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Krakovany navštívil výnimočný hosť
Prišli sme sa mu pokloniť (Mt, 2,2)

    V uplynulých dňoch  (17. a 18. júna 2005) sa naša farnosť stala hostiteľom stretnutia mládeže piešťanského 
dekanátu.Duchovné motto organizátori prevzali z Celosvetového stretnutia mládeže, ktoré sa tento rok uskutoční 
v nemeckom Kolíne nad Rýnom. Organizátorom  bola kresťanská mládež (v oranžových tričkách) z Krakovian a Vrbového 
pod vedením vdp. Mgr. Ľudovíta Malého, správcu farnosti Krakovany.

  Po otvorení podujatia miestnym kňazom mládež 
vstúpila do ticha farského kostola sv. Milukáša, 
aby sa zúčastnila adorácie, ktorú pripravil 
spevokol z Ostrova.Po skončení adorácie program 
pokračoval predstavovaním farností piešťanského 
dekanátu. Zástupcovia siedmich farností stručne 
predstavili svoje aktivity.Spoločenstvo AGAPE 
z Trnavy modlitbou chvál (chválenie Boha spevom, 
modlitbou a tancom) zakončilo večerný program. 
Mnohých oslovilo svedectvo mladého dievčaťa, 
ktorá zmenila svoj život po tom, ako sa jej dotkol 
Boh. Mladí ľudia, ktorí mali záujem o bližšie 
spoznanie svojich rovesníkov z iných farností, 
mali možnosť prenocovať v Kultúrnom dome 
v Krakovanoch, predtým sa však prezentovali 
na fare.
   Nasledujúci deň sa začal rannými chválami 
v kostole. Chvály pripravili a viedli organizátori. 
Účastníci mali možnosť vysloviť pred Bohom svoje 
prosby, vďaky a chvály. Na stretnutie mládeže 
nás prišli svojim slovom povzbudiť aj osobnosti 
duchovného života, a to členovia Spoločenstva 
pri Dóme sv. Martina z Bratislavy a salezián 
don Jozef Luscoň. Témy týchto prednášok, t. j. 
workshopov, boli veľmi zaujímavé a bolo si naozaj 
z čoho vyberať. Jednotlivé témy: Sebaprijatie, 
Mám depku (depresiu), Pomôže Biblia?, Tanec, 
Chodenie a manželstvo ... 
   Vyvrcholením stretnutia bola slávnostná sv. 
omša, ktorú celebroval apoštolský nuncius J. E. 
Józef Henryk Nowacki, zástupca Svätej stolice 
v SR, ktorého privítal v mene všetkých občanov 
starosta obce Krakovany PaedDr. Vladimír  
Mihálik. Homília sa niesla v myšlienke (odkaze) 
zosnulého pápeža Jána Pavla II., ktorý sa veľakrát 
prihováral najmä mladým slovami: „Nebojte sa!“ 
Sv. omšu svojím spevom sprevádzal spevokol 
Gorazd z Vrbového. Na záver sv. omše vystúpili 
zástupcovia  mládeže v kroji a poprosili  Jeho ex-

l  Veľvyslanec Svätej stolice na Slovensku J.E. nuncius Józef Henryk Nowacki 
požehnáva deti, ktoré prinášajú obetné dary počas slávnostnej sv. omše.  Foto:  -lk-

celenciu  o  odovzdanie pozdravu    Sv. Otcovi.
Po obedňajšej prestávke pokračoval 
program predstavovaním spevokolov: 
Krakovany, Ostrov, Trebatice, 
Vrbové, Drahovce, Veľké Kostoľany, 
Madunice. Predstavila sa tiež kapela 
Pasus z Piešťan. Program ukončil 
hosť stretnutia – františkánska kapela 
Jerichove trúby z Bratislavy. Ich hudba 
a spev „vylákali“ mladých priamo pred 
pódium, kde vyjadrili svoju radosť 
a nadšenie spontánnym tancom. 

Nadšení účastníci tohto vystúpenia „vytiahli“ 
vždy vysmiatych františkánov niekoľkokrát 
znovu na pódium. 
   Stretnutie ukončil vdp. Ľudovít Malý. 
Vyslovil poďakovanie organizátorom 
a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
pričinili o zdarný priebeh stretnutia mládeže 
a pozval prítomných a ostatných na 2. ročník 
stretnutia mládeže v roku 2006.
   Touto cestou ďakujeme Ing. Michalovi 
Sedlákovi za zapožičanie techniky, Jozefovi 
Sedlákovi za zapožičanie projektora 
a mikrofónov, poľnohospodárskemu družstvu 
Ostrov, Obecnému úradu v Krakovanoch 
za prenájom sály v KD, obsluhujúcemu 
personálu KD a technickým pracovníkom 
obecného úradu, p. Remišovi za výzdobu, 
všetkým ženám, ktoré pripravovali chutný 
pokrm pre naše telá a starali sa o nás.
  Pri lúčení väčšina z nás cítila veľkú 
radosť z tohto stretnutia, čo svedčí o tom, 
že stretávanie sa kresťanskej mládeže na 
takejto úrovni je nielen aktuálne, ale aj 
veľmi potrebné. 
Veríme, že v srdciach účastníkov ostane 
pozitívna odozva a dúfame, že stretnutie 
prinesie bohaté duchovné ovocie. 
                    Erika, Lukáš, Nika, Marcela

Pozvánka na jubilejný 30. ročník oslavy folklóru

     Obec Krakovany, kultúrne stredisko, spolu s Trnavským osvetovým 
strediskom Trnava, vás srdečne pozývajú na jubilejný 30. ročník folklórneho 
festivalu Krakovany 2005, ktorý sa uskutoční v dňoch 2. - 3. júla 2005.

     Sobotňajší program v amfiteátri otvorí  o 19:00 dychová hudba Krakovanka, od 19:30 
sa postupne predstavia   DFS Zvonček (ZUŠ Vrbové), FSk Krakovienka, ľudové rozprávačky 
Kata a Mara z Maduníc, FSk Krakovanka, DFSk Podhoranka (Kočín- Lančár), FS Kopa 
(Myjava) a FS Lusk z Krakovian. Od 22:00 bude v sále kultúrneho domu ľudová veselica 
s ĽH Borovienka. Vstupné na tento deň je 50,- Sk, vrátane veselice.
    Nedeľný hlavný program bude v amfiteátri začínať o 15:00, predstavia sa v ňom Spevácka 
skupina Krakovany, DFS Zvonček, ĽH Vrbovské vŕby, ľudová rozprávačka Ozefa Omačkech 
z Krakovian, DFS Kornička (Trenčín), FS Lusk, ĽH Chudobovci (Oravská Lesná) a FS 
Poleno z Bratislavy. Nedeľné vstupné je taktiež 50,- Sk. Krojovaní účastníci majú vstup 
zdarma.                                                                                                                                         -juf-


