March 24, 2019

Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda

Local Penitential Services for Lent - English
Tues
Tues

26-Mar
02-Apr

St. Luke’s (Maple Ridge)
St. Peter’s (New Westminster)

7pm
7pm

Wed

03-Apr

All Saints (Coquitlam)

7pm

Wed

03-Apr

Our Lady of Lourdes (Coquitlam)

7pm

Sun
Tues

07-Apr
09-Apr

Our Lady of the Assumption (Port Coq.)
St. Patrick’s (Maple Ridge)

7pm
6:30pm

Tues

09-Apr

Our Lady of Mercy (Burnaby)

7pm

Wed

10-Apr

Holy Spirit (New Westminster)

7pm

Thu
Sun

11-Apr
14-Apr

St. Clare of Assisi (Coquitlam)
St. Michael’s (Burnaby)

7pm
7pm

Mon
Tues

15-Apr
16-Apr

St. Francis de Sales (Burnaby)
Our Lady of Fatima (Coquitlam)

7pm
7pm

Our sins are nothing but a grain of sand along the
great mountain of the mercy of God.
St. John Vianney

Jesus' short parable about a fig tree Luke 13:6-9 done to get it to act as it should. Corspeaks of imminent judgment. The
respondingly, God does not leave
parable reinforces ideas from the first half of people to their own resources but encourages
this passage. A cultivated
their repentance.
yet unproductive tree may
Allegorical interpretations of
continue to live even withthis parable are unnecessary.
out bearing fruit, only beIdentifying the vineyard
cause it has been granted
owner as God, the gardener
additional time to do what
as Jesus, and the tree as
it is supposed to do. Unless
whoever it is we wish would
it begins to bear fruit (an
hurry up and repent--this
image of repentance, acstrips the parable of its force
cording to Luke 3:8), the
and produces theological
result will be its just and
confusion. Nowhere else
swift destruction.
does Luke imply that Jesus
The parable warns against
pacifies a God who is too
false reassurance. Just beeager to clean house.
cause you have not been cut down, do not Instead, the parable's power comes through
presume that you are bearing fruit.
the suspense it generates. Will fruit emerge
The tone of the parable emphasizes that in time to thwart the ax? How will this seapatience and mercy temporarily keep judg- son of second chances play itself out? How
ment at bay. The role of the gardener offers do the gardener's efforts make the tree's exa crucial characterization of this patience istence a state of grace and opportunity?
and mercy. The tree has not been left to its www.workingpreacher.org
own devices. Everything possible is being
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
Tento buletin pripravili Jana Jurkovičová, Mária Karki, Katka Starosta a Jozef Starosta
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Robte pokánie!
Veľmi často si zamieňame pokánie so
sviatosťou pokánia, i keď nejde
presne o to isté. Ježiš vyzdvihuje
pokánie ako centrálny pojem svojho
posolstva. Na mnohých miestach
evanjelia vyzýva: „Robte pokánie!“.
Ak som hrešil, ak som
ubližoval, mám sa snažiť to
napraviť, ak som kradol,
mám to vrátiť. Pán Ježiš
nikde nehovorí: „Ak budete
chodiť
pravidelne
na
spoveď, je to v pohode!“
Spoveď je len malou čiastočkou z
toho, čo pokánie všetko zahŕňa. Keby
naša spoveď bola správne prežívaná,
bola by pokáním, ale ak je len
vyznaním hriechov, bez snahy o
vnútornú zmenu života, bez skutočnej
ľútosti a predsavzatia, nie je pokáním.
Pokánie má byť štýlom celého
kresťanského života.
V
Hebrejských
textoch
Starého
Zákona býva pokánie označované
slovom „ŠUB". Toto slovo vyjadruje
radosť z návratu väzňa zo žalára
alebo vyhnanca z exilu alebo zajatca
zo zajatia. Pokánie, to je radostný
návrat domov, návrat k Otcovi. V
gréckom jazyku sa pre pokánie
používa termín METANOIA. Toto slovo
je výzvou: „Zmeňte zmýšľanie!" a
vyjadruje
duchovnú
podmienku
návratu k Bohu a spoločenstva s Ním.
Akoby nám Boh hovoril: „Ak sa chcete
tešiť z môjho spoločenstva, musíte
zmeniť zmýšľanie“.

Ozajstné a plodné pokánie začína
tam, kde sa stávame učeníkmi Ježiša,
keď človek začne brať Božie Slovo
úplne vážne. Tento proces by sme
mohli prirovnať k ladeniu rádia. V
éteri môže byť krásna hudba, ale
dokiaľ svoj prijímač nenaladíme na
potrebnú frekvenciu, tak sa z jej
počúvania nemôžeme tešiť.
Medzi
znaky
pravého
pokánia patrí radosť a
jasanie srdca a oslavná
chvála Boha. Pokánie je
výzvou
pre
všetkých
kresťanov, na všetkých
stupňoch duchovného života. Musí sa
stále
obnovovať
a
prehlbovať.
Ježišova výzva k obráteniu a k
pokániu nezdôrazňuje predovšetkým
vonkajšie skutky, vrecovinu a popol,
pôsty a umŕtvovania, ale kladie dôraz
na obrátenie srdca, na vnútorné
pokánie.
Vnútorné pokánie je radikálne nové
zameranie celého života, návrat,
obrátenie k Bohu celým srdcom,
rozchod s hriechom, odvrátenie od
zla, spolu s odporom voči zlým
činom, ktoré sme spáchali. Toto
obrátenie srdca doprevádza bolesť a
spásonosný smútok. No zároveň so
sebou prináša túžbu a predsavzatie
zmeniť život s nádejou na Božie
milosrdenstvo a dôverou v pomoc
jeho
milosti.
Obrátenie
je
predovšetkým dielom Božej milosti.
Boh nám dáva silu začať znovu.
www.frantiskani.sk/kazatel/misie/lamac/03.htm

Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda

March 24, 2019

Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda

March 24, 2019

Sv.omše a modlitby
Holy masses and prayers

1962

Ne/Sun 24-Mar 10:30am

Omša/Mass
Ex 3.1-8a, 13-15; 1Kor 10.1-6,10-12; Luk 13. 1-9

EN/SK

Po/Mon 25-Mar 7:00pm

Modlitby chvál/ Praise & Worship

SK

Št/Thu 28-Mar 7:00pm

Modlitba sv. Ruženca/Rosary

SK

Stretnutie pod farou - Resisting Happiness (10)

EN/SK

Krížová cesta za chorých a trpiacich farníkov/
stations of the cross - sv. Cyril & Metod

SK

7:30pm
Pi/Fri

29-Mar 6:30pm
7:30pm

Ne/Sun 31-Mar 10:30am

Omša/Mass - St. Michael's [9387 Holmes St. Bby]
EN
- All Lenten Fridays
Omša/Mass
Joz 5.9a,10-12; 2Kor 5.17-22; Luk 15.1-3, 11-32

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

EN/SK

V piatok 29.marca 2019 @
6:30pm bude
Krížová cesta za chorých a
trpiacich farnikov.

„Resisting Happiness (10)“

Nemám čas na zbytočnosti. Musím žiť.
Vo štvrtok 28.marca 2019 večer o 7:30 pm, po modlitbe sv. ruženca (7pm), sa stretneme v hale pri
rozhovoroch a spoločnom sledovaní krátkeho videa, desiateho zo série videí,
v ktorom Matthew Kelly medituje na tímu „Využi čas na život“.
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/

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

Milá farská rodina, 6. marca sme vstúpili do pôstneho obdobia a rozšírili sme modlitby a pôst za
kňazov, za kňaza do našej farnosti a za duchovné povolania na celé pôstne obdobie. Pôstne
obdobie trvá od 6. marca do 19. aprila. Na nástenke pri vstupe do kostola je pôstny kalendár, do
ktorého sa môžete zapísať. V modlitbách a pôste budeme pamätať aj na chorých a trpiacich.
Modlitbami a pôstom môžeme urýchliť nájdenie kňaza do našej farnosti.
Rodina Oravcová, Levárska, Priškinová
a Mikuličová vás všetkých pozývajú do
vynovenej slovenskej farskej haly

„Pod Oravským Zámkom“
na „Zabíjačkový tanier“
v nedeľu 7.apríla 2019 o 12. hodine po slovensko
-anglickej sv. omši, ktorá začína o 10.30.

Česká mše svatá

Slovenský kněz Ján Čukáš, který má na
starosti Čechy v Kanade, dělá túru pro Čechy
na západe Kanady. Mše svatá bude 10. aprila
v 5:30pm a ve 4:30pm bude zpověď v
kostelíku sv.Cyrila a Metoda. Všichni
slovenští krajané jsou vítani. - Márie
Kosman

Ročenka Slovenskí jezuiti v Kanade, Vianoce 1962, pokračovanie nabudúce

Folklórny súbor Slávik vás všetkých pozýva na

Veľkonočné dielničky pre malých aj veľkých.

Budú v hale „Pod Oravským zámkom“ v nedeľu 14.apríla 2019 po sv. omši.

