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Ego Sum Via et Veritas et Vita
Jesus said to some people, “When you hear of wars and insurrections, do not be terrified; for such things must happen
first, but it will not immediately be the end…Nation will rise
against nation, and kingdom against kingdom… There will be
powerful earthquakes, famines, and plagues from place to
place; and awesome sights and mighty signs will come from
the sky.”
In order to survive, we must trust. In order to thrive and to
grow we must trust. Without this “trust”, we could never
move – forward or back. Without “Trust”, we could never
make a point, a dent, a plan or a decision.
What must I do then? Trust in the Lord! Trust in His Ways! Trust Him in life and in
death. Trust Him in sickness and in health. Trust Him for better or for worse. Trust Him
now and forever. Trust Him until death, and he “will give you the crown of life.”
Christ is with us. He is physically and spiritually present among us in the Eucharist. The
Father decided long ago, that between heaven and earth (between trust and terror) He
would bring His Peace down to earth! We have nothing to fear for Christ’s peace is forever
here!
fralfonse.blogspot.com/2011/11/luke-215-11-between-terror-and-trust.html

Project Advance 2019
Cieľom našej farnosti sv.
Cyrila a Metoda je
vyzbierať $7,500 pre Project Advance r. 2019.
Doposiaľ 18 darcov (16%
z registrovaného počtu
106) prispelo spolu $2250
(30% celkovej cieľovej
sumy). Máme pred sebou
už len 6 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.

The amount of $7,500 has been set
as a goal for St. Cyril and Methodius parish for 2019 Project Advance. We have collected $2250 so
far as a gift from 18 donors (16%
of all possible registered donors.
We have only 6 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@gmail.com
Tento buletin pripravili O. Pavol Gera, Katka Starostová, Jozef Starosta
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Sv. Cecília - 22.november
Legenda o sv. Cecílii patrí k najkrajším a
najpôsobivejší príbehom predkresťanských
mučeníkov. Cecília dokázala získať pre vieru
mnohých pohanov, počnúc manželom. Aj
smrteľne zranená myslela viac na
druhých ako na seba. Cecília, jedna
z najznámejších svätíc ranej Cirkvi,
pochádzala z bohatej kresťanskej
rodiny. Narodila sa okolo roku 200 v
Ríme. Nábo žní rodi čia ju
vychovávali v duchu evanjelia a
Cecília sa veľmi mladá tajne
zasnúbila Bohu.
Keď vyrástla na krásnu mladú
ženu, rodičia jej vybrali bohatého
ženícha, ktorý však pochádzal z pohanskej
rodiny. Dievčina najprv nechcela súhlasiť s
vydajom, lebo si chcela zachovať čistotu duše
i tela, no keď v modlitbe zverila svoje trápenie
Bohu, dostala vnuknutie, aby splnila vôľu
rodičov. Zatiaľ čo na bohatej svadobnej
hostine zneli tóny hudobných nástrojov,
Cecília vo svojom srdci spievala Bohu - táto
pasáž mučeníckych aktov, ktoré opisujú
sväticín svadobný deň, bola príčinou toho, že
sv. Cecílii prisúdili patronát nad hudobníkmi a
výrobcami hudobných nástrojov.
Počas svadobnej noci sa Cecília zverila
svojmu manželovi, že je zasvätená Bohu.
Varovala ho, aby sa nepokúšal o jej čistotu,
lebo ju stráži anjel. Valerián najskôr
pochyboval o zdravom rozume svojej mladej
ženy a podozrieval ju, že je zaľúbená do iného

muža. No na jej radu zašiel za vtedajším
pápežom Urbanom I. do katakomb. Pápež ho
poučil o evanjeliových pravdách a pokrstil ho.
Keď sa Valerián vrátil domov, našiel svoju
ženu v modlitbách a pri nej zbadal
anjela. Od tej chvíle uveril jej
slovám a spolu venovali všetok
čas pomoci prenasledovaným
kresťanom.
Ich príklad pritiahol ku
kresťanskej viere aj Valeriánovho
brata Tiburcia. Bratia s Cecíliou
pochovávali telá mučeníkov,
navštevovali siroty a vdovy, tešili
zarmútených. Za túto činnosť sa
čoskoro dostali pred súd a boli popravení.
Keď sa to Cecília dozvedela, tiež sa začala
pripravovať na smrť. Ešte väčším zápalom sa
venovala evanjelizovaniu pohanov. Za to ju
odsúdili na hroznú smrť.
Zaživa ju hodili do vriacej vody, tá jej však
neublížila. Keď to kati videli, rozhodli sa ju
rovnako ako jej manžela sťať. Meč však ani
na tretí raz nepreťal hrdlo mladej ženy, no
ťažko ju zranil.
Po smrti ju pápež Urban I. pochoval v
Kalixtových katakombách vedľa hrobov. Roku
822 jej telo našli a pápež Paschal I. ho
vlastnoručne preniesol do Kostola sv. Cecílie
k ostatkom jej manžela a švagra. Pri otvorení
rakvy roku 1595 našli jej telo tak, ako bolo
pochované.
www.frantiskani.sk/kazatel/
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Sv.omše a modlitby - Holy masses and prayers
Ne/Sun 17-Nov 9:00am Omša/Mass For parish community
11:00am Omša/Mass

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

Za Božie požehnanie a ochranu
pre synov (rodičia)

SK

Ut/Tue 19-Nov 8:00am Omša/Mass + Ruženka (Jozef)

EN

St/Wed 20-Nov 7:00pm Omša/Mass + Ján Kišš (Lenka)

SK

Št/Thu 21-Nov 8:00am Omša/Mass + Ján, Ján a Anna Krivdová

EN

Pi/Fri

SK

22-Nov 7:30pm Omša/Mass + Anna Lunter (rod. Demčák)

Sob/Sat 23-Nov 6:30pm Omša/Mass Za Jakuba (Mária)

SK

Ne/Sun 24-Nov 9:00am Omša/Mass For parish community

EN

11:00am Omša/Mass

Za zdravie a Božie požehnanie Máriu
(Marta)

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

Sunday Collection $ 960
Project Advance $ 390

V stredu po sv. omši býva adorácia pred vyloženou Sviatosťou oltárnou do 20:00 hod.
Po 3-mesačnej prestávke pokračuje seminár „Resisting Happiness“ 26. pokračovaním na
tému „Nemôžeš uspieť v ničom, ak len ...“ . Stretneme sa vo štvrtok 21.novembra o 7pm
vo farskej hale
Doterajšie témy a krátke videá z prechádzajúcich stretnutí si môžete pozrieť
na http://cyrilmetod.ca/resisting-happiness-why/
Napriek tomu, že sme si už vypočuli 25 krátkych videí, každé zo zostávajúcich 12 videí je
novým začiatkom. Pozývame vás všetkých.
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.
V sobotu 7. decembra bude
v našej hale od 9 am do 3 pm

19th Annual Christmas
Bake and Craft Sale
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Please join us in the celebration of the 70 Life in the
Spirit Seminars organized by the IC Delta Prayer
Group on Friday, November. 22, 2019 at Immaculate
Conception Parish, Delta, at 7:00pm. Hall. The
„Thanksgiving Mass“ will be celebrated by the Most

21.november: Seminár “Resisting Happiness” v hale o 7pm
30.november: Pokračovanie PREP pre
budúcich birmovancov
7. decembra: “Craft and Bake sale”
8. decembra: 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. decembra: Po sv. omši príde do nášho
kostolíka sv. Mikuláš.
10. decembra: Spoločná predvianočná sv.
spoveď
14. decembra: Slovenská zabíjačková
hostina
27. a 28. decembra: stolnotenisový turnaj
pre mladších aj starších
29. decembra: Jasličková pobožnosťvystúpenie našich detičiek
31. decembra: 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.
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Food Hamper 2019
Our annual project will run from November
3-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 uplynuý rok a
privítali ten nový.
Poplatok $30 (dospelý), $10 (dieťa od 517), $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

Viete, čo je je to „Focolare Community“? Nie? Chcete to zistiť?
Tu je možnosť: Focolare Community Retreat & Updating
November 23, 2019 - 10am to 4pm
Blessed Sacrament Parish (3040 Heather Street, Vancouver)
Viac info: www.focolare.org/en email: vancouverfocolarecommunity@gmail.com

