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We all ache for God, and we wait…
The addict in the alley behind the Cathedral
waits for a God who will come and remove
all that enslaves him..
The single mother waits for the day when
she no longer has to work 54 hours, when she
can sleep eight and when she’ll finally know
the kids will be ok.
The soldier in a ditch in Iraq waits for a
morning when there are no more explosions
of IEDs, and every look is not feared as the
precursor to an assault, and you don’t have to
bury your new best friends.
The old man in the nursing home waits for
the day he will no longer be alone, when pain
will no longer be his most constant companion and when he can once again rest in the
embrace of her whom he loved.
The prisoner on death row waits for a place
where he will no longer be seen as evil, for a
life that makes sense, for a time when love
can be given and received, for the coming of
a God who will love him.

The investment banker waits for the day
when he’s not gripped by the fear that he’s
about to lose everything, for the day when he
can count his value in the quality of his love
rather than the size of his profit.
The little child waits within her mother’s
womb for a world that will welcome her and
parents that will love her and a country who
will protect her.
We all wait in joyful hope, with baited breath,
as we gaze toward the Eastern skies in expectation of the one who rises with healing in his
wings… Exiled in a Babylon of our own selfishness, we cry out: “rend the heavens, O
Lord, and come down to us!”
Yet he waits for us in that confessional,
ready to embrace us pick us up on his
shoulders and carry us home to himself.
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From: https://www.beliefnet.com/columnists/
deaconsbench/2008/11/we-wait-a-homily-forthe-first-sunday-of-advent.html

Advent Penitential Services - New Westminster Deanery
St. Patrick’s (Maple Ridge)

Dec 11

6:30 PM

All Saints (Coquitlam)

Dec 12

7:00 PM

St. Joseph’s (Port Moody)

Dec 13

7:00 PM

Our Lady of the Assumption (Port Coquitlam)

Dec 16

7:00 PM

St. Peter’s (New Westminster)

Dec 18

7:00 PM

St. Luke’s (Maple Ridge)

Dec 18

7:00 PM

St. Francis de Sales (Burnaby)

Dec 19

7:00 PM

Our Lady of Lourdes (Coquitlam)

Dec 19

7:00 PM

St. Michael’s (Burnaby)

Dec 20

7:00 PM

Our Lady of Mercy (Burnaby)

Dec 20

7:00 PM

Our Lady of Fatima (Coquitlam)

Dec 22

7:00 PM

How to Celebrate Advent Like a Catholic

Does it seem to you that each year the holiday season gets busier and busier, and we get further
and further away from the true meaning of Advent and Christmas?
The best way to combat this tendency is to adopt or renew Advent traditions in the home.
Whether you are single, a busy parent with kids, or empty-nesters, you can celebrate Advent
like you are actually anticipating the coming of Christ—which is the whole point. It’s a spiritual
journey!
Remember the reason for the season; Advent and Christmas are Christian liturgical seasons.
When you know what the season is meant to be, you will more likely do the kinds of things that
emphasize that purpose.
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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1.adventná nedeľa - First Sunday of Advent

Ján hlásal krst pokánia
Nebol by to ani advent bez typického
adventného kazateľa Jána Krstiteľa. A nebol by
to ani Ján Krstiteľ bez svojej najobľúbenejšej
témy, témy pokánia. Ján kázal Židom krst
pokánia. Aj my sme toto jeho kázanie počuli už
toľkokrát. Dodnes sme však na tomto poli
neurobili veľa. Príčina? Nevieme možno, čo to
znamená konať pokánie. Kčomu to je dobré?
Táto otázka je dôležitá. Robíme iba to, čo
potrebujeme a čo má pre nás zmysel. Odpoveď:
Konať pokánie znamená žiť život vplnosti.
Možno málokto zás by mohol povedať, že žije
život v. Svedčia o tom spovednice, linky dôvery,
návštevy psychológov a psychiatrov. Prežívame
veci, ktoré nás oberajú o vnútorný pokoj a
radosť a tak často zatúžime žiť život bez
vnútorných a vonkajších napätí a konfliktov. A
správne, ak máme takéto túžby, túžime po živote
v. Ako ho však dosiahnuť?
My nie sme iní, ako boli súčasníci Jána
Krstiteľa. Kánovi prichádzali ľudia zo všetkých
strán Júdska a z. Boli to ľudia, ktorí prežívali
vtúžbu žiť život v. Aj oni, podobne ako my,
prežívali množstvo vnútorných napätí, ktoré ich
kvárili a ťažili a teda hľadali ich riešenie.
Problémov, ktoré mali, bolo veľa. Ján však
každému zodpovedal jedno a to isté: Obráť sa!
Zmeň sa! Konaj pokánie! Slovo, ktoré im
opakoval, znie véčtinemetanoia. Na niektorých

asi zapôsobilo presne. Toto slovo zasiahlo
presne stred ich problému. A adresát tohto slova
si to aj uvedomoval. Ak bol napríklad
nemravníkom, alebo lakomcom, namyslencom,
násilníkom, lenivcom, či klamárom, vždom
tomto prípade si uvedomil: Je to tak!
Potrebujem obrátenie, potrebujem konať
pokánie. Moje hriechy mi komplikujú život a
spôsobujú, že môj život nie je životom v
plnosti, ale je životom žobráka, ktorý už pomaly
nežije ani len z odrobiniek.
Možno problém sším obrátením spočíva v
nesprávnom chápaní slova, ktoré použil Ján
Krstiteľ pri svojej kázni. Obrátenie, po gréckyá
len morálnu zmenu. Znamená omnoho viac.
Znamená„Zmenu pohľadu človeka aleboôsobu
myslenia, zmenu zmýšľania.“
Slovo metanoia je zloženinou slov meta a noos.
Meta znamená ponad a noos znamená rozum
alebo myseľ. Metanoia tak doslova znamená ísť
„ponas myseľ“, t.j. urobiť si odstup, veci
zhodnotiť a na základe takého zhodnotenia svoj
život potom buď oľutovať (ak tam boli hriechy)
alebo sa naň pozrieť z nadhľadu alebo iného
zorného uhla. A presne toto je tá zmena
zmýšľania, ktorú ohlasoval Ján.
Úryvok zo Zamyslenia P. Milana Bubáka SVD, http://
sk.radiovaticana.va
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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. Do you know of a sick parishioner or a parishioner in need of prayers? Please send us
their name.
mrecicarova@gmail.com, alebo jozef.starosta@gmail.com

Udalosti vo farnosti
Parish Events
Sunday, December 2
11 am - anglická sv. omša so slovenskými
spevmi a čítaniami
- English mass with Slovak songs and
readings
12:30 - Sv. Mikuláš odkázal, že nepríde do
farskej haly, ale príde rovno do kostola, hneď
po sv.omši, - St. Nicholas is coming to our
church right after holy mass. Contact: Miška
Demčák 604 789 8896

Monday, December 3
7 pm

- modlitby chvál a vďakyvzdania v

našom kostolíku
- prayers of praise and thanks
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Sunday, December 23
11 am - anglická sv. omša so slovenskými
spevmi a čítaniami
- English mass with Slovak songs and
readings
12:30
- Bábkové divadlo „Pod Oravským
zámkom“ uvedie v hale rozprávku
„Medovníkový domček“. Dobrovoľné
vstupné bude použité na zakúpenie
ozvučenia . Pripravujeme tiež „potluck“ pre
deti. Rodičia, ktorí môžete prispieť
prípravou občerstvenia, prihláste sa u Mirky
Plavákovej vlapla@shaw.ca

Vianoce 2018 (Plán)
24.december - Polnočná sv. omša
25.december - 11am - sv.omša
26.december - 11am - sv.omša
Sunday, December 30
11 am - anglická sv. omša so slovenskými
spevmi a čítaniami
- English mass with Slovak songs and
readings
12:30 pm- Aj tento rok pripravujeme Jasličkovú
Pobožnosť. Prosíme prihláste čo najskôr
detičky Zuzke a Martinovi Lavríkovcom
na lavrikmartin@shaw.ca
- "Children's Nativity Play"

Thursday, December 6

Monday, December 31

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

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) do
15.decembra. Počet je limitovaný. Záväzne
prihlasení budú mať rezervované miesta.
New Year's Eve potluck dinner and dance
(Slovak)

Friday, December 7
7 pm
- Adorácia - Adoration
7:30 pm - 1.piatok, sv.omša - 1st Friday, holy
mass

Sat&Sun, December 8-9
9 am
- Feast of Immaculate Conception holy mass
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, ktoré vás môžu zaujímaťEvents of possible interest or other events
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

Xmas Food Hamper 2018 is still ongoing. Collection of food and financial donations
has been extended until December 2nd 2018.
Please contribute to make someone’s Christmas less challenging this year!
No donation is too small!
Also, if you know a family in need, call/text/talk to Andrea Machula, 604-760-9815. Thank you!
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Udalosti v arcidiecéze
Archdiocese Events
Wednesday, December 5

6:30 pm – 8:30 pm – Hannukah and Christmas - Join a group of scholars to explore connections and influences between Christmas and
Hanukkah. Event includes a traditional Hanukkah dinner and Christmas dessert.
WHERE: Beth Israel, 989 W 28th Ave, Van
COST: $20
CONTACT: Marjeta Bobnar, 604-683-0281,
mbobnar@rcav.org
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Thursday, December 6
7:00 pm - Catholic Street Missionaries
invite you to a Mass to be celebrated by
Archbishop Miller. This Mass is to celebrate the Inauguration of the ONE CHALLENGE, 1-year street missionary formation program. After Mass, there will be
Adoration with soft praise music by Beloved Music Ministry until 9pm.
WHERE: St. Mary's Parish, 5251 Joyce
St, Vancouver

Kňazi vo farnosti sv. Cyrila a Metoda
Pokračovanie z minulého týždňa

Kňazi banskobystrickej diecézy

Zánikom slovenskej jezuitskej misie v zahraničí
(1998/9) hrozil aj zánik slovenskej farnosti v
New Westminsteri. Preto veriaci zorganizovali
petíciu s prosbou o stáleho kňaza a poslali ju
všetkým slovenským biskupom.
Na petíciu pozitívne zareagoval diecézny
biskup banskobystrickej diecézy, Rudolf Baláž,
keď v letných mesiacoch, v roku 1999 poslal do
New Westminsteru
kňaza o. Romana Seka.
Farníci si mladého kňaza
veľmi rýchlo obľúbili
pre jeho priateľský a
bezprostredný prístup.
Priniesol nového ducha,
mladícky elán, zapojil do
činnosti a pomoci pri
kostole poslednú vlnu
slovenských rodín a
mladé vzdelané dievčatá,
pracujúce ako “nannies”
v kanadských rodinách. V tom čase zavítali do
farnosti aj otcovia redemptoristi z Podolínca,
ktorí viedli misie v slovenských farnostiach v
USA. V septembri 1999 sa novým duchovným
vo farnosti stal o. Jozef Meňuš. Ako mladý
kňaz priniesol nové myšlienky a iniciatívu.
Dopomohol k založeniu troch tried slovenskej
školy, ktoré viedli dievčatá “nannies” –
učiteľky. Na podchytenie mladých, založil
týždenné stretnutia náboženských rozhovorov.
So skupinkou mladých organizoval rôzne
spoločné podujatia, ako boli púte do Mission a
pod. Vybudoval sa nový mramorový oltár,
kazateľnica, bočné podstavce a mramorová
dlážka okolo oltára. Na fare sa zrenovovalo
horné poschodie a ohradil dvor.

To všetko sa mohlo udiať aj vďaka mnohým
dobrovoľníkom, ktorí vo svojom voľnom čase,
na úkor oddychu a pomoci vo svojich vlastných
rodinách, prichádzali, aby pomohli skrášliť
farské prostredie. Počas pôsobenia o. Jozefa do
farnosti zavítal vancouverský arcibiskup Adam
Exner. Najskôr pri príležitosti 40. výročia
založenia farnosti a neskôr pri posviacke nového
oltára. Okrem neho prišiel na návštevu v lete
2001 aj pomocný banskobystrický biskup Tomáš
Galis, spolu s o. Romanom Sekom.
Po trojročnom pôsobení v
máji 2002, sa o. Jozef
rozlúčil so svojimi
veriacimi. Zanechal za
sebou veľa dobre
vykonanej práce.
V máji 2002 prišiel do
farnosti o. Juraj
Kopanický, ktorý si
veriacich získal svojím
typickým kňazským,
jemným, tichým ale
náročným prístupom. Jeho prvoradým cieľom
bol duchovný rast jemu zverených veriacich, čo
dosvedčuje aj účasť na školení v Inštitúte pre
svetovú evanjelizáciu (The Institute For World
Evangelization – ICPE Mission) v mesiacoch
september 2007 - február 2008.
Počas jeho neprítomnosti, arcibiskup
vancouverskej diecézy R. Roussin, poveril
vedením farnosti dominikána fr. Gabriela de
Chadarevian, OP, ktorý zaujal svojou ráznosťou,
veľkým duchom a entuziazmom. Vďaka
spoločnej podpore veriacich i niektorých
jednotlivcov, mohli počas jeho pôsobenia do
farnosti zavítať kňazi zo Slovenska, ktorí sa
venujú práci s mládežou.
Pokračovanie budúci týždeň

