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Hlas Huty

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

Katolícky list farnosti Smolnícka Huta
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Byť slobodný od „slobody“
Sloboda je témou našich dní. Veľa sa
o nej hovorí, píše, dalo by sa povedať, že charakterizuje dnešnú spoločnosť. Je zakotvená v Ústave a pre
každého z nás je veľkým darom.
Zamyslime sa však nad jej hodnotou a tým, aký je jej pravý význam
z nášho kresťanského pohľadu,
pretože v dnešnej dobe vôbec nie
je jednoduché vytvoriť si správny
názor na zdanlivo banálny pojem
slobody.
Mnohí ostávajú pri povrchnom
chápaní slobody. Je to pre nich istá
svojvoľnosť v konaní, bez akejkoľvek prekážky a zodpovednosti. Nebyť závislí na nikom a na ničom a žiť
poznačení individualizmom, ktorý
človeka zotročuje a ubíja. Zdalo by
sa, že toto „detské“ chápanie slobo-

dy sme dávno prekonali a dnešného
človeka, ktorý sa aspoň trochu snaží o svoj rozvoj nemôže uspokojiť.
Niekto sa s týmto otroctvom
cíti lepšie ako s pravou slobodou.
Sloboda totiž znamená, že musíme
prebrať radikálnu zodpovednosť za
to, čím sme. Ak stále hľadáme niekoho, na koho, by sme mohli preniesť svoje problémy, stávame sa
otrokmi. A toto nie je demokracia,
tak často citovaná z úst vyznavačov „nezávislosti“. Demokracia je
vláda ľudu, štátne zriadenie s pluralizmom politických strán a názorov, žité vo vzájomnej harmónii,
rešpekte a tolerancii, vybudované
na základe ústavných práv a volieb,
politická rovnoprávnosť občianstva
– takto podobne ju definuje slovník

cudzích slov.
Prvý a pravý Darca slobody
– Boh, nám slobodu ponúka ako
možnosť človeka odpovedať. Odpovedať na Jeho volanie a pristúpiť
na život s Ním alebo sa rozhodnúť
inak, na život bez Neho - nenútene
a dobrovoľne. Vložil ju do každého
človeka, do jeho prirodzenosti. Morálna teológia nám definuje slobodu
ako prirodzenú, spontánnu náklonnosť k dobru, ktoré človeka rozvíja.
Veľavravný je výrok sv. Bernarda:
kde niet slobody, niet človeka…
Problémom dnešnej spoločnosti
je, že otroctvo považuje za slobodu. Už sv. Pavol v Prvom liste Korinťanom 6,12 upozorňuje na tento
pomýlený náhľad človeka: „Všetko smiem.“ Ale nie všetko osoží.
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„Všetko smiem.“ Ale ja sa nedám
zotročiť. Šialenstvo konzumizmu
a „moderný štýl“ života zväčšuje našu túžbu vlastniť a užívať bez
ohľadu na pravé hodnoty a iných.
Človek zabúda na svoju možnosť
rozhodnúť sa, nazrieť do svojho svedomia a riadiť sa ním. Kardinál Newmann tvrdí, že svedomie má práva,
pretože má povinnosti. My naopak,
čakáme všetko naservírované pekne
na tácke, už sa len zahryznúť. Načo
máme rozum? Je nutné bdieť, „čítať
a vykladať“, čo nám svet každodenne ponúka. Zvyknime si na to, že
spoločnosť nerešpektuje jedinečnosť osoby. Väčšina toho, čo nám
ponúka, pochádza zo sociálneho
sveta, z politiky a ekonomiky, ktoré
vždy sledujú určitý cieľ a často nehovoria pravdu. Živia naše neistoty,
samozrejme aj naše potreby, ale najviac naše úbohosti. A keď sa predsa aj rozhodneme inak, nevolíme si
niečo preto, že je to dobré, ale pre
zákon, ktorý nám to nariaďuje. A to
je veľký nedostatok pri chápaní významu aj cirkevných zákonov. Vyzerá to tak, ako keby si naše myslenie
ešte stále neodvyklo od diktatúry
minulej doby. Stále sme poznačení
očakávaním príkazov „zhora“, ktoré
nás niekam povedú. Ale kam?
Ak by sme mali vyriešený tento
problém, neozývali by sa hlasy aj
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z našich kresťanských radov proti
dôstojnému sláveniu nedele. Sme
tak otupení, že si neuvedomujeme
naše právo na pookriatie v kruhu
rodiny a na svoj vnútorný život.
Staviame sa proti vlastnému dobru,
prameniaceho z tretieho Božieho
prikázania. Ideme sami proti sebe.
Nie je čas na zmenu? Kto by pohol
rozumom, skôr alebo neskôr príde na to, že Boží zákon nám nebol
daný, aby nás obmedzoval. Je nám
daný, aby človeka oslobodil, naplno
rozvinul a pomáhal prežiť plnohodnotný život.
Jeden príbeh rozpráva, čo znamená byť slobodným od majetku a slávy. Bol jeden kráľ s kráľovnou a tí
sa rozhodli ísť hľadať pravdu, bosí
a bezmenní blúdiť šírim svetom a
všetku moc a slávu zhodiť z ramien
ako obnosený plášť. A pretože nikto
nesmie vyjsť za takým cieľom, keď
ho ešte potrebujú druhí, úctivo sa
poklonili pred svojím synom a žiadali ho o dovolenie. Princ bol ešte
chlapec. S ťažkým srdcom sa rodičov vzdával.„Kde vás nájdem, keď to
bude treba?“ Rodičia nechali urobiť
dva prstene. „Na vnútornej strane sú
vyryté naše adresy. Ale zlož prstene
iba vo chvíli tej najväčšej potreby.“
Navliekli prstene synovi, prešli bránami a hneď zmizli vo zvírenom
prachu. Princovu mladosť zneužili

rôzne
nepriatelia ríše. Vojsko obsadilo palác a princa uvrhli do väzenia, aby
tam čakal na svoju popravu. V najväčšej úzkosti myslel na svoju matku. Sňal jej prsteň, aby jej dal vedieť
o svojej smrti. Na vnútornej strane
stálo: „To všetko pominie.“ Princ
matke dôveroval a jej odkaz ho
upokojil. Hneď nato vtrhli do paláca
spojenecké pluky, princa oslobodili
a dosadili na trón. Roky plynuli a
mladý kráľ bol stále silnejší. Získal
veľké bohatstvo, moc, slávu. Na vrchole života si pomyslel: „Aký pyšný
by bol môj otec, keby vedel k akému
rozkvetu som priviedol svoju zem.
Ako rád by som mu ukázal slávu
jeho kráľovstva.“ Sňal prsteň, aby
vedel adresu otca. Na vnútornej
strane stálo: „To všetko pominie.“
V tej chvíli kráľ zhodil plášť, poklonil sa pred svojím synom a poprosil
ho o dovolenie opustiť palác. Potom
mu nasadil prstene a zmizol kdesi vo zvírenom prachu. Vydal sa na
adresu, na ktorej žili jeho rodičia…
Ponorme sa teda aj my v ťažkostiach do otcovského náručia Boha
a v tejto dôvere odhaľme pravú slobodu ducha. Tú slobodu, ktorá je
najjasnejším znakom Božieho obrazu v človeku. Pamätajme pritom
na Ježišove slová: „Ak soľ stratí chuť,
čím ju osolia?“
Cyril Hamrák •

Odpustová slávnosť v Smolníckej Hute a posviacka fary
Nanebovzatie Panny
Márie - 17. august 2008
Dňa 17. augusta 2008 o 10.30 hod.
bude v našom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute
slávnostná odpustová svätá omša,
ktorú bude celebrovať Mgr. Cyril
Hamrák, kaplán z Dolného Kubína. Na slávnosť ste všetci srdečne
pozvaní. Zároveň srdečne pozývame všetkých veriacich, dobrodin-

cov na 15. augusta 2008, kedy sa
uskutoční slávnostné požehnanie
novovybudovanej farskej budovy
a pastoračného centra. Slávnostné
požehnanie vykoná diecézny biskup Mons. Eduard Kojnok. Všetci sme nesmierne šťastní, že v tak
krátkom čase s pomocou Božou,
s pomocou našich veriacich, dobrodincov sa nám podarilo vybudovať nový FÚ a Pastoračné centrum.

v skratke

Udialo sa vo farnosti
Posvätenie nového
ambóna a oltára

Na 8. máj 2008 obyvatelia Smolníckej Huty iste nikdy nezabudnú.
V tento deň boli totiž svedkami výnimočnej udalosti – posviacky nového ambóna a oltára, v ktorom je
uložená relikvia známeho talianskeho svätca pátra Pia. Pochádza z látky, ktorou mal obviazané stigmy. Je
prvou relikviou na Slovensku, vystavenou k verejnej úcte, a jej pravosť
je potvrdená Kongregáciou pre Boží
kult v Ríme. Slávnostnú sv. omšu
celebroval Mons. Eduard Kojnok,
rožňavský diecézny biskup. V homílii sa veriacim prihovoril vdp. Ján
Košiar. Na slávnosti sa zúčastnilo
aj niekoľko kňazov a bohoslovcov
a približne 300 veriacich. Slávnosť
bola o to bohatšia, že ju hudobne
sprevádzali súrodenci Jendruchovci
a po jej skončení veriacich potešili
aj krátkym hudobným programom.
Veriaci sú vďační za krásny hudobný i duchovný zážitok.

Byť napojený na Krista

25. mája 2008 sa v našej farnosti Smolnícka Huta konalo prvé sv.
prijímanie. Bola to krásna slávnosť,
počas ktorej deti prvýkrát prijali do
svojich srdiečok Pána Ježiša. Pán farár im ich spojenie s Kristom názorne vysvetlil na príklade s rozkvitnutým konárom, ktorý držal v jednej
ruke, kým v druhej držal konár vyschnutý. Pripomenul im, aby nikdy
nezabudli na skutočnosť, že ak sa

strana 3

Hlas Huty

vždy budú spájať s Ježišom a sýtiť sa
jeho telom, budú ako krásny rozkvitnutý konár. Ale ak nebudú napojení na ten hlavný koreň, ktorým je
Ježiš, vyschnú. Veríme, že pre deti to
bol veľký deň a že ich priateľstvo s
Pánom Ježišom bude pre nich posilou do nastávajúcich dní.

Svätý otec pozdravil
veriacich zo Smolníckej
Huty

Na generálnej audiencii dňa 4. júna
2008 Svätý Otec Benedikt XVI. pozdravil veriacich Smolníckej Huty.
Bolo to milé a veľké gesto pre našu
farnosť. Zároveň operný spevák Jaroslav Dvorský odovzdal Sv. Otcovi CD s piesňou Ave, Maria, ktorú
nahral v Miláne osobitne pre túto
príležitosť.

Agapé po svätej omši

Narodený
v Smolníckej
Hute - pochovaný
v Mozambiku
Páter Štefan
Zimmermann SJ
V knihe Lexikón kňazských
osobností Slovenska sme objavili osobnosť, ktorá je veľmi zaujímavou pre našu farnosť.
Na strane 1531 je životopis
pátra Štefana Zimmermanna SJ,
ktorý je rodákom zo Smolníckej
Huty. Narodil sa 8. marca 1849,
takže v marci bude 160 rokov
od jeho narodenia. Keďže taká
malá dedinka tých osobností
nemá až tak veľa, stálo by za to si
tohto jezuitu - misionára, ktorý
zomrel v roku 1894 v Mozambiku, nejakým spôsobom pripomenúť (konferencia, pamätná
tabuľa, návšteva jezuitov atď).
Kto by mal nejaké informácie
o tomto významnom kňazovi,
prosíme, aby sa ohlásil.
Vopred ďakujeme.
pieseň Ave Maria, ktorú špeciálne
pre pápeža naspieval nám už známy
sólista štátnej opery v Košiciach Jaroslav Dvorský.

Na jedenástu nedeľu usporiadal Opekačka
pán farár spolu s mládežou po svätej omši v našej farnosti malé občerstvenie - agapé, už tretie kolo. Pri
káve a čaji sa nám podarilo vytvoriť
príjemnú rodinnú atmosféru. Chlapi rozprávali o pokračovaní prác na
fare a ženy o svojich „akciách“. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali
na príprave Dominike, Saši, Danke
V sobotu, 10.5.2008 sa deti z našej
a ostatným.
farnosti vybrali spolu s pánom farárom na „historicky“ prvú opekačku.
Všetkým mamičkám
Dnes, 11.5. bola v našom kosto- Štartovalo sa o 14:00. Celu opekačku
le všetkým mamičkám prednese- sprevádzala výborna nálada. Všetko
ná báseň pri príležitosti osláv Dňa čo sa opieklo sa aj zjedlo a s plnými
matiek. V závere si všetci vypočuli bruškami sa išlo domov.
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GINKGO DVOJLALOČNÉ (GINKGO BILOBA)

Všeobecný: Aby ľudská rodina
vedela ako rešpektovať Boží plán
pre svet a tak si lepšie uvedomila, akým veľkým Božím darom je
pre nás stvorenie.
Misijný: Aby sa odpoveď Božieho ľudu na poslanie a povolanie
k svätosti povzbudzovala a živila
starostlivým rozlišovaním darov
a neustálou oddanosťou duchovnej a kultúrnej formácii.
Úmysel KBS: Aby sme Kristovu
blahosvesť šírili za každých okolností, ako to robil svätý Pavol.

Milodary
• Na zakúpenie sochy zmŕtvychvstalého Pána, bohuznáma
zo Smolníckej Huty darovala 50
Eur a ružencové spoločenstvo
1500 Sk Socha Pátra Pia stála 95
Eur, ružencové spoločenstvo prispelo 1000 Sk
• Rodina Pohlyová 500 Sk
• Rodina Majovská 500 Sk
• Pani Ermová 200 Sk
• Rodina Wenzelová 500 Sk
• Bohuznáma z Úhornej 500 Sk
• Bohuznáme zo Smolníckej Huty
darovali 2000 Sk
• Zbierka vo Fričovciach činila
38740 Sk
• Veriaci z Mirkoviec 4200 Sk
• Veriaci z Brestova 20 000 Sk
• Nadácia Nemecko 8000 Eur
• Bohuznámi 5000 Sk a 1000 Sk
• Rod Kobulnická z Čižatíc 1000 Sk
• JUDr. Gabriel Ižárik 50 000 Sk
• Rodina Schmidtová 1000 Sk
• Rodina Foltinová 1000 Sk
• Anna Ermová 1000 Sk
• Bohuznáma z Trnavy 5000 Sk
Všetkým dobrodincom srdečne
ďakujeme a Pán Boh zaplať!

rôzne

Ide vlastne o výťažok z Ginkga s typickými vejarovitými listami, ktoré
sú priam nabité účinnými látkami.
Práve na jeseň obsahujú najvyššiu
koncentráciu účinných látok, ktoré
spomaľujú rozvoj zmien súvisiacich
so starnutím, podporujú krvný obeh
a tým pomáhajú najmä ľuďom, ktorí
trpia studenými končatinami.
Extrakt z Ginkga dvojlaločného
je momentálne najpredávanejším
rastlinným extraktom vôbec v každej lekárni.
Zoznam zdravotných problémov, na ktoré má Ginko priaznivý
vplyv, je veľmi dlhý. Odporúča sa
pri chronickej mozgovej cievnej nedostatočnosti, pomáha pri stareckej
zábudlivosti a demenciach.
Vieme, že so zvýšujúcim vekom
sa zhoršuje prekrvenie mozgu, zlyháva pamäť a tým aj sústredenosť.
Týmto problémom sa dá predísť
práve preparátmi z Ginkga.
a)   má praznivý účinok na krvný obeh a cievy, predovšetkým v
mozgu a dolných končatinách.
b) priaznivo ovplyvňuje pamäť
a iné mozgové funkcie.
c) pomáha ľuďom, ktorí trpia
studenými končatinami.
d) pozitívne ovplyvňuje problémy so sluchom tzv. „zvonenie“
v ušiach a u mužov s impotenciou
môže užívanie extraktu z Ginka
čiastočne zlepšiť erekciu.
Extrakt je kombinovaný aj s hor-

číkom. Horčík je veľmi potrebný pre
pravidelnú činnosť srdca a obehového systému, pre správnu funkciu
nervov i svalov, zvyšuje odolnosť organizmu a posilňuje imunitu.
Existujú preparáty z Ginkga Biloby v každej lekárni s rôznym obsahom extraktu, ktoré podporujú
prekrvenie mozgu.
Napr.: horčík, pupalka dvojročná, mednatý komplex chlorofilov,
so zvýšeným obsahom extraktu - 60
mg. Extrakt + PUPALKA DVOJROČNÁ - na rozšírenie možnosti pôsobenia. Pomáha udržiavať
správnu hladinu cholesterolu a krvného tlaku.
Má i pozitívny vplyv na pamäť
a celkovú vitalitu organizmu. Ďalej
dostať extrakt v kombinácii troch
bylín, ktoré majú pozitívny vplyv
na psychickú aktivitu človeka. Alebo veľmi účinný je extrakt v kombinácii piatich látok, ktoré priaznivo
ovplyvňujú pamäť a koncentráciu.
Vhodný najmä pre duševne pracujúcich ľudí a študentov.
Čínska medicína pozná Ginko
už minimálne 5000 rokov. Môžme
mu aj my plne dôverovať, veď nám
každému veľmi záleží na zdraví.
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