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Hlas Huty

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

Katolícky list farnosti Smolnícka Huta

Číslo 4 Ročník 2

Mária nám dáva krídla
Hinduistická lekárka Sing Tiau
prišla do Fatimy s túžbou a neskrývanou žiadosťou o uzdravenie boľavej nohy. S invalidným vozíkom sa
dostala až pred sochu Matky Božej.
Celé hodiny tu ostávala v modlitbe.
Nedostala tu dar zázračného uzdravenia, ale niečo sa v nej zmenilo.
Začala poznávať katolícke náboženstvo, chodievala na pobožnosti
a sväté omše. Po príprave prijala svätý krst a stala sa katolíčkou.
Rozhodla sa stať apoštolkou pre
svojich rodákov. Ďakovala Najsvätejšej Panne slovami, ktoré napísala
do pamätnej knihy: „Mária, chcela
som mať uzdravenú nohu a Ty si mi
uzdravila dušu. Dala si mi krídla,
ktorými sa môžem vzniesť k pravému Bohu.“

V mesiaci máj, ktorý je osobitne
zasvätený Panne Márii, prichádzame s ešte väčšou dôverou k Božej
Matke a prosíme ju o pomoc pre náš
život, možno o uzdravenie z choroby, o požehnanie pre naše rodiny.
Pri zjaveniach vo Fatime Panna Mária opakuje trom vizionárom, aby sa
modlili ruženec. A práve cez túto
modlitbu nám dáva krídla. Aj my sa
môžeme priblížiť cez Máriu k Ježišovi, k večnému a pravému Bohu.
Možno viac ako o uzdravenie tela
by sme zvlášť v dnešnej dobe mali
prosiť o uzdravenie duše.
A tak s detinskou dôverou rozprestrime svoje krídla a s modlitbou
na perách vznesme sa do nebeských
výšok k Márii, našej nebeskej Matke.
kaplán Martin Ferčák ■

Máj 2008

Úmysly Apoštolátu
modlitby
Všeobecný: Aby kresťania využívali s väčším úžitkom literatúru,
umenie a masovokomunikačné
prostriedky, a tak presadzovali
kultúru, ktorá bráni a podporuje
hodnotu ľudskej osoby.
Misijný: Aby Panna Mária,
Hviezda evanjelizácie a Kráľovná
apoštolov, aj dnes viedla misionárov a misionárky po celom svete
tak, ako sprevádzala apoštolov
v počiatkoch Cirkvi.
Úmysel KBS: Aby sme pod
ochranou Panny Márie dávali
dobrý príklad kresťanského života všetkým ľuďom, s ktorými sa
stretneme.
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rôzne /sviatosti

Sviatosť zmierenia
Dnes trochu netradične začnem krátkym príbehom. Dvaja lekári v penzii
Dr. Romanov a Dr. Tall Zalotnyj vykonali neobyčajne ťažkú operáciu.
Vyňali totiž z obličkového vrecúška
pacientovi guľku z pušky, ktorú nosil
v tele 15 rokov. V roku 1942 bol ranený. Rana sa síce zacelila, ale guľka
tam zostala. Až po 15 rokoch začal
cítiť rozličné ťažkosti a až vyšetrenie
ukázalo príčinu. Takisto možno žiť
s ťažkým hriechom v duši a neuvedomovať si to. No raz príde deň, keď
sa ohlási bolestná výčitka svedomia.
Či nie je lepšie odstrániť hriech hneď
v dobrej spovedi?
Sviatosť zmierenia je sviatosťou,
ktorú ustanovil Ježiš Kristus na odpúšťanie hriechov. (Čo je hriech?
Podľa KKC je to vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho zákona.
Spočíva v neposlušnosti človeka voči
Bohu.) Človek sa ňou stáva otvorený
pre prijatie zmierenia s Bohom. Ona
nielen zmieruje, ale ponúka aj novú
spravodlivosť. Neznamená to len prísť
do spovednice a vyznať svoje hriechy.
Musíme urobiť zadosťučinenie vo
vzťahu k Bohu aj vo vzťahu k človeku. Zmierenie, teda sviatosť pokánia,
človek nadobúda prostredníctvom
vnútornej dispozície. Kňaz je iba
prostredník, cez ktorého zmierenie
prichádza a my ho prijímame. Moc
kňazov dávať rozhrešenie je úzko spätá s mocou kľúčov, ktorú dáva Pán
Ježiš Petrovi. V deň Turíc Ježiš apoštolom hovorí: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu
odpustené, komu ich zadržíte, budú
zadržané.“ (Jn 20, 22-23)
Podstatné znaky sviatosti sú:
1. Ľútosť - máme ju za hriechy
nielen kvôli obave zo straty raja, ale
najmä preto, že sme našimi hriechmi
„urazili“ Boha, ktorého by sme mali
nadovšetko milovať. Láska k Bohu
nás privádza k hľadaniu zmierenia.
2. Vyznanie hriechov - musí byť

konkrétne. Nestačí len povedať,
proti ktorému prikázaniu sme sa
prehrešili, ale je potrebné vyznať
sa zo všetkých hriechov, ľahkých
aj ťažkých.
3. Úmysel viac nehrešiť - zo
spovednice má vyjsť nový človek, ktorý je odhodlaný zmeniť
svoj život k lepšiemu.
4. Rozhrešenie - formulka
rozhrešenia zvýrazňuje nášho
milosrdného nebeského Otca,
spásonosné tajomstvo utrpenia,
smrti a zmŕtvychvstania nášho
Pána a uzdravovaciu funkciu
Ducha Svätého cez Cirkev. Rozhrešenie je zároveň základom sviatosti
zmierenia. Môže ho udeliť len platne
vysvätený kňaz.
5. Zadosťučinenie - ak penitent
(hriešnik) zabudne na úkon zadosťučinenia (pokuta za hriechy po spovedi), môže si sám vybrať nejaký úkon
kajúcnosti ako náhradu a pri ďalšej
spovedi to má spomenúť.

moc spovedať. Vyznanie hriechov sa
koná pred kňazom - spovedníkom,
ktorý je viazaný bezpodmienečným
mlčaním. Akýmkoľvek prezradením alebo naznačením hriechov je
kňaz okamžite exkomunikovaný.
Spovedné tajomstvo nám pripomína, že ten, komu vyznávame hriechy,
nie je kňaz, ale Boh, ktorý odpúšťa.
Sviatosť zmierenia nie je o vzťahu ja
- kňaz, ale o vzťahu ja - Boh. Preto
musíme prekonať ten ľudský aspekt
Matéria
i zábrany voči človeku a úprimne sa
Hriechy spáchané po krste. Povin- vyznať.
nou matériou sú všetky ťažké hriechy. (Ťažký hriech je zlý skutok, Prijímateľ
ktorý človek vykoná vedome a dob- Prijímateľ (penitent) je každý pokrsrovoľne. Teda ak rozumom pozná, tený katolík, ktorý nemá zákonitú
že to, čo chce urobiť, je zlé, a aj nap- prekážku pre prijatie tejto sviatosti.
riek tomu sa slobodne rozhodne Musí to byť človek, ktorý je schopný
vykonať to.) Ak človek má úmysel používať rozum. Sviatosť zmierezamlčať ťažký hriech, pácha sväto- nia sa úzko viaže s pristupovaním
k Eucharistii.
krádež.
Slobodnou matériou sú ľahké Účinky sviatosti
hriechy, ktoré sme vykonali. Cirkev
odporúča veriacim, aby sa vyznávali zmierenia
K účinkom tejto svatosti patrí odaj z ľahkých hriechov.
pustenie hriechov, odpustenie večForma
ných trestov za spáchané hriechy.
Sú to slová rozhrešenia, ktoré nám Za večný trest sa považuje taký,
hovorí kňaz: „Ja ťa rozhrešujem od ktorý nás odlučuje od spoločenstva
tvojich hriechov…“
s Bohom a je následkom ťažkého
hriechu.
Vysluhovateľ
Mária Repková ■
Sviatosť zmierenia môže udeliť iba
biskup alebo kňaz. Diakon nemá

rozhovor

Hlas Huty
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Udialo sa vo farnosti

Pripravujeme

Posvätenie základného
kameňa

Požehnanie oltára
a ambóny

Dvorského, ktorého klavírne doprevádzala pani Júlia Grejtáková.
Koncert sa uskutočnil dňa 30. marca 2008 v Kostole Nanebovzatia
Panny Márie v Smolníckej Hute.

Modlitba za pápeža

Dňa 2. apríla 2008 sa vo farnosti
konala svätá omša z príležitosti tretieho výročia od smrti pápeža Jána
Pavla II. Z tohto dôvodu bola vo
farskom kostole svätá omša o 20.00
Dňa 2. marca 2008 Jeho Excelencia hod. a o 20.30 hod. modlitba sv. ruMons. Eduard Kojnok, rožňavský ženca – Telemost.
diecézny biskup, požehnal základný
kameň nového farského úradu.
Cyklistický výlet
Slávnosť zakončil koncert Moniky a Ondreja Kandráčovcov.

Krížová cesta v obci

Na Kvetnú nedeľu sme mali príležitosť zúčastniť sa na pobožnosti krížovej cesty, ktorá sa konala netradičným spôsobom – procesiou cez
obec. Prišlo mnoho ľudí ochotných
modliť sa za chorých a opustených
v našej farnosti.

Dňa 12. apríla 2008, za pekného počasia, boli deti z našej farnosti spolu
s pánom farárom na prvej skúšobnej jazde s bicyklami v Úhornej.

Ruženec v rádiu Lumen

Farský úrad a veriaci farnosti
Smolnícka Huta vás srdečne pozývajú na požehnanie zreštaurovaného oltára, v ktorom bude
uložená relikvia Pátra Pia, a nového ambóna. Slávnosť sa uskutoční dňa 8. mája 2008 (štvrtok)
o 10.30 hod.
Hlavným celebrantom bude
Jeho excelencia Mons. Eduard
Kojnok, rožňavský diecézny biskup, a kazateľom vdp. Ján Košiar, dlhodobý pracovník Rádia
Vatikán, toho času v službách
Zvrchovaného rádu Malteských
rytierov, pôsobiaci ako kaplán
veľvyslanectva v Minsku.
Slávnosť bude o to bohatšia, že
svätú omšu budú doprevádzať súrodenci Jendruchovci a po skončení slávnosti vystúpia so svojím
krátkym programom. Všetci ste
srdečne pozvaní a vítaní.

Prvé sv. prijímanie

Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude 25. mája 2008.

Dvorský zaspieva
v Ríme

Benefičný koncert
Jaroslava Dvorského
V sobotu 26. apríla 2008 sa veriaci
našej farnosti zúčastnili modlitby
svätého ruženca, ktorý bol zároveň
na živo vysielaný rádiom Lumen.

Agapé

Na šiestu veľkonočnú nedeľu usporiadal pán farár spolu s mládežou
Rímskokatolícky farský úrad uspo- po svätej omši v našej farnosti malé
riadal benefičný koncert Jaroslava občerstvenie - agapé, druhé kolo.

Pánovi Jaroslavovi Dvorskému
bolo v Smolníckej Hute odovzdané pozvanie do Ríma pri príležitosti štátneho sviatku sv. Cyrila
a Metoda v dňoch od 31. mája do
6. júna 2008.
Počas audiencie na Námestí
sv. Petra zaspieva Svätému Otcovi
a odovzdá mu CD s piesňou Ave
Mária v piatich jazykoch.
Na druhý deň sa zúčastní na
slávnostnej bohoslužbe v Bazilike
Panny Márie Snežnej, ktorú bude
slúžiť kardinál Jozef Tomko.

strana 4

Program svätých omší

Hlas Huty

Farnosť Smolnícka Huta má relikviu Pátra Pia

Vlastným menom Francesco Forgione sa narodil v malom meste blízko
Neapola v roku 1887. Ako malý chlapec mal víziu a vstúpil do rádu kapucínov. Dal si meno Pio, čo v taliančine
znamená zbožný. Ruky a nohy tohto
svätca počas 50 rokov jeho života krvácali. Takzvané stigmy na jeho tele
medicína nikdy nevedela vysvetliť.
Rany sa pritom nikdy nezahojili, ale

ani neinfikovali. Dlhé roky sa však
Vatikán proti kultu Pia staval skepticky. Desať rokov mal tento mních
zákaz slúžiť omše. „Bol to výnimočný
svätec. Videl do duše aj cirkevným
hodnostárom a tí mu uškodili. Nevyhlásili ho za svätého pre rany, ale
pre poslušnosť voči cirkvi, ktorá mu
zakázala slúžiť omšu či stýkať sa s ľuďmi,“ dodal kapucín Tkáč. Po smrti
v roku 1968 mu cirkev vzdala najväčšiu možnú poctu, keď ho vyhlásila za
svätca. Kláštor, kde sa Pio modlieval,
sa stal pútnickým miestom, ktoré ročne navštívi osem miliónov ľudí. Pápeža Jána Pavla II. dojal spôsob, ako
tento mních bojoval bez ponosovania
s bolesťou. Cirkev v súvislosti s Piom
uznala vyliečenie chlapca, ktorý bol
v kóme, a medicínsky nevysvetliteľné
uzdravenie ženy s chorobou pľúc.

Blahoželanie

Poďakovanie

Štvrtok 1. máj 2008
Nanebovstúpenie Pána
Sobota 10. máj 2008
Vigília zoslania Ducha Svätého
Nedeľa 11. máj 2008
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého
Piatok 16. máj 2008
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza
a mučeníka, v Rožňave sviatok
hlavného patróna diecézy
Nedeľa 18. máj 2008
Slávnosť Najsvätejšej Trojice
Štvrtok 22. máj 2008
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho
Tela a Krvi
Piatok 30. máj 2008
Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Milodary
• Bohuznámy zaplatil za zlatý pluviál 4 990,- Sk.
• Z benefičného koncertu Moniky a Andreja Kandráčovcov
– 48 000,- Sk.
• Rožňavský biskup Mons. Eduard Kojnok daroval na výstavbu
fary 100 000,- Sk.
• Z krstín Simony Topitzerovej
darovali na kostol 1000,- Sk.
• Alžbeta Jaššová darovala
500,- Sk.
• Rozália Ermová darovala
1 000,- Sk.
• Bohuznáma zo Smolníckej Huty
darovala na kostol a výstavbu fary
5 000,- Sk.
• Jozef Pohly s rodinou daroval
1 000,- Sk.
• Z benefičného koncertu J. Dvorského sa vyzbieralo 61 000,- Sk.
Všetkým dobrodincom srdečne
ďakujeme a Pán Boh zaplať!

rôzne

Vážený duchovný otec!

Život je krásny v každom veku,
je ako pieseň stále živá
a je to pieseň o človeku,
ktorá sa v ľudských srdciach
skrýva.
Čo zaželať Vám v tento deň,
nech život Váš je ako krásny sen.
Nech každá starosť v radosť
zmení sa
a každá tajná túžba splní sa.
K Vašim narodeninám a meninám
veľa zdravia, šťastia a Božieho
požehnania Vám zo srdca prajú
členky ružencového spoločenstva.

Farská matrika

Sviatosť krstu

Simona Topitzerová
nar. 16. 1. 2008 – krst 2. 3. 2008

Pán si povolal

František Slovinský
*8. 5. 1946 + 17. 3. 2008

Ďakujeme duchovnému otcovi našej farnosti za obetavú a dôstojnú
prípravu detí a mládeže počas pôstneho obdobia na pobožnostiach
krížovej cesty. Obzvlášť ďakujeme
Danke, Miške, Alexandre, Eve, Dávidovi, Renému, Ferkovi, Jakubovi
a všetkým ostatným. Duchovnému
otcovi zároveň do budúcnosti želáme veľa úspechov a Božieho požehnania.
Veriaci farnosti ■
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