Aug 05, 2018
Liturgical schedules - Bohoslužobný poriadok
Cycle B
www.cyrilmetod.ca
cyrilmetod50@gmail.com
Phone: 604 526 7351
05.08 SUN/NE
8am Adoration for parish needs
18th Sunday B
Fr. Rastislav
9am Mass
for parishioners
18. nedela B
Ex 16.2-31
11am SK omsa
podakovanie za 30 V. Oravec
Eph 4.17,20-24
rokov manzelstva Petra a Zuzany Levarskych
John 6.24-35
06.08 MON/PO
R. Javier
9am Mass with Morning prayer
The Transfiguration + Richardo Marcos
of the Lord
07.08 TUE/UT
R. Javier
8am Mass
+ Clarita de Castro and
Scholastica Consunji
08.08 WED/ST
8am Mass
zdravie a Bozie pozehnanie pre A. Rolnikova
St. Dominic
Annu Vermesovu
09.08 THU/ŠT
6.30pm Adoration for parish needs
E. Cassty
7.30pm Mass
+ Andre Cassty, zdravie
a Bozie pozehnanie pre Martu Astrab a Fr.
George Edatukaran
10.08 FRI/PI
7.30 Adoration for parish needs
8am Mass
+ Aurea Javier and Ceferina R. Javier
Tuyor
11.08 SAT/SO
8am Adoration for parish needs
St. Clare
J. Zeliskova
9am Mass
na umysel
12.08 SUN/NE
8am Adoration for parish needs
19th Sunday B
Fr. Rastislav
9am Mass
for parishioners
19. nedela
1 Kings 19,4-8
E. Cassty
11am SK omsa
zdravie a Bozie
Eph 4.30-5.2
pozehnanie pre Jozefa Jancinu
John 6.41-51
Sacrament of Reconcilliation: 30 min. before mass and during adorations
Mass Live. Press Ctrl and click on the icon.
Audio archiv Bozieho Slova. Press Ctrl and click on the icon.
Last Sunday´s collection - $1392. May God reward your generosity.
Project Advance - $2650 so far.
Thanks for church cleaning, garden caring.
Úmysly sv. omší – môžem prijať pod podmienkou, že nebudú viazané na dátum.
Odslúžim ich na Slovensku a v Česku.
Homílie v MP3 na farskej webovej stránke – pokiaľ si ich chcete znovu vypočuť, tak
si ich prosím stiahnite. Vymazané budú 25. augusta 2018.

Milí krajania, drahí bratia sestry, srdečne vás
pozdravujem zo Slovenska!
Vaša komunita sa v týchto dňoch ocitá v náročnej
situácii, keď od nej odchádza kňaz, ktorý sa o ňu staral
ako skutočný duchovný pastier. Táto situácia je o to
náročnejšia, že nie je možné ihneď nahradiť
odchádzajúceho kňaza novým duchovným pastierom
pre komunitu.
Ubezpečujem vás, že ako biskup poverený
starostlivosťou o Slovákov v zahraničí urobím všetko
preto, aby čo najskôr prišiel kňaz, ochotný starať sa o
vašu komunitu. Prosím vás však o modlitby, obety,
zhovievavosť a veľkú trpezlivosť. Osobne som
pripravený s vami pravidelne komunikovať pomocou
sociálnych sietí, najmä Skype, vrátane príhovorov a
duchovného slova, a samozrejme nie je vylúčené ani to,
že by som aj niektoré z budúcich sviatkov vianočných
prípadne veľkonočných prežil medzi vami.
Dovoľte mi napokon poďakovať otcovi Kršákovi za
všetko, čo pre vás urobil a vyprosoval mu na príhovor
Panny Márie, aby ho Pán požehnával v jeho
nasledujúcich aktivitách.
Ešte raz vás srdečne pozdravujem,
+ Jozef Haľko,
biskup poverený starostlivosťou o zahraničných
Slovákov
2. augusta 2018

