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občianskeho združenia

SPOLOČNÉ DOBRO – SALUS COMMUNIS

Len tak ďalej

Pozvánka
Drahé sestry a drahí bratia,
Občianske združenie (OZ) Spoločné
dobro (Salus communis) pri farnosti Svätej
rodiny Vás pozýva na spoločenské posedenie
pri šálke čaju, ktoré sa uskutoční

v nedeľu 11.3.2007 o 15,00 hod
v Pastoračom centre kostola Svätej rodiny
v Petržalke.
Jeho súčasťou bude prezentácia
Tak nejako by sa stručne dalo vyjadriť hlavné
posolstvo bilancovania činnosti nášho združenia
Spoločné dobro, ktoré sa zišlo na svojom Valnom
zhromaždení v Pastoračnom centre kostola Sv.
Rodiny 18. februára t. r. Väčšina diskutérov tým
akoby chcela naznačiť, že nastúpená cesta, na ktorú
sme vykročili pred čosi viac ako rokom je v zásade
dobrá. V tomto smere sa treba uberať aj v budúcnosti
napriek tomu, že nie všetko sa vždy vydarilo, ako
sme plánovali a že z času na čas sa bolo treba
vyrovnať aj s neočakávanými ťažkosťami.
Sme vďační všetkým tým, ktorí našu doterajšiu
dobrovoľnícku činnosť podporili či už slovami,
skutkami alebo modlitbou. Jej stručný prehľad sme
urobili v prvom čísle Spravodaja, a preto by asi bolo
zbytočné podrobnejšie sa k tomu vracať. Skôr to
chce uprieť zrak do budúcnosti. Aj o tom sa v ňom
hovorilo, no napriek tomu to chce pár slov navyše.
Z nášho plánu činnosti, ktorý sme v ňom zverejnili
možno cítiť, že pripravované podujatia majú
predovšetkým vzdelávaco – náboženský charakter.
Ich cieľom je však aj čosi viac – dávať nás
dohromady ako farníkov, zbližovať nás, aby sme sa
v kostole nestretávali iba ako nejaká anonymná
masa. A to je výsostne sociálne poslanie, ktoré by
malo mať naše združenie takpovediac v náplni svojej
činnosti
Že je ho možné takto napĺňať, o tom nás
presvedčilo aj naše prvé tohtoročné podujatie
k Lurdskej Panne Márii. Bolo to iba skromné
posedenie pri čaji, ale požehnané svojím obsahom.
Kto tam bol, môže to potvrdiť – cítili sme sa tam ako
jedna rodina, ktorá prežíva spoločné dobro. K tomu
nás zaväzuje i náš názov. Len tak ďalej.
Ján Puchovský

Svätá zem včera a dnes
Mons.Th.Lic. Marián Gavenda
Na stretnutie pozývame farníkov všetkých
vekových kategórií, osobitne seniorov
a tých, ktorí sa chcú vnútorne naladiť na
najväčší cirkevný sviatok kresťanov
Veľkú noc.
Záujmom organizátorov podujatia je tiež
priniesť osobné svedectvá návštevníkov
historických miest kde žil Ježiš Kristus.

Podporíte nás?
Združenie Spoločné dobro (Salus communis) pri
farnosti Svätej Rodiny v Petržalke v závere
minulého roka splnilo podmienky pre zápis do
Notárskeho centrálneho registra (NCR) určených
právnických osôb na prijímanie 2% podielu
zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických
osôb za zdaňovacie obdobie roku 2006. V NCR je
zaregistrované od 13.12.2006 pod spisovou
značkou: NCR po5856/2006 (IČO: 30801974). Na
tento účel je k Spravodaju pripojené vyhlásenie,
ktoré vyplňte a spolu s potvrdením od zamestnávateľa zašlite na Daňový úrad Bratislava 5,
Ševčenkova 32, 851 01 Bratislava do 31.3.2007.
Pri
tejto
príležitosti
prosíme
členov
a sympatizantov nášho združenia, aby prispeli na
jeho činnosť v roku 2007 aj touto formou. Boli by
sme Vám vďační, keby ste v tomto duchu
povzbudili aj svojich priateľov a známych.
Podporíte nás?
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Vydarené podujatie k Lurdskej Panne Márii
Záujmom organizátorov podujatia bolo tiež
priniesť osobné svedectvá účastníkov pútí do
Lúrd a priblížiť ich dojmy a pocity. To v hojnej
miere naplnili úprimné výpovede pani Búranovej
a jej švagra, ktorí svojou bezprostrednosťou strhli
k svedectvám o návštevách iných pútnických
miest aj ďalších. Stretnutie oživila i účasť 88
ročnej
Američanky
slovenského
pôvodu
Anastasie Stank, ktorá od svojich 18 rokov žije
v štáte New York. S ostatnými sa podelila
o svoje poznatky zo života kresťansko –
katolíckej cirkvi v USA. Až poetický nádych malo
tiež vystúpenie častej návštevníčky Dechtíc
a spontánna modlitba všetkých účastníkov za
pokoj a činorodý život našej farnosti.
(JP)
Spontánna radosť a atmosféra úcty
k Mariánskej
tradícii
na
Slovensku
i bezprostrednej ľudskej pohody ovládla prvé
stretnutie členov a sympatizantov združenia
Spoločné dobro v tomto roku. Stalo sa tak
v Pastoračom centre kostola Svätej rodiny
v Petržalke, kde sa z ich iniciatívy uskutočnila
v druhú februárovú nedeľu spomienková slávnosť
pri príležitosti 149. výročia
prvého zjavenia
Lurdskej Panny Márie svätej Bernadete.
Podujatie sa začalo za zvuku zvonov
a modlitby Anjel Pána. Po tomto pôsobivom
úvode nasledovalo v réžii P. Panáčka pásmo
vystúpení
členov
združenia
spojené
s premietaním fotografií, v ktorom sme si
pripomenuli nielen úžasný deň v živote malej
lurdskej pastierky, ale aj krásnu mariánsku
tradíciu spojenú s týmto významným pútnickým
miestom u nás i vo svete.

Poznámka: Fotografie z tejto akcie, ako aj ďalších, si
môžete pozrieť vo farbe na internetovej stránke
http://www.svatarodina.szm.sk/farnost/obcianske
zdruzenie

Modlitba sv. Františka, ktorú sa modlili účastníci podujatia
k Lurdskej Panne Márii za pokoj a činorodý život v našej farnosti
Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja,
aby som vnášal lásku tam, kde panuje nenávisť,
odpustenie, kde sa množia urážky,
jednotu, kde vládne nesvornosť.
Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia,
vieru tým, čo pochybujú,
nádej tým, čo si zúfajú,
svetlo tým, čo tápu v tmách,
radosť tým čo smútia.

Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných,
než aby mňa potešovali,
skôr chápať iných, než aby mňa chápali,
skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
Pretože len keď dávame, nadobúdavame,
len keď zabúdame na seba, nachádzame seba
samých, len keď odpúšťame, dostáva sa nám
odpustenia,
len keď odumierame sebe, povstávame k večnému
životu. Amen.
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