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Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda

Love Your Enemies

"But I say to you that listen, Love your enemies, do good to those who hate you,
bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Luke 6:27-38
Let's pause for a moment. Who are your
enemies? I'm not asking who you hate?
I'm asking who hates you? Often they are
the people close to us who have been
hurt. A spouse or former spouse. A parent. A son or daughter. A co-worker at
the job. Who are your enemies?
Now what can you actively do to seek
their good? That is the way Jesus is training his disciples to think.
How do I love my enemy? you ask with
all seriousness. This isn't a matter of just
thinking nice thoughts. We need Jesus to
do a heart change within us, to put the
kind of heart within us toward our enemies that was in God who sent Jesus to
redeem and forgive a world full of despicable people.
So how do you do it? I don't think we
wait for emotions of love. Rather we start
with actions of love, and emotions may
follow later. We start doing what Jesus
taught right here:



Do good. When you find a way you
can do something good for one of your
worst enemies, do it.
 Bless. When you think of the person
who is slandering you, and saying untrue

and nasty things about you, find ways to
work blessing into your thoughts. Speak a
blessing out loud. When you are with
friends, instead of complaining about your
unjust treatment, go out of your way
(actively) to speak well of your enemies.
 Pray. Intercede. When you're praying, you probably pray for your family
and your pastor, and your friends and family. Why don't you begin to pray and intercede for your enemies. Actively. Start to
ask God to help them. Ask God to heal the
hurts in their lives that are some of the
motivators of their evil actions. Ask God
to bless them and show mercy to them.
And if you'll do good when you find opportunities, and bless when you think of
them, and pray and intercede earnestly
before the Lord, you'll find that God will
begin to put love in your heart toward
your enemies. Actual love. Sometimes
loving emotions, too.
Jesus is out to change you and me. And
obeying Jesus' commands in these verses,
along with the working of the Holy Spirit
in our hearts, will accomplish just that.
Source:
http://www.jesuswalk.com/lessons/6_27-36.htm

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
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Tieto slová nie sú
určené všetkým, ale
len tým, ktorí sú na
ceste viery bližšie
Ježišovi. Sú určené
len tým, ktorí ešte
nestratili schopnosť
ticho
načúvať
Ježišovi, ktorí počujú
(vnímajú) Ježiša, a
nie sami seba. Tým
je rozkázané milovať
viac, než je možné a spoločensky prijateľné. Milovať bez hraníc a bez nárokov.
Ježiš ich o to neprosí, neponúka im to
tak, aby sa oni mohli rozhodnúť, či milovať chcú, či nie.
Ak rozkazuje Ježiš, nezaujíma ho náš
názor, a dokonca ani to, že nie sme
schopní realizovať jeho príkaz a že nám
tak spôsobuje traumu. Ježiš od nás chce
niečo, čoho je schopný len on a čo bez
neho nezvládneme. Chce, aby sme trvalo
robili viac, než sa nám zdá, že vládzeme,
viac než môžeme a než sme povinní. Aby
sme sa neustále premáhali. Chce, aby
sme konali navzdory svojim nepriateľom aby sme si nimi nenechali vnútiť ich
spôsoby (ako satisfakciu). Chce, aby sme
konali navzdory sebe samým, lebo milovať tých, ktorí o lásku nestoja a
všemožne to dávajú najavo, nie je jednoduché. Milovať ich pre nich samotných

a preto, že to Ježiš
povedal,
nie
pre
nejakú odmenu.
———V júni 1993 vysielala
televízia
reláciu
FAMILYFEST ’93 priamy
prenos
satelitného kongresu
rodín všetkých svetadielov za účasti
významných
svetových osobností. Hovoril tam aj Svätý
Otec. Odznelo mnoho svedectiev o sile
lásky, ktorá prináša pokoj. Veľmi zaujímavé bolo svedectvo z miesta bojov z
Juhoslávie.
Raz priviedli Chorváti Srba, ktorý
zavraždil muža, otca rodiny. Priviedli ho k
žene, vdove, a boli pri tom i synovia.
Nech rozhodne, čo s ním. Matka sa
naňho pozrela a povedala: „Veď je to
človek. Pusťte ho.” Synovia dva mesiace
bojovali sami so sebou. Nemohli
prekonať nenávisť a zlo. Najradšej by sa
pomstili a tiež ho zabili. Až konečne prijali rozhodnutie matky a tiež odpustili. Do
ich sŕdc sa vrátil pokoj. To je totiž jediný
liek ako prekonať nenávisť medzi ľuďmi.
Takejto láske učil Ježiš. Láske, ktorej
zachovávanie
nás
robí
„synmi
Najvyššieho” (Lk 6, 35).
Prevzaté z www.homily-service.sk/

Sv.omše a modlitby
Holy masses and prayers
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Ne/Sun

24-Feb 10:30am Omša/Mass

Po/Mon
St/Wed

25-Feb 7:00pm
27-Feb

Št/Thu

28-Feb 7:00pm
7:30pm

Pi-Fri

01-Mar
7:30pm

Ne/Sun

Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda

E/S

Modlitby chvál
Deň modlitby a pôstu - Day of prayers
and fasting
Modlitba sv. ruženca - rosary
Stretnutie pod farou - Resisting Happiness (6)
Deň modlitby a pôstu - Day of prayers
and fasting
Omša/Mass - 1.piatok/1st Friday

03-Mar 10:30am Omša/Mass

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
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Pokračovanie z minulého týždňa

Slovak
Slovak
English

English/Slovak

E/S
Oznam pre rodičov
prvoprijímajúcich detí

Ďalšia hodina náboženstva pre deti bude v nedeľu, 24.
februára o 9:30 hod.
Tretie povinné stretnutie pre rodičov bude v stredu, 27.
februára o 19 hod. v školskej telocvični St.
Michael’s Parish.

Detská Krížová Cesta

Pozývame deti a mládež našej farnosti na Krížovu
cestu v piatok, 15. marca 2019 o 18.30 hod a tiež ich
vyzývame na aktívnu spoluúčasť. Prosíme tých,
ktorí chcú prečítať jedno alebo viac zamyslení pri
jednotlivých zastaveniach Krížovej cesty, aby sa
spojili s Martinou Prochádzkovou cez email:

zborov@telus.net

„Resisting Happiness (6)“

Do you ever have the sense that something is missing in your life?
Vo štvrtok 28.februára 2019 večer o 7:30 pm, po modlitbe sv. ruženca (7pm), sa stretneme pod
farou pri rozhovoroch a spoločnom sledovaní krátkeho videa, šiesteho zo série videí, v ktorom
Matthew Kelly medituje o pocite, že nám niečo chýba v živote ...
Prídite, nechajte sa inšpirovať a inšpirujte aj iných. Dvere sú otvorené pre každého. Môžete
sa pridať kedykoľvek. Videá zo všetkých predchádzajúcich stretnutí nájdete
na http://cyrilmetod.ca/resisting-happiness-why/
Sláviček Vás pozýva na Detský karneval,
ktorý bude v nedeľu 24. februára 2019 v
hale kostola Sv. Cyrila a Metoda v New
Westminstri po sv.omši o 12:30. Prídite
na popoludnie plné zábavy s hudbou DJ
Fera. Vstupné je $5 na dieťa. Lístky si
objednajte na (778) 558-7811, alebo pošlite
email na lenka.friebertova@gmail.com do

SLÁVIK - Slovenské folklórne združenie
Vás srdečne pozýva na FAŠIANGOVÚ
ZÁBAVU 2. marca 2019 od 18:00 do
24:00 hodiny v hale slovenského kostola
v New Westminsteri. Do tanca hrá DJ
Fero a zabáva FS SLÁVIK. Lístky si
môžete objednať na telefónnom čísle
(604)552-2980 alebo na

Pokračovanie nabudúce
Modlitby a pôst „Za kňaza do farnosti a za duchovné povolania“.

Milí farníci, 6. februára sme ako farské spoločenstvo na podnet biskupa Jozefa Halku
začali modlitby a pôst na úmysel „Za kňaza do farnosti a za duchovné povolania“.
Postíme sa v stredy a v piatky. Modlitbová a pôstna reťaz bude trvať až pokiaľ
nedostaneme natrvalo kňaza do našej farnosti. Rovnako sa vo štvrtky o 7pm
stretávame v našom kostole a modlíme sa na tento umysel modlitbu sv. ruženca. Všetci
ste srdečne pozvaní do modlitbovej a pôstnej reťaze. V predsieni nášho kostola, na
nástenke, je zoznam, do ktorého sa môžete zapísať. Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a
Life Restoration in collaboration with Archdiocese of Vancouver presents Women's
Conference „RESTORE THE BEAUTY“. Registration date was moved to 25th of
February, 10am. See https://www.liferestoration.ca/womensconference/.
More info: Mariana bebjak4@gmail.com

