
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 

‘A voice of one crying out in the desert: “Prepare the way of the Lord, make straight his paths. 
Every valley shall be filled and every mountain and hill shall be made low. The winding roads 
shall be made straight, and the rough ways made smooth, and all flesh shall see the salvation of 
God.”' (Lk. 3:4-6) 
 
John came with a new message in a new place. Normally people went to the temple or the syna-
gogue to hear the word of God. But John is in neither of these places. He appeared and spoke in the 
wilderness of the desert and as the gospel tells us all the people of Judea and all the people of Jeru-
salem made their way to him. Through John, God is proclaiming a new message in a new way. As 
the Prophet Isaiah reminds us, Yahweh says, ‘look I am doing something new, it is already happen-
ing. Can you not see it? I will make a path in the wilderness.’ 
 
John asks us to ‘prepare a way for the Lord and make his paths straight.’ What does mean for us 
today? When the people heard John speak, ‘they were baptised and confessed their sins.’ An im-
portant aspect of our Advent journey and preparation is acknowledging that there are parts of our 
lives that need straightening! 
 
Perhaps one way we could prepare away for the Lord during these weeks of Advent is to consider 
celebrating the sacrament of reconciliation. As we focus our attention on so many other things 
during the lead up to Christmas, let us not forget to prepare a place in our hearts to welcome Jesus.  
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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 

Advent Penitential Services - New Westminster Deanery  

Reflection on Second Sunday of Advent 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 

December 9, 2018 
2.adventná nedeľa -  Second Sunday of Advent 

V druhej fáze tohto adventného obdobia nám 
Matúš predstavuje Jána Krstiteľa so značným 
počtom symbolov, ktoré sa stávajú jasnými len 
vtedy, ak ich čítame vo svetle Starého zákona. 
Ján prichádza na judejskú púšť, na miesto, ktoré 
je chudobné na prítomnosť Boha aj človeka, 
a vyprázdnené od Ducha Svätého i ľudí, kvôli 
tomu, aby toto miesto jeho kázania naznačovalo 
opustenosť tých, ktorým bolo kázanie 
adresované. Obraz púšte mal v skutočnosti pre 
Izrael veľkú dôležitosť. Tam sa začala celá 
história vyvoleného národa, keď sa skupina 
blúdiacich ľudí, ktorí vyšli z Egypta pod 
vedením Mojžiša postupne premenila na Pánov 
ľud. Ľud vracajúci sa z exilu, ktorý prešiel 
púšťou, znova začal budovať kráľovstvo Izraela. 
Púšť je teda miestom par excellence, kde sa 
zakúsi ťarcha hriechu a neistoty a kde sa vykročí 
k novému začiatku. Ján Krstiteľ ohlasuje 
možnosť tohto nového začiatku.  

O novom začiatku svedčí tiež jedlo Jána 
Krstiteľa. Je to v skutočnosti jedlo, ktorým sa 
sýtia deti ochutnávajúce novosť života. Pražené 
kobylky sú akýmsi druhom obľúbených 
pukancov pre deti v Afrike a na Blízkom 
východe, ako aj med je znamenitý prírodný 
produkt pre deti. Avšak týmito potravinami sa 
takisto sýtia ľudia, ktorí prechádzajú púšťou a 
prichádzajú z ďalekej cesty, nakoľko sa zásoby 
minuli a zostáva iba jedlo rastúce v prírode, 
jedlo darované z Božieho milosrdenstva. Takúto 
situáciu prežívali ľudia v dobe Jána Krstiteľa: 

dlhotrvajúce obdobie starozákonného putovania 
púšťou sa skončilo, už bol čas novosti, čas 
Dobrej Zvesti, Evanjelia. Všetko v Jánovi 
Krstiteľovi oznamuje nádej z nových možností 
daných ľuďom, aby mohli stretnúť Boha a žiť v 
plnšom spoločenstve s Ním.  

Ján sa predstavil ako posol pre tých, ktorí mali 
byť pokrstení krstom pokánia na odpustenie 
hriechov. Poslanie prorokov v skutočnosti 
spočívalo v odvrátení ľudí od hriechov, zatiaľ 
čo jedine Kristus môže spasiť tých, ktorí veria. 
Krst Jána Krstiteľa, vlastne posledný z dlhej 
tradície symbolických giest typických pre 
starozákonných prorokov, bol posolstvom, ktoré 
objasnilo celú evokujúcu silu vody. Voda ako 
prostriedok očisťovania naznačovala 
naliehavosť obrátenia srdca.  

Umývanie tela ponúkalo príležitosť vyjadriť 
naplno celú svoju túžbu, ktorú človek v sebe 
nosí – túžbu po hlbokom očistení srdca od 
všetkého zla, aby mohol stretnúť Boha. Ale aj 
druhý symbolický význam vody je rovnako 
dôležitý: naše narodenie je povstanie z vôd 
nevedomosti, a každé ponorenie sprevádzané 
návratom k dýchaniu a životu, je symbolicky 
návratom do života, znovuzrodením. Nejedná sa 
o návrat späť do telesného lona matky, ale 
o prijatie posolstva, že stretnutie s Bohom mení 
celý život, je to nové narodenie. 
 
Spracované podľa Rudolf Uher SJ, sk.radiovaticana.org,  



Udalosti vo farnosti  
Parish Events 

 
 

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 

 

Sunday, December 9 

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

 - English mass with Slovak songs and 
readings 

 

Monday, December 10 

7 pm  - modlitby chvál a vďakyvzdania v 
našom kostolíku 

 - prayers of praise and thanks 

 

Thursday, December 13 

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

 

Saturday, December 15 

5:30pm  - slovenská sv. omša - Slovak mass  

Sunday, December 16 

11 am  - slovenská sv. omša  - Slovak mass  
 

Sunday, December 23 

11 am   - slovenská sv. omša  - Slovak mass  

12:30 - Bábkové divadlo „Pod Oravským 
zámkom“ uvedie v hale rozprávku 
„Medovníkový domček“. Dobrovoľné 

vstupné. Pripravujeme tiež „potluck“ pre 
deti.  Rodičia, ktorí môžete prispieť 
prípravou občerstvenia, prihláste sa u Mirky 
Plavákovej vlapla@shaw.ca 

 

Vianoce/Christmas 2018  

24.december -Polnočná sv. omša-midnight mass 

25.december - 11am - sv.omša - mass 

26.december - 11am - sv.omša - mass 

 

Sunday, December 30 

11 am  - slovenská sv. omša  - Slovak mass  

12:30 pm - Aj tento rok pripravujeme Jasličkovú 
Pobožnosť. Prosíme  kontaktujte Zuzku a 
Martina Lavríkovych lavrikmartin@shaw.ca  

 - "Children's Nativity Play"  

 

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) do 
15.decembra. Počet je limitovaný. Záväzne 
prihlasení budú mať rezervované miesta.  
New Year's Eve potluck dinner and dance 
(Slovak) 
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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 parish-
ioner or a parishioner in need of prayers? Please send us 

their name.   
mrecicarova@gmail.com, alebo jozef.starosta@gmail.com 

S radosťou Vám oznamujeme že 14.12 vo večerných hodinách pricestuje  
Otec Emil Králik, SVD  

a bude s nami do 7.1.2019. Podrobný program sv. omší a sviatosti zmierenia oznámime po dohode s 
ním. Prosíme všetkých farníkov o aktívnu pomoc s jeho pobytom, aby sa nám spolu podarilo si uctiť 

jeho obetu a službu. Vzdáva sa svojich Vianoc, aby naše Vianočné sviatky boli krajšie.  
Pastoračná a Finančná rada 

We are pleased to announce that father Emil Kralik SVD will be coming to our parish Dec 14 - Jan 7. 
Further mass info and confession schedule will be posted once he arrives.  

Rodina Čarnogurská hľadá pomoc pri opatere rodičov.  
Pomoc sa bude týkať ľahkých domácich prác a dohľadu na bezpečnosť rodičov. Práca bude 3-4 krát 

do týždňa, 6-7 hodín denne. Kompenzovanie za službu podľa dohody.  
Viac informácií na e-mail: janviera@telus.net alebo na mobil 604 836-5913. 
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Kňazi vo farnosti sv. Cyrila a Metoda 

Pokračovanie z minulého týždňa  

 

2008-2018 
Počas neprítomnosti otca Juraja (september 
2007 - február 2008) 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.  

V mesiaci september pobudol vo farnosti o. 
Andrej Darmo, správca Diecézneho centra 
mladých v Španej Doline. V mysliach ľudí je 
hlboko zapísaný jeho citlivý individuálny 
prístup a homílie približujúce lásku Boha s 
príkladmi skutočne žitej viery.  

V októbri zavítal do New Westminster už po 
tretíkrát o. Pavol Hudák, duchovný správca 
Domu Anky Kolesárovej vo Vysokej nad 
Uhom, známy svojimi prednáškami a knihami v 
oblasti čistoty v predmanželských vzťahoch. 
Veriacich oslovil svojou sériou nedeľňajších 
homílií o kresťanských hodnotách.  

S o. Hudákom sa vymenil o. Vladimír 
Dzurenda, bývalý misionár v Kazachstane, v 
tom čase farár vo Važci a duchovný diecézneho 
centra voľného času. Otec Dzurenda zaujal 
svojou tichosťou a duchovnou hĺbkou.  

Dva týždne pred Vianocami sa s o. Dzurendom 
vystriedal o. Martin Harčár, kaplán 
Univerzitného pastoračného centra v Košiciach. 
Do pamäti mnohých sa zapísal ako 
charizmatický kazateľ s neopakovateľnou 
schopnosťou osloviť počúvajúceho. V januári 
2008 sa z jeho iniciatívy začal seminár 
“Nanovo s Bohom”, ktorý o. Juraj, po svojom 
návrate z evanjelizačnej školy aj dokončil. 

Otec Juraj Kopanický slúžil členom našej 
slovenskej farnosti ďalších 10 rokov. Treba 
povedať, že dvere fary boli vždy otvorené a 
oltár kostola vždy pripravený pre spolubratov- 
kňazov z dekanátu, návštevníkov z Kanady, z 
USA, zo Slovenska, z Česka. Len pre 

zaujímavosť, viete koľko kňazov a biskupov 
navštívilo našu farnosť v čase 2002-2017? Viac 
ako 40. Z biskupov spomeňme Michaela 
Mullera, Tomáša Gálisa, Václava Malého, 
Jozefa Haľku…  

Treba spomenúť tiež duchovné semináre, ktoré 
naša farnosť, pod vedením Otca Juraja 
zorganizovala pre celú Vancouverskú 
arcidiecézu. Medzi najúspešnejšie patrili 
semináre o vnútornom uzdravení, ktoré na 
pozvanie otca Juraja viedol Otec Elias Vella z 
Malty spolu s Dianou Mascarenhas z Indie.  

Otec Juraj Kopanický bol naším duchovným 
pastierom do augusta 2017. Vystriedal ho Otec 
Rastislav Kršiak, SVD, ktorý bol však správcom 
našej farnosti iba 1 rok. Ako rehoľný kňaz, 
mohol pôsobiť sám mimo komunitu maximálne 
rok. V auguste 2018 sa vrátil do Európy, aby 
zasa žil a slúžil ako člen komunity. Aj za tento 
pomerne krátky čas obohatil a pozdvihol náš 
duchovný život svojimi kázňami, vysluhovaním 
sviatostí, najmä sviatosti zmierenia, seminármi o 
viere a o hĺbke jednotlivých častí sv.omše. Svoje 
organizačné, technické a praktické zručnosti a 
talenty tiež naplno využil.  

V súčasnosti nemáme slovenského kňaza. Naším 
duchovným otcom a správcom farnosti je Mons. 
Rossi, ktorý nám vychádza v ústrety vo všetkom, 
na čo mu stačia sily. Sv. omše slúži vietnamský 
kňaz Rev. Fr. Joseph Thoai Le. Má veľké 
pochopenie pre národnostné farnosti a jeho 
kázne majú nielen duchovný, ale aj národnostný 
„náboj“. 

Naše srdcia sú naplnené dôverou v Božiu 
Prozreteľnosť a nádejou, že slovenskí biskupi 
nám pošlú kňaza, ktorý bude naďalej viesť naše 
farské spoločenstvo na ceste spásy.  

Nech sú nám však povzbudením slová otca 
Kršiaka SVD, ktorý pred svojím odchodom 
povedal „Viera nezávisí len na prítomnosti 
kňaza. Kňaz má svoju úlohu, ale viera je na 
prvom mieste osobným vzťahom s Ježišom 
Kristom, ktorý sa prehlbuje osobnou a 
spoločnou modlitbou i zdieľaním.“  

Prosíme všetkých farníkov, ktorí sa neboja priložiť ruku k dielu, o pomoc pri maľovani interiéru 
našej haly. Je to súčasť viacerých iných úprav kostola, fary, haly a okolia.  

Farba je už vybratá a budeme sa snažiť ju kúpiť už tento týždeň. Hľadáme dobrovoľníka, ktorý si 
može zobrať na starosť organizačnú stránku maľovania, pretože sám nebudem mať čas v najbližšej 

dobe venovať sa tomuto projektu. Dobrovoľníkovi pomôžem všetko pripraviť a zorganizovať.  
Za vašu ochotu a pomoc Veľká Vďaka!  -  Rudo Priškin 604-992-2764 
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