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Inšpirujúce svedectvo viery
Od augusta tohto roku sa stal
správcom
Farnosti
Svätej
Rodiny v Petržalke vdp. Jozef
Dúc. Rozhovor s ním na
stránkach nášho Spravodaja
sme chceli urobiť už skôr.
Zároveň sme však pochopili jeho prosbu odložiť ho na istý
čas, aby sa mohol porozhliadnuť a opierať pritom už o
poznatky zo života na novom pôsobisku. Tá chvíľa je tu a
my vám ho ponúkame v skrátenej verzii. Celý si ho
budete môcť onedlho prečítať na webovej stránke farnosti
http://www.fara.sk/svatarodina.
V
budúcom
čísle
zverejníme aj rozhovor s novým p. kaplánom Martinom
Jarábkom.
Ako chlapec z Kramárov spoznal, že ho Boh povoláva
do svojej služby?
Vyrastal som kresťanskej rodine, kde sa považovalo za
normálne a bežné pravidelne chodiť do kostola
a pristupovať k sviatostiam, ako aj mať úctu ku
kňazskému povolaniu. Kňaz bol pre mňa ten, kto má ľudí
rád a slúži im. Spomienky z mladosti sa viažu najmä na
návštevu kostola sv. Cyrila a Metoda na Puškinovej ulici,
Lurdskej jaskynky na Hlbokej a neskôr, keď som už bol
väčší, som častejšie chodil ku kapucínom. Tam som
spoznal viacerých tajne vysvätených kňazov, ktorí horeli
nadšením pre službu Bohu. Chodili sme na výlety
a prežívali úprimný život viery v skupinách a v rodinách
kde sme sa stretali. Bol to úžasný a inšpirujúci príklad.
Na prvé pôsobisko v úlohe kňaza sa vraj najviac
pamätá. Kde to bolo?
V Senci. Už predtým sme však ako študenti teológie
pomáhali v rôznych farnostiach a tie pocity sú v mnohom
podobné – identita mladého kňaza sa formuje
predovšetkým cez službu veriacim. Neskôr som ako
kaplán pôsobil v Komárne, vo Vrakuni a v Zlatých
Moravciach. V úlohe správcu farnosti som sa ocitol po
prvý raz v roku 2001 v Nemčiňanoch.
A čo Petržalka s jej povesťou. Aký to bol pocit, keď
ste sa dozvedeli o svojom menovaní na farnosť práve
sem?
Som Bratislavčan a Petržalka nie je mi neznáma. Ako
dieťa som chodil s rodičmi na pravý breh Dunaja najmä
do lunaparku a občas do sadu Janka Kráľa, ale inak som
túto časť Bratislavy zasa až tak veľmi nepoznal. Čo sa
týka hodnotenia charakteru Petržalky, či už v takom alebo
onakom zmysle, som proti preháňaniu. Menovanie za
správcu farnosti Kostola Sv. Rodiny vnímam to ako novú
výzvu.
Aká je vaša vízia života farnosti?
Farnosť je pre mňa spoločenstvo spoločenstiev. Farníci
by mali mať možnosť zapájať sa do aktivít, ktoré najviac
odpovedajú ich veku a orientácii – od detí a mládeže cez
rodiny, ľudí stredného veku až po seniorov.
pokračovanie na str. 2

prednášku
v nedeľu 18.11.2007
o 15,00 hod
v Pastoračom centre Kostola Svätej rodiny
v Petržalke.

Národné sviatky a tradície
vo vybraných krajinách sveta
Hosťami podujatia budú zahraniční študenti
Studia Academica Slovaca (SAS), ktorí sa v
rámci prípravy na svoje povolanie učia
slovenský jazyk
Súčasťou akcie bude

STRETNUTIE RODÍN
s programom pre deti:
- kreslený film o sv. Mikulášovi
- tvorivá dielňa spojená s prípravou na
Vianoce
- ponuka Vydavateľstva Dona Bosca
s možnosťou kúpy kníh pod stromček

Vdp. Jozef Dúc
narodený 4.10.1969 v Bratislave
vysvätený za kňaza 14.6.1997
kaplánske pôsobenie
15.6.1997 Senec
1.8.1999 Komárno
1.7.2000 Bratislava - Vrakuňa
1.2.2001 Zlaté Moravce
správca farnosti
1.7.2001 Nemčiňany
školský dekan 1.9.2004 dekanát Zlaté Moravce
školský inšpektor 10.3.2005
farár 1.7.2007 Bratislava - Farnosť Sv. Rodiny
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Dokončenie zo str.1
Nedávno sme napríklad rozbehli detské sväté omše, ktoré sa
stretli so živou odozvou. Vzniká tu mladý tím organizátorov,
ktorý chceme pripraviť aj po metodickej stránke, aby akcie
s deťmi boli čo najzaujímavejšie. Budeme podporovať aj
hnutie kresťanskej mládeže, radi by sme to spojili s prípravou
budúcich birmovancov za pomoci animátorov z radov tých,
ktorí nedávno prijali túto sviatosť. Pekne sa rozbieha činnosť
Spoločenstva Kráľovnej rodiny a zboru mladých a pod. Už
nejaký čas tu pracuje Vaše Spoločné dobro, chrámový zbor
dospelých, miništranti a skauti. Ide teraz o to zosúladiť všetky
tieto aktivity v živom spoločenstve viery, kde sa bude dať.
Chceme, aby sa tu formovala generácia šťastných ľudí
opierajúca sa o vekmi preverené kresťanské hodnoty.
Ján Puchovský, Spoločné dobro

Pokračovanie v jesennom
cykle aktivít

číslo 6, ročník 1
Farnosť
Svätej
rodiny,
združenie
Spoločné
dobro
a Spoločenstvo Kráľovná rodiny na misijnú v nedeľu 21.10.2007
zorganizovali v Pastoračného centra kostola aj ďalšie podujatie:
prednášku misionára
Stanislava Krajňáka (SVD) o jeho
pôsobení v Rusku. Rozprávanie bolo otvorené, úprimné
a mimoriadne pútavé. Ukázalo, aké zložité je pôsobenie
katolíckych duchovných v krajine, kde bolo celé dlhé desaťročia
náboženstvo potláčané, a to napriek tomu, že sa orientuje len
na malú hŕstku veriacich, ktorí majú katolícke korene.
S prekážkami sa tam stretajú dokonca i zo strany pravoslávnej
cirkvi, ktorá tieto aktivity označuje za zasahovanie Vatikánu do
jej záležitosti. Bez ohľadu na tieto zložitosti však živý opis
zážitkov ilustrovaných diapozitívmi chvíľami vyvolával aj salvy
smiechu. Otec Stanislav akoby tým potvrdzoval – kde pôsobí
Boh, aj ťažkosti sa dajú zvládnuť s úsmevom.
Súčasťou podujatia bolo stretnutie rodín s programom pre deti,
ktoré sa z iniciatívy Spoločenstva Kráľovnej rodín konalo
paralelne. Našich najmenších zaujala najmä tvorivá dielňa, na
ktorej si mohli vlastnoručne vytvoriť svätý ruženec z rôznych
materiálov. Najkrajšie ukážky z tejto originálnej tvorby potom
našli miesto pod nohami sochy Panny Márie. Živý džavot detí
bol azda tou najkrajšou kulisou, akú toto podujatie mohlo mať.
Celá akcia potvrdila, že myšlienka spájať podujatia dvoch
spoločenstiev je skvelá a že je to požehnaním pre každé z nich.
(JP)

Slávnostné otvorenie jazykových kurzov

Po tradičnom útlme aktivít v období prázdnin a letných
dovoleniek rozbehlo
združenie Spoločné dobro (Salus
communis) koncom septembra opäť svoju činnosť
v Pastoračnom centre kostola. Prvým podujatím jesenného
cyklu bola prednáška spojená s premietaním diapozitívov
a filmového zostrihu na dlhodobo aktuálnu tému: Odkaz Jána
Pavla II. v sociálnej náuke cirkvi. Hlavným prednášateľom bol
brat Remigius z Poľska, ktorý v súčasnosti pôsobí v kláštore
františkánov v Bratislave. Stretnutie sa v závere premenilo na
úprimný a vzájomne sa obohacujúci dialóg o možnostiach
sociálnych aktivít v našej farnosti.
Okrem iného na ňom zaznel námet, aby sme zmapovali
situáciu v nej a zistili pre začiatok aspoň to, kto z našich
bratov a sestier potrebuje nejakú pomoc. V nadchádzajúcom
období v súvislosti s tým plánuje Spoločné dobro so
súhlasom vdp. farára na stene v prechodnej časti z kostola
smerom k spovedniciam dať vývesnú tabuľu, na ktorej sa
budú zverejňovať oznamy typu: Potrebujem pomoc
a Ponúkam pomoc. Môže ísť o rôzne drobné potreby ako
napríklad: potrebujem pomoc s nákupom, so sprievodom do
kostola a pod. Alebo naopak prichádzať s ponukou: môžem
varovať deti, môžem robiť spoločnosť chorým atď. V prípade
osobného želania sa oznamy budú zverejňovať tak, aby sa
zachovala anonymita ich autorov.

Združenie Spoločné dobro (Salus communis) pokračuje v rámci
svojich aktivít aj v novom školskom roku 2007 – 2008 s výučbou
anglického jazyka pre seniorov. Skupina p. učiteľky B. Havlínovej
zostala naďalej v priestoroch na Základnej umeleckej škole na
Topoľčianskej ul. Študenti angličtiny z triedy p. učiteľky E. Májskej sa
na rozdiel od toho presunuli do priestorov Klubu dôchodcov
Miestneho úradu v Petržalke na Strečnianskej ul. 18, ktoré na základe
rozhodnutia starostu MÚ Milana Ftáčnika dostali k dispozícii
bezplatne. So zreteľom na to, že časť absolventov chcela pokračovať
rýchlejším tempom, vznikli dve triedy – jedna pre pokročilejších
a druhá pre začiatočníkov. Pribudli aj úplne noví záujemcovia, ktorí
doteraz na angličtinu organizovanú Spoločným dobrom nechodili.
Začiatok nového školského roku mal tentoraz slávnostný charakter.
Stalo sa tak v rámci „Týždňa petržalskej samosprávy“ pod záštitou
starostu, ktorý prišiel osobne na jeho otvorenie.
(JP)

Čo pripravujeme?
Farnosť Svätej rodiny, združenie Spoločné dobro (Salus
communis) a Spoločenstvo Kráľovná rodiny v poslednom
mesiaci roka pripravujú ešte nasledujúce podujatia:
- V nedeľu 2. decembra 2007 o 15,00 hod Adventná
tvorivá dielňa pre deti a
Posedenie pre dospelých
s prednáškou: Ľudský život - najväčší zázrak, dieťa pred
narodením a jeho dôstojnosť. Prednáša ThLic. Ľubomíra
Cehuľová MPH.
- V nedeľu 23. decembra 2007 o 15,00 hod Vianočné
pásmo žiakov Základnej umeleckej školy na Topoľčianskej
ul. pod vedením Janky Segešovej
- V sobotu 29. decembra 2007 o 16,00 hod Hodovú
zábavu pre všetkých farníkov pred sviatkom Sv. rodiny
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