Spravodaj

občianskeho združenia
SPOLOČNÉ DOBRO – SALUS COMMUNIS

Slovo
na úvod
Drahé sestry, drahí bratia,
dostáva sa
vám do rúk prvé číslo nášho
spravodaja združenia Spoločné dobro (Salus
communis), ktoré rozvíja svoju činnosť v rámci
našej farnosti pri Kostole Svätej rodiny. Tá sa
pomaly – aj keď s viacerými ťažkosťami, ale
predsa len - rozbieha. Naši členovia by v tom radi
videli istú symboliku nového začiatku života
najväčšej cirkevnej obce na Slovensku, ktorú
v roku 2003 zásadne ovplyvnila posledná
návšteva dnes už zosnulého veľkého pápeža
a priateľa Slovákov Jana Pavla II. Práve jeho
encykliku venovanú sociálnej náuke cirkvi
Centesimus annus by chceli svojou činnosťou
rozmieňať na drobné.
K tomu zástupcov nášho spoločenstva
povzbudil pri osobnom stretnutí aj pápežský
nuncius Henryk Józef Nowacki. Osobitne nám
pritom kládol na srdce, aby sme zúročili
charizmu, ktorú dala nášmu kostolu návšteva
tohto
velikána,
patriaceho
bezo
sporu
k najvýznamnejším osobnostiam sveta v minulom
storočí. Myslíme si, že ľudský a intelektuálny
potenciál srdca Petržalky, kde ako farníci žijeme
– ešte ani zďaleka v tomto smere nevyužívame.
Poslaním tohto nášho „občasníka“, ktorý
bude vychádzať podľa toho, či si to okolnosti
v dobrom zmysle slova vynútia, je informovať vás
o pripravovaných podujatiach, prezentovať čo sa
podarilo, prípadne s čím nie sme ešte stále
spokojní, ako aj dávať priestor vám na vyjadrenie
názorov na život našej farnosti a najmä na to, čo
by sme spoločnými silami mohli zlepšiť, ako si
vzájomne vychádzať v ústrety a pomáhať jeden
druhému. V tomto duchu prosíme aj o vaše
modlitby.
Ján Puchovský,
predseda zduženia
Spoločné dobro
(Salus communis)

1.číslo, 1. ročník
11. február 07

Návrh plánu činnosti
združenia Spoločné dobro (SD)
na prvý polrok 2007
Deň

Aktivita

17.1.
(streda)
31.1.
(streda)
7.2. (streda)

Predstavenstvo SD
(Plán činnosti 2007)
Predstavenstvo SD
(príprava akcie - Lurdy)
Predstavenstvo SD
(príprava VZ SD)
Lurdská Panna Mária
(spomienka
s posedením)

11.2.
(nedeľa)
o 15 hod.
18.2.
(nedeľa)
28.2.
(streda)
11.3.
(nedeľa)

4.4. (streda)
15.4.
(nedeľa)

2.5. (streda)

13.5.
(nedeľa)

13.6.
(streda)
24.6.
(nedeľa)

zodpovedný
(-á)
Puchovský
Čulen
Puchovský
Čulen

Valné zhromaždenie
SD
Predstavenstvo
SD(príprava akcie Palestína)
Palestína v časoch
Kristových a dnes
(prednáška Mons.
Gavendu s videoprojekciou o Svätej
zemi)
Predstavenstvo SD
(príprava akcie )
Cirkev v Latinskej
Amerike (prednáška
J.Puchovského po
návrate z cesty do
Peru spojená
s premietaním
diapozitívov)
Predstavenstvo
SD(príprava akcie )

Puchovský

Fatimské posolstvo
(prednáška spojená s
premietaním
diapozitívov a filmu
v.d.p Karáča, ako aj s
oslavou Dňa matiek)
Predstavenstvo SD
(príprava akcie)

Pekarovičová

Radostná staroba
alebo vzťah medzi
generáciami
a náboženstvo
(psychoporadňa)

Kocunová

Pekarovičová

Pekarovičová

Puchovský
Puchovský

Pekarovičová

Kocunová
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rámci Týždňa Cirkvi pre mladých sa 15.
novembra 2006 uskutočnilo ekumenické
stretnutie farníkov so zahraničnými študentmi,
ktorí v tomto čase študujú alebo pôsobia na
Slovensku. Cieľom podujatia bolo predstaviť náboženský
život v krajine, odkiaľ pochádzajú a poukázať na historické
súvislosti i súšasné smerovanie cirkví u našich európskych
susedov (Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Nemecko), ale aj
priblížiť situáciu v krajinách Ázie (India, Indonézia, Južná
Kórea a Čína).

V

Interkultúrnu prezentáciu umocnilo vystúpenie študentov teológie Johnyho z Indie a Wilhelma z Indonézie,
ktorí osobným svedectvom poodhalili vlastnú cestu k duchovnému rastu a viere. Účastníci podujatia mali
možnosť porozprávať sa so zahraničnými hosťami pri malom občerstvení.
Stretnutie moderovala Jana Pekarovičová, lektorka slovenčiny ako cudzieho jazyka, mládežnícku sv. omšu
celebroval vdp. Alexander Knorr, kaplán farnosti.

Aj takýto bol uplynulý rok
Občianske združenie (OZ) Spoločné dobro (Salus
communis) rozvíjalo svoju činnosť v uplynulom roku
2006 v skromných podmienkach, čomu do istej miery
odpovedali aj dosiahnuté výsledky. Neboli ukážkové, ale
– ako to potvrdí aj nasledujúce bilancovanie – nedali sa
ani prehliadnuť. A hneď v úvode k tomu treba dodať, že
časť toho sa podarilo aj vďaka finančným prostriedkom
v sume pätnásť tisíc korún, ktoré mu odsúhlasila Sociálna
a bytová komisia.
Uvedená suma bola pomocou pre rozbeh činnosti, ktorej
cieľom bolo okrem iného napomáhať spoluobčanom
v našej farnosti k ich ľudskému zbližovaniu,
duchovnému a vzdelávaciemu rastu, pre niektorých
možno aj zbavovať sa pocitu izolovanosti a opustenosti .
Na plné rozbehnutie činnosti nám, žiaľ, zatiaľ chýbajú
vlastné priestory a skutočnosť, že pastoračné centrum
v kostole je určené a využívané najmä na farské
pôsobenie. Navyše po rozhodnutí dekana farnosti sa
v druhej polovici roka stalo aj jeho pracovňou, čo
priestorové problémy pre činnosť našej dobrovoľníckej
organizácie ešte viac skomplikovalo. Z toho dôvodu sa
niektoré naše plánované aktivity nedali uskutočniť
v plnom rozsahu.
Napriek týmto sťaženým podmienkam sa nám však
podarilo zrealizovať celý rad aktivít, napríklad oslavu
Dňa matiek a besedu s mladým misionárom – diakonom
z ostrova Flores o postavení ženy – matky v rozvojovom
svete. K úspešnému priebehu júnovej návštevy rakúskych
farníkov z Gänsendorfu sme aspoň čiastočne prispeli
zabezpečením tlmočenia a propagačného materiálu
o našej farnosti Svätej Rodiny v Petržalke. Zo
vzdelávacích akcií možno vyzdvihnúť najmä podujatie
v rámci týždňa mladých pod názvom Viera očami
zahraničných študentov, kde našim farníkom priblížili
cirkevné pomery vo svojich krajinách mladí ľudia z Indie,
Indonézie, Číny, Kórey, Slovinska, Poľska, Nemecka,
a Maďarska.
Stretnutie
malo
ekumenický
až

medzináboženský charakter. Okrem katolíkov boli na
ňom aj zástupcovia protestantských cirkví a budhizmu.
Z podujatí so sociálnym kontextom treba spomenúť akciu
pod názvom Vianoce pre seniorov, určené predovšetkým
pre osamelých farníkov. Spoločenské posedenie bolo
spojené so slávnostným obedom a odovzdaním malých
darčekov . Na stretnutie prišli aj seniori, ktorí nie sú
osamelí, ale chceli sa so svojimi priateľmi podeliť
o vianočné posolstvo lásky. Program oživilo hudobné
pásmo mladších žiakov.
Osobitnú zmienku si zaslúži rozbeh jazykového
vzdelávania s osobitným zameraním na seniorov, na čo sa
použila rozhodujúca časť prostriedkov finančnej pomoci
MÚ. Ako organizátori sme sa totiž museli vysporiadať
s veľkým záujmom o štúdium anglického jazyka pre
začiatočníkov. Namiesto plánovanej jednej triedy sme
museli otvoriť tri a prizvať ďalšiu pedagogičku, čo bolo
treba finančne pokryť. Ďalšia z učiteliek vykonáva
výučbu bez nároku na odmenu. Celkovo sa na kurzoch
angličtiny zúčastňuje 67 záujemcov, medzi ktorým
jednoznačne dominujú ženy. Problémom je, že sa táto
aktivita nedá realizovať v pastoračnom centre, čo zvyšuje
náklady spojené s prenajímaním priestorov, na ktoré nám
z týchto prostriedkov nezvýšilo. Kurzy bolo tiež potrebné
vybaviť audiotechnikou, učebnicami a školskými
pomôckami.
Z uvedeného výpočtu je vidieť, že spomenutá dotácia na
to všetko nemohla stačiť. Preto nám je ľúto, že sa
nerealizoval prísľub ďalšej pomoci nášmu združeniu,
ktorý sa zo strany zastupujúcej starostky Miestneho úradu
v Petržalke črtal v závere minulého roka. V sociálnej
činnosti chceme pokračovať aj tohto roku a pravidelne
organizovať i cyklus prednášok vzdelávacieho
a náboženského charakteru.
(Prevzaté zo Správy o činnosti združenia Spoločné dobro
(Salus communis) v roku 2007)
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