Spravodaj

SPOLOČNÉ DOBRO – SALUS COMMUNIS

Je tu čas oddychu...
Čo nevidieť sa v školách poslednýkrát
rozozvučia zvonce, deti s radosťou a niekedy
i s malou dušičkou opúšťajú brány škôl
a prinášajú domov ohodnotenie ich celoročného
snaženia. Pre deti teda nastáva čas vytúženého
odpočinku, čas hier, zábav, poznávania
neznámych
krajín,
nadväzovanie
nových
kamarátstiev, návštevy starých rodičov a v neposlednom rade dovolenky s rodičmi.
Rodičom toto obdobie prináša okrem
starostí, čo s deťmi (nie je školská družina,
detské jasle a materské škôlky čerpajú
dovolenky), aj rad stresujúcich situácií na
pracovisku, ako zvládnuť nával práce pred
dovolenkou, ako zabezpečiť plnenie úloh počas
neprítomnosti. Zaiste každý z nás sa s takýmito
problémami určite stretol.
Zodpovedný rodič, ktorý si je vedomý toho, že
jeho dieťa nevychováva iba televízia, počítač, či
nedajbože ulica, hľadá spôsob ako preň
zabezpečiť nielen telesnú, ale i duchovnú
opateru. Našťastie mnohí starí rodičia celí šťastní
čakajú na toto obdobie dovoleniek a prázdnin,
lebo je to čas, kedy sa plnými dúškami môžu
tešiť zo spoločnosti detí a vnúčat. Veď kto si
neuchováva v pamäti nádherné chvíle, keď nás
stará mama večer pred spaním poláskala,
poobjímala a porozprávala tie najkrajšie
rozprávky, najkrajšie príbehy. Častokrát nás starí
rodičia učili prvé modlitbičky, počúvali sme so
zatajeným dychom príbehy z Biblie i zo života
Svätej rodiny. Tieto prvé poznatky v mnohých
vytvorili pevné základy viery aj v dospelosti.
Počas týchto dní oddychu sa teda venujeme
nielen oddychu, ale aj mnohým aktivitám, na
ktoré nám akosi v bežnom období nezostáva čas.
Samozrejme, je na každom, ako toto obdobie
využije. Či to bude iba čas „sladkého nič
nerobenia“, alebo urobíme niečo aj pre svoje
sebavzdelávanie a duchovné obohatenie, či si
zaradíme do programu aj návštevu najbližších
a stretnutia so starými priateľmi, alebo len tak
prechádzku do prírody. Ani pri týchto potulkách
po lúkách a lesoch, či počas pobytu pri vode však
nezabúdajme, že to všetko okolo nás je dar boží,
ktorý si treba vážiť a ctiť.

5 číslo, 1. ročník
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Pozvánka
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 24.6.2007
o 15,00 hod
v Pastoračom centre Kostola Svätej rodiny v Petržalke.
Pri tejto príležitosti organizátori podujatia
pripravili hudobno – slovné pásmo na večne
aktuálnu tému:

Radostná staroba alebo vzťah medzi
generáciami a náboženstvo

Na podujatí sa zúčastnia aj zahraniční študenti,
ktorí sú v súčasnosti na študijnom pobyte na
Slovensku a ktorí nám priblížia medzigeneračné
vzťahy v ich rodných krajinách.
Hlavnou
organizátorkou
podujatia
je
členka
Predstavenstva Spoločného dobra Zdenka
Kocunová v spolupráci s riaditeľkou SAS (Studia
Academica Slovaca) Janou Pekarovičovou. Na
stretnutie pozývame farníčky a farníkov
všetkých vekových kategórií v nádeji, že sa
premení na srdečný a vzájomne sa obohacujúci
dialóg mládeže a seniorov našej farnosti.
OZ Spoločné dobro (Salus communis)

V tomto duchu - v mene svojom i v mene členov
nášho združenia Spoločné dobro - želám vám všetkým,
nech budete počas prázdnin kdekoľvek, aby ste
nadchádzajúce obdobie oddychu a voľna prežili
v dobrom zdraví, v pokoji, s čistou mysľou a s pocitom,
že ste načerpali dostatok síl do plnenia ďalších
povinností a zodpovedných úloh.
Marta Trnková, Spoločné dobro
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Fatimske posolstvo umocnilo
Den matiek
Nedeľné popoludnia organizované raz mesačne členmi
združenia Spoločné dobro v pastoračnom centre Kostola
Svätej rodiny v Petržalke majú už istý ohlas i svojich
stálych návštevníkov. Májové stretnutie patrilo spomienke
na 90. výročie udalostí vo Fatime, ktorá je jedným z
najznámejších pútnických miest. Práve v tomto malom
portugalskom mestečku sa 13. mája 1917 po prvýkrát
zjavila Panna Mária trom malým deťom Lucii, Hyacinte a
Františkovi, ktoré v Cova da Iria pásli dobytok. Ako je
známe, zjavenia pokračovali až do októbra, vždy
trinásteho v mesiaci, v tú istú hodinu. Podľa svedectiev
detí stála Panna Mária nad dubom zaliata slnečnou
žiarou. Predpovedala koniec vojny a pomoc všetkým,
ktorí sa k nej obrátia v modlitbách.

číslo 5, ročník 1
Keďže celé posolstvo fatimskej Panny Márie treba
chápať vo svetle materinskej lásky, bolo úplne
prirodzené, že druhou časťou spoločného májového
stretnutia bola aj slávnosť Dňa matiek, veď druhá májová
nedeľa patrí práve matkám. Účastníci sa dozvedeli o
histórii sviatku i o jeho slávení v iných krajinách. Tento
deň mal rozličné podoby v minulosti, ale máva aj svoj
národný charakter. Roku 1914 vyhlásil prezident
Woodrow Wilson Deň matiek za oficiálny sviatok ako
verejný výraz lásky, úcty a vďaky k matkám. V bývalom
Československu sa začal sláviť v roku 1923 zásluhou
Alice
Masarykovej.
Potom
ho
však
nahradil
Medzinárodný deň žien, Deň matiek bolo obnovený až po
roku 1989. Hosťami podujatia boli zahraniční študenti a
stážisti, ktorí sú v súčasnosti na študijnom pobyte
na Univerzite Komenského v Bratislave. Marilena
Tiprigan, Anicuca a Ramona Petrovici z Rumunska
a Svetlana Rogova z Ruska predstavili situáciu žien –
matiek a súčasné tendencie pri nazeraní na rodinu a
manželstvo vo svojich krajinách. Z reakcií prítomných
bolo vidieť, že ich rozprávanie o tradíciách rodinného
života v zahraničí zaujalo, a preto mienime zahraničných
účastníkov podľa možnosti na podobné podujatia pozvať
aj v budúcnosti.
Jana Pekarovičová

Ako ďalej s angličtinou ?

Fatimu navštevuje denne množstvo pútnikov
z celého sveta. Jednou z nich bola aj naša farníčka
Ing. Eva Urminská, ktorá prítomným sprostredkovala
fatimské posolstvo i osobný zážitok zo svojej púte.
Sugestívne rozprávanie o Cova da Iria, kde sa na
veľkom priestranstve zhromažďujú pútnici, bolo
dokumentované obrázkami. Na mieste zjavenia stojí
malá kaplnka. Súčasťou areálu je neoklasicistická
bazilika s centrálnou vežou vysokou 65 metrov.
V bazilike sú hrobky Františka a Hyacinty, ktorým sa
zjavovala Panna Mária. Obaja zomreli čoskoro po
zjaveniach, František v roku 1919 a Hyacinta v roku
1920, Lucia dos Santos žila až do roku 2005.
Katolícka cirkev uznala pravosť zjavení vo Fatime
v roku 1930 za pontifikátu pápeža Pia XII.
Základným posolstvom je konať pokánie a na
odprosenie využiť pomoc a ochranu Ružencovej
Panny Márie.

Prázdniny čakajú nielen žiakov a študentov, ale aj našich
seniorov, ktorí v rámci aktivít Spoločného dobra zasadli na
jeseň minulého roka po dlhom čase opäť do školských lavíc,
aby sa s chuťou pustili do štúdia anglického jazyka. Pre veľký
záujem muselo naše združenie namiesto pôvodne plánovanej
jednej otvoriť až tri triedy, v ktorých ich krok po krôčiku od
prvej lekcie pre začiatočníkov viedli profesorky Beata
Havlínová a Eva Májska. Hoci prvotné nadšenie niektorých
jednotlivcov postupne opustilo, väčšina vydržala v
pravidelnom rytme naberať vedomosti a rada by v štúdiu
angličtiny pokračovala aj v budúcom školskom roku.
Profesorka Havlínová si svojich študentov – seniorov nevie
vynachváliť. Podľa nej štúdium berú veľmi seriózne,
niektorým vraj akoby vdýchlo nový zmysel života. Výučbu
angličtiny chápu ako zmysluplnú činnosť, vďaka ktorej si
potvrdzujú, že ani pre seniora nikdy nie je neskoro začať
s naberaním nových vedomostí.
Tým, ktorí sa pýtajú, ako to bude s angličtinou v budúcom
školskom roku v tejto chvíli, žiaľ, nemôžeme poskytnúť
celkom presnú informáciu. Jednoznačne možno iba povedať,
že záujem pokračovať v tejto originálnej sociálnej aktivite má
Spoločné dobro aj od septembra t. r. V akom rozsahu a kde
konkrétne bude pokračovať výučba anglického jazyka, bude
záležať i od toho, či sa nám aj tohto roku podarí získať
prostriedky z Miestneho úradu v Petržalke. Sociálna a bytová
komisia MÚ, kde väčšinu tvoria zástupcovia strán
s kresťanským prívlastkom v názve, zatiaľ pre to pochopenie
napodiv nemala, uvidíme, či väčšie porozumenie v tomto
smere nájdeme u starostu. O tom všetkom budeme
záujemcov včas informovať v septembri t.r.
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