ka. Ale najsilnejším predobrazom
Pánovej obety je určite obetovanie
veľkonočného baránka. Do Zele
ného štvrtka hovoríme o prinášaní
starozákonnej obety, Zelený štvrtok
mení túto realitu pre tých, ktorí idú
za Kristom. Ježiš ustanovil Eucha
ristiu výslovným spôsobom, keď
sa obetoval pod spôsobom chleba
a vína. Slávenie Eucharistie pred
stavuje výnimočné miesto stretnu
tia sa s Kristom. Eucharistiu Ježiš
ustanovil na Zelený štvrtok a zavŕšil
ju obetou na kríži na Veľký piatok.
V Eucharistii je obsiahnuté
“opravdivo, skutočne a podstatne”
Telo a Krv spolu s dušou a bož
stvom nášho Pána Ježiša Krista, teda
celý Kristus. Kristus je prítomný
v Eucharistii a to v každej jednotli
vej hostii vždy celý. Rovnako je celý
Kristus prítomný pod spôsobom
vína.

Každý veriaci je po prvom prija
tí najsvätejšej Eucharistie povinný
aspoň raz do roka pristúpiť k sväté
mu prijímaniu. K náležitej príprave
veriaceho na prijatie tejto sviatosti
patrí zachovanie eucharistického
pôstu, t.j. hodinu sa zdržať poží
vania akéhokoľvek jedla a nápoja,
okrem čistej pramenitej vody. Voda
nenarušuje pôst od jedla a nápojov.
Nemocní môžu podľa predpisu le
kára prijať predpísané lieky.
Vysluhovateľom sviatosti je iba
kňaz (presbyter alebo biskup). Len
tam existuje sviatosť Eucharistie,
kde existuje sviatosť kňazstva.
Matériou sviatosti je chlieb v zá
padnom obrade nekvasený, vo vý
chodnom kvasený a víno z plodu
viniča, bez akýchkoľvek prídavkov
cukru či konzervačných látok. Počas
slávenia sa do vína pridáva kvapka
vody. Nikdy nie je dovolené kon
sekrovať jednu matériu bez druhej,
alebo obidve mimo eucharistického
slávenia.
Formou sviatosti sú slová preme
nenia “vezmite a jedzte z neho všetci,
toto je moje telo, ktoré sa obetuje za
vás” “Vezmite a pite z neho všetci, toto
je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za
vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Toto robte na moju pamiatku.“
Eucharistia je sviatosť, ktorú po
trebujeme k spáse. Eucharistiu človek
môže prijať len v stave milosti, teda
ak je v stave bez ťažkého hriechu.
Mária Repková ■

rozhovor
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Rozhovor s vdp. Jozefom Spišákom
(Pokračovanie zo strany 1)
niečo vymyslel. A keď som chýbal,
nevedel som, čo sa deje alebo mi ušla
nejaká akcia. Môj vzťah ku kostolu
bol vždy pozitívny.
Študovali ste v Spišskej Kapitule.
Ako ste sa dostali do Talianska,
konkrétne do Ríma?
Po ukončení štúdií v seminá
ri v Spišskej Kapitule a po kňazskej
vysviacke v roku 2003 som bol usta
novený za kaplána do Rožňavy. Boli
sme tam traja kňazi. Dekan bol veľ
mi chorý, takže sme slúžili iba dvaja
kapláni. Spomínam si veľmi dobre
na deň, keď prišiel za mnou otec bis
kup Eduard Kojnok a povedal mi, že
chce, aby som išiel študovať do Ríma,
a to masmédiá, pretože vidí, že mám
k tomu vzťah a že mám aj výbornú
„mluvnicu“. Tak som privolil a už
som bol v Ríme. Pôvodne som mal
ísť na štúdiá do Švajčiarska do Frits
burgu, mal som už vybavené aj všet
ky potrebné dokumenty, ale Pán Boh
to zmenil a vyriešil ináč.
Ako sa pozeráte na pôsobenie v Ríme a doma? V čom je to rozdielne?
Pôsobenie v Ríme a doma? Zaují
mavá otázka. Keď prídete po prvýkrát
do Ríma, to mesto vás očarí. V živote
som si nemyslel, že budem mať mož
nosť študovať tu, žiť, a dokonca nav
števovať miesta, kde sa človek bežne
nedostane. Je to mesto, ktoré má čo
povedať každému človeku. Potom
pochopíte, že naozaj všetky cesty
vedú do Ríma. No musím povedať,
že žiť tam naozaj nie je ľahké, aj keď
sa nazýva večným mestom. Je to bašta
náboženstva, je tam celosvetová kul
túra rôznych národov, národností
a to vám dáva taký zvláštny pocit, že
„domov je domov“, ale pochopíte aj
to, že Cirkev je naozaj univerzálnou,
keď vidíte to množstvo ľudí, turistov.
Mnohé veci pochopíte až na mieste

a veľa vecí sa vám vyjasní a otvoria
sa vám oči. Rozdiel medzi Rímom a
domovom je napríklad aj v tom, že
tam bola sloboda a úplne iní ľudia.
Cítiť z nich, že sú oveľa otvorenejší
ako naši, už v tom je rozdiel.
Čo u nás hodnotíte pozitívne a čo
negatívne?
Pozitívne hodnotím, že ľudia sa
prebrali a cítim na nich zmenu, kon
krétne na ich charakteroch. Oceňu
jem, že prichádzajú na sväté omše
a rôzne akcie, za čo im zo srdca ďa
kujem. Táto zmena ma veľmi teší.
Jednoducho povedané, kto sa chce
zmeniť, zmení sa, kto sa nechce,
jednoducho sa nezmení, aj keby tu
prišiel neviem aký kňaz. Každý musí
začať v prvom rade od seba, ak sa má
vôbec niečo zmeniť. To by som hod
notil ako negatívum.
Duchovný a mravný život farskej
rodiny je dôležitý. Mohli by ste ho
ohodnotiť?
To je vlastne podstata rodiny. Ak
rodina nebude duchovne a mrav
ne žiť, jednoducho skončí, zničí sa.
Hovorí sa, že aj Rímska ríša padla na
nemravnosti, tak sa môžeme pou
čiť. Múdry človek sa učí na chybách
iných, ale hlúpy sa nepoučí ani na
svojich. Preto aj my sa učme radšej
na chybách iných a potom aj rodiny
budú iné. Ak funguje farnosť a kňaz
sa stará aj o rodiny, potom je to na
nich vidieť. Aj tu v Smolníckej Hute
je vidieť, kto ako žije, ako sa stará
o rodinu, či jej ponúka duchovné
a  mravné hodnoty alebo len kon
zumný život. Nad tým nech sa za
myslí každý sám.

Čo Vás najviac a nemilo prekvapilo
po príchode do Smolníckej Huty?
Sakristia...
Čo podľa Vás chýba nášmu kostolu
a našej farnosti?
Nášmu kostolu nechýba nič ok
rem menších “kozmetických úprav“.
Čo chýba, to sú veriaci, a najmä chla
pi. Hovorí sa: „Aký je kostol a okolie
kostola, takí sú aj ľudia tej farnosti.“
Ale asi pochopí každý, čo som tým
chcel povedať. Stále si kladiem otáz
ku, kde sú tí chlapi? V krčme? V lese?
V práci? Chýbajú mi tu otcovia, de
dovia, až na výnimky. Kde ste, chla
pi?
A dotknem sa ešte toho, čo chýba
našej farnosti. Aktivita. Je tu obrov
ská PASIVITA. Tomu akosi nerozu
miem. Ľudia nadávajú, že niet práce,
že nič sa nerobí. Ale keď sa im niečo
ponúkne, buď neprídu, alebo sa budú
točiť len okolo svojho „brlohu“. Tu by
som rád chcel poprosiť všetkých na
šich ľudí, aby boli viac aktívni, činní a
nečakali, že im niekto niečo dá alebo
donesie. Ale sami nech začnú konať
nielen v občianskom živote, ale aj vo
farskom spoločenstve.
Práve prebieha pôstne obdobie.
Ako ho prežívate?
Na pôst som si dal nejaké to pred
savzatie. Predovšetkým sa ho snažím
prežívať duchovnejšie tým, že prichá
dzam častejšie na modlitby a krátke
adorácie do nášho kostola, na ktoré
pozývam všetkých.

Aké máte plány do budúcnosti?
S Božou pomocou plánujeme po
staviť faru a opraviť kostol, rozbehnúť
život vo farnosti a potom uvidíme, čo
Čo by ste ako kňaz chceli v našej ďalej, čo ukáže život a Pán Boh.
farnosti skritizovať a čo vylepšiť?
Nie som kritik, vylepšovať sa dá
mnoho vecí. V duchovnom živote sa
Ďakujem za rozhovor
môžeme zlepšovať všetci.
Petra Pohlyová ■
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Úmysly Apoštolátu
modlitby
Všeobecný úmysel
Aby sa chápala dôležitosť odpúšťania
a zmierenia medzi osobami a národmi a aby Cirkev svojím svedectvom
šírila Kristovu lásku, zdroj novej ľudskosti.
Misijný úmysel
Aby kresťania, ktorí sú rôznymi spôsobmi prenasledovaní na mnohých
miestach sveta kvôli evanjeliu, mohli
pokračovať, posilnení Duchom Svätým, v odvážnom a otvorenom svedectve o Božom Slove.
Úmysel KBS
Aby sme si pokáním, sebazapieraním, dobrosrdečnosťou a pôstom
upevňovali vôľu konať dobré skutky.

Program svätých omší

Sobota 15. 3. 2008
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
(prenesená slávnosť z 19. marca)
Nedeľa 16. 3. 2008
Kvetná nedeľa – Nedeľa Utrpenia
Pána. Pozývame veriacich na krížovú cestu „pod holým nebom“, o 13.30
hod. Začne sa od domu p. Majovského a  ukončí sa v kostole.
Štvrtok 20. 3. 2008
Zelený Štvrtok Pánovej večere
Piatok 21. 3. 2008
Veľký Piatok. Prísny pôst.
Sobota 22. 3. 2008
Biela Sobota. Celodenná adorácia
od 9.00 do 18.00. K adorácii bude
urobený rozpis pre celú farnosť,
ktorý bude uverejnený vopred.
Po svätej omši bude požehnávanie
jedál.
Nedeľa 23. 3. 2008
Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania.
Nedeľa 30. 3. 2008
Druhá Veľkonočná nedeľa, Nedeľa
Božieho Milosrdenstva

Hlas Huty

rôzne

Cibuľa kuchynská (allium cepa)
Vzhľadom na ročné obdobie, keď
v prírode ešte nič neklíči, nekvitne,
dovolím si spomenúť najviac dostupnú a používanú rastlinu v každej domácnosti.
Je to cibuľa kuchynská.
Už starí Egypťania ju uctieva
li ako všeliek a symbol vitality. Je
najrozšírenejším a veľmi dôležitým
druhom zeleniny.
Používa sa hlavne v kuchyni pri
príprave rôznych jedál a dá sa aj
dobre sušiť. Šťavu z cibule môžeme
používať s medom pri nachladnutí.
Moderný výskum odhalil, že su
rová cibuľa znižuje hladinu škod
livých lipoproteínov, cholesterolu
a tak pomáha chrániť pred srdco
vým infarktom.
Taktiež surová alebo aj varená
cibuľa znižuje krvný tlak, riedi krv
a rozpúšťa tromby (zrazeniny).
Pomáha pri nadúvaní a chronic
kej zápche. Je silné antiseptikum
a pomáha odstraňovať infekcie dý

Detské okienko
Kresťania hovoria
láske áno
Ako môžeš dodržať svoje krstné
sľuby? Ako to dokážeš?
Rada je zašifrovaná v obrázku.
Daj na čiarky správne písmená
a dozvieš sa, čo ti na otázku odpovedá Ježiš. Použi kód.

chacieho, črevného a močového
traktu. Spôsobuje potenie, pomáha
znižovať horúčky a zahnať nachlad
nutie i chrípku. Je aj veľmi účinná
pri bolestiach hrdla, nádche, zápa
le dutín, uvoľňuje hlieny, uľahčuje
vykašliavanie. Je vhodná pri zadr
žiavaní vody v tele, artritíde a dne.
Na vonkajšie použitie- pri uštipnutí
hmyzom.
Cibuľa má všestranné využitie.
Slúži ako antibiotikum, antisepti
kum, profylaktikum. Uplatnenie
nájde aj v kozmetike.
Eva Slovinská ■

Správne odpovede na
otázku z minulého čísla
Na otázku z článku „Keď chrám
rozpráva a ožíva“, ktorý bol uve
rejnený v minulom čísle časopisu
správne odpovedalo 11 čitateľov.
Troch výhercov vyžrebujeme po
čas nedeľnej svätej omše 16. marca
2008.
redakcia ■
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