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The Feast of Christ the King
The Feast of Christ the King is, as Catholic feasts go, a relatively recent one. It was established by Pope Pius XI in 1925, to remind Catholics (and the world generally) that Jesus Christ
is Lord of the Universe, both as God and as Man.
Pius XI announced the feast in his encyclical Quas Primas, which was delivered on December 11, 1925. At the end of the encyclical, he declared that he expected three "blessings" to
flow from the celebration of the feast:
 that "Men will doubtless be reminded that the Church, founded by Christ as a perfect
society, has a natural and inalienable right to perfect freedom and immunity from the
power of the state";
 that "Nations will be reminded by the annual celebration of this feast that not only private
individuals but also rulers and princes are bound to give public honor and obedience to
Christ";
 that "The faithful, moreover, by meditating upon these truths, will gain much strength
and courage, enabling them to form their lives after the true Christian ideal."
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How Is the Date of the Feast of Christ the King Determined?
In Quas Primas, Pius XI established the celebration of the feast "on the last Sunday of the
month of October—the Sunday, that is, which immediately precedes the Feast of All Saints." He
tied it to All Saints Day because "before celebrating the triumph of all the Saints, we proclaim
and extol the glory of him who triumphs in all the Saints and in all the Elect."
With the revision of the Church's liturgical calendar in 1969, however, Pope Paul VI
moved the Feast of Christ the King to the final Sunday of the liturgical year - that is, the last
Sunday before the First Sunday of Advent. As such, it is a moveable feast; the date changes
every year.
(see https://www.thoughtco.com/when-is-the-feast-of-christ-the-king-541624)

Veneration vs. Adoration
Since ancient times, the Catholic Church has recognized the infinite difference between veneration and adoration (or what today we would call worship).
Adoration is the act of giving ourselves to God as the One to whom we owe everything, an act
of absolute submission to Him. He alone, then, is to be adored, to be worshiped, in this sense.
Veneration, on the other hand, is a much lesser thing: the paying of appropriate honor to a creature of God who deserves such honor. When we venerate the saints, then, we’re not adoring them
as if they are the source of our existence, or worshiping them in the modern sense of that word.
We’re simply honoring them.
Taken from: https://www.osv.com/Article/TabId/493/ArtMID/13569/ArticleID/15445/What-Isthe-Communion-of-Saints.aspx

The gifts that God gives us fall
under three primary headings (3 Ts):
Time, Talent and Treasure.
Share God’s Gifts
Uzávierka nedeľného buletínu je vždy v stredu o 8pm.
Informácie farského charakteru, hlavne pripravované udalosti v našej farnosti, posielatjte cez email na adresu
mrecicarova@gmail.com, poprípade na jozef.starosta@gmail.com
Buletin pripravujú Mária Karki, Kat Starosta a Jozef Starosta
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Nedeľa Krista Kráľa - Christ the King Sunday

Dnes je sviatok Krista Kráľa a posledná nedeľa cirkevného roka
Cirkevný rok sa v Katolíckej cirkvi končí
slávnosťou Krista Kráľa. Sviatok Krista Kráľa
zaviedol pápež Pius Xl. a stanovil preň poslednú
októbrovú nedeľu.
Prvýkrát sa nedeľa Krista Kráľa slávila na
konci Svätého roku 1925 ako svedectvo lásky
Cirkvi voči svojmu božskému Ženíchovi - preto
bola spojená s modlitbami a poklonami, ktoré
mali vzbudzovať v srdciach veriacich túžby a
predsavzatia naprávať svoj život, aby Krista
lepšie prijímali za svojho Pána a Kráľa. A
modlitba zasvätenia ľudstva Najsvätejšiemu
Srdcu Ježišovmu pred vystavenou Oltárnou
sviatosťou od začiatku bola a je obdarená
úplnými odpustkami.
Liturgickou reformou po Druhom vatikánskom koncile bol tento sviatok povýšený na
slávnosť - najvyšší stupeň slávenia a veľmi
vhodne bol preložený na poslednú, tridsiatu
štvrtú cezročnú nedeľu v liturgickom roku. Veď
takto lepšie vystihuje vôľu večného Otca
"zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je
na nebi, aj čo je na zemi" (Ef l, 10), a kresťanom
každoročne priamo pripomína, že Kristus je
"Alfa a Omega, Počiatok i Koniec" (Zjv 21, 6).
Liturgický rok začína adventom - prípravou na
slávnosť Narodenia Pána - a končí oslavou Kris-

ta Kráľa, na ktorého sa Otec rozhodol všetko
zamerať a v ňom zjednotiť.
Biblický základ slávnosti Krista Kráľa je v
ModItibe Pána - príď kráľovstvo Tvoje...
Navyše hlavným dôvodom Ježišovho ukrižovania bol titul „židovský kráľ'. A v štvrtom
evanjeliu Ježiš priznáva, že je kráľ, ale jeho
kráľovstvo nie je z tohto sveta, a že sa na to
narodil a na to prišiel na svet, aby vydal
svedectvo pravde (porov. In 18, 33 - 37).
V kresťanskej ikonografii je Kristus Kráľ
zväčša vyobrazovaný so žezlom v ruke, zväčša
v podobe kríža. Nielen kríž, ale už samotné
slovo žezlo, vyjadruje službu. Grécky výraz
skeptron, pochádza totiž zo slovesa skeptesthai,
čiže podopierať, pomáhať. Kristus Kráľ nevlastní žezlo pyšnej moci, ktorou druhých zráža a
ponižuje, ale žezlo služby, ktorým druhých
podopiera a dvíha. Druhý význam termínu
skeptron je palica pútnika alebo pastiera.
Kristus Kráľ nesedí pohodlne na tróne, ale
ako obetavý pastier predpovedaný prorokom
Ezechielom hľadá svoje stratené ovce, zranené
obväzuje, slabé posilňuje. Ježiš ako pútnik
neustále kráča k tým, čo ho potrebujú.
https://domov.sme.sk/c/1830332/dnes-je-sviatokkrista-krala-a-posledna-nedela-cirkevneho-roka.html
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Modlitbový kútik
Prayer corner
Modlime sa za našich chorých, starých alebo núdznych
terajších alebo bývalých spolufarníkov:
Mrs. Ferencik, Mária Kikta, Mrs Masura,
Mr. Mikita, Anka Vermeš
Pošlite nám mená tých chorých a starých farníkov v
našej farnosti a tých, ktorí potrebujú našu modlitbovú,
duchovnú, telesnú alebo finančnú pomoc
mrecicarova@gmail.com, alebo
jozef.starosta@gmail.com

Udalosti vo farnosti
Parish Events
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Udalosti v arcidiecéze
Archdiocese Events
Thursday, November 29
6:30 pm – 9:30 pm - Becoming a More Confident Parent - An evening of exploring our
strengths as parents and ways to be more
confident in our essential task of raising our
children.
Where: IC Delta Parish Religious Education
Centre, 8842 119 St Delta
Cost: $30
Contact: Jane Waldock, 778-997-4672,
jane.k.waldock@gmail.com

Sunday, November 25
11 am - anglická sv. omša so slovenskými
spevmi a čítaniami
- English mass with Slovak songs and
readings
4-6 pm - Adventné Tvorenie– Folklórna Skupina Slávik pozýva všetkých ľudí dobrej vole a
tvorivėho ducha na Adventné Tvorenie.
Prineste si svoje materiály a nástroje. Káva,
čaj a koleda bude nachystaná.
Kontakt/otázky: mrecicarova@gmail.com

Sunday, December 2
11 am - anglická sv. omša so slovenskými
spevmi a čítaniami
- English mass with Slovak songs and
readings
12:30 - do farskej haly príde sv. Mikuláš, - St.
Nicholas is coming to our parish hall.
Contact: Miška Demčák 604 789 8896

Sat&Sun, December 8-9
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

November 30, 2018
– December 1, 2018

All-day - Heart of the World – An Ignatian
Retreat for Young Adults - Join us for Heart
of the World Retreat – an Ignatian Retreat
for men and women, ages 18-40, who would
like to have an experience of Jesus Christ
through Ignatian contemplation, and learn
tools of discernment and prayer for everyday
life.
Where: St Peter's Church, 330 Royal Ave,
New Westminster
Cost: $30 (Sat lunch and dinner included)
Contact: Matthew Martin, 604-683-0281,
mmartin@rcav.org

November 30, 2018
7:30 pm - Sacred Music for Advent - Choral
music ranging from Renaissance polyphony
to contemporary praise songs.
Where: Holy Rosary Cathedral - 646 Richards St, Vancouver
Cost: Free
Contact: Holy Rosary Cathedral Concert
Series, 604 682 6774, cheldar@cheldar.com

Monday, December 31
6 pm - Chcete prežiť Silvester v našej komunite?
Ste vitaní na našej silvestrovskej zábave
spolu so svojimi rodinami aj deťmi v hale pri
slovenskom kostole. Večera bude formou
potluck s dobrovoľnýn vstupným. Prihláste
sa u Márie Eškut 604 440 7130. Počet miest
je limitovaný. Záväzne prihlasení budú mať
rezervované miesta.
New Year's Eve potluck dinner and dance
(Slovak)

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
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Nedeľný obed 18.11. 2018 - Poďakovanie
Srdečná vďaka všetkým dobrovoľníkom, hlavne ženám za veľmi chutné zákusky. Po odpočítaní
nákladov sa vyzbieralo $736. Chceli by sme pravidelne pokračovať v spoločných obedoch - raz cez
mesiac. Ak by boli 4 skupinky dobrovoľníkov (5-6 v skupine) mohla by jedna skupina organizovat
obed dva-trikrát do roka. Porozmášľajte s kým by ste sa mohli spojit a dajte vediet Mirovi Lesay
alebo Janovi Čarnogurskému. Potrebujeme pomocnu ruku každého člena našej farnosti či už pri
obedoch, upratovaní, príprave kávy, údržbe alebo iných aktivitách. Zapíšte sa na list dobrovoľníkov
na nástenke kostola. Ak sa každý z nás pripeje svojími talentami, naša farská komunita bude
prekvitať.
A heartfelt thank you to all volunteers and supporters of last Sunday's lunch. $736 net proceeds collected .

Kňazi vo farnosti sv. Cyrila a Metoda
Jezuitská misia
Na založení a spravovaní slovenskej farnosti v New Westminsteri majú veľkú zásluhu
otcovia jezuiti, ktorí pri3li do Kanady po likvidácii kláštorov na Slovensku v roku 1951.
Azda najväčšiu
zásluhu na vzniku a
rozvoji farnosti mal
otec Viliam Lacko,
SJ, ktorý začal svoju
kňazskú činnosť
medzi slovenskými
veriacimi v roku
1958. S jeho pomocou si 10. apríla
1960 odkúpili kostol
sv. Michala v New
Westminsteri, ktorý
po renovácii
zasvätili sv. Cyrilovi
a Metodovi.
Otec Lacko slúžil aj ako duchovný v nemocnici pre ľudí s duševnými poruchami. V tom
čase mu prišli vypomáhať ako kapláni jezuiti o.
Sprušanský, neskôr o. Dančo a po ňom aj o.
Javorka. Od roku 1974 pôsobil ako farár vo
Windsore, Ont. V roku 1981 sa o. Lacko opäť
vrátil do New Westminter. Okrem iného organizoval pravidelné stretnutia s mládežou a
napomohol k založeniu orchesteru “Tatra
boyz”.
Za jeho pôsobenia vyrástli pre kňazské a
rehoľné povolanie jeden kňaz – jezuita a
profesor ( o. Kolarčík, SJ), rehoľnica pôsobiaca v Japonsku (Jean Michalec), kartuziánsky
mních (Štefan Tobiáš) a seminarista v
Nemecku. V jeseni 1992 donútilo o. Lacku jeho
chatrné zdravie odísť na zaslúžený odpočinok.

Svoj život dožil v Misijnom dome v Cambridge,
Ontario.
V roku 1969 nastúpil do farnosti ako farár o.
Ján Žabka, SJ. Počas jeho pôsobenia vo farnosti V rokoch 1976 – 81 pôsobil v tunajšej farnosti
o. Ján Švec, SJ, ktorý dlhé roky pôsobil ako
misionár v Afrike.
Svoje skúsenosti a
pamäte z misionárskej práce potom
dvojjazyčne publikoval v Kanade pod
názvom “Africa, My
Love” alebo “Zápisky
z Afriky”.
Po odchode z New
Westminsteru pôsobil
vo Windsore. V roku
1990 odišiel navštíviť
rodné Slovensko a
cestou späť do Kanady zomrel 8. augusta
1990.
Po odchode o. Lacku, od roku 1992, pôsobil
vo farnosti o. Ján Kadlec, SJ. V pamätiach
veriacich je zapísaný ako horlivý a pracovitý
kňaz, ktorý nielen organizoval ale aj priamou
činnosťou sa podieľal na zveľaďovaní farnosti.
Počas jeho pôsobenia sa obnovila strecha haly,
kuchyňa a tiež aj sociálne zariadenia v hale. Do
vybavenia fary pribudol počítač a následne sa
začali vydávať novinky s farskými informáciami, tzv. buletíny.
V máji v roku 1999, keď bola činnosť slovenskej jezuitskej misie v zahraničí ukončená
generálnym predstaveným jezuitskej rehole v
Ríme, o. Kadlec odchádza do Cambridge
pôsobiť ako správca Misijného domu. Pôsobil v
jezuitskom centre v Piešťanoch.
Pokračovanie budúci týždeň

