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Spravodaj 
občianskeho združenia 

SPOLOČNÉ DOBRO – SALUS COMMUNIS

4 číslo, 1. ročník
13. máj 2007  

Je to už dávno, čo si mi rozprávala 
rozprávky, fúkala odreté kolená a učila si ma 
poznávať svet. Teraz rozprávaš rozprávky svojim 
vnúčatám a ony ťa majú rovnako rady ako ja. Si 
najlepšia stará mama a mama na svete. 
Ďakujem... 

 
Aj takto, či nejako inak by mohli v tento deň 

ďakovať deti a vnúčatá svojej mame a starej 
mame, a to nielen u nás ale po celom svete. Veď 
mama je ten najbližší človek ktorého máme. 
Mama sa trápila s nami ešte skôr, ako sme sa 
narodili, ona s nami prežívala naše radosti, 
starosti, bôle, tešila  sa s nami z našich úspechov 
a podporovala nás, keď nám bolo ťažko. Učila 
nás prvým krôčikom, vďaka jej rozprávaniu sme 
poznávali svet, vodila nás na sväté omše a od 
útleho detstva v nás pestovala vieru v Boha.  

Nie každá mama však môže dať svojim 
deťom všetko čo potrebujú. Sú mnohé krajiny, 
kde mama bojuje o život svoj a svojich detí, aby 
im zabezpečila  holú existenciu. Myslím si, že 
jednou z najväčších bolestí je, keď matka vidí 
trpieť svoje dieťa a nevie mu pomôcť. Matka – 
vďaka Bohu – je zo svojej podstaty obdarená 
nekonečným darom obetovať sa pre svoje dieťa, 
či už je to malý človiečik alebo dospelý človek.  

Pokiaľ žije mama, stále máme právo cítiť sa 
dieťaťom, ktoré má ku komu ísť, kde zložiť svoje 
ubolené srdce so všetkými tými ťarchami 
každodenného života. Ona nás vždy pochopí, 
poláska a odpustí. Práve za to odpustenie máme 
byť vďační. Kto z nás môže úprimne povedať, že 
nikdy svoju mamu nezarmútil a nespôsobil jej 
mnohé ťažkosti a utrpenia. Kto? No nie vždy 
nájdeme v sebe toľko morálnej sily, aby sme 
povedali tej svojej mame PREPÁČ. A určite je 
začo povedať nie raz, možno aj stokrát, či 
dennodenne opakovať tie pokorné slovíčka: 
prepáč a ďakujem. Ďakujem za to, že som. 

Kresťanská mama má svoj veľký vzor v našej 
Nebeskej Matke. Jej  utrpenie a bôle boli aj za 
naše previnenia, krivdy a zlobu, ktorú sme voči 
jej synovi napáchali, ešte páchať budeme. Na to 
nás upozornila aj pred 90. rokmi vo Fatime, keď 
sa zjavila trom nevinným deťom. Prosme preto 
za všetky mamy na celom svete, aby ich pod 
svoju ochranu zobrala naša Nebeská Matka a 
pomáhala im svojim orodovaním u svojho syna.  

V tento krásny deň zaželajme všetkým mamám 
radosť z detí, vnúčat a pravnúčat, aby ani jedno 
materinské srdce nezostalo dnes smutné a opustené. 

Marta Trnková, Spoločné dobro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Súčasťou bude spomienka na 90. výročie zjavenia 
Panny Márie vo Fatime s osobnými dojmami 
návštevníkov tohto pútnického miesta a zároveň 
si – v súlade s krásnou tradíciou druhej májovej 
nedele - uctíme 

D EŇ  M A T I E K  
Na podujatí sa zúčastnia študentky a študenti 

zo zahraničia, ktorí sa pripravujú na svoje 
povolanie na slovenských vysokých školách a ktorí 
nám priblížia život ženy – matky v ich rodných 
krajinách.  Hlavnou organizátorkou podujatia je 
členka Predstavenstva Spoločného dobra 
a riaditeľka SAS (Studia Academica Slovaca) Doc. 
Phr. Jana Pekarovičová, PhD. Na stretnutie 
pozývame mamičky všetkých vekových kategórii, 
ako aj Vás ostatných, čo sa chcete pripojiť 
k oslave tohto nádherného sviatku. 

Ďakujem, mama

 

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

v nedeľu 
13.5.2007  

o 15,00 hod 
 

v Pastoračom centre 
Kostola Svätej rodiny 
v Petržalke.  
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Vynikajúcim sekundantom pri opise pomerov v 
tejto časti sveta mu bol jeho syn Ján (27 r), ktorý ako 
doktorand na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity 
využil pobyt v Peru na zbieranie podkladov pre svoju 
dizertačnú prácu o právnych dejinách Inkov. 
Účastníci podujatia si so zaujatím vypočuli jeho 
argumenty o tom aký veľký význam aj pre dnešnú 
Latinskú Ameriku má odkaz Inkskej ríše, ktorá bola 
jedným z prvých štátnych útvarov na svete, kde 
existoval na svoju dobu vyspelý sociálny systém, 
zaručujúci svojim obyvateľom primeranú rozlohu 
pôdy na obživu podľa počtu členov rodiny, 
starostlivosť o chorých, telesne postihnutých, siroty a 
starých ľudí.  

Pravidelne spoločenské posedenie pri šálke čaju, ktoré 
sa raz mesačne uskutočňuje v pastoračom centre 
Kostola Svätej rodiny v Petržalke, ponúklo svojím 
návštevníkom ďalšiu zaujímavú tému. Bola ňou 
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 v druhej 
polovici 80. rokov ako spravodajca Česko – slovenskej 
televízie a nedávno sa vrátil zo svojej poslednej 
návštevy tohto kontinentu - v Peru, kde zhromažďoval 
podkladové materiály pre napísanie monografie na 
uvedenú tému. Osobne sa počas nej presvedčil, že 
cirkevný život na tomto kontinente sa prirodzene spája 
s intenzívnymi sociálnymi aktivitami. 

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

Cirkev v Latinskej Amerike 

Na stretnutí odzneli tiež informácie o pripravovanej 
vrcholnej konferencii Rady latinsko – amerických 
biskupov (CELAM), ktorá sa má za osobnej účasti 
pápeža Benedikta XVI. uskutočniť v druhej polovici 
mája t.r.  v brazílskom meste Aparecida (štát Sao 
Paulo). Bude sa niesť v znamení Kristovho posolstva: 
Ja som, cesta, pravda a život. Značná časť jej 
programu sa bude venovať  duchu potrieb pastorácie v 
treťom tisícročí, kde ma významné miesto patriť 
laickým spoločenstvám, živým komunitným bunkám v 
obytných domoch, školách, nemocniciach a na iných 
miestach  v zmysle tradičnej zásady latinsko – 
americkej cirkvi „opción para los pobres“ (voľba pre 
chudobných). 

Pavol Panáček 

 


