
Stewardship is the grateful response of a 

Christian disciple who recognizes and 

receives God’s gifts and shares these 

gifts in love of God and neighbour. 

~ Catholic Diocese of Witchita 

  

Stewardship is a profound spirituality 

that enables us to live out our Christian 

discipleship to the full. It is a way of re-

connecting what seems to be the 

‘ordinariness’ of our daily living with the 

extraordinari-ness of our life in God. 

Stewardship begins with the simple 

awareness that God is the ultimate giver, 

begin-ning with the gift of our very life 

and everything else that follows – all that 

we have and hold. By God’s continual 

goodness and providence present in our 

lives, we are able to know what we 

know, and have what we have. Deeply 

conscious that God gives us all that we 

have and hold for our personal well-

being and life, stewardship, therefore, 

calls us as Christian disciples to reveal 

to others what God’s goodness is all 

about. We do this by using our God-

given gifts in the way that God intends. 

~ Father Darrin J.G. Gurr  

The gifts that God gives us fall under three 

primary headings (3 Ts): 

Time, Talent and Treasure. 

About Stewardship 

TIME – The Gift of Our Action 
Time is the very gift of each moment – every second of every hour. 24 hours are given 
to us each day. To use these hours as God intends means that we use our time wisely 
and always for the good. Reflect on how you use your time each day. 
 

TALENT – The Gift of Our Ability 
 
Talent includes the variety of gifts and abilities that we all have. As stewards, we 
acknowledge that these gifts come from God and that he intends for us to use them in 
ways which reflect his love.  
 

TREASURE – The Gift of Our Worldly Possessions 
 
Treasure is the gift of our possessions and financial resources. Making money is a 
result of how we use some of our time and talent. It is a direct consequence of using 
what we have been given by God. Our treasure, therefore, must be used to better 
enhance our time and talent as well as our life with God and one another. We are also 
called to exclusively dedicate a fair and just portion of our treasure to God for the 
building up of the church and our sharing in the mission of Jesus.  

Uzávierka nedeľného buletínu je v stredu 8pm.  
Informácie farského charakteru posielatjte cez email na adresu jozef.starosta@gmail.com 

Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda 
Sts. Cyril and Methodius Slovak Church 

 
472 East 8th Ave, New Westminster, BC, V3L 4L2 
604-521-3406   aldemar@shaw.ca   www.cyrilmetod.ca 

Dať vyššie 
Neviem, komu to napadlo, ale bol to pre mňa silný moment blahorečenia, keď v sobotu v sprievode 
prinášali pred oltár relikviár Anny Kolesárovej. Tá symbolika sa nedala prehliadnuť.  
Vojak zabil – „dal dole“ Anku a teraz vojaci prichádzali s relikviárom, aby Anku vyniesli až pred 
oltár. V prvom momente som obdivoval toho, kto to vymyslel, potom ďakoval Bohu, že stále 
povyšuje ponížených. 

Až neskôr som hľadal v tom všetkom odkaz pre mňa osobne. To predsa nemohla byť náhoda, že som 
bol toho účastný a že som to zažil a videl na vlastné oči. Zaiste to musí byť predsa viac ako nejaká 
krásna emócia. 

Zrazu ako vo filme sa mi prehrali rôzne momenty ľudského života a uvedomil som si, že je to 
vskutku všetko pozvanie pre nás. Zastaviť sa v pokore pri vlastnom živote a oľutovať slová, skutky, 
postoje, keď sme „dali dole“ iného človeka. 

Keď sme sa zachovali ako ruský vojak, že nás sebectvo, opitosť mocou, vášeň priviedli k „zabitiu“ 
čohosi pekného, Božieho. Ale myslím, že Boh nám chce cez novú blahoslavenú povedať ešte viac. 

On dovolil vojakom dať ju vyššie! A tým akoby naznačil cestu pre nás všetkých. Umožňuje aj nám 
dať vyššie nielen tých, ktorých sme ponížili. Ale neustále dávať hore to, čo má mať ustavične podľa 
jeho plánu svoju hodnotu. Čistotu, mravnosť, úctu k žene! 

A práve tá úcta k žene v dnešných dňoch je cez príbeh blahoslavenej Anky akoby nanovo 
obnovovaná. Žena nie je a nemôže byť tovarom mužskej chlipnosti. Ženská krása, jej telo má byť 
darom, ktorý posvätí muža. Povýši ho! Ukáže mu aj 
jeho pravú hodnotu. 

Prichádzajú mi na um, zamýšľajúc sa nad príbehom 
blahoslavenej Anky, slová, ktoré napísal Anthony 
de Mello: „Tvoje ,áno‘ nemá žiadnu hodnotu, 
pokiaľ nemôžeš slobodne povedať aj ,nie‘.“ Ankino 
nie ju stálo život, dalo do hrobu. No vskutku to bolo 
áno Bohu, ktoré jej prinieslo večný život a povýšilo 
medzi blahoslavených.  

Jozef Kozák  

November 18, 2018 
33. nedeľa  v období cez rok - 33rd Sunday in Ordinary Time  



Udalosti vo farnosti  
Parish Events 

 
Sunday, November 18 

11 am - anglická sv. omša so slovenským 
spevmi a čítaniami - English mass with 
Slovak songs and readings 

12:30  pm - spoločný obed vo farskej hale. Cena 
obeda - dobrovoľný príspevok. Prosíme o 
koláčiky. - Communal lunch in the parish 
hall. By donation. We kindly ask that you 
bring some baked goods to share.  

 Contact: Janko Čarnogurský 604 836 5913 

Wednesday, November 21 

7 pm - stretnutie Mons. Rossiho s rodičmi detí 
pripravujúcich sa na sv. spoveď a 
1.sv.prijímanie -  a meeting with Mons. Rossi 
and the parents of children preparing for 
Confession and First Communion.  

Thursday, November 22 

7 pm - modlitba sv. ruženca, slovensky - rosary, 
Slovak 

Sunday, November 25 

11 am  - anglická sv. omša so slovenskými 
spevmi a čítaniami         

 - English mass with Slovak songs and 
readings 

Sunday, December 2 

11 am  - anglická sv. omša so slovenskými 
spevmi a čítaniami         

 - English mass with Slovak songs and 
readings 

Sunday, December 2 (cont.) 

12:30 - do farskej haly príde sv. Mikuláš, - St. 
Nicholas is coming to ...  to our parish hall. 
Contact: Miška Demčák 604 789 8896 

 

December 8-9 (Sat-Sun) 

9 am - Predaj vianočného pečiva a ručných prác, 
prosíme o pomoc. -  Craft and Bake sale, we 
are kindly asking for your help .  

 Contact: Bertha Palko 604 465 6144 

 

 
Udalosti v arcidiecéze 

Archdiocese Events 
 

Saturday, November 24 

8:30 am Who Am I? Workshop, John Paul II 
Pastoral Center, 4885 Saint John Paul II Way 
Vancouver, BC V5Z 0G3, Canada. For more 
info call Leah Bittante, 604-613-0023  

 

 

Udalosti, ktoré vás môžu zaujímať  
Events of possible interest 

 

Saturday, December 8  

7 pm - Slovak Christmas dinner, Country 
Meadows Golf Club, 8482 No 6 Road, 
Richmond. For more info call Viktor 
Neumann: (604) 722 9672 

Oznamy Farskej Rady 
 
Farská rada mala stretnutie s Mons.Rossim 
7.novembra.  

Zatiaľ nie je nič rozhodnuté, ale požiadali sme, 
aby sme mali slovenského kňaza počas Vianoc a 
Veľkej Noci.  

Práce na oprave kanalizácie (odpadu) z haly boli 
ukončené. Hala sa dá znovu používať. 

Zápisnicu zo stretnutia Farskej rady si môžete 
prečítať pri vstupe do kostola. 

Parish Council announcements 
 
Mons. Rossi and Parish Council had a meeting 
on Nov 7. 

No decisions have been made but we are asking 
for a priest from Slovakia to be available for 
Christmas and Easter. 

The sewer upgrade has been completed. The 
parish hall can be used once again. 

The minutes of the Parish Council meeting are 
available at the church entrance. 

November 18, 2018 Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda 

Budeme maľovať halu. Dobrovoľníci, prihláste sa u Ruda Priškina (604 992 2764). 

Začiatky slovenskej farnosti v New Westminsteri 

Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda November 18, 2018 

Z mnohých skúseností slovenských vysťahovalcov je nám známe ich silné priľnutie k náboženstvu. 
Popri spolkoch, ktoré mali zväčša svojpomocný a podporný charakter, si slovenskú identitu 
udržiavali, formovali a zveľaďovali práve v kostoloch. Kňazi boli totiž dlho jedinou inteligenciou, 
ktorá popri misionárskej a náboženskej činnosti pracovala na tom, aby sa v emigrantoch udržalo 
slovenské národné povedomie a reč. 

Slovenská komunita v meste New Westminster 
sa začala formovať v dvadsiatych rokoch 20. 
stor. V roku 1928 tu žilo okolo 300 slovenských 
prisťahovalcov. Popri spolkovej činnosti sa sú-
streďovali v kostole Ducha Svätého na Queens-
boro, ktorý si postavili v dvadsiatych rokoch pod 
vedením rev. Malaytera. Tu sporadicky dochá-
dzali rev. Albert Florián SVD a rev. Fajkus, aby 
vykonávali duchovné obnovy. 

V päťdesiatych rokoch, po likvidácii kláštorov 
na Slovensku, sa situácia zmenila, keď v Kanade 
začala pôsobiť rehoľa slovenských jezuitov, 
ktorí si v Galte, provincii Ontário, zriadili 
stredisko svojho misionárskeho pôsobenia. 

V roku 1952 začal svoje misijné pôsobenie v 
Queensboro fr. Ján Žabka SJ. Po ňom, v roku 
1953 prišiel fr. Ján Sprušanský SJ, ktorý sa vo 
svojej pastoračnej práci zameral aj na okolité 
mestá Vancouveru. Napriek jeho trojročnému 
úsiliu sa mu slovenskú farnosť nepodarilo 
založiť. 

To sa stalo až na prosbu veriacich, predovšet-
kým členov I. Katolíckej slovenskej jednoty, 
ktorí požiadali cirkevnú vrchnosť o slovenského 
kňaza do Vancouveru. 

V apríli, roku 1958 získal fr. Viliam Lacko SJ od 
vancouverského arcibiskupa povolenie k zriade-
niu slovenskej rímskokatolíckej farnosti. 
Spočiatku býval v kolégiu u anglických jezuitov, 
odkiaľ chodil vykonávať svoju kňazskú službu k 
Slovákom v New Westminsteri, Cloverdale, Pitt 
Meadows, Nakusp, Grand Forks a Trail. Takisto 
slúžil každý mesiac sv. omšu v kostole Ducha 
Svätého v Queensboro. 

Tento kostol však časom už nestihol pojať 
všetkých veriacich. To bol bol hlavný dôvod, 
prečo sa slovenskí veriaci dňa 10. apríla 1960 
rozhodli kúpiť kostol sv. Michala v New 
Westminsteri, ktorý potom upravili a zasvätili 
sv. Cyrilovi a Metodovi. Prvá sv. omša sa tam 
konala 13. apríla 1960 na Zelený štvrtok.  

Bohoslužobný priestor však slúžil nielen 
slovenským veriacim rímskokatolíckeho 
obradu. Aj slovenskí gréckokatolíci tu slávili 
svoju liturgiu spolu s ukrajinskými veriacimi. 
Takisto aj českí katolíci mávali v tomto kostole 
sv. omše vo svojom jazyku.  

S kostolom bola zakúpená aj hala, kde sa 
hrávali divadlá, oslavovali národné sviatky, 
konali svätomikulášske nádielky pre deti, 
svadby, krstiny a zábavy.  

Fr.Lacko vypomáha ako bubeník 

 

V septembri 1970 sa pri fare zorganizovala 
slovenská škola a slovenská knižnica. 
Spoločenský a farský život tunajších Slovákov 
sa tak zjednotil a zdynamizoval.  

Novovzniknutá farnosť sa postupom času stala 
základňou misionárskej činnosti slovenských 
jezuitov v Britskej Kolumbii a priľahlých 
oblastí západnej Kanady a tiež aj strediskom 
spoločenského a národnokultúrneho života 
tamojších Slovákov. 

Mária Vrabčeková 


