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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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December 2008

„A slovo sa telom stalo …“
Písmo nie je len kniha právd na
uverenie a zbierka príkazov na za‑
chovávanie, ale aj svedectvom žitej
náboženskej skúsenosti, ktorá zasa‑
huje všetky oblasti bytia a smeruje
k tomu, aby táto skúsenosť bola vždy
nanovo realizovaná.
Veta – Slovo sa telom stalo - v týchto dňoch zaznieva veľmi často. Veď
práve ona asi najlepšie vystihuje
charakter týchto dní. Boh, čistý
duch, prichádza a berie si ľudské
telo, aby žil s človekom, aby mu
ukázal ideál, pre ktorý ho stvoril.
Mojím cieľom tu však nie je hovoriť, či písať o Vianociach, o nich
sa toho ešte veľa narozpráva, či
popíše. Ja chcem skôr poukázať na
niečo iné. A práve vianočný čas je
na to tou vhodnou dobou. Prečo?
O čo mi ide?
Na Vianoce sa Slovo večného
Otca stáva podobné ľuďom, keď
na seba berie slabé ľudské telo. A
niečo podobné možno povedať
i o Písme svätom – Božie slovo,
vyjadrené ľudským jazykom, sa
pripodobňuje ľudskej reči (porov.
Dei Verbum 13). Áno, na Vianoce prichádza Boh k človeku, ale
i vo Sv. Písme sa Boh skláňa, aby
sa priblížil k tomu, ktorého stvoril
pre seba.
A preto je čas vianočných sviatkov vhodnou príležitosťou zvlášť
poukázať na dôležitosť Sv. Písma
v živote kresťana. Ono však nepatrí iba ku Vianociam, ale malo by
byť každodennou súčasťou života
človeka veriaceho nie v hocijakého boha, ale Boha Abraháma,

Izáka, Jakuba, Mojžiša, Boha prorokov, Boha – Ježiša Krista.
No tento Boh je i pri mladom
Tobiášovi, obyčajnom mladíkovi,
či pri odvážnej Judite, ktorá svojou
odvahou zachránila Judeu a Jeruzalem pred Asýrčanmi, či pri Ester,
ktorá zase zachránila Židov pred
istou záhubou svojou rozumnosťou, ... Tento Boh YHWH je však
i Bohom Jóba, úpenlivo hľadajúceho zmysel utrpenia, či Kazateľa,
stojaceho pred problémom zmyslu ľudskej existencie nevyhnutne
končiacou smrťou, ale je i Bohom
neznámeho autora Veľpiesne, ktorý
nádherne ospevuje ľudskú lásku,

... A ten istý Boh je i Bohom Nového zákona, Ježiša (ktorý je sám
Bohom!), Márie či apoštolov, Pavla,
Štefana, ktorý neváha obetovať pre
neho život, ale aj celej Cirkvi i každého z nás.
Áno, tento Boh je pri každom
z nás. Chce spolu s nami riešiť naše
problémy a ťažkosti, chce sa podieľať
na našej radosti, na našom úspechu,
ale i sklamaní. On nechce byť iba
niekým, kto má pre nás význam len
vo chvíľach núdze, ale On túži po
tom, aby sme ho pozvali do svojho
života a umožnili mu pôsobiť.
Čo my na to? Ak máme strach,
či nevieme ako to urobiť, otvorme
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Písmo sväté a čítajme (Sv. Písmo
nie sú iba evanjeliá či apoštolské
listy, ale aj celý Starý zákon!). Postavy tejto knihy a ich životné príbehy
(Príbeh a informácie sú dve rozličné skutočnosti. Informácia je zameraná na súčet poznatkov a teda
jej vlastným rozmerom je vzdialenosť od minulosti k dnešnému
človeku. Naopak príbeh žije v súčasnosti, ponárajúc poslucháča do
hĺbky spásnej udalosti, umožňujúc
mu tak zúčastniť sa a byť existencionálne znovu prítomný.) sú nám
výborným príkladom toho, ako žiť
takýto život, ako s Bohom putovať
týmto svetom, aby sme prišli do
krajiny, ktorú On pre nás pripravil
už pri stvorení sveta.
Skúsme otvoriť Sväté Písmo.
Možno budeme prekvapení nad
tým, čo tam nájdeme! Samých seba
– v príbehu o vernej Rút, neveste,
ktorá i napriek smrti svojho manžela zostáva v cudzine so svojou
svokrou, či v postave kráľa Dávida,
ktorý oplakáva svoj hriech s Betsabe; možno sa spoznáme v príbehu
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o Jonášovi, utekajúcom pred Bohom, aby nemusel uznať veľké Božie milosrdenstvo, no neúspešne;
možno sa náš životný príbeh podobá príbehu nejakej inej postavy Sv.
Písma (veď je ich tam neuveriteľné množstvo) – Jozefovi, ktorého
nenávidia všetci bratia, pretože ho
má otec radšej ako ostatných, kráľovi Šalamúnovi, ktorého múdrosť
nemala hraníc, no i napriek tomu
stratil správny smer svojho života, niektorému zo starozákonných
prorokov, ohlasujúcich Slovo Božie
pre svoju dobu, Márii, ktorá je vždy
pripravená plniť vôľu Boha, i keď
jej nerozumie, Márii Magdaléne,
milujúcej žene, ktorej láska k Ježišovi “zakrýva” všetky jej hriechy,
sv. Petrovi, ktorý hoci zaprel Krista,
stal sa hlavou jeho neviditeľného
tela Cirkvi, sv. Pavlovi, svedkovi
veľkej Božej sily, ktorá však rešpektuje slobodu, ...
Je isté, že akonáhle sa začneme
pýtať Biblie, začne sa aj ona pýtať
nás! Bude nám klásť otázky a zároveň vo svojich príbehoch aj po-

rôzne
núkať riešenia; no tie budú pre nás
niekedy ťažko prijateľné, pretože
my sme sa už odnaučili počítať vo
svojom živote aj s Bohom. Ten je
pre nás veľmi ďaleko a my Ho, podľa nás, vraj nemôžeme otravovať so
svojimi problémami.
Sviatky Vianoc nám však hovoria čosi iné: Boh je uprostred nás!
On žije náš život spolu s nami!
Uverme tomu a nechajme touto
pravdou – že Božie slovo sa stalo
človekom a prebýva (nie iba prebývalo!) medzi nami – preniknúť
naše srdcia.
Nebojme sa Boha prijať do
svojho života ako svojho životného partnera, na ktorého sa možno
spoľahnúť, ktorému sa tiež možno vyplakať “na pleci”, s ktorým sa
však tiež možno i “pohádať”. Tomuto nás učí Sväté Písmo. Prajem
Vám požehnané ničím nerušené
vianočné sviatky! Pozor, rušené, ale
iba s novonarodeným Ježišom.
Jozef Spišák
(Snímka: Námestie sv. Petra,
archív autora)

PRIPRAVUJEME
Jendruchovci

„vystúpia“ so svojim pripraveným
Dňa 21. decembra 2008 opäť nav- programom aj na polnočnej svätej
štívia našu farnosť súrodenci Jen- omši. Prihlásiť sa môžete do 16. 12.
druchovci, pri príležitosti advent- 2008 u Danky Krompaskej, našej
ného koncertu, ako predpríprava animátorky Dobrej noviny. Simbona príchod nášho Mesiáša. Presný lické vstupné je 19,- Sk. Všetci ste
čas vystúpenia a miesto koncertu srdečne pozvaní.
bude včas oznámený. V tento deň
sa bude konať aj druhý ročník Det- Dobrá novina
ského plesu, kde sa po prvýkrát Počas vianočných sviatkov - 25. a 26. Betlehemské svetlo z Hermanoviec,
predstaví aj naša skupina. Neskôr decembra navštívia deti našich ve- ktoré budú potom deti roznášať na
riacich a podelia sa s nimi o „Dob- vigíliu.
rú novinu“ a ohlásia tak narodenie
Spasiteľa Ježiša Krista.
Koleda
Aj v novom roku 2009, tak ako tento rok, sa bude začiatkom januára
Na 3. adventnú nedeľu bude dove- konať v našej obci koleda. Milodazené na Slovensko svetlo z Betle- ry, za ktoré Vám vopred ďakujeme,
hema, z Jaskyne Narodenia Pána. budú použité na obnovu farského
Do Smolníckej Huty dovezieme kostola.

Betlehemské svetlo

v skratke
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Udialo sa vo farnosti
prijať spomínané ministériá. Podľa apoštolského listu pápeža Pavla
VI. lektor je ustanovený na úlohu,
ktorá mu je vlastná – v liturgickom
zhromaždení čítať Božie slovo.
Akolyta je ustanovený pomáhať diakonovi a slúžiť kňazovi. Jeho úlohou je starať sa o službu pri oltári,
pomáhať pri liturgických úkonoch,
najmä pri sv. omši, okrem toho –
Ministériá
ako mimoriadny vysluhovateľ dáva
Otec biskup bratov štvrtého roční- sv. prijímanie. V súčasnosti sa na
ka Lukáša Tkáča a Martina Trojana kňazstvo v spomínanom interdieustanovil na službu lektora a brata céznom seminári na službu v Rožpiateho ročníka Tomáša Székely- ňavskej diecéze pripravuje aj prvák
ho na službu akolytu. Uchádzači o Marek Bartkovský a diakon Patrik
diakonát a kňazstvo musia najprv Balázs.
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Pobožnosti na
cintoríne

Prvý novembrový týždeň sa v Dome
nádeje na cintoríne v našej farnosti
konali pobožnosti za zosnulé duše
v očistci.

Požehnávanie adventných vencov

Na prvú adventnú nedeľu pán farár
počas svätej omše požehnal adventné vence našich veriacich.

Mikuláš

Aj tento rok navštívil náš kostol Mikuláško aj s anjelom a čertom. Po
svätej omši mu každý povedal nejakú básničku, niektorí aj zaspievali
a Mikuláš nám rozdal balíčky.

Duchovná obnova o Božom milosrdenstve
V dňoch od 22. - 23. 11. 2008 sa
v našej farnosti Smolnícka Huta
vo farskom kostole konala duchovná obnova. Obnovu viedla sestra
Klareta z rehole Božieho milosrdenstva, ktorá momentálne pôsobí
v Nižnom Hrušove pri Vranove nad
Topľou. V sobotu 22.11. o 10.00 hod.
po vzývaní Ducha Svätého a po príslušnej modlitbe k Duchu Svätému,
otec biskup Mons. Eduard Kojnok,
rožňavský diecézny biskup, otvoril
spomínanú duchovnú obnovu. Témou duchovnej obnovy bolo: „Božie milosrdenstvo v dnešnom svete“. Na príhovore sestry Klarety, ako
aj na celom pripravenom programe
sa zúčastnilo niekoľko stovák veriacich z rôznych farností a diecéz.
Boli tu samozrejme naši domáci
veriaci „Huťania“, veriaci zo Smolníka, Švedlára, Prakoviec, Mníška
nad Hnilcom, ako aj 50 veriacich
z Fričoviec, mladí z Košickej a spišskej diecézy. V sobotu bolo v kultúrnom dome pre veriacich pripravené
aj malé občerstvenie. O 16.45 hod.
sa konala slávnostná svätá omša
už z nasledujúceho sviatku Krista

Kráľa, ktorú celebroval, už
spomínaný, náš diecézny
biskup Mons. Eduard Kojnok, spolu s niekoľkými
kňazmi. Veľká vďaka patrí
aj niekoľkým bohoslovcom
zo Spišského seminára, ktorý sa počas týchto dvoch
dní zúčastnili duchovnej
obnovy a pomáhali pri
prípravách. Po svätej omši
nasledovala prezentácia o
živote sestry Faustíny a deň
sa ukončil uctením si relikvie sestry Faustíny. V nasledujúci
druhý deň duchovnej obnovy, teda
v nedeľu 23. 11. sa duchovná obnova začala svätou omšou o 9. 00 hod.,
počas ktorej sestra Klareta, mala
svoj príhovor o „Veľkosti Božieho
milosrdenstva“. Počas týchto dvoch
dní sa o 15.00 hod konala „Hodina
Milosrdenstva pred Sviatosťou oltárnou“. Po nej sa aj v nedeľu konala ďalšia prednáška na tému: Úcta
k Božiemu milosrdenstvu v praxi a hneď po ukončení prednášky
bolo uctenie si relikvie sr. Faustíny
a tým sa duchovná obnova skonči-

la. Veriaci, ako sami spomínali, mali
neopakovateľný duchovný zážitok
a ďakovali Bohu za to, že sa mohli
zúčastniť tejto duchovnej obnovy, že
im to nesmierne pomohlo, pre ich
smerovanie vlastného života. Všetci
cítili priateľskú a rodinnú atmosféru a zvláštny pokoj, ktorý prevládal
počas celej duchovnej obnovy. Vyslovujeme úprimné poďakovanie
všetkým, ktorí sa zúčastnili na duchovnej obnove v našej farnosti ako
aj organizátorom. Fotky z duchovnej
obnovy si môžete pozrieť na stránke
našej farnosti vo fotogalérii.
-js-
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Úmysly Apoštolátu
modlitby
Všeobecný: Aby Cirkev zoči-voči
šíriacej sa kultúre násilia a smrti
odvážne šírila kultúru života vo
všetkých svojich apoštolských
a misijných podujatiach.
Misijný: Aby kresťania, najmä
v misijných krajinách, gestami
bratstva ukazovali, že Dieťa narodené v betlehemskej maštali je
žiarivou nádejou pre svet.
Úmysel KBS: Aby sa adventní kazatelia svedomite pripravovali na
ohlasovanie Božieho kráľovstva.

Farská matrika
Sviatosť krstu

Alexandra Gedeonová
Filip Muličák

Pán si povolal

Ján Wenzel + 10.10.2008
Agnesa Schmotzerová +4.11.2008

Sviatosť manželstva
15.11.2008 Ing. Marcel Matta
a Gabriela Filická

Program svätých omší
cez vianočné sviatky
24. 12. 2008 -24.00 hod.
Polnočná svätá omša,
Narodenie Pána
25.12. 2008 -10.30 hod.
Narodenie Pána
26.12. 2008 -9.00 hod.
Sv. Štefan, prvý mučeník
27.12. 2008 -9. 00 hod.
Sv. Ján, apoštol a evanjelista
28.12. 2008 -17. 00 hod.
Svätých Neviniatok, mučeníkov
1. 1. 2009 – 10.30 hod.
Slávnosť Panny Márie
Bohorodičky

Hlas Huty

rôzne

Spôsob prípravy a úpravy
liečivých rastlín
Rastlina a rastlinné časti sa môžu
užívať buď čerstvé, neupravené ale‑
bo spracované, upravené. Najlepšie
účinky majú, keď ich používame su‑
rové alebo v kuchynskej úprave ako
zeleninu (šalvia, kvet bázy čiernej),
šalát (mladé listy púpavy), prípadne
v úprave ako špenát (pŕhľava, cesnak
medvedí).
Z rastlinných drog pripravujeme
mnohé liečivá. Môžu sa spracovať
na prášok, alebo nechať vyluhovať
v liehu a dostaneme tzv. tinktúru
alebo extrakt. Obľúbenou formou
používania liečivých rastlín sú medicínske čaje. Čaj sa používa ako nápoj, ale v mnohých prípadoch aj ako
obklad. Na prípravu čaju sú vhodné
najmä mladé bylinky s najväčším
obsahom prchavých éterických olejov. Dlhším varom sa ich hodnota
znižuje. Čaj sa obyčajne pripraví
tak, že 1-2 čajové lyžičky rozdrobenej drogy prelejeme šálkou horúcej
vody. Čaj by sa mal vypiť teplý, pomaly po hltoch.
MACERÁT- niektoré liečivé bylinky neznášajú var (napr. slez lesný).
Pripravujeme ich tak, že v studenej
vode necháme 8-12 hodín vyluhovať rastlinnú drogu a potom len
mierne zohrejeme na teplotu pitia.
TINKTÚRY- riedke výťažky, ktoré
získavame v 40-50 % liehu. Tinktúra sa užíva vnútorne po kvapkách
zriedených v čaji. Môže sa použiť
tiež zvonku na natieranie (švédske
kvapky).
SUROVÉ ŠŤAVY - z niektorých bylín sa dá lisovať šťava. Získané šťavy

však nie sú trvanlivé a sú určené na
rýchle použitie. Napr. báza čierna,
mrkva, cvikla.
Niektoré bylinky sa dajú v domácnosti použiť aj ako koreniny pri príprave jedál- napr. tymián, bazalka,
mäta a mnohé iné. Naopak potraviny ako sú cibuľa, cesnak, pažítka,
kôpor sa môžu využívať na liečebné účely, rovnako ako cesnak medvedí (nemýliť si ho s konvalinkou).
V každej domácnosti sa oplatí mať
aj éterické oleje, napr. levanduľový
alebo medovkový, ktorý je vhodný
do kúpeľa, pretože má ukľudňujúce
účinky. Eukalyptový olej je veľmi
účinný, pri respiračných ochoreniach. Odporúča sa natrieť na hruď
na uľahčenie dýchania.
VANKÚŠE S BYLINKAMI sú vynikajúcimi liečebnými prostriedkami.
Voľba vhodných byliniek závisí od
toho, na čo má mať vankúš účinok.
V bylinkovej lekárni môžete dostať
dobré rady aj vhodnú zmes bylín.
Mnohé takto pripravené liečivé rastliny sa môžu okrem spomínaného
spôsobu použiť aj iným spôsobom,
ako napr. na obklady, mazanie, kloktanie, inhalovanie alebo ako prísada
do kúpeľa.
E.S.
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