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Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda

22nd Sunday in Ordinary Time - Luke 14:1,7-14

REFLECTION
TOP TABLE?
The gospel today is about getting the top places and being invited among important
people. We realise that Jesus’ way of looking on what is important is different. The
story is about where we get a sense of our own value
HOW WE FEEL AND THINK ABOUT OURSELVES
Goes back to how we feel and think about ourselves, and where this comes from. We
can think we are not much good. Even the church often gave us a poor sense of ourselves.
We bow before God not in lowliness but because we know who we are with God. Real
humility is knowing and loving my real self.
We get a sense of who we are from God as well as from love in our lives. The more we
know we are loved by God, the more we love ourselves, because God and we are linked
in our personalities. Loving God is loving the God within us who loves us!
GOOD SENSE OF SELF
A good sense of self cannot be found without God. The spark of love in each of us is a
flame of God. Found also in love, friendship and success but there is a God-given sense
of self. Anyone who gives a talk on love of self and human dignity and omits God is
like believing the world is square.
We also get a sense of self by our
loving others. St Ignatius asked
each day, ‘Who can I help today?
A memory of doing well for
another enhances our view of
ourselves.
Our good sense of ourselves is in
being loved and loving; of letting
God in and going out with him.
Bow before communion – in joy
and humility.

http://sacredheartmessenger.com/tag/luke-141-7-14/
Uzávierka nedeľného buletínu je vždy v stredu o 8pm.
Informácie farského charakteru, hlavne pripravované udalosti v našej farnosti, posielajte cez email na adresu
mrecicarova@gmail.com, poprípade na jozef.starosta@gmail.com
Tento buletin pripravili O. Pavol Gera, Mária Karki, Katka Starosta, Adam Lubellan, Pavel Krizka
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3. september - sv. Gregor Veľký
Sv. Gregor sa narodil v Ríme okolo roku 540 ako syn Jordána, bohatého senátora, ktorý sa neskôr vzdal svojej funkcie a stal sa jedným z
deviatich rímskych diakonov. Otca aj matku Silviu si tiež uctievame ako
svätých. Gregor dostal dôkladné vzdelanie a cisár Justín Mladší ho vymenoval za prefekta, hoci Gregor mal vtedy len 34 rokov. Rok na to – po smrti svojho otca – však kariéru prefekta
zanechal a vo vlastnom dome založil
kláštor benediktínov. Aj sám prijal ich
rehoľné rúcho. Okrem toho založil aj
ďalších šesť kláštorov na Sicílii. Počas
pontifikátu pápeža Pelágia II. (579-590)
sa stal diakonom a pápežským vyslancom v Carihrade. Po smrti Pelágia bol
jednohlasne zvolený za pápeža. Jeho
pontifikát bol poznačený mnohými nepokojnými udalosťami. Práve vtedy
prebiehalo sťahovanie národov. Zásluhou Gregora sa podarilo pokresťančiť
Vizigótov v Španielsku. K pravej náuke
sa vrátili aj ariánski Longobardi, Galovia a Anglosasi. Počas moru v Ríme
konal odprosujúcu pobožnosť, po ktorej
bola skaza odvrátená. Zreformoval liturgiu, zvlášť liturgický spev. Doteraz sa používa pri bohoslužbách tzv.
gregoriánsky nápev, ktorý je pomenovaný práve po ňom a pochádza z jeho
čias. Taktiež zvyk slúžiť gregoriánske omše za zosnulých pochádza z tohto
obdobia. Napísal mnoho spisov. Patrí k štyrom západným cirkevným otcom. Dejiny mu dali prívlastok Veľký, on však používal titul „servus servorum Dei“ (sluha Božích služobníkov).
http://www.zivotopisysvatych.sk/gregor-velky/
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Sv.omše a modlitby - Holy masses and prayNe/Sun 1-Sept

8:30am

Omša/Mass for parish community

EN

10:30am Omša/Mass + Peter Cedik (rod. Demcak)
Ut/Tue

Omša/Mass

za Božie milosti pre všetkých; for God´s grace
to all (Marta)

SK

3-Sept

8:00am

St/Wed 4-Sept

8:00am

Št/Thu

5-Sept

7:00pm

Pi/Fri

6-Sept

7:30pm

Omša/Mass

Sob/Sat 7-Sept

8:00am

Omša/Mass za rodinu; for family (Mária)

EN

Ne/Sun 8-Sept

8:30am

Omša/Mass for parish community

EN

+ Kristína Galisová, mama pána biskupa ToOmša/Mass máša Galisa; the mother of the bishop Tomáš
Galis (o. Pavol)
za Božie požehnanie, ochranu a pomoc pre
Omša/Mass
mamku (dcéra Beata s rodinou)

za Božiu pomoc a ochranu pre Martušku s
rodinou (Beata)

10:30am Omša/Mass + Gustav Hruška (H. Sentivani)
Sv. omše označené týmto symbolom, môžete sledovať online na cyrilmetod.ca/video-zo-sv-omse
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, Marta a Laci Astráb

EN
EN
SK
SK

SK

Úmysly sv. omší si môžete zapísať v predsieni
kostola alebo prídite
osobne po sv. omšiach
do sakristie za duchovným otcom Pavlom.

Sviatosť birmovania
V čase od októbra 2019 do júna 2020, bude v našej farnosti prebiehať
príprava na sviatosť birmovania. Tí, ktorí by ste chceli túto sviatosť prijať a tiež
rodičia detí narodených v roku 2008 a staršie, prosím nahláste kandidátov na sv. birmovania do 15. septembra 2019. Stretnutia budú prebiehať v sobotu večer (okrem
predĺžených víkendov a prázdnin) v čase od 17.00-20.00 hod. v hale. Poplatok je
$100.00 (zahŕňa študíjny materiál a poplatok za celodennú duchovnú obnovu).
Bližsie informácie: Miriam Biroš 604-729-8524 alebo Maria Eškut 604-440-7130.
Detský Folklórny Súbor Sláviček
Vás pozýva na 2. ročník Detskej Olympiády, ktorý sa uskutoční v nedeľu 8.9.2019 o
15:00. Prosím nahláste svoju účasť do 1. Septembra na email lenka.friebertova@gmail.com uvedením mena a veku dieťaťa. Pre všetkých športovcov čaká odmena.
Tešíme sa na Vás za každého počasia v Mundy Park, Coquitlam vedľa Spani Outdoor
Pool, registrácia o 14:30.
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