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Hlas Huty

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

Katolícky list farnosti Smolnícka Huta

Číslo 9 Ročník 3

Február 2009

Naša farnosť očami Huťanky
Ťažko sa objektívne opisuje život obce, kde
som prežila svoje detstvo a v ktorej žijem.
Smolnícka Huta, obec, ktorej názov mno‑
hým ľuďom, s ktorými sa stretávam bežne
počas štúdia a teda pobytu mimo domova,
nič nehovorí. Niet sa však ani čomu čudo‑
vať. Na internete sa o našej obci a živote
v nej bežný obyvateľ takmer nič nedozvie.
Nepíše sa o nás v novinách, nehovorí v tele‑
vízii, až do nedávna...
Dedinka v Hnileckej alebo „hladovej
doline“, podľa chalupárov, miesto kde nachádzajú pokoj a oddych v spojení s čistým vzduchom a podľa mladých nič iba
nuda, a tiež farnosť, v ktorej takmer pol
storočia nepôsobil kňaz. Asi takto by som
ju charakterizovala. Navonok možno milý
ľudia a život bez problémov....
Pozrime sa na to však reálne. Žije nás
tu dokopy možno päťsto, môžem s istotou povedať, že všetci o všetkých všetko
vedia a aj tak môžeme sledovať ako si
ľudia navzájom závidia, ako si neprajú,
vidíme pretvárku, faloš... Veď len stačí, ak
sa poobzeráte okolo seba a možno si aj
vy uvedomíte pri čítaní týchto riadkov,
že nemáte dobré vzťahy so susedmi, že
Vám susedia závidia auto alebo prácu.
Koľkokrát sa Vám stalo, že ste niekomu
pomohli a nedočkali ste sa ani obyčajného „ďakujem“, alebo ste jednoducho
pomoc potrebovali, a nenašiel sa nik,
kto by pomohol. To kruto, ale možno si
aspoň zopár čitateľov teraz povedalo, že
mám pravdu. Sú to možno malé „problémiky“, iba také „banalitky“, oproti tomu,
aké problémy vládnu inde. Veď ľudí okolo
nás trápia vojny a nepokoje, ekonomická
kríza, prepúšťanie, rôzne nevyliečiteľné
civilizačné choroby...
Nemôžem vynechať ani duchovný
život v našej farnosti. Ako som už vyššie
uviedla, 49 rokov sme tu nemali farára,
a toho posledného si pamätá už iba tá
staršia generácia. Aký bol, a čo všetko
pre túto farnosť urobil to neviem, lebo
som ho nezažila. To čo si však pamätám
je, že za toto obdobie (aj keď si uvedomujem len pár rokov z tohto obdobia) sa tu

z duchovného hľadiska nič nedialo, svätá
omša bola v nedeľu a v prikázané sviatky,
farár si odslúžil čo mal, a venoval sa viac
vlastnej farnosti, keďže my sme boli iba
filiálkou.
Ľudia v Hute už podľa mňa ostanú
takí, akí sú, budú závidieť a pretvarovať
sa, zmenia sa len tí, ktorí si to uvedomia,
no aj to už bude úspech. Duchovný život
sa však mení a mení sa poriadne. Zmena
nastala od príchodu nášho pána farára
k nám.
A dajme si ruku na srdce. Kto z nás sníval o tom, že sa raz uvidí v televízii, že si
o Smolníckej Hute prečíta v novinách aj
niečo iné ako o bitkách, že naživo uvidí
spievať Jaroslava Dvorského alebo súrodencov Jendruchovcov, či Moniku Kandráčovú? Kto z nás veril, že sa raz v tejto
malej dedinke bude vydávať farský časopis, že budeme mať internetovú stránku,
že tu bude stáť fara a že bude stáť za také
krátke obdobie; že sa opraví kostol? Kto
z nás veril, že sa bude môcť dotknúť relikvie Pátra Pia alebo sestričky Faustínky?
Kto z nás Huťanov veril, že sa raz v Smol-

níckej Hute budú diať také veľké veci?
Možno nám na to budú stačiť dve ruky,
aby sme sa všetci spočítali a to je veľmi
čudné a smutné zároveň.
Veď 49 rokov sa tu nič nedialo, a teraz
je tu jedno podujatie za druhým, organizujú sa výlety pre deti a mládež, detské
a modlitbové stretnutia...ale ako by sme
v Hute zaspali. Pýtam sa kde je snaha pomôcť, snaha niečo vylepšiť, keď to od nás
žiada On, „Veľký Šéf“, náš Pastier, cez skutky a činy nášho pána farára? Prečo, keď je
kostol plný ľudí, pomáhajú vždy tie isté
tety a ujovia?
Nemáme tu toho veľa, preto buďme
na to hrdí, vážme si seba aj svojich blízkych. Vážme si a buďme hrdí aj na nášho
farára, veď tu urobil a verím, že ešte urobí
veľa zmien. Chcem aj Vám, moji milý spoluobčania, zaželať veľa síl, snažme sa vždy
priložiť ruku k dielu keď to bude potrebné. Prebuďme sa ako sa o chvíľu začne
prebúdzať príroda, modlime sa a Boh nás
vždy povzbudí a bude nám pomáhať.

(P.P.)
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Sviatosť manželstva
V našom farskom časopise prechádzame
cez všetky sviatosti, ktoré nám ponúka
Cirkev. A v aktuálnom čísle sa pozrieme na
ďalšiu sviatosť, ktorou je Sviatosť manžel‑
stva. Je potrebné veľmi veľa o tom hovoriť
a zvlášť v dnešných časoch, kedy manžel‑
stvo je považované za niečo menejcenné
alebo ako „prežitok“, ale to je veľký a ne‑
bezpečný omyl. Preto sa pozrime bližšie na
spomínanú sviatosť:
Biblia začína opisom stvorenia muža
a ženy na Boží obraz a podobu a končí
opisom Baránkovej svadby. Boh stvoril
človeka ako muža a ženu. Manželstvo je
Božia ustanovizeň, ustanovil a vybavil ho
vlastnými zákonmi. Manželskou zmluvou muž a žena vytvárajú medzi sebou
celoživotné láskyplné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na
dobro manželov a na plodenie a výchovu
detí. Boh je láska a stvoril človeka z lásky
a pre lásku. „Boh ich požehnal a povedal
im: Ploďte a množte sa a naplňte zem.
Podmaňte si ju.“ (Gn 1, 28) Žena a muž sú
stvorení jeden pre druhého: „Nie je dobre
byť človekovi samému... Preto muž opustí
svojho otca a svoju matku a priľne k svojej manželke a budú jedným telom.“ (Gn
2, 18. 24) Prvý hriech má následky aj na
spoločenstve muža a ženy, ich vzťahy sa
narušili. Aby sa rany po hriechu vyliečili,
muž a žena potrebujú nutne pomoc milosti. Bolesti pôrodu a práca v pote tváre
sú aj prostriedkami, ktoré obmedzujú
zhubné následky hriechu. Manželstvo
pomáha prekonávať uzatváranie sa do
seba, pomáha otvárať sa druhému, vzájomne si pomáhať a darovať sa.
Láska manželov aj dobro detí svojou
povahou vyžaduje jednotu a nerozlučiteľnosť. Plodnosť manželskej lásky sa
rozširuje aj na ovocie mravného, duchovného a nadprirodzeného života
skrze rodičovskú výchovu, oni sú prvými
a hlavnými vychovávateľmi svojich detí
a svedkami viery. Polygamia (mnohoženstvo) je v rozpore s manželskou láskou,
ktorá je jediná a výlučná. Manželská láska
vyžaduje neporušiteľnú vernosť, vyplýva
to z daru seba samých, ktorým sa manželia odovzdávajú jeden druhému. Najhlbším dôvodom je vernosť Boha svojej
zmluve a vernosť Krista svojej Cirkvi. Boh
nás miluje definitívnou a neodvolateľnou
láskou. Zmluva Boha s Izraelom ako obraz
výlučnej a vernej manželskej lásky pripravuje chápať jednotu a nerozlučnosť manželstva. Mnohoženstvo patriarchov a kráľov sa výslovne neodmieta. Pre tvrdosť

srdca Mojžiš dovolil prepustiť manželku.
Knihy Rút a Tobiáš podávajú vznešené
chápanie manželstva, vernosti a nežnosti manželov. Pieseň piesní vyjadruje
ľudskú lásku, ktorá je odbleskom Božej
lásky „silnej ako smrť“. (Pies 8, 6) „Čo Boh
spojil, človek nech nerozlučuje.“ (Mt 19, 6)
Manželskú zmluvu povýšil Kristus medzi
pokrstenými na sviatosť. Kristova prítomnosť na svadbe v Káne je predpoveďou,
že manželstvo bude znakom Kristovej
prítomnosti. „Muži, milujte svoje manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba
samého vydal za ňu, aby ju posvätil.“ (Ef 5,
25 – 26) Už od začiatku boli v Cirkvi muži
a ženy, ktorí sa zriekli veľkého dobra manželstva, aby sa starali o veci Pánove a usilovali sa mu páčiť (por. 1 Kor 7, 32).
Sviatosť manželstva sa slávi počas
sv. omše, môže sa aj mimo. V Eucharistii
sa uskutočňuje pamiatka Novej zmluvy,
ktorou sa Kristus navždy spojil so svojou
milovanou nevestou, za ktorú vydal seba
samého. Účasťou na Kristovom tele a krvi
sú jedno v Kristovi. Aby sa budúci manželia pripravili na slávenie svojho manželstva prijatím sviatosti pokánia, možno
ich však sobášiť aj bez toho, že by prijali
pokánie a Eucharistiu.
Manželia si navzájom vysluhujú sviatosť manželstva tým, že pred Cirkvou vyjadria svoj súhlas.
Forma je manželský súhlas; spočíva
v ľudskom úkone, ktorým sa manželia navzájom odovzdávajú a prijímajú: „Beriem
si teba... za manžela (manželku)“; a „Sľubujem, že ti budem verným manželom (manželkou)“. Nachádza svoje zavŕšenie v tom,
že sa stávajú „jedným telom“. (Gn 2, 24)
Matériou sú muž a žena, ktorí sa jeden druhému navzájom darujú, darujú
si právo ma manželský život. „Muž nech
plní povinnosť voči manželke a podobne aj manželka voči mužovi. Žena nemá
moc nad svojím telom, ale muž; podobne
ani muž nemá moc nad svojím telom, ale
žena. Neodopierajte si jeden druhému,
iba ak na čas so vzájomným súhlasom,
aby ste sa mohli venovať modlitbe, a opäť
buďte spolu, aby vás satan nepokúšal pre
vašu zdržanlivosť.“ (1 Kor 7, 3 – 5)
Prisľúbenie manželstva zvané zásnubami sa riadi partikulárnym právom podľa
predpisov Konferencie biskupov. Z prisľúbenia manželstva nevzniká právo žalobou vymáhať slávenie manželstva, vzniká
však právo vymáhať náhradu škôd, ak je
povinnosť náhrady. (kán. 1062) Kto nebol
pobirmovaný, ak je to možné bez veľkej

ťažkosti, má pred sobášom prijať sviatosť
birmovania. (kán. 1065) Konferencia biskupov má stanoviť normy, týkajúce sa
skúšky snúbencov, ohlášok, prostriedkov
na vykonanie zisťovaní. (kán. 1067)
V nebezpečenstve smrti, ak nemožno mať iné dôkazy a niet protikladných
dôvodov, stačí tvrdenie sobášiacich sa,
v prípade potreby aj pod prísahou, že sú
pokrstení a nezdržiava ich nijaká prekážka. (kán. 1068) Všetci veriaci sú povinní
oznámiť prekážky farárovi alebo ordinárovi. (kán. 1069)
Nik nemá bez dovolenia ordinára asistovať, okrem prípadu nevyhnutnosti, pri
uzavieraní manželstva: potulných; ktoré
nemožno podľa normy občianskeho zákona uznať alebo sláviť; kto má prirodzené povinnosti voči inej stránke alebo voči
deťom, pochádzajúcim z predchádzajúceho spojenia; kto všeobecne známym
spôsobom zavrhol katolícku vieru; kto je
postihnutý cenzúrou; neplnoletého, keď
rodičia o tom nevedia alebo sú rozumne
proti tomu; cez zástupcu o ktorom hovorí kán. 1105. (kán. 1071) Za verejnú sa
pokladá prekážka, ktorú je možno dokázať na verejnom fóre; ináč je tajná. (kán.
1074)
Platné sú iba tie manželstvá, ktoré
sa uzavierajú pred miestnym ordinárom
alebo farárom, alebo kňazom či diakonom, ktorých delegoval jeden z nich, ako
aj pred dvoma svedkami; pri zachovaní
cirkevných predpisov a neporušení výnimiek, o ktorých sa hovorí v kán. 144, 1112
§ 1, 1116 a 1117 § 1 – 2. (kán. 1108) Vo
Východných cirkvách sú svedkami manželského súhlasu biskupi alebo kňazi, ale
pre platnosť manželstva je potrebné aj
ich požehnanie. Muž po dovŕšení šestnásteho (16) roku a žena po dovŕšení
štrnásteho (14) roku, musia byť pokrstení a slobodní. Byť slobodní znamená nepodliehať prinúteniu a nemať prekážky
zo strany prirodzeného alebo cirkevného
práva. Od niektorých prekážok nemožno
dišpenzovať, od niektorých možno dostať dišpenz od cirkevnej vrchnosti.

(Spracoval J.S)

v skratke

Hlas Huty
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Udialo sa vo farnosti
vianočného koncertu súrodencov Jendruchovcov, v Smolníckej Hute, ktorý sa
konal v nedeľu 21.12.2008. Zázrak, v podobe deviatich spievajúcich súrodencov,
ktorý nám dopomohol aj k tomu, aby sa
naše srdcia pripravili na príchod Ježiša
Krista, nášho Spasiteľa.

Požehnávanie domov

Milodary na opravu kostola
Požehnávanie domov, teda koleda sa konala v našej farnosti 1.1 2009 a 6. 1. 2009.
Milodary budú použité na opravu kostola. Úprimne Pán Boh zaplať za vaše milodary a za vaše láskavé prijatia.

Adorácia

Na Sv. Silvestra 31.12. 2008 od 23.00 23.55, sa konala v kostole tichá nočná
adorácia, kde pred Oltárnou sviatosťou,
sme ďakovali za Starý rok 2008 a prosili
za Nový rok 2009 s požehnaním. Presne
o 24.00 hod. „vystrelilo“ šampanské a „vystrelil aj ohňostroj.

Pri pátrovi Piovi

V sobotu 13. 12. 2008, 50 veriacich z Hermanoviec spolu so svojim pánom farárom
Mgr. Martinom Raškovským navštívili našu
farnosť Smolnícku Hutu. Cieľom ich farskej
púte bola návšteva kostola, kde je uložená
relikvia pátra Pia. O 10.00 hod. sa konala
sv. omša, po nej krátka adorácia k pátrovi
Piovi a potom v Kultúrnom dome bolo pripravené malé agapé. Ďakujeme a veríme,
že páter Pio, vypočuje ich prosby.

Už po druhý krát vystúpila táto talentovaná rodinka v našej farnosti a znovu sa
im podarilo, tentoraz sprostredkovaním
vianočného príbehu a krásnych kolied,
vytvoriť fantastickú atmosféru, nezabudnuteľný zážitok a snáď obmäkčiť srdcia
všetkých prítomných veriacich aj neveriacich Huťanov aj ostatných hostí.
Ešte pred začatím koncertu mala premiéru aj naša nová skupina, ktorá za krátky
čas stihla nacvičiť niekoľko piesní a jednu
z nich aj zaspievala.

Pán je už blízko

Rorátne sväté omše v advente

Aj tu u nás v Smolníckej Hute sa počas prvých 16. adventných dní, od pondelka do
soboty, konali rorátne sväté omše každé
ráno o 5.30. Na milé prekvapenie prichádzali v tejto skorej rannej hodine na roráty veriaci v hojnom počte.

Na 4. adventnú nedeľu bolo dovezené
na Slovensko svetlo z Betlehema, z Jaskyne Narodenia Pána. Do Smolníckej Huty
bolo dovezené Betlehemské svetlo z Hermanoviec, ktoré potom deti roznášali na
vigíliu po farnosti.

Modlitbové stretnutie na novej
fare

10. decembra 2008 o 17.00 hod. sa konalo modlitbové stretnutie už na novom
farskom úrade. Starší, spolu s pánom
farárom rozoberali tému: „Tretia adventná nedeľa v okolnostiach Sv. Pavla. Toto
stretnutie sa nezaobišlo bez chutných koláčikov od „tetušiek“. Všetko sa ukončilo
požehnaním a všetci sa rozišli do svojich
domovov, aby posolstvo „odniesli domov
a podali ďalej...“

Vianočný koncert

„Nezabudni prežívať zázraky, lebo si jeden z nich“, slová poďakovania, ktoré naozaj najlepšie vystihli atmosféru prvého

Požehnávanie vína

4.1.2009 sa v našom farskom kostole počas svätej omše konalo požehnávanie
vína. Po svätej omši bolo víno podávané
k ochutnávke, aby mali veriaci milosti
z tohto požehnania.

Slávnostné uvedenie do úradu

Dňa 28. januára 2009, v deň liturgickej
spomienky na sv. Tomáša Akvinského, sa
slávila v katedrálnom chráme Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, slávnostná
sv. omša z príležitosti poďakovania sa za
doterajšie pôsobenie diecézneho biskupa Mons. Eduarda Kojnoka a vzývania
Božej pomoci pre nového diecézneho
biskupa Mons. Vladimíra Fila.

PRIPRAVUJEME
Dobrá novina

Deti zo Smolníckej Huty
Počas vianočných sviatkov - 25. a 26. decembra navštívili deti našich veriacich
a podelili sa s nimi o „Dobrú novinu“
a ohlásili tak narodenie Spasiteľa Ježiša
Krista.Výťažok šiel na Afriku. Vďaka za
vaše láskavé prijatie, ide o radostnú zvesť
a chceli Vám priniesť novonarodeného
Ježiša do Vašich rodín.

RKFÚ v Margecanoch v spojení s RKFÚ
Smolnícka Huta, organizuje púť za
Svätým otcom do Ríma. V tejto púti je
plánovaná aj návšteva San Giovanni di
Rotondo, kde je pochované neporušené telo Pátra Pia. Termín púte je od:
7 - 13. mája 2009. Bližšie informácie
budú poskytnuté včas. Môžete sa hlásiť osobne alebo telefonicky. Pôjde sa
autobusom.
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Nová strecha
Od pondelka t.j. 26. januára 2009, sa
začalo s prácami na kostole. Keďže
strecha farského kostola po 50 rokoch
potrebuje nutnú opravu, po zvážení a
vypracovaní projektov, sme sa rozhodli, že začneme s výmenou celej strechy
na kostole. Práce sa však museli po pár
dňoch prerušiť kvôli nepriaznivému počasiu. Veríme, že sa počasie umúdri, aby
mohli práce pokračovať a aby sme sa
čím skôr mohli novou strechou pýšiť.

Farská matrika

Hlas Huty
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Koreniny a ich využitie
v domácnosti
V poslednom období sa značne rozšírilo používanie rozličných koreninových zmesí, ktoré
vhodne dopĺňajú, alebo uľahčujú prípravu jedál a rozličných špecialít. Pritom málokto vie,
že koreniny možno používať aj pri vážnych ochoreniach. Treba ich však správne pripraviť
a dávkovať.

Tymian –
Dúška tymianová

1/4l vriacej vody, 10-15 min nechať spariť.
Piť podľa potreby jednu šálku denne.

Saturejka záhradná
– Bohnenkraut

V našich končinách je veľmi rozšírená
aj dúška tymianová. Je to liečivá koreninová trváca rastlina. Poznali ju už Gréci,
Egypťania a Rimania. Do strednej Európy
sa dostala asi v 11. storočí n.l. zásluhou
benediktínskych mníchov.
Zbiera sa vňať krátko pred rozkvitnutím. V ľudovej liečbe sa používa ako
kloktadlo proti kašľu a zápalu priedušiek.
Dobre rozpúšťa hlieny.
V jedlách chutí príjemne a napomáha
tráveniu. Pridáva sa k všetkým mastným
jedlám. Je veľmi obľúbeným korením do
údenín, bravčového a baranieho mäsa,
húb, diviny a syrov. Zvýrazňuje chuť sýtym polievkam, napr.: fazuľovej, hrachovej a šošovicovej. Hlavná zložka rastliny
je éterický olej – tymol. Má baktericídny
a dezinfekčný účinok a priaznivý vplyv na
posilňovanie a ukľudňovanie nervov. Veľmi podobných vlastností má aj bazalka
pravá – Echtes Basilienkraut.
Čaj pri plynatosti a žalúdočných ťažkostiach: 1-2 čajové lyžičky vňate zaliať

Je to jednoročná bylina, ktorá sa rozmnožuje semenami. Zbiera sa vňať.
Suší sa na tienistom mieste pri teplote
do 35°C.
Droga pôsobí proti hnačke a nadúvaniu. Tiež sa používa proti črevným
parazitom a pri akútnych zápaloch žalúdka a čreva. Ako korenina sa používa
veľmi opatrne, pretože má aromatickú
vôňu a chutí pikantne. Na varenie sa
používajú skôr sušené listy a stonka.
Listy sa používajú celé, ináč by chutili
horko. Najviac sa saturejka používa pri
príprave strukovín, pričom sa zmierňuje nadúvací účinok strukovín. Ďalej sa
používa pri varení rýb, plniek do hydiny, kotliet, pečených zemiakov, kyslej
kapusty.
Použitie pri zažívacích poruchách –
2 čajové lyžičky drogy zaliať 1/4l vriacej
vody a nechať spariť 10 min, piť 2-3 šálky denne.

				

E.S.

Vydáva Rímskokatolícky farský úrad Smolnícka Huta pre vnútornú potrebu farnos‑
ti. Redaktori: Katarina Majovská, Petra Pohlyová. Sadzba a grafická úprava: Ing. Pe‑
ter Hamrák. Jazyková spolupráca: Petra Pohlyova. Odborný konzultant: CSILic. Jozef
Spišák. Imprimatur: Mons. Eduard Kojnok, rožňavský diecézny biskup. Náklad 300 ku‑
sov. Adresa redakcie Rím. kat. farský úrad, Smolnicka Huta 84, 055 65 Smolnícka Huta.
Nepredajné. E‑mail: jozefspisak@gmail.com. Právo upravovať príspevky vyhradené.
Rukopisy nevraciame.

