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Číslo 50 IV. ročník

Nedeľa 9. decembra 2001
2. adventná nedeľa

Resp.: V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja.

L

„HLAS VOLAJÚCEHO NA
PÚŠTI: PRIPRAVTE CESTU
PÁNOVI, VYROVNAJTE MU
CHODNÍKY!“             (Mt 3, 3)

„TEN, ÈO PRÍDE PO MNE,
JE MOCNEJŠÍ, AKO SOM
JA.“                         (Mt 3, 11)

Ježišovi sa uskutočnili Božie
prisľúbenia. On je naším po-
kojom a celou našou nádejou.

Výzva Jána Krstiteľa v celej nalie-
havosti a drsnosti patrí každej
ľudskej generácii. Túto úlohu - totiž
poznanie Pána - nemožno presúvať
až na potomstvo. Každé kresťanské
spoločenstvo, cez problémy, ktoré v
ňom vznikajú a budú vznikať, môže
byť akousi vzorkou, sčasti úspešným
pokusom o zviditeľnenie Božích vecí
v tomto svete. V Ježišovi prišla
pravda o Bohu i o človeku na svet.

Výzva k pokániu sa v evanjeliu
opakuje mnohokrát cez rok, a vždy
právom. Pokánie nemôže byť pre-
hliadkou veriacich a vôbec nie chá-
pané ako „zbožné cvičenie“, ktoré sa
katolíkovi patrí konať. Ježiš je plný

Ducha Božieho a s ním je plné i
jeho tajomné telo, to je Cirkev. Ak
hľadáme cestu k nádeji a cestu k
pokoju, potom pre toho, kto pozná
Písmo a berie ho vážne, nevedie
cesta inam, než cez poznanie Pána.
V tom je jedinečná a nezastupiteľná
úloha tých, ktorí ho poznajú, oproti
tým, ktorí ho nepoznajú.

K zmene života nás nemá napo-
kon viesť to, že sa priblížila kata-
strofa, ale to, že sa priblížilo niečo
nesmierne čisté a dobré - Božie krá-
ľovstvo. Pokánie je vstupom do sve-
ta plného jasu (prípadne i so slza-
mi), ale nie prepadnutím sa do tem-
nej mučiarne. Boh stvoril všetky
národy, ktoré nazýva svojím ľudom.
Posväcuje tento ľud svojím slovom,
svojím Duchom a krvou Baránka.
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„Toto všetko hovoril Ježiš v podoben-
stvách.Bez podobenstva im nehovoril
nič, aby sa splnilo, čo predpovedal
prorok: „Otvorím svoje ústa v podo-
benstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté
od stvorenia sveta“            Mt 13,34-35

ODOBENSTVO (z gr. parabolé
doslova „postavenie vedľa se-
ba“ - prirovnanie) je dôležitý bi-

blický literárny druh (žáner), vysky-
tujúci sa v Starom i Novom zákone.
Keď je reč o biblickom podobenstve,
myslí sa spravidla na podobenstvá
Ježišove. Iste právom, pretože Ježiš
Kristus pri napĺňaní svojho učiteľ-
ského poslania priviedol podoben-
stvo k skutočnému majstrovstvu a
to i po stránke formálnej.

I keď podobenstvo ako literárna
forma je príbuzná s inými literár-
nymi formami (zvlášť s prirovnaním,
alegóriou a bájkou), má svoje špe-
cifiká. Podobenstvo z hľadiska lite-
rárnej teórie predstavuje krátky e-
pický žáner didaktickej povahy. Po-
núka teda určité ponaučenia či
vysvetlenia niečoho rozprávaním a-
nalogického príbehu z inej, spravidla
konkrétnej oblasti. Pritom nie je dô-
ležité, či sa rozprávaný príbeh sku-
točne stal.

Od prirovnania sa podobenstvo
odlišuje tým, že podáva len jednu
stranu analógie, bez prirovnávajú-
ceho „ako“. Od alegórie sa líši tým,
že nechce byť ako celok inotajom.

Biblisti  niekedy upozorňujú, že je
možné a niekedy i užitočné a ne-
vyhnutné hľadať v Ježišových podo-
benstvách ešte i alegóriu a že ale-
góriu nemožno celkom vylúčiť z
výkladov Ježišových podobenstiev.
Tak napr. olej v Ježišovom podo-

benstve o desiatich pannách je
zastupujúcim termínom pre vieru,
dobré skutky a pôsobenie Ducha
svätého. V rabínskej literatúre má
olej v prvých dvoch prípadoch tuto
symboliku. Ježiš to vedel a jeho
poslucháči tiež.  Alegorické výklady
podobenstiev sa vyskytujú v kres-
ťanskej literatúre od dôb prvých
cirkevných spisovateľov. Alegorické
výklady majú svoje oprávnenie len
vtedy, ak obsahujú dostatočnú mie-
ru pravdepodobnosti a ak majú
nejaké logické odôvodnenie v súvis-
losti s celým podobenstvom.

Zo Starého zákona je asi najzná-
mejšie podobenstvo proroka Nátana
(2Sam 12,1-4), ale podľa biblistov
možno nájsť podobenstva aj v žal-
moch (napr. celý 1. žalm; Ž 80,9-16).
Tiež v prorockých knihách Starého
zákona možno nájsť niekoľko podo-
benstiev (Iz 5,1-7; 11,6-7; 45,9-13;
Jer kap.19, Ez kap. 17).

Podobenstvá Pána Ježiša tvoria
niečo málo cez celú jednu tretinu
Ježišových slov, zaznamenaných eva-
njelistami. Podobenstvá však podá-
vajú len synoptické evanjeliá. Evan-
jelium sv. Jána nezaznamenalo žiad-
ne podobenstvo.

Podobenstvo núti poslucháča k
rozhodnutiu. Ježišove podobenstvá
sú nevyčerpateľné. Nemožno sa
uspokojiť s tým, že ich poznáme. Je
potrebné do nich osobne vstupovať,
vzťahovať ich na seba, na svoj život,
jeho úlohy, ťažkosti, problémy, bre-
mená i zlyhania. Je potrebné o nich
ustavične hovoriť a to vždy z iného
zorného uhla, s novou naliehavos-
ťou, so zdôraznením nových či iných
aspektov.

Podobenstvo
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Sväté omše – kaplnky

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Čierna P. Urban M. Sakáčová M. Švagrovská J. Bálint

2. A. Zapotoková D. Gajdošová P. Lörinc B. Dinisová A. Andrej

p. M. Ščerbej M. Princíková J. Karniš P. Berta

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
10. 12.

6.45
Č: Iz 11, 1-10 11.30

Ev: Lk 5, 17-26 17.00

Ut
11. 12.

Sv. Damaza I., pápeža 6.45
Č: Iz 35, 1-10 11.30

Ev: Mt 18, 12-14 17.00

St
12. 12.

Sv. Jany Františky de Chantal 6.45
Č: Iz 40, 25-31 11.30

Ev: Mt 11, 28-30 17.00

Št
13. 12.

Sv. Lucie, pn. mč. 6.45
Č: Iz 41, 13-20 11.30 + adorácia

Ev: Mt 11, 11-15 18.00 záver adorácie

Pi
14. 12.

Sv. Jána z Kríža, kň. uč. 6.45
11.30

Č: Iz 48, 17-19 17.00 krížová cesta

Ev: Mt 11, 16-19 18.00

So
15. 12.

Č: Sir 48, 1-4.9-11 6.40
Mt17, 10-13 18.00

Ne
16. 12.

3. adventná nedeľa
(rok A, cyklus II)

7.30
9.00

Č1: Iz 35, 1-6a 10.30
Č2: Jak 5, 7-10 14.00 vešpery

Ev: Mt 11, 2-11 18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 11.30 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 16. 12. 2001

Nemocnica Po - Pi, Ne o 16.15 Ústav Ut, Št, So o 11.00

Vo Vojčiciach  v nedeľu 16. 12. o 14.00 hod. budú vešpery.

16. DECEMBER –
SV. ADELA (931–999)

Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
 popoludní Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30
V prvopiatkovom týždni popoludňajšia

služba v kancelárii nie je!

Krstná náuka   piatok o 16.00

Sobášna náuka sobota o 9.00

s Grékmi, ktorú perhral a neskôr
zomrel. Po jeho smrti vládol jej vnuk
Oto III. iba deväťročný. Teofana jej
opäť strpčovala život. Božím riade-
ním Teofana neočakávane zomrela.
Adela bola nútená prevziať správu
ríše. Veľa sa modlila, zakladala ús-
tavy, kostoly a kláštory. Keď cítila
blízkosť smrti, vstúpila do kláštora
benediktínok v Selzi. Tu nebezpečne
ochorela. Svoju dušu odovzdala Bo-
hu 16. decembra 999. Na jej hrobe
sa stalo mnoho zázrakov.

Za svätú ju vyhlásil v r. 1097 pá-
pež Urban II.           – rm –

DELA (NEM. ADELHEID) sa
narodila v r. 931 v Burgundsku
ako dcéra kráľa Rudolfa II. a

jeho manželky Berty. Šesťročná stra-
tila otca a ako 16-ročná sa vydala za
Lotára, talianského kráľa. Bola vzo-
rom pre kresťanské manželky. Ob-
liekala sa jednoducho. Dvere jej pa-
láca boli otvorené každému nešťast-
níkovi. Udeľovala štedré almužny.
Manžela podporovala v šťastí i v ne-
šťastí ako anjel strážca. O podda-
ných sa starala ako opravdivá mat-
ka. Tri riky po svadbe, v r. 950, náhle
ovdovela. Mala jedinú dcéru Emu.

Od toho času zažila mnoho trp-
kostí. Berengár, vojvoda z Ivery, sa
násilne zmocnil trónu. Chcel donú-
tiť Adelu, aby sa vydala za jeho sy-
na. Keď odmietla, dal ju aj s dcérou
zajať a uväzniť na hrade pri jazere
Garda. Adela sa neprestávala modliť
k Bohu.

Mních Martin ju po štyroch me-
siacoch vyslobodil tajným vchodom.
Ukryl ju na hrad Canossa ku grófovi
Alberovi Azzovi. O pomoc prosila ci-
sára Ota I. Ten v boji premohol Be-
rengára. Bol vdovec, a preto požiadal
Adelu o ruku. Svadba sa konala v
meste Pavia. Dobrotivý Boh ju obda-
ril troma synmi a jednou dcérou.
Cisár Oto I. zomrel 7. mája 973.
Jeho nástupcom sa stal syn Oto II.
Adela ho podporovala múdrymi
radami. Skazení dvorania a manžel-
ka Teofana vystupovali proti Adele.
Tá opustila v r. 978 Nemecko a v
Taliansku hľadala pokojný útulok.

Boh vyslyšal pokorné prosby svo-
jej služobníčky; otvoril oči klama-
nému, slabému cisárovi. Opát Maio-
lus z Clany zmieril syna s matkou.
Tá sa vrátila do Nemecka. Napriek
odrádzaniu matky, pustil sa do vojny

OZNAMY
1. St, Pi a So sú kántrové dni.

Úmysel: prosba za upevnenie
rodín.

2. Sviatosť pokánia starých a
chorých:
štvrtok, 13. 12. od 9.00 na sever od
kostola
piatok, 14. 12. od 9.00 na juh od
kostola.
Mená a adresy prosíme nahlásiť v
sakristii.

3. Vojčice: Vianočná sv. spoveď
bude  v sobotu, 15. 12., od 9.00
hod. Chorých budeme spovedať
popoludní od 14.00.

4. Stretnutie kresťanských dô-
chodcov bude v stredu 12. 12.
2001 o 15,OO hod. v MsKS v Tre-
bišove.Pozývame aj dôchodcov z
iných klubov.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


