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Pozvánka

V duchu súčasnej línie Cirkvi
zapojiť do
pastoračnej činnosti čo najviac laikov, ktorú
podporuje aj Konferencia biskupov Slovenska, aj
v marci pokračovala séria nedeľných popoludní
farníkov pri Kostole Sv. rodiny venovaných
vybraným témam, ktoré pripravujú členovia
združenia Salus communis (Spoločné dobro). 11.
marca to bola prednáška o Svätej zemi spojená
s prezentáciou, ktorú viedol Mons. ThLic. Marián
Gavenda. Samotná téma zvlášť aktuálna
v pôstnom čase, ale iste aj osobnosť
prednášateľa pritiahli do pastoračnej časti nášho
kostola pomerne veľkú skupinu účastníkov, ktorí
sa prostredníctvom slova i obrazu preniesli na
miesta, kde sa odohrali veľké biblické udalosti
súvisiace s našimi kresťanskými dejinami. Vďaka
výbornej znalosti pomerov v krajinách Starého
východu, dnes nazývaného Blízkym východom,
ožili pred očami poslucháčov pamiatky svedčiace
o živote Ježiša Krista a Svätej rodiny. Odborný
komentár Mons. Gavendu k jednotlivým záberom
zo Svätej zeme priblížil prítomným nielen
geografický a sociálny charakter kraja v
Kristových časoch, ale najmä jeho súčasnú tvár
na pozadí evanjeliových dokumentov. Osobitne si
všímal charakter zachovaných pamiatok, ktoré
odrážajú
mnohokultúrne
spektrum
dotyku
židovského, moslimského a kresťanského sveta.

pokračovanie na 2. strane

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 15.4.2007 o 15,00 hod
v Pastoračom centre kostola Svätej rodiny
v Petržalke
Jeho súčasťou bude prednáška publicistu
Jána Puchovského pod názvom

„Cirkev v Latinskej Amerike“
spojená s premietaním filmového zostrihu
a diapozitívov. Prednášateľ, ktorý je predsedom
a jedným zo zakladateľov združenia Spoločné
dobro, pôsobil v tomto teritóriu štyri roky ako
spravodajca Česko – slovenskej televízie
a nedávno sa vrátil z pobytu v Peru, kde
zhromažďoval
podkladové
materiály
pre
napísanie monografie na uvedenú tému. Osobne
sa počas neho presvedčil, že cirkevný život na
tomto
kontinente
sa
prirodzene
spája
s intenzívnymi sociálnymi aktivitami.
OZ Spoločné dobro (Salus communis)

Podporíte nás?
Opätovne pripomíname, že 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:
NCRpo5856/2006. Pri tejto príležitosti pripomíname
členom a sympatizantom nášho združenia, že ešte
stále môžu ako fyzické osoby – až do konca apríla prispieť 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. Podporte
nás – podporíte aktívnejší život našej farnosti.
Na tento účel je k Spravodaju pripojené vyhlásenie,
ktoré vyplňte a spolu s potvrdením od zamestnávateľa zašlite na Daňový úrad Bratislava 5,
Ševčenkova 32, 852 05 Bratislava do 30.4.2007.
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Rozprávanie sa končilo symbolicky na miestach
posledných chvíľ života Ježiša na tejto zemi. Najskôr
sme sa preniesli do Getsemanskej záhrady, kde dnes
stojí Bazilika národov, inak známa aj ako Bazilika
agónie. Naša pomyselná prehliadka pokračovala
ďalej po úzkych uličkách Jeruzalema.

Jadrom prezentácie bola na jednej strane aktualizácia
biblických udalostí prebiehajúcich v Galilei, Júdei a
Samárii, na druhej strane to bola snaha predstaviť
život Svätej rodiny v prirodzenom prostredí s dôrazom
na každodennosť naplnenú prácou, modlitbou a
starostlivosťou o živobytie. Každého oslovila iná
udalosť, iné prostredie. Či už to bola Bazilika
zvestovania v Nazarete alebo Genezaretské jazero s
osadou Kafarnaum, Mensa Christi - skala, na ktorej
Ježiš ustanovil Petrov primát, nádherný pohľad z
vrcholu hory Tábor, kde sa Ježiš premenil pred svojimi
vernými učeníkmi a kde dnes stojí moderná bazilika.
Mohli sme sa oboznámiť s udalosťou v Káne
Galilejskej, postupne sme sa dostali aj do Betlehema,
do baziliky Narodenia a nevdojak sme prežívali
opisované pocity pútnikov, ktorí na tomto mieste s
úctou skláňajú hlavy a v hlbokej pokore tíšia svoje
uponáhľané myšlienky.

Dnešná cesta Via dolorosa je historicky iná ako
tá, po ktorej viedli Ježišove kroky. Ale ani to neuberá
na hlbokých vnútorných pocitoch, ktoré sa zmocnia
každého pútnika prichádzajúceho na tieto miesta.
Cesta plná bolesti a utrpenia sa končí
v najimpozantnejšom chráme Jeruzalema v Chráme
Božieho hrobu. Počas každého dňa týmito miestami
prúdia zástupy pútnikov, ktorí sem prinášajú svoje
žiale, radosti, strasti, kríže. A každý to robí s hlbokou
vierou, že Ježiš svojou obetou pomôže i jemu.
Okrem bežných zemepisných faktov, že
Palestína je prevažne hornatá, že sú tu iba dve ročné
obdobia – zimné, čas dažďov (začína sa v novembri)
a letné, prejavujúce sa suchom (začína sa v máji), že
tu popri moslimoch a Židoch žijú aj kresťania,
sprostredkoval prednášateľ svojím rozprávaním
jednak
reálne
vzdialenosti
biblických
miest
spomínaných v Evanjeliách, jednak nabádal
k duchovnému vnímaniu týchto faktov očami viery.
Informácie o krajine, ktorú na západe
obmýva Stredozemné more a cez ktorú preteká rieka
Jordán, boli prepletené osobnými zážitkami z ciest po
Svätej zemi, kadiaľ M. Gavenda sprevádza turistov
zo Slovenska. Jeho sugestívny výklad podnietil
prítomných k živej diskusii. Tí účastníci, ktorí už boli
Fotografie
z tejto akcie,
ako aj ďalších,
si
voPoznámka:
Svätej zemi,
ochotne
sa podelili
so svojimi
môžete pozrieť
vo farbe
na internetovej
stránke
postrehmi
a pripojili
aj osobné
svedectvo
a z reakcií
http://www.svatarodina.szm.sk/farnost/obcianske
tých,
čo sa do Svätej zeme zatiaľ nedostali, bolo
zdruzenie
vidieť,
že ich táto prezentácia povzbudila a že
prispeje k rozhodnutiu uskutočniť túto cestu
a pobudnúť na miestach, kde sa odohrávalo dielo
našej spásy. V mene členov združenia Salus
communis úprimne ďakujeme Mons. Mariánovi
Gavendovi za ochotu sprevádzať účastníkov
podujatia po cestách Svätej zeme.
Jana Pekarovičová, Marta Trnková

Dovoľujeme si dať do pozornosti členom
občianskeho združenia, že členské za rok 2007
si môžu vyrovnať počas ktorejkoľvek
organizovanej akcie.

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

Vpravo pri vstupe do kostola pod pokladničkou
na Katolícke noviny je schránka nášho združenia
určená aj na Vaše postrehy a pripomienky
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