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The Spirit of the Lord is upon me
Jesus’ words in our Gospel passage today have been called his inaugural address. At
some point, shortly after His Baptism in the Jordan and His forty days in the desert,
He heads back home and, as He always did on the Sabbath, He goes to the
synagogue. There, He opens the scroll to the 61st chapter of the Book of the Prophet
Isaiah and reads aloud, “The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed
me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives
and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, and to proclaim a year
acceptable to the Lord.” and then He tells the people, “Today this Scripture passage
is fulfilled in your hearing.” (Luke 4:16-21)
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Jesus’ goals are liberty and release. This means forgiveness from sin and a release
from all of its results, both physical and spiritual. And Jesus follows up on this with
numerous healings, both physical and spiritual, all while holding people to the spirit
of the law, especially His two commandments, to love God and to love one another.
Jesus’ goals are liberty and release. This means forgiveness from sin and a release
from all of its results, both physical and spiritual. And Jesus follows up on this with
numerous healings, both physical and spiritual, all while holding people to the spirit
of the law, especially His two commandments, to love God and to love one another.
Let us pray for a true understanding of the spirit and purpose of God’s law: that our
adherence to them may bring us closer to God and to one another as, together, we
journey toward God’s kingdom of heaven.

Jesus was the one sent by God to bring salvation to the world. Jesus announced that
mission using the framework we hear in today's Gospel from the prophet Isaiah: glad
tidings will be brought to the poor, liberty to captives, recovery of sight for the blind,
and freedom for the oppressed. Jesus inaugurates the Kingdom of God in his person—through his life, death, and Resurrection.
We are charged with the task of continuing the mission that Jesus began. Jesus set
the framework for all of us when he announced his ministry in today's Gospel. Jesus
also gave us the helper we would need to enable us to participate in his mission. The
Holy Spirit has been given to us so that we, the Church, might serve the Kingdom of
God.
Think about your neighborhood, your community. What are the situations and who
are the people who most need to see this vision fulfilled? What steps would be necessary to make the vision a reality for them? Make a family commitment to pray for the
Kingdom of God and to take a particular action that will address a need you see in
your community. Ask the Holy Spirit to help you.
https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/liturgical-year/sunday-connection/
third-sunday-in-ordinary-time-c-sunday-connection
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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Miluj svojho blížneho ako seba samého
Ľudia majú pri prikázaní o láske k blížnemu
zopár ťažkostí. Pre veľkú väčšinu ľudí je
problémom iba slovo „blížny“. Odmietajú
chápať ho tak, ako ho chápe Kristus: to
znamená milovať všetkých! Pre Krista
blížnym je každý človek bez výnimky. Iným
zasa nepripadá také ťažké byť dobrým
k všetkým ľuďom bez výnimky, ale
stroskotávajú na druhej časti prikázania: na
významných, no často prehliadaných troch
slovách: „ako seba samého“.
Tieto tri slová nám hovoria: tvoja láska
k blížnemu má byť pravým obrazom tvojej
lásky k sebe samému! Naša láska k sebe
samým, tzn. naša sebaláska má okrem iného
jednu významnú prednosť: ona je tým
najúprimnejším,
najvážnejším
a najnefalšovanejším, čo si len možno
predstaviť. Nedá sa vôbec sfalšovať a nech
by bol človek zvonku i zvnútra hoc aj samá
faloš a klam, jeho sebaláska bude vždy pravá
a pôvodná.
Skôr než sa pustíme do výkladu tejto
sebalásky, vyriešme si tento problém: Čo ak
nemilujeme seba samých? Čo bude potom
vzorom našej lásky k blížnemu? K tomu
treba povedať, že naozaj je veľa ľudí, ktorí
nemilujú seba samých. Dôsledkom potom je,
že buď nemilujú ani iných, a preto voči
svetu, voči životu i voči ľuďom pristupujú

cynicky; alebo sa na ľudí sústredia až príliš
s tým, aby – dosť často nevedomky – v sebe
vyplnili prázdno, ktoré v sebe nosia, pretože
nemilujú seba samých.
Takáto láska sa však po čase stane otravnou.
Ak máme milovať iných ako seba samých,
potom je nevyhnutné, aby som lásku
k blížnemu začal praktizovať nacvičovaním
si lásky k sebe samému. Nejestvuje však
nebezpečenstvo, že by somseba samého
začal milovať príliš? Nie, nejestvuje! Je
pravda, že seba samého je naozaj možné
milovať „príliš“, no iba nesprávnou láskou.
Nesprávna láska však nie je láska. Prejavuje
sa ako únik zo skutočnéhoživota do života
zdanlivého: do egoistickej konzumácie alebo
tiež do ilúzií o sebe samom.
Správnou láskou nie je možné milovať
„príliš“ nikdy a nikoho, ani seba samého. Je
preto nevyhnutné, aby sme boli schopní
odlíšiť egoistickú lásku od (skutočnej) lásky,
ktorá si vyžaduje od človeka duchovnú
vyspelosť, pokoru a obetavú prácu na
zdokonaľovaní vlastnej osobnosti. Kto teda
nemiluje seba samého zdravou láskou, nie je
schopný milovať zdravo ani svojho
blížneho.
Z úvahy Milana Bubáka, SVD
https://svetkrestanstva.postoj.sk/
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Sv.omše a modlitby
Holy masses and prayers

Ne/Sun

27-Jan 10:30am Omša/Mass

Po/Mon

28-Jan

7:00pm

Št/Thu

31-Jan

7:00pm
7:30pm

Ne/Sun

Modlitby chvál a vďaky
Prayers of praise and thanks
Modlitba sv. ruženca - rosary

English
Slovak
English
Slovak
Slovak

English
Slovak

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

Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí:
Ďalšia hodina náboženstva bude v nedeľu, 27. Januára o 9:30 am. - Martina

„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 31.januára 2019 večer o 7:30, po modlitbe sv. ruženca (7pm), sa stretneme pod farou pri
rozhovoroch a spoločnom sledovaní krátkeho videa, druhého zo série videí, v ktorých sa Matthew
Kelly zamýšľa nad témou prečo „odmietame“ šťastie, prečo sa mu bránime, prečo sa zdráhame ho
prijať.
Druhá úvaha bude na tému „Tvoje hľadanie šťastia“.
Prídite, nechajte sa inšpirovať a inšpirujte aj iných.
Dvere sú otvorené pre každého.

Vďaka
Skupina dobrovoľníkov pod vedením Ruda
Priškina opravuje, upravuje a maľuje interiér
našej farskej haly. Patrí im za to naše veľké
„Pán Boh zaplať“.
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Čo sa dialo v New Westminsteri pred 59 rokmi?

Stretnutie pod farou s Matthew Kelly o Slovak
knihe Resisting Happiness (2)
English

03-Feb 10:30am Omša/Mass
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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.
Prinášame pokračovanie listu Otca Viliama
Lacku, SJ, ktorého prvú časť môžete nájsť v
predchádzajúcom
buletíne
(http://
cyrilmetod.ca/buletiny)
...
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?
Mať svoj vlastný kostol, kde by sme nemuseli
na nikoho čakať, kde by nás nikto
nevyrušoval, kde by sme v našom jazyku
chválili modlitbou i spevom Boha, modlili sa
všetci spolu, tak rástli v milosti a posvätili
roky nášho života, čo nás oddeľujú od
večnosti, na ktorú sa nám treba radostne
chystať... Bola by to veľká milosť a
privilégium pre Vás, aby ste mohli dať
príbytok Pánu Ježišovi medzi Vami... zapáliť
nové Večné Svetlo na znak prítomnosti Pána
Ježiša medzi vami, zoskupiť sa spoločne okolo
nového bohostánku v spoločnej viere, nádeji a
láske...
Ako by to bolo možné?
Kostol na Saperton v New Westminster je
voľný a na predaj. Je väčší a krajší a
dôstojnejší a veľmi dobre by vyhovel Vašim
potrebám a podmienkam. Dohovoril som sa s
Rev. DeCoccola a on mi dal k dispozícii ten
kostol od 10.apríla do 8.mája 1960. Dočasne
zaobstarám všetko do neho, požičiam potrebné
veci, a tak Vám dám možnosť, aby ste v tom

čase sami skúsili, presvedčili sa, či Vám to bude
vyhovovať, či budete
spokojnejší a či budete za to, aby to neskôr
celkom navždy patrilo Vám... Prístup busom zo
všetkých strán je ľahký. Bus stáva ani nie celý
blok od kostola. Pri kostole možno parkovať
káry. Tak majú možnosť všetci Slováci z New
Westminster, Queensboro, Vancouver, North
Surrey ba i z celého okolia prísť na služby
Božie. A preto Vám oznamujem tento program.
1. Sv. Hodina: v sobotu 2. apríla bude posledný
raz na Queensboro o 8.00 večer.
2. Sv. Omše : Kvetná Nedeľa – 10. apríla
o 11.00 v novom kostole na Sapperton. Cez sv.
Omšu budú aj pašie.
3. Veľká Noc - 17. apríla tiež o 11.00 v novom
kostole na Sapperton. Ďalší program oznámim
na Kvetnú Nedeľu a potom i na Veľkú Noc.
Nedajte sa ani nanútiť ani odstrašiť. Príďte
všetci i so známymi a sami sa presvedčíte o
všetkom. Skúste sami na sebe všetko.
Porozprávajte sa medzi sebou, poraďte. Nech
Vás vedie Duch Sv. pri tom, lebo ide o väčšiu
slávu Božiu a posvätenie Vašich duší.
Budúcnosť je vo Vašich rukách. Tak zaistíte pre
seba i pre celé okolie, ba celú Britskú Kolumbiu
slovenského kňaza. Usilujme sa modliť o to, aby
sme jasne poznali, či je to vôľa Božia a podľa
toho aj konajte...
Mať svoj vlastný kostol, všetci patriť k nemu,
bez akýchkoľvek ťažkostí zo strany iných, mať
slovenskú nedeľnú sv. omšu, kázeň, slovenské
nábožné spolky, stáleho slovenského kňaza,
slovenský spev v kostole, mať svoj vlastný
nehatený náboženský život, národné oslavy,
príležitostné programy – všetko okrem
tanečných zábav – podporovať svoju vlastnú
slovenskú faru-osadu a nijakú inú, to je vôľa
pána arcibiskupa, to je príležitosť, ktorá sa Vám
naskytuje teraz a hádam nikdy viac.
Dúfam, že som Vám všetko jasne napísal,
predložil. Ďaľší program a oznamy Vám pošlem
čím skôr. Teraz sa len modlime o poznanie vôle
Božej.
V Kristu oddaný

