
 

OHLÁŠKY Kurima. Sviatosť manželstva chcú prijať MUDr. Tadeáš Gmitter, syn rodičov Jaroslava 

a Ľudmily rod. Liptákovej, narodený v Bardejove a bývajúci v Kurime a Monika Jadlovská, dcéra 

Štefana a Moniky rod. Šurgentovej, narodená v Prešove a bývajúca v Lúčke sa ohlasujú 1. krát.  
Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať Sviatostné manželstvo, tak nech to láskavo nahlási na farskom 

úrade. 

OHLÁŠKY Dubinné. Sviatosť manželstva chcú prijať Ing. Pavol Randár, syn rodičov Pavla a Moniky 

rod. Maxinovej, narodený v Bardejove a bývajúci v Dubinnom a Bc. Lucia Palšová, dcéra Jána a Anny 

rod. Lenkovej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca v Dlhej Lúke sa ohlasujú 3. krát. Kto by vedel o nejakej 

cirkevno-právnej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať Sviatostné manželstvo, tak nech to láskavo nahlási na farskom úrade. 
 

 

Zvonček. Kurima 184 a 102 €., Dubinné 117 a 106 €. a Kučín 141 a 76 €.  
Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Z krstu Terezy Moravcovej obetovali 130 €. PBZ Vám. 
 

USA: NA BUDÚCI ROK SA USKUTOČNÍ OBROVSKÁ PROCESIA S NAJSVÄTEJŠOU SVIATOSŤOU 

USA 17. mája (TK KBS) „Pôjde o jednu z najväčších eucharistických procesií v histórii,“ píše sa v popise 

pripojenom k mape Národnej eucharistickej púte. Na budúcoročné Turíce, 19. mája 2024, zo štyroch 

miest v štyroch kútoch Spojených štátov bude putovať Najsvätejšia sviatosť, nasledovaná veriacimi, a 

nakoniec sa dostane do Indianapolisu na X. národný eucharistický kongres, ktorý sa bude konať 

neskôr, medzi 17. a 21. júlom. 

Časti cesty pretínajúce obývané oblasti budú prekonávané formou procesie – s baldachýnom, 

asistenciou, spevmi. V ostatných častiach cesty bude kňaz alebo diakon niesť Kristovo telo v menej 

slávnostnej podobe a na najťažších úsekoch budú jazdiť autá - vrátane špeciálneho bieleho vozidla s 

miestom pre monštranciu pripraveného špeciálne pre túto príležitosť. 

Štyri cesty boli pomenované po svätých. Prvá, vedúca na sever od prameňov Mississippi pri jazere 

Itasca, je zasvätená Márii. Druhá, z New Haven, Connecticut, je pomenovaná po Elizabeth Setonovej, 

prvej kanonizovanej občianke USA. Z juhu, počnúc Brownsville v Texase, prejde cesta Juana Diega, 

domorodého Američana, ktorému sa zjavila Panna Mária. Nakoniec, západná cesta začne zo San 

Francisca pod menom Junipera Serra, svätého evanjelizátora Kalifornie z 18. storočia. Dĺžka poslednej 

menovanej trasy je cca 3,5 tisíc km. 

Veriaci sú pozvaní zúčastniť sa na púti v ktorejkoľvek jej časti. Často to vnímajú ako „príležitosť kráčať 

s Pánom“, hovorí pre OSV News 65-ročný Mike Wavra, ktorý sa plánuje zúčastniť tohto podujatia so 

svojou manželkou. „Dáva ľuďom príležitosť vidieť Ježiša, ktorého poznáme a milujeme,“ dodáva. 

Mnohí katolíci v USA sa preto pripravujú na účasť na tejto mimoriadnej iniciatíve. Je súčasťou 

tzv. Eucharistického prebudenia, ktoré začala v roku 2020 miestna biskupská konferencia. 
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Pondelok 22.5.2023  

Sv. Rita z Cascie, rehoľníčka  
Kurima 7.30 + Andrej Lipták a Mária 

Utorok  23.5.2023  

Féria 
Dubinné 18.00 BP a DDS pre Alenku a rodinu 

Streda 24.5.2023  

Féria 
Kučín 18.00 BP a DDS pre Jána Goliáša, 85 r. a rodinu 

Štvrtok 25.5.2023 

Sv. Gregor VII, pápež 
Kurima 18.00 + z rodiny Trinkovičovej a Randárovej 

Piatok 26.5.2023 

Sv. Filip Neri, kňaz 
Kurima  

18.00 

19.00 

+ Anna Randárová 

Náuka pred krstom 

Sobota 27.5.2023   

Féria 
Kurima 

7.30 

8.30 

11.00 

Poďakovanie Jozefa za uzdravenie z choroby 

Náuka pre prvoprijímajúcich a rodičov  

Krst: Dominik Takáč, Markus Olejár a Gréta 

Repaská 

Zoslanie Ducha Svätého 

50. deň po Zmŕtvychvstaní Pána 

28.5.2023  

Kučín 

Kurima 

Dubinné 

8.00 

9.15 

10.30 

+ Rudolf Bartko 

+ Ondrej a Zuzana Katuškoví 

+ z rodiny Skoncovej a Petrovičovej 



Podľa talianskeho denníka Avvenire ide o reakciu na úpadok viery v tejto krajine v skutočnú 

prítomnosť Krista v Najsvätejšej sviatosti. 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230517055 
 

Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.  
A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený.  

Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe.“ Jn 17, 9-11a 
 


