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Confession is an act of honesty and courage,
an act of entrusting ourselves, beyond sin,
to the mercy of a loving and forgiving God.
Pope John Paul II

472 East 8th Ave, New Westminster, BC, V3L 4L2

Local Penitential Services for Lent - English
Sun

14-Apr

St. Michael’s (Burnaby)

7pm

Mon
Tues

15-Apr
16-Apr

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

7pm
7pm

What if we turn to Isaiah and Paul to be our primary interpreters
for the events of this Holy Week?
We can begin by trying to understand
Jesus as the Suffering Servant of God. In
today’s passage, the third of the servant
songs, Isaiah depicts a servant-disciple, a
prophet and more. As a disciple, his every
day begins with obedient listening; he is
in intimate communion with God, sharing
God’s own heart. Because he is a prophet,
the rest of his day is spent in speaking
God’s word to
the weary, or as
Isaiah says in
another place,
giving hope to
those who walk
in the shadow of
death.
More
than
any other prophet, Isaiah’s servant submits to suffering, accepting it
without complaint. The suffering servant,
whose communion with God is so profound that he understands the rejection he
suffers as a rejection of God and believes
that God shares that rejection with him.
There is no complaint because they are
undergoing it together.
Paul intensifies this interpretation of
Jesus by giving us the hymn of Philippians 2. This depicts Jesus as the image of
the self-emptying God, the God for whom

no sacrifice is too great on behalf of beloved humanity. Do we conceive of Jesus
as the son who flows from the heart of
God, as we say in the creed, God from
God, light from light?
When we interpret Jesus’ passion
through the lens that understands it as divine self-giving, thoughts of “paying for
sin” fade away along with every hint that
God could have
anything to do
with
violence.
Jesus
brings
home that idea
when one of his
followers
cuts
off somebody’s
ear. Jesus had
taught his followers to contradict coercion with prophetic action by
turning the other cheek; he had taught that
God has nothing to do with vengeance but
sends rain on the just and unjust.
When we allow Isaiah and Paul and
Jesus’ own words to interpret his passion,
we get the picture of Jesus as the expression of God’s unfailing love, a love rejected but never overcome.
www.ncronline.org/blogs/spiritual-reflections/
suffering-servant

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

Mons. Rossi: 604-521-3406 aldemar@shaw.ca
Rev. Emil Kralik 604-526-7351 ekralik@hotmail.com
www.cyrilmetod.ca
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Kvetná nedeľa - Palm Sunday

Bolesť a utrpenie
Každé mimoriadne dielo má v sebe
myšlienku, ktorá nás osloví a poučí. Po
vypočutí Pašií od sv. Lukáša sa iste
zhodneme, že je ňou utrpenie a bolesť.
To je pre človeka najtemnejšia záhada a
tajomstvo.
Mnoho filozofických
škôl v minulosti sa snažilo odpovedať na najzákladnejšiu
otázku
ľudstva: Prečo je v
živote utrpenie? Žiadna
definícia však nie je tak
uspokojivá, posilňujúca
a potešujúca, ako odpoveď viery.
Odpoveď sveta tkvie
predovšetkým v tom,
ako máme bolesť potláčať. No odpoveď viery
hovorí, že bolesť aj
utrpenie treba prijať v
dôvere v Božiu moc a
dobrotu. Tieto slová dnes naplnil Ježiš
Kristus. On premohol najväčšiu príčinu
utrpenia - hriech, svojím krížom a zmŕtvychvstaním. Jeho utrpenie a smrť sa
stali víťazstvom.
Cez vieru sa naučme v bolesti vidieť
skúšku ľudskej vernosti a oddanosti
Bohu. Cez vieru si priznajme, že si
zaslúžime pozemský trest za vlastné viny
a zároveň tešme sa, že v bolesti máme
účasť na vykupiteľskom diele Ježiša
Krista.
Vidíme, aká veľkosť a svätosť vyžaruje
z utrpenia? Chápem ho tak? Snažím sa v
bolesti pripodobniť trpiacemu Kristovi?
Možno niekedy áno, ale, koľkokrát, keď

príde utrpenie, trápia nás otázky: Pane,
a nebola možná iná cesta? Prečo
dopúšťaš práve na mňa bolesť a prečo
toľko? Na tieto otázky sa dá odpovedať
len s veľkou dôverou v múdreho a
dobrého Boha.
Čo o tom hovorí
prorok Izaiáš? Moje
myšlienky nie sú vaše
myšlienky a vaše cesty
nie sú moje cesty.
Nikdy nepochopíme,
čo Boh s nami zamýšľa, keď nás navštívi utrpením, lebo
práve vtedy sa ukazuje naša veľkosť a
odovzdanosť do jeho
vôle.
Istá žena celý život
slúžila Bohu v chráme.
Na starobu, keď si už
mohla dopriať pokoj,
stratila úplne zrak. Bola to pre ňu veľká
rana, lebo bola zvyknutá starať sa o
kvety, kostolné prádlo a poriadok. A
keď jej ktosi škodoradostne povedal:
Vidíte, ako sa vám Boh odmenil za vašu
starost-livosť a ochotu, ona odvetila:
Nerúhajte sa, som šťastná, že takto
trpím, lebo môžem mu ešte lepšie slúžiť
a darovať mu moje vyhasnuté oči.
Aj pre nás je utrpenie záhadou a
tajomstvom, ale vo svetle Ježišovho
kríža naučme sa ho prijímať a znášať
odovzdane do Božej vôle. Nech nám k
tomu pomáha sila našej viery.
www.trojica.sk/kazne/
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Sv.omše a modlitby
Holy masses and prayers
Sob/Sat 13-Apr 5:00pm Adoracia a sv. spoveď/ adoration & confessions
6:30pm Omša/Mass
Ne/Sun 14-Apr 10:30am

Omša/Mass
Lk 19.28-40; Iz 50.4-7; Flp 2.6-11; Lk 22.14-23.56

7:00pm sv. spoveď/ confessions - St. Michael's

SK/EN
SK
SK
SK/EN
SK

Ut/Tue

16-Apr 7:30pm Omša/ Mass

SK

St/Wed 17-Apr 7:30pm Omša/ Mass

SK

Št/Thu

18-Apr 7:30pm

Pi/Fri

19-Apr 3:00pm Obrady/ Commemoration of the Passion of our Lord SK
6:30pm

Krížová cesta/ stations of the cross
- Burnaby Mountain

Sob/Sat 20-Apr 9:00am adorácia pri Božom hrobe/ adoration
9:00pm "Veľkonočná" vigília / "Easter" Vigil
Ne/Sun 21-Apr 10:30am

"Veľkonočná nedeľa" /Mass
Sk 10.34a, 37-43;Kol 3.1-4; Jn 20.1-18Lk 22

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
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Pôstne myšlienky zo starých buletínov z r.1962

Po/Mon 15-Apr 7:30pm Omša/ Mass

Sv. omša na pamiatku Pánovej večere
Our Lord's Supper
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SK

SK
SK
SK
SK

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.

Join the 12 th annual March for Life, in Victoria on Thursday, May 9, 2019. We are
providing 2 buses to get you to and from the ferry terminal. A deposit of $20.00 will be needed
when you sign up to reserve your seat on the bus, which will be returned to you on the May 9th.
Buses leave St. Matthews, Surrey at 8:00 AM. For more information call Teresa 604 582-2085 or
Genevieve at 778 956-7348 or Mariana Bebjak 604-584 9292
„Seminár „Resisting Happiness“, ktorý prebiehal počas uplynulých 11 týžňov bude mať v
záverečnom pôstnom a vo Veľkonočnom období 3-týdňovú prestávku. Pokračovať budeme
2.mája 2019 12-tym stretnutím. Doterajšie témy a krátke videá z prechádzajúcich stretnutí si
môžete pozrieť na http://cyrilmetod.ca/resisting-happiness-why/

Ďakujeme rodine Oravcovej, Levárskej, Priškinovej a Mikuličovej za chutný „Zabíjačkový
tanier“, ktorým nás pohostili vo farskej hale „Pod Oravským Zámkom“ v nedeľu 7.apríla 2019.
Všetko, čo bolo na tanieri, bolo veľmi chutné.
Srdečné Pán Boh zaplať.
Slávik a Sláviček Vás
pozývajú na Veľkonočné
dielničky do haly
slovenského kostola St.Cyril
and Methodius 14.apríla
2019 po svätej omši
(11.30am - 2.30pm). Budeme zdobiť veľkonočné
vajíčka rôznymi technikami a pokúsime sa upliest
aj korbáče. Vstupné dobrovoľné, občerstvenie bude
na predaj. Tešíme sa na Vás.

Český a Slovenský klub turistiky v spolupráci s našou farnosťou sv. Cyrila a Metoda
organizuje vo Veľkonočný Pondelok
22.aprila o 13.00 výstup na horu Burnaby
Mountain. Hrou, ktorá nesie meno
“Veľkonočný poklad”, si deti (aj dospelí) pripomenú kresťanskú tradíciu
Veľkonočných sviatkov. Prihláste sa a svoje
deti u Zuzany a Pavla na turista@cssk.ca
alebo 604-619-0631

