Rímskokatolícka farnosť sv. Michala v Kurime
Námestie sv. Michala 181/29, 086 12 Kurima,
tel.: 054/739 11 05, email: marekmetil123 @gmail.com

ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Pondelok 23.3.
Utorok 24.3.
Streda 25.3.
Štvrtok 26.3.
Piatok 27.3.
Sobota 28.3.
Nedeľa 29.3.
Pondelok 30.3.
Utorok 31.3.
Streda 1.4.
Štvrtok 2.4.
Piatok 3.4.
Sobota 4.4.
Kvetná Nedeľa 5.4.
Pondelok 6.4.
Utorok 7.4.
Streda 8.4.
Zelený Štvrtok 9.4.
Veľký Piatok 10.4.
Svätá Veľká Sobota 11.4.
Veľkonočná Nedeľa Pánovho
Zmŕtvychvstania 12.4.

ZBP a Božiu pomoc pre Annu a Michala s rod.

ZBP pre Emila s rod.
ZBP pre Mariána
ZBP a Božiu pomoc pre Bohuznámu rod.
Na úmysel
Za farnosť
ZBP pre Kornéliu, 18. rokov
ZBP pre Ladislava - 70 rokov a Evu
+ Pavol a Helena
+ Pavol a Helena
ZBP pre ružencové bratstvo
+ členovia ružencového bratstva
ZBP pre Jaroslava s rod.
ZBP pre Annu a Petra s rodinou
+ Mária Hajduková, pohrebná (Kučín)
+ Juraj Berta, pohrebná (Kučín)
ZBP pre Máriu a jej rod., 69 rokov
Za farnosť
Nikde na svete sa neslávi Najsvätejšia obeta

Za farnosť
Za farnosť

Drahí bratia a milé sestry! KVETNÁ NEDEĽA 5.4.2020
S mojim kolegom kňazom a bratom z ročníka zo seminára si dosť často zavoláme a okrem
analýzy dnešnej situácie sa vzájomne povzbudíme vo viere.
Tento týždeň mi povedal o jedenej udalosti, ktorá sa odohrala v jeho farnosti ešte pred
pôstom. Na faru prišli príbuzní zapísať sv. omšu pri príležitosti životného jubilea 60. rokov života.
Pán farár pekne zapísal do kalendára a hovorí im:
„Viete, že je to v pôste, kedy sa nerobia oslavy?!“
„Nó a to vy neprídete na oslavu? Lebo my s vami počítame, že sa pomodlíte.“
„ Ak by nebolo pôstne obdobie, tak veľmi rád, ale v pôste sa oslavy nerobia, majú sa preložiť!
Sv. omšu riadne odslúžim v stanovený termín, ale na oslavu isto neprídem! A vy sa rozhodnite,
ja som vám povedal, ako to má byť.“ Začalo pôstne obdobie a epidémia oslavu zrušila.
Pôstne obdobie začína vždy evanjeliom o pokúšaní Ježiša na púšti. Po tom, ako sa
necháva pokrstiť v rieke Jordán, odchádza do púšte, aby tam v samote v tichu a v rozhovore so
svojim Nebeským Otcom sa pripravil na verejné ohlasovanie Evanjelia.
Mal Ježiš plné stoly na púšti? NIE. Povedal diablovi: „Nielen z chleba žije človek, ale
z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst“ (Dt 8, 3). Veselil sa, zabával sa alebo hrala
mu na púšti muzika? NIE. Tvrdo bojoval proti pokušiteľovi, ktorý chcel, aby sa mu poklonil.
Ježiš mu odpovedal: „Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť“ (Dt 6, 13).
Po 40 dňoch, keď sa vrátil slabý a zároveň silný z času ticha, modlitby a pôstu, išiel na
svadbu do Kány Galilejskej, kde urobil svoj 1. zázrak a tam sa raduje. Preto kniha Kazateľ
hovorí: Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa. Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má
tancovať (Kaz 3, 4).

Dnes na Kvetnú či Palmovú nedeľu dávajú Ježišovi pod nohy plášte a zelené
ratolesti. Vítajú ho v Jeruzaleme a jasajú. Na Veľký Piatok kričia úplne inak. Nie
sme aj my takí?! Ak nám Ježiš nehovorí do svedomia a veľmi nezasahuje do
života, tak voláme: „Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza
v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“ A keď nám to nevyhovuje, že Ježiš
mi povie: „nerob tak“, tak kričíme skrytí v dave: „Ukrižovať ho!“

INŠTRUKCIE OD OTCA ARCIBISKUPA:
1. Kostoly sú otvorené len pre súkromnú modlitbu, bez vyhlásenia času, aby sa
nezhromažďovali veriaci. K chorým len vtedy, ak je potrebné udeliť pomazanie pre
nemocných-v nebezpečenstve života. 2. Nesmú sa organizovať akékoľvek náboženské úkony.
3. Verejné bohoslužby, spoločné pobožnosti, procesie, farské stretnutia sa nekonajú.
4. Kňaz denne slúži sv. omše na dohodnuté úmysly, ibaže by veriaci chceli výslovne iný termín.
5. Prosíme veriacich, Tí, ktorí môžu a chcú z úprimného srdca obetovať, tak môžu podporiť
farnosť napr. prevodom na účet farnosti: Rímskokatolícka cirkev Kurima (Dubinné a Kučín):
SK 08 7500 0000 0040 2725 9870.
6.Sv. spoveď iba v nevyhnutnom prípade.
7.Vždy si vzbudzovať dokonalú ľútosť - KKC 1452: Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu
milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto
ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné
predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.
8.Obrady Veľkého Týždňa a Veľká Noc sa v tomto roku slávi bez fyzickej účasti veriacich.
9.Požehnanie Veľkonočných jedál v tomto roku nekoná kňaz (z hygienických dôvodov po
odporučení hl. hygienikom). Otec alebo mama sa pomodlí modlitbu, ktorá bude na webovej
stránke obce Kurima.

FARSKÉ OZNAMY:
10. Duchovné sv. prijímanie alebo požehnanie sú platné iba v priamom prenose.

11. Sv. omše vo farnosti sú v priamom prenose vždy o 18.00 hod. Sobota 8.00 hod. a nedeľa o 11.00 hod.

12. Zelený Štvrtok o 18.00 hod. Obrady Veľkého Piatka o 15.00 hod. - prísny pôst!
Svätá alebo Veľká Sobota o 19.30 hod. Veľkonočná Nedeľa o 11.00 hod.
Veľkonočný pondelok o 11.00 h. PROSÍM, NOSTE RÚŠKA.
Boli sme otroci a možno aj sme. Robíme od rána do večera. Niektorí z nás preto aby sme
prežili, iní aby mali pekný dom, výkonne auto alebo krásnu dovolenku. Teraz sa to zastavilo a
my, čo s tým urobíme?
Ako vlastne žijeme tie svoje životy, duchovne alebo až príliš telesne?!
d.o.MM

5. pôstna nedeľa – ČIERNA. 29.3.2020 Vzkriesenie Lazára
Drahí bratia a milé sestry !
Dr. Festa známy rímsky chirurg poverený preskúmaním rán Pátra Pia vo svojej správe
napísal: “Každá ľudská rana sa buď zahojí, alebo zapáli. U otca Pia nedochádza ani k zahojeniu, ani
k zápalu. Zo stanoviska vedy sa tiež nedá vysvetliť, že otvorená rana sa ani nezmenšuje, ani
nezväčšuje. Rany sa nedajú vysvetliť prirodzeným spôsobom, lebo odporujú všetkým prirodzeným
zákonom.“ Rovnako nevysvetliteľný je fakt prijímania potravy Pátra Pia. Napriek tomu, že denne
vykrvácal zhruba čajovú šálku krvi, prijímal minimum potravy a tekutín. Denný príjem kalórii Pátra
Pia bol od 500-600 kalórii denne. Dlhý čas prijímal dokonca len 100 kalórii denne. Odborníci na
výživu pokladajú 1300 kalórii denne za minimum, aby mohol človek prežiť.
Páter Pio si pritom doprial len minimum spánku a v spovednici strávil denne 12-14 hodín.
Výnimočne aj 18 hodín denne. Pri jeho spovednici sa tvorili nekonečné rady a ľudia, ktorí za nim
prichádzali z celého sveta, boli ochotní čakať na spoveď aj viac ako týždeň. Niektoré zdroje uvádzajú
čakaciu dobu na spoveď aj 3-4 týždne. Tu treba dodať, že Páter Pio bol obdarený aj výnimočným
darom vidieť do duše človeka. Nebolo možne pred nim nič utajiť...
Okrem iných výnimočných darov mal aj dar jazykov. V jeho korešpondencií sa našli listy, ktoré
napísal v jazykoch, ktoré nikdy pred tým neštudoval. Denne dostával aj okolo 1000 listov.
Na jeho príhovor sa stalo množstvo zázrakov a uzdravení za jeho života. Po jeho smrti sa ich
počet ešte niekoľko násobne zvýšil. Jeden z najväčších zázrakov je fakt, že jeho telo nepodlieha
rozkladu.
Sv. Páter Pio je príklad svätosti a pokory. Zakázali mu spovedať a verejne slúžiť sv. omše
približne 2 roky. Aj keď mu bolo ťažko, prijal to s poslušnosťou. PRVÁ DCÉRA POKORY JE
POSLUŠNOSŤ. Ak nám svetská vrchnosť káže sa nezhromažďovať alebo byť v karanténe, tak je
potrebné poslúchnuť. Veď aj nám kňazom hovorí Otec Arcibiskup, aby sme nevyhlasovali duchovný
program, aby sa ľudia z CHYŽIEK nezhromažďovali a navzájom sa neohrozovali. Ak by sme to my
kňazi robili, tak by sme preukázali svoju skrytú pýchu a bol by to prejav falošnej zbožnosti.
SVÄTÁ SPOVEĎ bude, ak Pán Boh dá a dožijeme, keď s pomocou Božou prekonáme toto
obdobie. Teraz iba v nutnom prípade, ak pociťujem veľkú ťažobu ťažkého hriechu alebo v
nebezpečenstve života. KAŽDÉ RÁNO A KAŽDÝ VEČER SI VZBUDZUJME DOKONALÚ
ĽÚTOSŤ. „Pane Ježišu, srdce ma bolí a oči mi plačú, že som Teba, tu najväčšiu Lásku, hriechom
urazil ...Panna Mária, Matka Božia, pros za mňa úbohého hriešnika u svojho Syna ...“ A každý deň
Ruženec, Korunku a pridať Krížovú cestu. Ak idem po ulici, zájdem sa pokloniť Ježišovi Kristovi v
Bohostánku a pozdraviť Ho.
Od pondelka zrejme budú celebrované sv. omše z nášho kostola cez internet, ešte potrebujeme
doladiť technické problémy. Bude to napísané presne na obecnej stránke a vyhlásené v rozhlase.
Úmysly, ktoré boli tento týždeň odslúžené a ktoré budú slúžene budú napísané na webe a výveske.
Vždy sa spájajme so Sv. Otcom, pápežom Františkom a modlíme sa s ním. Má to ohromnú silu, ako to
bolo v stredu alebo v piatok. Nehanbime sa doma kľaknúť, napr. pri premenení, či požehnaní so
Sviatosťou Oltárnou.
Ak by nás diabol pokúšal a do srdca by sa vkradli myšlienky strachu, že čo to bude s nami, tak
si spomeňme na slová Pána Ježiša: „Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete
jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?Pozrite sa na
nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy
oveľa viac ako ony? A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? (Mt. 6, 25-27).
Alebo dnes, keď hovorí v Evanjeliu na túto nedeľu: Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: „Lazár,
poď von!“ A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou (Jn 11, 43-44).
JEHO SLOVO MÁ MOC PREKONAŤ VŠETKY NAŠE PROBLÉMY.
Každý deň svoju farnosť Kurimu, kde je Dubinné a Kučín, žehnám takto: Na príhovor Sedembolestnej Panny Márie patrónky
Slovenska, sv. Jozefa jej ženícha a sv. Michala Archanjela patróna našej farnosti nech Vás žehná Všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
Amen! d.o.MM

4. pôstna nedeľa – LAETARE. Uzdravenie slepého od narodenia
Drahí bratia a milé sestry! 22.3.2020
Nadišiel okamih najväčšieho zázraku nad zázrakmi - Premenenie. Po pravej strane za
arcibiskupom sa zoradený diagonálne objavil veľký zástup bytostí oblečených v tunikách
pastelových farieb: ružové, zelené, belasé, ľaliové, žlté. Ich tváre žiarili radosťou. Mohlo by sa zdať,
že to boli ľudia rovnakého veku, lebo ich tváre vyzerali rovnako, bez vrások a nesmieme šťastné,
aleja som vedela (neviem povedať prečo), že nie sú rovnako starí. Všetci kľačali.
Panna Mária povedala: „To sú všetci svätí a blahoslavení. Sú medzi nimi aj duše tvojich
príbuzných, ktorí sa už tešia zo stretnutia s Pánom.“ Vtedy som Ju (Panna Mária) zbadala. Bola
hneď napravo od arcibiskupa, len krok za celebrantom...
Vznášala sa nad zemou a kľačala na veľmi jemných a priehľadných tkaninách, ktoré sa
trblietali ako krištáľová voda. Najsvätejšia Panna so zopnutými rukami pozerala s úctou a zahĺbene
na celebranta.
Odtiaľ na mňa prehovorila, ale potichučky, priamo do srdca bez toho, aby na mňa
pozrela.„Si prekvapená, že ma vidíš za arcibiskupom? Tak je to správne... Pri všetkej láske,
akou ma môj Syn miluje mi nikdy nedal takú dôstojnosť, akou obdaril kňazov, aby som ho
mohla denne vziať do svojich rúk tak, ako to robia oni pri eucharistickom zázraku. Preto mám
hlbokú úctu voči kňazom a k Zázraku, aký Boh prostredníctvom nich vykonáva. To ma núti
kľačať až za nimi.“ Bože, koľko dôstojnosti, koľko milosti vylieva Pán na kňazské duše, a ani my, a
možno ani niektorí z nich si to neuvedomujeme.
Pred oltárom sa objavili sivé tiene ľudí a dvíhali ruky. Panna Mária povedala: „To sú
blahoslavené duše z Očistca, ktoré čakajú na vaše modlitby, aby sa skončilo ich očisťovanie.
Neprestávajte sa za ne modliť. Ony sa modlia za vás, ale za seba sa modliť nemôžu. Práve vy
sa musíte modliť za ich vykúpenie, aby sa mohli stretnúť s Bohom a tešiť sa z jeho
prítomnosti. “
„Ako vidíš, tu som vždy... Ľudia chodia na púte, navštevujú miesta, kde som sa zjavila. Je to
dobré pre milosti, ktoré tam dostanú, ale pri nijakom zjavení, na nijakom inom mieste nie som tak
prítomná ako na Svätej omši. Vždy ma nájdete pri oltári, kde sa slávi Eucharistia. S anjelmi
zotrvávam pred Bohostánkom, lebo vždy som s Ježišom. “ (Catalina Rivas – Prežívaj svätú omšu)
V tejto dobe nemôžeme sláviť Najsvätejšiu Eucharistiu spoločne. Pri sledovaní sv. omše cez
média sa chovajme s náležitou úctou napr. počas PREMENENIA si pokľaknime; ďalej nejedzme,
nepime a nerozprávajme sa!
1. Nekonečné čítanie bulváru a pozeranie správa človeka ubíja. Čítajme radšej dennodenne
Sväté Písmo, modlíme sa Korunku Božie Milosrdenstva a Posvätný ruženec a tiež
uvažujme
o
zastaveniach Krížovej cesty!
2. Teraz je čas nato, aby sme sa naučili rozprávať sa medzi sebou v rodine. Muž so ženou,
deti s rodičmi a starými rodičmi. A SPOLOČNE SA MODLIŤ.
3. Dodržujme nariadenia, ako nám káže svetská vrchnosť, nerobme paniku. Modlime sa a
verme tak, ako nás povzbudzujú naši biskupi Slovenska.
4. Človek sa nikdy neprejaví, keď ma plné brucho a leží na gauči. Iba ťažká chvíľa a skúška
ukáže či som sebec, lakomec či egoista alebo som dobrý, láskavý a milosrdný kresťan.
5. Jedna Svätá Katolícka a Apoštolská Cirkev je oslávená – to sú tí v nebi; putujúca – to
sme my na tejto zemi a trpiaca – to sú duše tých, ktorí nás predišli do večnosti.
Kňaz, ktorý slúži za zamknutými dverami kostola je sám a predsa nie je sám. Preto sv.
omše budú slúžené za zosnulých postupne podľa poradia a bude to vyvesené na výveske kostola.
Kto by však potreboval súrne za zdravie a Božie požehnanie alebo za pomoc v chorobe či za pomoc
v inej životnej ťažkosti, tak nech napíše úmysel a dá do schránky alebo nech zavolá.
Otvorme dvere svojho srdca pre Pána Ježiša, aby uzdravil našu slepotu, aby sa na nás zjavili
Božie skutky a aby sme konečne uvideli Božieho Syna v Eucharistii a túžili ho prijímať!

Hľadáme mimozemský život tak veľmi ďaleko v hĺbkach vesmíru, a pritom život
mimo zeme je tak blízko, hneď za dverami mojej či Tvojej smrti.
d.o. Marek Metiľ

3. pôstna nedeľa – Ježiš a Samaritánka 15.3.2020
Drahý brat a milá sestra v Kristu Ježišovi !
Priame prenosy sv. omší môžu veriaci sledovať cez vysielanie TV LUX:
PONDELOK – PIATOK - 7:00 h, 12:00 h, 19:00 h
SOBOTA – 7:00 h, 18:00 h
NEDEĽA 15. 3. 2020 – 10:30 h, 18:00 h
NEDEĽA 22. 3. 2020 – 10:00 h, 18:00 h
Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h.
Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV
LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX.
Na webovej stránke Košickej arcidiecézy www.ke-arcidieceza.sk tiež nájdete ponuku priameho
prenosu nedeľnej sv. omše z Kaplnky sv. Michala v Košiciach s košickými biskupmi – v nedeľu (15.3.2020
a 22.3.2020), so začiatkom o 10.30 h.
Rádio LUMEN ponúka každodenné vysielanie sv. omše ráno o 08.30 h a večer o 18.00 h.
MODLITBA PRED MILOSTIVÝM OBRAZOM PANNY MÁRIE OBIŠOVSKEJ
Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom
a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš
v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť.
Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila
uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech
a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny.
Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov
rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru
nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.
Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života.
Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme
pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu,
aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď
nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN. Imprimatur: Mons. Bernard Bober,
arcibiskup – metropolita. ABÚ Košice, Prot. č. 374/17

Premýšľajme o dare Eucharistie, otestujme si vlastné srdce a pýtajme sa samých seba nakoľko si vážime
Božie dary a milosti, ktoré sú nám ponúkané v každej sv. omši. Zrevidujme svoj vzťah k nedeli ako dňu Pána
a nanovo ho potom vyzdvihnime pravidelnou účasťou na bohoslužbách. Nech sa nanovo potvrdí výrok prvých
kresťanov: Sine Domenica non possumus! - Bez nedele, bez sv. omše a hlavne bez Eucharistie nemôžeme
jestvovať! Nedá sa! Eucharistiu si nikto z nás, ani pri najúprimnejšej modlitbe sám doma „nevyrobí“. Bez
spoločného slávenia liturgie dlho nevydržíme.
Drahí kresťania, nepodliehajme panike. Veríme Bohu alebo nie?! Dodržujme všetky nariadenia a buďme
k sebe ohľaduplní. Prosme nášho Pána Ježiša Krista a neho nebeskú matku Pannu Máriu o pomoc a ochranu!
Spájajme sa v modlitbe o 20.00 hod. Modlíme sa každý deň Bolestný ruženec, Korunku Božieho
milosrdenstva a môžeme pridať aj Krížovú cestu. D.o. Marek Metiľ
Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a
zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je
milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si
mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou,
nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj
život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení
človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho
skutkov.“ Mt 16, 21-27

