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(Pokračovanie zo strany 1)
potlesk si vyslúžila Argentína a malé
exotické krajiny.
Dobrovoľníci majú osobitný
servis katechéz, sv. omší, spovedí, výletov, otvorený prístup do múzeí, galérií, voľný bezplatný pohyb po Krakove
a okolí. V prvom rade však treba slúžiť. Ťaháme dvanástky, často i dvakrát
po sebe. Ale je to nádherná služba. Pripravujeme balíčky pútnika, podávame
informácie, rozdávame nápoje i jedlo,
usmerňujeme cestujúcich na letisku
i dopravu na parkoviskách, koordinujeme pohyb pútnikov, vítame ich
na recepciách, slúžime ako sprievodcovia po pamiatkach mesta, vedieme
katechézy v skupinách a evanjelizačné
programy na námestiach, vydávame
stravu, staráme sa o poriadok a čistotu, spravujeme internetové stránky,
pripravujeme liturgické spevy, medici
sú v centrách prvej pomoci a slúžia vozičkárom. Vyzerá to ako v úli, kde každý robí svoju prácu - dielo sa skladá do
mozaiky a rastie.
Slovákov je tu veľa, jedna dievčina
aj z Prešova. Zatiaľ mám pomerne veľa
voľna, a tak ho využívam na výlety
a tiež vžívam sa do toľkých kultúr sveta, sledujem, meditujem, rozmýšľam...
Mravenčia práca nám nedovolí
zúčastniť sa všetkých slávení so Svätým Otcom, avšak podľa harmonogramu každému dobrovoľníkovi by sa
malo umožniť zažiť s ním jedno veľké
stretnutie. Odmena za našu minimál-
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ne dvojtýždňovú službu príde na záver SDM. V posledný deň - v nedeľu
o 17.00 hod. v Tauron aréne - je naplánované stretnutie dobrovoľníkov so
Svätým Otcom, ktorý nám za službu
osobitne poďakuje.
Hovoril mi jeden Argentínčan
z Buenos Aires, ako v deň voľby pápeža nečakal, ale išiel spať. Skoro ráno
mu volal kamarát, že pápežom je Bergoglio. On sa začal smiať, veď to bol
jeho biskup a myslel si, že kamarát si
robí prvo - aprílový žart. Rýchlo zapol
TV a začal plakať. Táto hlboká skúsenosť viery a lásky, ktorá v jeho duši
v tom momente vyplávala na povrch,
je podobná tej, akú som vnímala aj ja
tu. Keď sme do Baziliky v Lagievnikách priniesli kríž SDM a Ikona Matky
Salus populi romani, ktorá s mladými
putuje po celom svete, ani jedno oko
nezostalo suché.
Mráz mi behal po chrbte aj pri
speve Jesusu Christ you are my love,
aleluja, aleluja... Toto je podstatná skúsenosť SDM - hlboké osobné prežívaní
viery, nádeje a lásky v medzinárodnom spoločenstve katolíkov sveta,
o ktorom vám možno ešte napíšem.
Teraz však idem do práce.
Mám vás všetkých v srdci a denne vás obetujem Bohu na posvätných
miestach našej viery...
Z Krakova, exkluzívne pre Infolist
Ivana Krajčíková, dobrovoľníčka SDM
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Svetové stretnutie mládeže
Krakov 2016
Aj z našej farnosti máme v Krakove dobrovoľníkov SDM. Jedna z nich
nám napísala.
Byť dobrovoľníkom, je česť.
Keď sme v Jubilejnom roku 2000
- ja a moja sestra - pri Bazilike sv. Klementa v Ríme stretli skupinu pútnikov
z Prešova na čele s vtedajším dekanom
Matejom Babčákom, vzájomne sme
sa nesmierne prekvapili. Keďže sme
v Ríme slúžili ako dobrovoľníčky SDM
a Veľkého Jubilea 2000, pán dekan
nás požiadal napísať svoju skúsenosť
do nášho farského časopisu. Nikdy
by som si nebola pomyslela, že po 16
rokoch budem zažívať čosi podobné.
Nachádzam sa v Krakove a dobrovoľnícku skúsenosť v službe pútnikom
SDM zažívam znova, po druhýkrát
vo svojom živote. Od soboty 16. 7. sa
schádzame - približne 21 000 dobrovoľníkov -, aby v týždni, kedy to všetko naplno začne, bolo pre pútnikov
všetko pripravené. V službe pútnikom
som ako dobrovoľník a je to pre mňa
veľká česť. Na to, aby sa niekto ním
stal, musí mať 18 rokov, vyplniť dotazník a mať špeciálne odporúčanie od
biskupa svojej diecézy, hnutia, rehole
alebo cirk. spoločenstva, do ktorého

ročník: XXVI.

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
patrí. Po sérií teroristických atentátov
sa táto podmienka stala absolútne nevyhnutnou. Prísne bezpečnostné opatrenia sa podpísali aj na našom školení
s políciou.
Ďalšou novinkou je mobilná komunikácia. Do balíčka pútnika sme nedostali mapu mesta, reštaurácií, kde sa
môžeme stravovať, ani mapu dopravy
či program rôznych slávení. Dobrovoľník si všetko nájde v mobile. Do mobilu mi príde mail, kde, kedy a o ktorej
slúžim a mojou povinnosťou je dôjsť
tam. Nekomunikujeme natoľko tvárou
v tvár.

Oficiálne sme začali v stredu 20.
júla uvítacou sv. omšou v Lagievnikách s kard. Dziwiszom. Elektrizujúca
skúsenosť nastala hneď na úvod, keď
zazneli prvé tóny liturgickej hudby, či
na záver, keď sa predstavovali národy,
z ktorých dobrovoľníci prišli. Najväčší
(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
1.8.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Alfonza Márie
de' Liguori

biskupa a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

Čas

5.45 † z rod. Gornej
6.15 † František
12.00 Za uzdravenie Evy
18.00 † Michal, † z rod. Gadošovej
6.15 † Vladimír (pohrebná)

Féria

12.00 ZBP Peter, Marek a Tatiana
s rodinami
18.00 † Marta
5.45 † Albert

Str
3.8.

6.15 † Matúš (pohrebná)

Féria

12.00 † Michal, Matilda, Pavlína,
Štefan, František
18.00 † Július, Mária, Eduard

Št
4. 8.

Pi
5.8.

So
6.8.

Sv. Jána Márie Vianneya,

5.45 † Jozef
6.15 † Magdaléna (pohrebná)

kňaza
(spomienka)

12.00 † Marián

Najbližšia adorácia bude 11.8.

18.00 ZBP Marta (70 r. života)

Výročie posviacky Hlavnej
mariánskej baziliky v Ríme

5.45 ZBP Anna (85 r. života)

(ľubovolná spomienka)
1. piatok
Cemjata: 17.00 hod.

Premenenie Pána
(sviatok)

6.15 † Miroslav (pohrebná)
12.00 † František, Mária, Ján, Mária
18.00 ZBP Janka (ž.)
5.45 † Mária, Juraj
6.15 ZBP Bratstvo sv. ruženca
18.00 ZBP a obrátenie Milana

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ne
7.8.

5.45, 6.30 (ZBP a ochrana Panny Márie - Mária - 65 r. života), 7.45,
10.00 († Jolana), 11.30 (ZBP Mária, Adriána - ž.), 15.00 (ZBP Mária),
18.00 (ZBP Mária - 70 r. života a rod. Muchová);
Kalvária. 16.30, Cemjata 10.15 (odpustová slávnosť)

Hľadáme spolupracovníkov pri tvorbe tohto farského listu, jedná sa
o grafickú a jazykovú úpravu. Ohľadne grafickej úpravy ide o prácu
v programe Adobe InDesign, v ktorom pripravujeme tento list. Prosíme,
aby ste nás v danej veci oslovili, či už mailom alebo osobne.
Ďakujem. Viktor Baltes

1.

Úmysly sv. omší

5.45 ZBP Ľubica (70 r. života)
Ut
2.8.

Infolist

Infolist

Stránkové hodiny v kancelárii: Po: 10.00 hod. - 11.30 hod., 16.00 - 17.30 hod., Ut, Str, Štv: 16.00 hod. - 17.30 hod.,
Pia: 10.00 hod. - 11.30 hod., 16.00 hod. - 17.00 hod. Legenda: † - zosnulý/á/ ZBP - zdravie a Božie požehnanie
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5.45 – 6.55 hod.; obed: 9.55 - 11.55 hod.; večer 17.30 – 17.55 hod.
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Oznamy

Na budúcu nedeľu (7.8.) bude
zbierka na podporu opravy konkatedrály. Zbierame na naše spolufinancovanie projektu sanácie
severnej strany konkatedrály. Pán
Boh zaplať za pochopenie!
V tomto týždni máme prvý piatok
v mesiac, sviatosť zmierenia budeme vysluhovať ako je to zvykom.
Na Cemjate vysluhujeme sviatosť zmierenia v piatok od 16.00
hod. Využite ju ako prípravu na slávenie sviatku sv. Donáta.
V sobotu máme sviatok Premenenia Pána a zároveň aj prvá sobota v mesiaci. Prosíme o prípravu Fatimskej soboty.
Vyložená Sv. Oltárna bude vo
štvrtok a v piatok po sv. omši
o 12.00 hod. Vo štvrtok sa modlíme za duchovné a kňazské povolania.
Pán Boh zaplať za prípravu odpustovej slávnosti sv. Anny na Dúbrave.
Odpustová slávnosť ku cti sv.
Donáta na Cemjate bude 7. 8.
2016 o 10.30 hod.
Oznamujeme birmovancom, že
DVD a foto z birmovky sú už
hotové, môžete si ich vyzdvihnúť
v kancelárii farského úradu.
Novootvorená farská pivnica je
sprístupnená verejnosti, preto
Vás srdečne pozývame
v po. - so. od 16.00 do 21.00,
v nedeľu od 10.00 do 12.00.
Nachádzame sa na Hlavnej 81

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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v chodbe, oproti farskej kancelárii.
V mesiacoch júl a august nebudú
sv. omše ráno o 7.00 v konkatedrále, funkcia týchto sv. omší (pohrebná a výročná) sa presúva na omše
o 6.15 hod.
V mesiacoch júl a august spovedná služba, ktorú zabezpečujú kňazi troch dekanátov v čase od 10.00
- 12.00, nebude.
Aktivita u „Nikodéma“.
Po roku fungovania našej farskej
pivnice by sme chceli jej fungovanie posunúť ďalej. Popri už existujúcich aktivitách chceme pridať
diskusné večery, na ktoré chceme
pozývať zaujímavých hostí.
Preto vás oslovujeme: hľadáme
ľudí, ktorí by boli ochotní pracovať na tomto projekte v službe
moderátora.
Bližšie informácie u dekana.
V kancelárii farského úradu môžete priebežne hlásiť úmysly
sv. omší. Zapisujeme termíny do
konca roka 2016.
Upozorňujeme tých, ktorí plánujú
prijať sviatosť manželstva v roku
2017, aby si prišli rezervovať termín. Niektoré soboty sú už obsadené.
Oznam
pre
pútnikov
do
Medžugorja. Stretnutie všetkých
pútnikov bude v nedeľu 14. 8. po
sv. omši o 18:00 hod. v konkatedrále. Účasť je povinná!
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