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Resp.: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia
na pokolenie.

U

2007
X. ročník

jediného nesmierneho a
večného dobra, ostane
dlho malý a bude ležať
v prachu.

Úplné nasmerovanie na
Krista si vyžaduje veľa
Božej milosti a vlastnú
vôľu. Ak človek prejaví
záujem, Ježiš ho oslobo-
dzuje od svetských nák-
lonností, duchovne ho
premieňa, prináša mu
silu a ochranu.   n

ČO OD NÁS JEŽIŠ ŽIADA v evanjeliu
dnešnej nedele? Žiada si prednosť pred
všetkým, čo nám je blízke, čo máme radi.

Jednoducho Ježiš žiada, aby ten, kto ho chce
nasledovať, dal mu prednosť pred ľuďmi a
svetskými žiadostivosťami. Človek často uverí
tomu, čo môže vnímať zmyslami, čo môže vi-
dieť, počuť, privoňať... Pritom prehliada vyššie
duchovné skutočnosti. Prajeme si šťastie, ale
naše šťastie je niekedy iba na úrovni konzum-
ného štýlu života. Chceme byť úspešní, ale
často nehľadíme za akú cenu.

Tomáš Kompenský o nasledovaní Krista
píše: Kto sa nevzdá všetkých náklonností k tvo-
rom, nemôže slobodne smerovať k božským
veciam. A kto pokladá za veľké čokoľvek okrem

„Ani jeden z vás, ak sa
nezriekne všetkého, čo má,

nemôže byť mojím
učeníkom.“

ZRIEKAM SA…ZRIEKAM SA…ZRIEKAM SA…ZRIEKAM SA…ZRIEKAM SA…
Gabriela Karičková, katechétka

ZRIEKAM SA…ZRIEKAM SA…ZRIEKAM SA…ZRIEKAM SA…ZRIEKAM SA…

METMETMETMETMETAFORAAFORAAFORAAFORAAFORAMETMETMETMETMETAFORAAFORAAFORAAFORAAFORA
v Biblii

METAFORA JE SLOVO gréckeho
pôvodu a znamená prenesené
(pomenovanie). Prof. Heriban vo

svojom Príručnom lexikóne biblických vied
ju charakterizuje, že je to: „Básnická
figúra, ktorá vznikne vtedy, keď spisovateľ
slovom (vetou) označujúcim istý jav (fakt,
vec, vlastnosť atď.) pomenuje iný podobný
jav. Metafora je teda prenášanie významu z
jedného javu na druhý, a to na základe ich
vzájomnej podobnosti vzhľadu, veľkosti,
množstva, stavu, pohybu alebo iných
vlastností.“ Príklad uvádza z Prvého
Petrovho listu (1 Pt 5, 13), kde sa
pohanský Rím nazýva Babylon.

V Biblii sa metafora vyskytuje veľmi
často. Pomocou metafory je v Biblii
vyjadrená nejedna dôležitá myšlienka.
Všímajme si pri čítaní a štúdiu Biblie
tento jav, ktorý síce odborne patrí do li-
teratúry, ale patrí aj k biblickému báda-
niu a pomáha odhaliť a pochopiť prob-
lémy, ktoré Kniha kníh rozpracováva.
Niektoré texty majú vedome literárny
charakter a napr. v žalme 85, 11-12 sa
stretávame s dokonale vypracovanou
hrou paralelizmov, obrazov, metafor vo
všetkých častiach a dokonca slov
každého verša:

„Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú
navzájom,
spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.
Vernosť vyrastie zo zeme,
spravodlivosť zhliadne z neba.“
Slovo Božie poznávame cez slovo ľud-

ské; a len vtedy, ak pochopíme to druhé
slovo, pochopíme i to prvé. V biblickom
texte dominuje priamy náboženský
odkaz a literárna podoba je podriadená
náboženskému posolstvu.

Prečo sa metafora vys-
kytuje v Biblii často? Z
jednoduchého dôvodu, lebo
je úzko spojená s jazykom.
Všade tam, kde sa objavuje
slovo, sa zvyčajne objavuje aj
metafora. V Biblii sa vyskytuje tiež pre-
to, že značnú časť Biblie tvoria poetické
texty, ktoré sú aj takto skrášľované.
Najzákladnejšou príčinou výskytu me-
tafory v Biblii je to, že Biblia hovorí
o Bohu a o nadprirodzenom. Hovorí teda
o transcendentnej skutočnosti, tým že
prekračuje kategórie nám bezprostredne
známej skutočnosti, našej bezprostred-
nej skúsenosti, a dokonca kategórie
našich pojmov a myšlienok. V takejto
situácii nie je možné, aby sme mohli
používať presné výrazy alebo termíny a,
aby sa vôbec mohlo hovoriť o tom, čo je
transcendentné, zostáva len možnosť
použiť analógiu, obraz, metaforu.

Sv. Pavol v Prvom liste Korinťanom,
v slávnom hymne na lásku s pomocou
metafor píše: „Lebo poznávame len sčasti
a len sčasti prorokujeme. Ale keď príde to,
čo je dokonalé, prestane, čo je len čias-
točné... Teraz vidíme len nejasne, akoby
v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz
poznávam iba čiastočne, ale potom budem
poznať tak, ako som aj ja poznaný“ (1 Kor
13,9-12).

Otázku Musí Písmo sväté používať
metafory? si položil vo svojom monu-
mentálnom diele Summa theologiae aj
sv. Tomáš Akvinský. Odpovedá, že je to
správne, že je to tak.

Biblické metafory formovali a dodnes
formujú náš myšlienkový svet. Stali sa
našimi metaforami. Preto je svet bib-
lických metafor hoden našej pozornosti
a hlbšieho skúmania. Len tak budeme
môcť v zmysle dogmatickej konštitúcie
Druhého vatikánskeho koncilu DEI
VERBUM zistiť úmysel svätopisca, keď
si budeme všímať aj literárne druhy (viď
DV 12).  – bl –



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Vojčice 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 10.30 10.30

Vojčice, charita 15.00 9.00
Zempl. Hradište 18.00 9.00 9.00

Nový Ruskov 18.00 10.30 10.30

Rómska osada 17.00

nemocnica 16.00 16.00 16.00 16.00
ústav 11.00 11.00 11.00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6.30

Kol 1,24-2,3; Ž 62; Lk 6,6-11 11.30 † Ľuba, Marta

V Bohu je moja spása i moja sláva. 18.00 † Štefan, Mária

6.30
Kol 2,6-15; Ž 145; Lk 6,12-19 11.30 ¤ Zoltán, Helena

Milostivý a milosrdný je Pán. 18.00 ¤ Mária

Najsvätejšieho mena Mária 6.30
Iz 7,10-14; 8,10c; (Ž) 1 Sam 2,1-8; Lk 1,26-38 11.30 † Pavol, Mária, Andrej

Srdce mi plesá v mojom Bohu. 18.00 ¤ Michal

Sv. Jána Zlatoústeho, bs. uč. 6.30
Kol 3,12-17; Ž 150; Lk 6,27-38 11.30 ¤ víťazstvo Nep.Srdca PM

Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. 18.00 ¤ Klára s rodinou

Povýšenie svätého kríža 6.30
Nm 21,4c-9; Ž 78; Jn 3,13-17 11.30 † Štefan, Milana

Pane, ty buď našou spásou. 18.00
Sedembol.P.Márie, patrónky Slovenska 7.30 † Agnesa, Marta

9.00 ¤ Jaroslava

Sk 1,12-14; (Ž) Lk 1,46-55; 1 Pt 4,13-16; Jn 19,25-27 10.30
Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu. 18.00 ¤ Michal a Božena

7.30 † Mária, Július

9.00 ¤ Mária, Viera, Martin

10.30
17.30 pobožnosť

18.00 ¤ rod. Vidova

Po         
10. 9.

Ut       
11. 9.

St        
12. 9.

24. nedeľa v období cez rok

Pi          
14. 9.

Št        
13. 9.

Ne      
16. 9. 

So       
15. 9.

Ex 32,7-11.13-14; Ž 51; 1 Tim 1,12-17; Lk 15,1-32
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16.9.2007 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie K. Balintová M. Lörinčíková I. Mihaľová

žalm D. Telepčáková

2. čítanie Ľ. Bajus deti R. Vaníková

prosby P. Sovák M. Ruttkayová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Bohuznáma z krstín venovala na
farské a kostolné potreby 500 Sk.
Na vitráže bohuznáma venovala
2.000 Sk. Pán Boh zaplať!

2. Stretnutie kresťanských seniorov
bude v stredu 12. 9. 2007 o 15.
hod. v MsKS.

3. V tomto týždni máme dôležité
sviatky a síce: v piatok Povýšenie
sv. kríža a v sobotu Sedembo-
lestnej Panny Márie, patrónky
Slovenka. Nájdime si čas na sv.
omšu. V sobotu budú sv. omše
ako v nedeľu.

4. Od pondelka sa začína vo Vojči-
ciach duchovná príprava na slá-
venie titulu kostola. Každý deň o
19.00 bude sv. omša s prednáš-
kou o Panne Márii. Prosíme čle-
nov RB vo Vojčiciach, aby zabez-
pečili modlitbu sv. ruženca tak,
ako je to rozpísané na plagáte
v sakristii kostola.

5. Vo Vojčiciach sa dňa 15. 9. 2007,
pri príležitosti odpustovej sláv-
nosti, bude konať zbierka na vý-
stavbu farskej budovy.

6. Od 16. 9. 2007 opäť začínajú vo
farskom kostole v Trebišove ne-
deľné detské sv. omše o 9.00 hod.
Na deti sa teší kaplán Marcel
Stanko.

7. Po odpustovnej slávnosti budú
detské sv. omše aj vo Vojčiciach
každú stredu o 18.00 hod.
Prípadné výnimky budú oznámené
v nedeľných oznamoch.

8. FARSKÁ RADA a REDAKČNÁ RADA
SVETLA KRÍŽA sa obracajú na tých
veriacich, ktorí sa chcú zaradiť me-
dzi donátorov nášho kostola. Ide o
prefinancovanie rekonštrukcie vit-
ráži (okien) – vždy jedna vitráž,
jeden donátor. Cena jedného okna je
cca 180.000 Sk. Meno donátora,
resp. jeho rodiny bude s jeho sú-
hlasom, uvedené na príslušnom ok-
ne. Náš kostol v priebehu vyše 500-

ZZZZZOOOOO     zzzzz¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI

SSSSSOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa druhýkrát:
Peter Bekeč a Lucia Štupáková

Ohlasujú sa prvýkrát:
Vladimír Dombaj a Veronika Sipková

Jozef Klasovský a Martina Martinčáková
  Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

V sobotu 1. 9. si sviatosť man-
želstva vyslúžili: Pavol Horňák
a Terézia Tóthová, František

Slepčík a Lenka Tancošová. Na spo-
ločnej ceste životom im prajeme veľa
Božieho požehnania.

ročnej histórie mal niekoľko výz-
načných donátorov (viď. kniha „Kos-
tol Navštívenia blahoslavenej Panny
Márie v Trebišove“), ktorí sa zapísali
zlatými písmenami do jeho dejín a
ktorých stopy v kostole vidno do
dnešných dní. Bez nich by tento náš
nádherný kostol - pýcha nášho mes-
ta aj celého Zemplína nestál. Za
prejavený záujem vopred Pán Boh
zaplať.

Sv. Peter: Máš čistú dušu?
Auto: Áno, všetky štyri...

autor: Miloš Víglašský


