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Spravodaj 
SPOLOČNÉ DOBRO – SALUS COMMUNIS

7 číslo, 1. ročník
23. dec. 2007  
Beriem to ako výzvu  
 

P o z v á n k a
Drahé sestry a drahí bratia, 

Farnosť Svätej rodiny v Petržalke a jej
duchovní otcovia vdp. Jozef Dúc a vdp. Martin
Jarábek Vás pri príležitosti Sviatku Svätej rodiny
pozývajú  

v sobotu 29.12.2007 

na hodovú zábavu  
ktorá sa bude konať  v priestoroch jedálne na 
Základnej škole Tupolevova 20. 
Program pre deti a mládež sa začína o 16,00 hod., 
pre dospelých o 19,00 hod. 
Predpokladaný záver o 24,00 hod. 
O dobrú zábavu sa postaráme my, farníci. 
Nebude chýbať ani náladová hudba 
a tombola. 
Občerstvenie bude formou obdaruj druhého – 
švédske stoly. 
Cieľom podujatia je začať s novou tradíciou
vzájomného poznávania sa pri neformálnej
zábave, ku ktorej nepotrebujeme spoločenský
frak, ale vystačíme si s dobrou náladou
a chuťou do tanca, či na úprimný
a bezprostredný rozhovor. 
Pozn.  
každý môže priniesť na pohostenie, čo uzná za vhodné,
vrátane jedla i nápojov – podmienkou je, aby spĺňali
zásady hygieny a nezávadnosti. Organizátori ich
rozdelia na švédske stoly. V prípade, že dôverujete len
svojim produktom – prinesené občerstvenie si môžete
ponechať a konzumovať ho na stoloch, kde budete
sedieť.

 
V predchádzajúcom čísle 
nášho Spravodaja sme 
priniesli rozhovor so 
správcom našej farnosti 
vdp. J.Dúcom a avízovali 
sme, že vám predstavíme 
aj p. kaplána Martina 
Jarábka. Dnes tento sľub 
plníme. 

 
 

 
 
 
 

y to vo vás vnútri crnklo a vy ste pochopili, že sa 
ete kňazom? 
iatku som si to neuvedomoval, ale neskôr sa mi 
vilo v pamäti, že to bolo možno už v čase, keď som 
tvrták na základnej škole. Odpovedal som vtedy na 

ku učiteľky, čím budem a povedal som jej, že budem 
liečiť duše alebo ľudí. Ona mi na to, z pochopiteľných 
dov so zreteľom na tú dobu, v ktorej sme žili, 
dila – tak buď radšej tým lekárom. Konkrétnejší 
lz v tomto smere som pocítil v druhej triede 

názia, keď som zacítil niečo osobnejšie, istý zvrat 
jom konaní – začal som chodiť častejšie na svätú 

u, už som to bol skôr ja ako mama, kto inicioval, aby 
 šli do kostola. A cez prázdniny sa to pretavilo do 
ky: Panebože, čo chceš, aby som bol?  Myslel som 
pravdaže, len všeobecne. No keď sa ma 

sledujúcom období moji príbuzní zopárkrát opýtali, či 
 nerozmýšľal nad tým stať sa kňazom – pochopil som 
ko istý druh odpovede na to, čo som sa pýtal. 
ačoval som v modlitbách a radil som sa aj s jedným 
ým diakonom, ale rozhodnutý som nebol. Dokonca aj 
stupe do seminára som predstaveným povedal, že 
ádzam s prosbou v srdci nech zistia, či som 
avený na to, aby ma Boh povolal do svojej služby, či 
 jeho vôľa. Ako vidíte, bola. 
ovali ste zrejme na seminári v Bratislave? 
 štyri roky som študoval v Bratislave. Na konci 
ého ročníka mi však predstavení povedali, že ma 
ali na štúdium do Ríma, kde som bol najskôr 
minári Jána Pavla II.  a potom som pokračoval 
diu na Lateránskej univerzite. Tu som ukončil 
dné teologické štúdia a následne som za tri roky 
lvoval postgraduálne štúdium na Saleziánskej 

erzite odbor pastorácie mládeže. Rád by som svoje 
atky v tomto smere využil aj v našej farnosti. Viaceré 
sme už rozbehli, pravda, všetko nejde naraz. Som 

ý aj mimo – s mládežou pracujem na diecéznej 
lonárodnej úrovni. Participoval som na príprave osnov 
katolícke gymnáziá a spolupracujem na príprave 
pisu pre deti Rebrík, som redaktorom časopisu 
lícky učiteľ.  
vám zo študentského obdobia najviac utkvelo 
mäti? 
bne spomínam najmä na veľmi výraznú osobnosť 
 Pavla II., ktorého som mal možnosť počas 
jného roka 2000 vidieť viackrát naživo, dokonca 
i zblízka.  pokračovanie na str. 2 

Martin Jarábek 
narodený: 3.7.1978 v Bratislave,  
diakon-štúdiá : 
2001 Rím; 
vysvätený (ord.) 6.7.2002; 
výpomoc:  
2002 Bratislava-Rača,  
25.6.2003 Bratislava-N.Mesto;  
kaplánske pôsobenie:  
1.7.2004 tamtiež,  
1.7.2005 Šamorín,  
15.7.2007 Bratislava-Kostol Sv.Rodiny 
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Adventná tvorivá dielňa 
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STRANA 2 
Aj keď z hľadiska návštevnosti patrila táto akcia k menej
úspešným, tí, ktorí sa na nej zúčastnili, určite neľutovali.
Osobitne chlapci a dievčatka, čo chceli v rámci tvorivej dielne
pripraviť pre svojich najbližších prekvapenie pod stromček
v podobe darčeka vyrobeného vlastnými rukami, si mohli
prísť na svoje. Ich tvorivé nápady určite potešia rodinu a
prispejú k vianočnej pohode možno viac ako drahé dary z
hypermarketov. 
Vydarená bola i časť podujatia pre dospelých, kde zaujala
svojím príhovorom na nanajvýš aktuálnu tému Ľ.Cehuľová.
Obsah prednášky zameraný na ochranu života dieťaťa pred
narodením symbolicky korešpondoval s adventným
očakávaním príchodu Syna Božieho v jeho podobe
bezbranného Jezuliatka. Vážnu tému neodňateľného práva
na život milým spôsobom ozvláštnil hraný a kreslený film
poľskej proveniencie, kde bolo hlavným hrdinom originálne
ľudské indivíduum pod srdcom matky, ktoré vtipne
komentovalo svoje pocity od počatia až do chvíle, keď z
najpríjemnejšieho chráneného úkrytu musí vyjsť do veľkého
sveta ľudí plného nástrah.  (JP) 
V nedeľu 
ekumenickéh
študenti a stá
Japonský štu
a preto výbo
na jeho za
 
 
 
 

Dokončenie zo str.1 
Jeho charizmu som veľmi intenzívne pociťoval. Krásne bolo,
že na Lateráne bola otvorená svätá brána, cez ktorú som
chodil do školy. Veľmi pôsobivé boli aj stretnutia s kardinálom
Ratzingerom. Nikdy nezabudnem napríklad na to, ako nás -
trojicu mladých študentov na prechádzke, v ktorej som bol aj
ja, oslovil: dobrý večer, priatelia. Stretli sme sa s ním takto
viackrát, aj sme sa rozprávali. Keby som bol vtedy vedel, že
sa stane pápežom, tuším mu aj gombík na pamiatku
odtrhnem. 
Kňazskú vysviacku ste mali v Ríme? A čo vás čakalo po
návrate? 
Moja vysviacka, ako v prípade väčšiny tých, čo študujú v
Ríme,  bola v Trnave. Stalo sa tak to 6. júla 2002. Primície
som mal vo Vištuku, kde mám korene po rodičoch, hoci
väčšiu časť detstva a mladosti som prežil na Rendesi – medzi
Račou a Vajnorami. Kňazskú činnosť – ak odhliadnem od
niektorých krátkodobých výpomocí počas prázdnin v rôznych
farnostiach – som na Slovensku začal vykonávať v
Blumentáli, kde som bol zhruba rok, potom som šiel do
Šamorína a teraz som tu v Petržalke.  
Ako ste prijali menovanie za kaplána do našej farnosti? 
Poznal som už predtým Kostol Sv. Rodiny, bol som tu
niekoľkokrát. Je mi vzácny aj tým, že tu bol svätý otec a
môžem povedať, že som sa tomu veľmi potešil. Ide o
špecifickú farnosť prinajmenšom tým, že je nová a iba sa
formuje povedomie farníkov, že do nej patria. Beriem to ako
výzvu a veľmi by ma potešilo prispieť k tomu,  aby sa s naším
kostolom spájala spomienka na Jána Pavla II. a stal sa raz
pútnickým miestom, aby pribúdalo tých, čo budú tento kostol
považovať za svoj.  Ján Puchovský, Spoločné dobro
Slovákov, d
Japonsku sp
situácii v Čí
budhizmu, t
protestanti, a
kostolov, zau
získala baka
dvoma koleg
Kolorit sviatk
zvyky v Rus
Rogova, kto
prednesené 
i obohatili vše

Milostiplné Vianočné sviatky 
a 

požehnaný Nový rok 
všetkým farníkom 

želá 
  

združenie Spoločné dobro – Salus communis 

Nová internetová stránka združenia: 
http://www.salus.communis.szm.sk 
Do pravidelného rytmu našich mesačných aktivít pribudla
začiatkom decembra jedna navyše. S námetom na jej
uskutočnenie prišli ThLic. Ľubomíra Cehuľová a Janka
Jurčovičová. A opäť šlo o podujatie pre deti i dospelých.
Deťúrencom bola určená adventná tvorivá dielňa a generácii ich
rodičov, či starých rodičov zasa prednáška na tému: Ľudský
život – najväčší zázrak, dieťa pred narodením a jeho
dôstojnosť. 
us Communis 
mail: jan.pucho
su: VVS/1-900/
Národné sviatky a tradície 
v Japonsku, Číne a Rusku 

18. 11. 2007 sa uskutočnilo interkultúrne podujatie
o charakteru, v rámci ktorého predstavili zahraniční
žisti Univerzity Komenského svoju krajinu a jej kultúru.
dent Kendži Mjura končí štúdium slovakistiky u nás,

rne pozná našu mentalitu a históriu, čo sa ukázalo aj
ujímavej prezentácii špecifík Japonska z pohľadu
o ktorej výstižne zakomponoval zážitky z ciest po
isovateľa Janka Jesenského. O pestrej náboženskej
ne v súčasnosti, kde okrem domácich náboženstiev
aoizmu a konfucionizmu sú aj kresťania, najmä
le aj 5 miliónov katolíkov majúcich k dispozícii 4 600
jímavo hovorila Liang Chen, študentka z Číny, ktorá
lársky titul v Pekingu a tento rok prišla so svojimi
ami na magisterské štúdium slovenčiny na Slovensko.
ov od Vianoc do Troch kráľov a s tým spojené národné
ku priblížili študentky Sofia Zabolotnaja a Svetlana
ré sú tu na študijnom pobyte. Príspevky boli

v peknej slovenčine s nesmiernym zanietením, nadchli
tkých prítomných.  (J.Pekarovičová) 
pôsobiaceho pri farnosti Svätej rodiny Bratislava – 
vsky@nextra.sk, http://www.salus.communis.szm.sk/, 
90-26869 


