Nov 24, 2019

Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda

Christ the King
This weekend, we celebrate the Solemnity of
Christ the King. This day marks the end of one
Liturgical calendar and moves on to the next
Liturgical year, something like New Year’s
Day. But there is a greater meaning to this day.
Pope Pius XI, on 11 December 1925, announced
and established this day to
serve as a reminder all of
us, Catholics and the rest of
the world, that Jesus Christ
is Lord of the Universe,
both as God and Man. Pope
Pius XI wrote in his Encyclical “Quas Primas” the
three “blessings” to flow
from this celebration.
1. “Men will doubtless be reminded that the
Church, founded by Christ as a perfect society,
has a natural and inalienable right to perfect
freedom and immunity from the power of the
state” (Quas Primas (1925), 31).
2. “Nations will be reminded by the annual
celebration of this feast that not only private
individuals but also rulers and princes are

bound to give public honour and obedience to
Christ” (Quas Primas (1925), 32).
3. “The faithful, moreover, by meditating upon
these truths, will gain much strength and courage,
enabling them to form their
lives after the true Christian
ideal” (Quas Primas (1925), 33).
All these ties in very nicely with
the Gospel reading (Luke 23:3543). This is the part where Jesus
is already nailed to the cross
with two criminals, one on each
side. One criminal abused him,
“Are you not the Christ? …
Save yourself and us as well”.
Whereas the other criminal, he
did not turn to give excuses for his mistake, taking
personal responsibility and recognising that Jesus
is God.
It is important for us as Catholics to follow Jesus
who is our Lord. Life is not about power or wealth
but LOVE. Jesus has shown us this over and over
again through His Life, Death, and Resurrection.
devitachristi.wordpress.com/

Project Advance 2019
Doposiaľ 12 darcov
(11% - minulý týždeň
sme uverejnili chybný
údaj) prispelo spolu
$3350 (44% celkovej
cieľovej sumy). Máme
pred sebou už len 5
týždňov, aby sme sa
pokúsili priblížť k
cieľu tak blízko, ako
sa len dá. Stihneme
to?
Ako
môžeme
prispieť? Odovzdať
svoj finančný dar
Lacovi Krivákovi. Druhou možnosťou je
prispieť na Project Advance
on-line
rcav.org/donate-project-advance/
Treťou možnosťou je použiť predpripravenú
obálku pri vstupe do kostola.
Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.

We
have
collected
$3350 so far as a gift
from 12 donors (11% we published a wrong
number last week). We
have only 5 weeks to
meet our goal. All the
money collected in Project Advance is used for
the improvement of
churches, other facilities, catholic schools
and any other worthy
projects within the archdiocese of Vancouver.
There are 3 ways to donate. In person to Laco
Krivák or on-line rcav.org/donate-projectadvance/, or by using the envelope designated to
Project Advance which is readily available in
church’s entrance.
God bless you for your generosity.

Uzávierka nedeľného buletínu je vždy v stredu o 8pm.
Informácie farského charakteru, hlavne pripravované udalosti v našej farnosti, posielajte cez email na adresu
na jozef.starosta@slovakmission.ca
Tento buletin pripravili O. Pavol Gera, Katka Starostová, Jozef Starosta

Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda
Sts. Cyril and Methodius Slovak Church
472 East 8th Ave, New Westminster, BC, V3L 4L2,
Rev. Pavol Gera phone:604-526-7351 cell:604-721-7351

pgera@rcav.org cyrilmetod50@gmail.com www.cyrilmetod.ca
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Sv. Katarína Alexandrijská - 25. november
Katarína Alexandrijská patrí k najviac
uctievaným ženám medzi svätými. Aj keď
jej život je pre historické bádanie
rozsiahlo nejasný, predsa len môžeme
vychádzať z toho, že v jej postave sa
uchovala spomienka na ženu,
ktorá disponovala veľkými
intelektuálnymi
schopnosťami a vedela ich aj
použiť. V antike bola
Alexandria mestom učencov.
Vzdelanie a veda boli vtedy
síce privilégiom mužov, ale
je ťažko predstaviteľné, že by
v duchovnom centre ako
Alexandria mohli zostať
nedostupné nadanej žene.
Katarína
sa
narodila
okolo roku 290 a bola dcérou
bohatého aristokrata. Popri
bohatstve vlastnila aj výnimočnú krásu
a vysokú inteligenciu, bola nadanou
žiačkou najslávnejších učiteľov a ovládala
viacero jazykov. Vo veku 18 rokov
dosiahla taký vysoký stupeň poznania, že
sa tešila všeobecnému obdivu. Kvôli jej
aristokratickému
pôvodu
a
kráse,
bohatstvu a učenosti sa o ňu uchádzali
mnohí mladí muži, avšak ona sa chcela
vydať len za muža, ktorý by jej bol
rovnocenný vo vznešenosti, kráse,
bohatstve a múdrosti. Pustovník, ktorého
jej matka poprosila o radu, odpovedal, že
pozná veľmi dobre jedného muža, ktorého
múdrosť je ešte väčšia ako múdrosť jej
dcéry a ktorý je kráľom nad celým

stvorením.
A Katarína sa nechala pokrstiť. V jednom
videní si ju Ježiš vzal za ženu a nechal ju
sľúbiť, že na zemi nevstúpi do
manželstva so žiadnym iným mužom.
V tom čase sa v Alexandrii
zdržiaval cisár Maximinus
Daia
(308
–
313)
a vyžadoval od obyvateľstva
pod vyhrážkou mučenia
a smrti, aby obetovalo
rímskym bohom. Katarína
šla k nemu, uznala ho ako
vládcu, ale ostro odsúdila
kult bohov. Cisár bol
premožený
jej
krásou a múdrosťou a sľúbil,
že z nej urobí cisárovnú, ak
sa vráti k viere v bohov.
Cisár
dal
predvolať
päťdesiatich slávnych filozofov, ktorí
mali diskutovať s Katarínou. Ona však
presvedčila
vzdelancov
o kresťanskej viere. A keď dokonca
prosili o krst, cisár ich dal popraviť,
Katarínu však nechal mučiť kolesami.
S pomocou anjela Katarína prestála
mučenie, čo malo za následok, že nielen
cisárovná, ale aj blízky priateľ cisára a
ďalších 200 vojakov sa prihlásilo k viere
v Krista. Maximinus Daia nechal
všetkých popraviť, ako poslednú
Katarínu. Ona ešte povedala ďakovnú
modlitbu, potom ju sťali.
Viac na svetkrestanstva.postoj.sk/19131/svaetakatarina-bola-nielen-krasna-a-mudra
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Sv.omše a modlitby - Holy masses and prayers
Ne/Sun 24-Nov 9:00am Omša/Mass For parish community
11:00am Omša/Mass
Ut/Tue 26-Nov 8:00am Omša/Mass

“Calendarium” plánovaných podujatí
v našej farnosti sv. Cyrila a Metoda
EN

Za zdravie a Božie Požehnanie
pre Máriu (Marta)

SK

For health and God’s Blessing for Maria
Magdalena (Zuzana)

EN

St/Wed 27-Nov 7:00pm Omša/Mass Na úmysel (M.Oravec)

SK

Št/Thu 28-Nov 8:00am Omša/Mass +Jaroslav (brat Pavel)

EN

Pi/Fri

Za zosnulých z rodiny Paulíkovej
29-Nov 7:30pm Omša/Mass
(M.Oravec)

SK

Sob/Sat 30-Nov 6:30pm Omša/Mass +Ján a Mária Barnišinová

SK

Ne/Sun 01-Dec 9:00am Omša/Mass For parish community

EN

11:00am Omša/Mass +Jozef Demčák (rodina Demčáková)
Sv. omše označené týmito symbolmi,
môžete sledovať alebo počúvaťon-line
na cyrilmetod.ca/video-zo-sv-omse

SK

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

Modlitbový kútik - modlime sa za našich chorých, starých
alebo núdznych terajších alebo bývalých spolufarníkov: Mrs.
Ferencik, Mária Kikta, Mrs Masura, Mr. Mikita, Marta a
Laci Astráb, Štefan Behan, Rudy Maroš,
Emilia a Milan Chovanec

Thank you
Sunday Collection $ 915
Home Mission
$ 335
Project Advance $ 740

V stredu po sv. omši býva adorácia pred vyloženou Sviatosťou oltárnou do 20:00 hod.

Tajomstvo dokonalosti
To je téma, o ktorej budeme hovoriť vo štvrtok 28.novembra o 7 hod večer v hale sv.
Cyrila a Metoda v New Westminsteri v rámci našich pravidelných štvrtkových stretnutí.
Prídite medzi nás.
Pozývame školopovinné deti (1. až 6. ročník) našej farnosti na cyklus 4 stretnutí
s témou “Advent a príprava na Vianoce”. Stretnutia budú v suteréne fary v nedele
1. 8. 15. a 22. decembra od 10 do 10:45 am. Záujemcovia nahláste deti
Martine Procházkovej do 26. novembra na email: zborov@telus.net.

19th Annual Christmas Bake and Craft Sale
bude v našej hale v sobotu 7. decembra od 9 am do 3 pm.
Okrem všakovakých predvianočných a vianočných dobrôt budeme
ponúkať aj zaujímavé ceny v tombole (rafle). Ak chcete aj Vy
zviditeľniť výrobky alebo služby Vášho biznisu alebo Vašich aktivít,

Venujte aj Vy cenu do tomboly (rafle).
(email: jozef.starosta@slovakmission.ca text:604-944-7564)

Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda

28.november: Seminár “Tajomstvo
dokonalosti” v hale o 7pm
30.november: Pokračovanie PREP pre
budúcich birmovancov
7. december: “Craft and Bake sale”
8. december: Sv. omšu o 11am bude slúžiť o.
arcibiskup, ktorý bude oficiálne inštalovať nového kňaza. Po sv. omši bude spoločný obed s
O. arcibiskupom v hale.
8. december: Po sv. omši príde do nášho
kostolíka sv. Mikuláš.
10. december: Spoločná predvianočná sv.
spoveď
14. december: Slovenská zabíjačková hostina
14. december: Pokračovanie PREP pre
budúcich birmovancov
27. a 28. december: stolnotenisový turnaj pre
mladších aj starších
29. december: Jasličková pobožnosťvystúpenie našich detičiek
31. december: Poďakovanie za rok 2019
Pripravujeme tiež bábkové divadielko o kozliatkach a vlkovi, výstavu k 60.výročiu
založenia našej farnosti sv.Cyrila a Metoda a
spoločenské posedenie pre starších terajších aj
bývalých farníkov.
Dátumy a časy týchto podujatí budeme
postupne dopĺňať. Ak chcete pomôcť pri týchto
podujatiach, prihláste sa cez
email:jozef.starosta@slovakmission.ca alebo
text 604-944-7564
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Food Hamper 2019
Our annual project will run until Nov.30.
Your requested food donations can be left in
a bin inside the church vestibule.
Financial donations can be given to Andrea Machula after 11am Sunday masses
or to Father Pavol after English masses.
For any questions please contact
Andrea at 604-760-9815 or
email tapkapetra@hotmail.com.
For all the details about this project please
read the bright green poster in the church
vestibule or in the hall.
Thank you for your giving hearts!
Rozmýšľate nad tým, kde strávite
tohtoročný Silvester?
Pozývame Vás medzi nás do našej
farskej haly, aby sme spolu, ako
komunita, poďakovali za uplynulý rok a
privítali ten nový.
Poplatok $30 (dospelý),
$10 (dieťa od 5-17),
$70 (rodina=2 dospelí a deti do 17).
V cene je zahrnutá chutná kapustnica,
káva/čaj a výborná hudba.
Silvestrovská zábava začne po
ďakovnej svätej omši o 18.00 hod s
trvaním do 24.00 hod.
Záujemcovia prihláste sa
u Márie Eškut 604-440-7130 do
10.decembra 2019.

