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The Catholic tradition has pointed out how the miracle at Cana expresses Mary’s com-
passion and attentiveness to others needs. Lumen Gentium describes Mary at Cana 
being "moved with pity." Pope John Paul II said Mary was "prompted by her merciful 
heart" to help this family by bringing her concern for them to Jesus: "Having sensed 
the eventual disappointment of the newly married couple and guests because of the 
lack of wine, the Blessed Virgin compassionately suggested to Jesus that he intervene 
with his messianic power." 
 
This scene also serves as a pattern for Marian intercession. Just as Mary at Cana no-
ticed the family’s needs before anyone else did, so Mary in heaven continues to notice 
our needs before we do. And just as Mary at Cana brought those needs to Christ, so 
does she continue to bring our needs to her Son through her intercession for us. 
In Redemptoris Mater, John Paul II wrote that this scene at Cana exemplifies "Mary’s 
solicitude for human beings, her coming to them in the wide variety of their wants and 
needs." He continues: 
 
At Cana in Galilee there is shown only one concrete aspect of human need, apparently 
a small one of little importance ("They have no wine"). But it has a symbolic value: 
this coming to the aid of human needs means, at the same time, bringing those needs 
within the radius of Christs messianic mission and salvific power. Mary places herself 
between her Son and mankind in the reality of their wants, needs and sufferings. 
 
https://www.catholiceducation.org/en/religion-and-philosophy/apologetics/knowing-
mary-through-the-bible-new-wine-new-eve.html 
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January 20, 2019 
2.nedeľa cez rok -  2nd Sunday in Ordinary Time  

Aké nesmierne privilégium máme my všetci, čo 
sme uverili Bohu! Môžeme Boha počúvať (ako 
mladý Samuel), môžeme Boha hľadať a ostať 
u neho (ako Ondrej a Ján), môžeme na Pána 
čakať s istotou, že sa k nám skloní a naplní (ako 
žalmista), môžeme žiť život naplnený Božím 
Duchom (ako nás k tomu vyzýva apoštol Pavol). 
Musím však priznať, že napriek tomu, že toto 
všetko viem, neraz sa tohto 
privilégia zriekam. Aj teraz, 
keď píšem tento text, mám čo 
robiť, aby som nepodľahol 
zvedavosti a nezačal znovu 
prechádzať webové stránky 
rôznych novín. Je to pre mňa 
jednoduchšie (a niekedy, žiaľ, 
aj lákavejšie), ako počúvať 
Boží hlas a potom jeho 
podnety sformulovať do 
nejakého textu. Alebo ako často mi cez deň 
uniká príležitosť čítať Sväté písmo – mám ho 
síce poruke, ale „ešte urobím to, ešte tamto, 
ešte zapnem telku...“ a večer môžem so 
smútkom a ľútosťou konštatovať, že Písmo som 
dnes neotvoril. 
Prečo taký rozdiel medzi túžbou, medzi 
privilégiom a realitou? Odpoveď poznáme – 
telo, svet a diabol. Pre toto je môj každodenný 
život neustálym bojom, v ktorom neraz 
prehrávam. No žasnem, ako mi Boh dovoľuje 
zakaždým sa vrátiť. Ešte ani raz mi nepovedal: 

„Sklamal si ma, už ťa nechcem vidieť.“ Naopak, 
vnímam, ako sa raduje, že mám pre neho opäť 
čas i srdce. 
A druhou skvelou správou je aj to, že 
spomínané privilégium môžu začať prežívať aj 
tí, ktorí Boha ešte nepoznajú, no vďaka nášmu 
životu s Ježišom (vrátane našich zlyhaní 
a slabostí) a nášmu svedectvu môžu po ňom 

zatúžiť. V istom zmysle toto 
urobil Ondrej pre svojho 
brata Šimona: „Našli sme 
Mesiáša!“ 
Čaká nás krásny týždeň – 
budeme s Pánom! Možno pri 
sporáku, za volantom, pri 
výrobnom páse, iní pri 
počítači, niektorí doma pri 
deťoch... Kdekoľvek budeš, 
všade môžeš byť s Ježišom. 

Hľadaj ho a on sa ti dá nájsť. Povedie ťa svojím 
Duchom a ukáže ti, ako k nemu priviesť aj 
ďalších. Skús to, prosím, nech viac zažiari Božie 
kráľovstvo na zemi! 
A vieš, čo je na tom ešte krásne? Že sa 
(niekedy) ani nemusíš veľmi namáhať. Ak už 
totiž žiješ s Kristom, tak celé to privilégium – 
vrátane svedectva iným – prežívaš neraz akoby 
automaticky, je to tvojou prirodzenosťou. 
Voniaš po Kristovi... 

Prevzaté zo zamyslenia na 2.nedeľu cez rok zo 
stránky http://www.farnostskalite.sk 

https://www.catholiceducation.org/en/religion-and-philosophy/apologetics/knowing-mary-through-the-bible-new-wine-new-eve.html
https://www.catholiceducation.org/en/religion-and-philosophy/apologetics/knowing-mary-through-the-bible-new-wine-new-eve.html
http://www.liturgyoffice.org.uk/Calendar/Sunday/OT1Sunday.shtml#OT2
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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 

Sv.omše a modlitby 
Holy masses and prayers 

Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí:  
 

Ďalšia hodina náboženstva bude v nedeľu, 27. Januára o 9:30 am.  - Martina 

Join the Dominican Family as we cele-
brate our brother St. Thomas Aquinas. 
The day includes Mass with Archbishop 
Miller, talks based on the life and work 
of Thomas, dramatic presentations, a 
music competition, and concludes with 
Adoration of the Blessed Sacrament. 
 
WHEN: January 26, 9:30 am – 4:30 pm 
WHERE: St. Mary's Parish, Vancouver 
COST: by donation 
CONTACT: Mark Norbury 604-695-
7421 leostmark@yahoo.co.uk 

„Resisting Happiness“ 
 

Are you happy? It may be the wrong question. Most of us think we are relatively happy, 
while at the same time knowing that we could be happier—maybe even a lot happier. 
Ordinary people and the finest philosophers have been exploring the question of 
happiness for thousands of years, and theories abound. But this is not a theory. Resisting 
Happiness is a deeply personal, disarmingly transparent look at why we sabotage our 
own happiness and what to do about it.  

 
Vo štvrtok 24.januára 2019 večer o 7:30, po modlitbe sv. ruženca (7pm), sa 
stretneme pod farou pri spoločnom sledovaní krátkeho videa, prvého zo série videí, 
v ktorých sa Matthew Kelly zamýšľa nad témou prečo „odmietame“ šťastie, prečo 
sa mu bránime, prečo sa zdráhame ho prijať. 

 
Prvá úvaha bude na téme „Odpor“. 

Ne/Sun 20-Jan 10:30am Omša/Mass English 
Slovak 

Po/Mon 21-Jan 7:00pm 
Modlitby chvál a vďaky 
Prayers of praise and thanks 

English 
Slovak 

Št/Thu 24-Jan 7:00pm Modlitba sv. ruženca - rosary Slovak 

  7:30pm 
Stretnutie pod farou s Matthew Kelly 
(krátke video) - Resisting Happiness (1) 

Slovak 
English 

Ne/Sun 27-Jan 10:30am Omša/Mass English 
Slovak 
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Čo sa dialo v New Westminsteri pred 59 rokmi?  

V marci 1960, pred 50 rokmi, sa čas 
napĺňal a založenie Farnosti sv. Cyrila a 
Metoda v New Westminster bolo otázkou 
asi dvoch mesiacov. Čo sa však nám dnes 
zdá ako samozrejmosť, to bola iba 
možnosť s „otvoreným koncom“. 
 
Slovenský misionár Viliam S. Lacko, SJ, 
napísal Slovákom roztrúseným v okolí 
Vancouveru ohnivý list, ktorým ich pozval 
a povzbudil pre veľký čin, pre založenie 
farnosti sv. Cyrila a Metoda. Odpoveď 
našich predchodcov nedala na seba dlho 
čakať. Zopár týždňov po rozposlaní tohto 
listu sa smelé plány premenili na 
skutočnosť.  
 
Pokúsme sa vžiť do situácie našich 
krajanov spred 50 rokov, ktorí stáli pri 
založení farnosti a porozmýšľajme, ako by 
sme my zareagovali na email s takýmto 
obsahom, ktorý by sa dostal do nášho 
inboxu ... 
 
28. marec 1960 Príjmite úprimný pozdrav 
od Vášho misionára. Pomaly sa približuje 
jeden znajväčších sviatkov – Veľká Noc. 
A to ma naplňuje zvláštnou 
starostlivosťou, aby som Vám mohol 
poslúžiť tak, ako si to právom 
zasluhujete. Modlil som sa, radil, 
rozmýšľal, a tak som prišiel k plánu, 
ktorý Vás istotne prekvapí, a ktorý Vám 
predkladám... 
 
Nedávno som dostal zvláštne 
vymenovanie z Ríma za misionára 
Slovákov v Britskej Kolumbii. 
Najdôstojnejší pán arcibiskup 
J.E.Wm.M.Duke to sám žiadal z Večného 
Mesta a zariadil už aj Slovenskú misiu, 
ktorou ma poveril. Keď som mu podal 
referát o Vašej horlivosti v náboženskom 
živote a svojej činnosti medzi Vami, 
vtedy mi pán arcibiskup povedal, aby som 
sa venoval výlučne Vám, potrebám 
Vašich duší, Vášmu posväteniu. S jeho 
dovolením, odobrením, ba vlastne 
odporúčaním, posielam Vám tento list a 

návrh, aby som Vás o tom informoval a 
dozvedel sa Vašu mienku.  
 
Ako viete, drahí v Kristu, patríte do 
mnohých farností. Nájdu sa však i 
poniektorí, ktorí ešte nikde nepatria. Ako v 
minulosti tak aj teraz štedro podporujete 
svoje farnosti a kňazov, ktorí Vám 
vysluhujú sviatosti a kážu Slovo Božie vo 
Vašich kostoloch. Navykli ste si na nich, na 
priateľov, na farnosť a jej zvyky, potreby. A 
to je celkom správne a prirodzené. Tak to 
má byť. 
 
Ale, či ste nemali oddávna túžbu skrytú 
na dne Vašich sŕdc, aby ste mali kňaza, 
ktorý by Vám vo Vašej reči kázal Slovo 
Božie, vysluhoval sviatosti? Či ste nemali 
vrúcnu túžbu, aby ste mali svoj vlastný 
samostatný slovenský kostol, ba 
samostatnú slovenskú farnosť? Či ste 
nemali túžbu, aby slovenský kňaz ostal 
stále s Vami, aby ste sa nemuseli obávať 
kedy odíde a či zasa príde k Vám?  
 
Pred dvomi rokmi som prišiel k Vám. Videl 
som a skúsil Vašu horlivosť pri mesačných 
sv. omšiach a sv. Hodinách, pri 
pristupovaní k sviatostiam. To bola nielen 
Vaša, ale i moja veľká radosť. Ale viem, 
ako sa Vás to dotklo, keď sme museli s 
bohoslužbou čakať alebo ísť do školy alebo 
znášať zimu, horúčosť, dym alebo dážď. 
Poniektorých to i právom znechutilo.  
 
Chcel by som Vám dať teraz jedinečnú 
možnosť a príležitosť. Chcel by som, aby 
ste mali sv. omšu nie raz za mesiac, ale 
každú nedeľu a sviatok, ba keď budete 
chcieť i každý deň. Chcel by som, aby ste 
mali aj slovenskú kázeň každú nedeľu. Bola 
by to jedinečná milosť od Pána Boha, či 
nie?  
 

Pokračovanie nabudúce  


