Dec 22, 2019

Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda

Local Penitential Services
Parish

Date

Time

St. Michael’s (Burnaby)

22-Dec

7 p.m.

Our Lady of Fatima (Coquitlam)

23-Dec

7 p.m.

Find more locations at https://rcav.org/advent-penitential-services/
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4. adventná nedeľa - 4th Sunday of Advent

Exkluzívne vianočné darčeky...

Je to úžasné. Za 6 týždňov sme na Project
Advance vyzbierali viac ako 5,500 dolárov.
Od 1.novembra 2019 sa nám podarilo, vďaka
štedrosti 35% našich farníkov, zozbierať 75%
sumy, ktorú nám naša arcidiocéza stanovila na
tento kalendárny rok.
Je to úžasné. Je to tiež krásny príklad toho, že
sa naša farnosť sv. Cyrila a Metoda vie zjednotiť nielen okolo spoločného oltára a okolo
svojho kňaza, ale aj že vie ukázať, že potreby
našej arcidiecézy jej nie sú ľahostajné.
Pán Boh zaplať.
Máme pred sebou ešte 2 nedele, počas ktorých
môžeme skúsiť splniť náš cieľ. Chýba nám už
len 25%.
Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.

It is wonderful. In 6 weeks we have collected
more than $5,500 for Project Advance. Since
November 1st 2019, thanks to the generosity
of 35% of our parishioners, we have collected
75% of the goal that our archdiocese set for us
for this year.
It is wonderful. It is also a nice example of the
willingness of us, parishioners of Sts. Cyril
and Methodius parish, not only to unite around
our altar and our priest, but also to show that
the needs of our Archdiocese matter.
God Bless you.
We have 2 more Sundays to try to fulfill our
goal. We only need 25% more.
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

Skúsme okrem hmotných darčekov na
Vianoce doniesť domov aj tri veľmi
cenné dary a to v sebe. Netreba na ne
ani tašku, ani krabicu, ani baliaci papier a stužku.
Prvým darom je
LÁSKA. Prinesme domov viac lásky a viac
vzájomného porozumenia. Test na lásku
nájdeme vo Sv. Písme
v 13. kapitole Prvého
listu sv. apoštola Pavla
Korinťanom, kde sa
hovorí o tom, aká je
láska. Upravme si tento text do inej
podoby. Namiesto slova „láska“ si
tam dajme slovo „ja“ a čítajme a zároveň počúvajme svoje svedomie. To
znamená: „Ja som trpezlivý, ja som
dobrotivý, nezávidím...“ Ak nám to
vyznie ako jedno veľké klamstvo, tak
s tým darom niečo robme. Lebo prísť
s takouto chorou láskou domov – to je
iba komédia, ktorá sa môže zmeniť aj
na drámu. Skúsme darovať po tieto
dni a nielen počas nich ozajstnú lásku
jeden druhému.
Druhý dar, ktorý by sme mali
doniesť domov a obdarovať ním
každého, koho stretneme, je POKOJ.
Mohli by sme ho zaradiť medzi veľmi
vyhľadávaný až nedostatočný „tovar“.

To, čo doma povieme, môže pokoj
vytvoriť, upevniť, alebo ho zničiť.
Preto je veľmi dôležité, ako sa
budeme doma rozprávať. Prvým
nepriateľom pokojného dialógu je
hnev. Ak sa na niekoho
nahneváme,
prestaneme
sa
kontrolovať a začneme
možno aj nadávať či
kričať. Preto sa musíme
naučiť sa ovládať a
nenechať sa hneď vyprovokovať, či urážať
sa.
Tretí dar, ktorý by sme mali
roznášať nielen doma, ale kdekoľvek
budeme, je RADOSŤ. Človek bez
radosti nie je na nič súci. Človek,
ktorý sa priam „zamiluje“ do svojho
trápenia, stáva sa pre druhých ťažko
prijateľným, lebo len čo otvorí ústa,
už je plný pesimizmu a znechutenia.
Preto ľudské srdce potrebuje radosť.
Radosť totiž nie je vo veciach, ale
v srdci.
Láska, pokoj a radosť... Ak
sa doma obdarujeme týmito darmi,
určite prežijeme požehnané, pokojné
a radostné Vianoce. A to Vám zo srdca prajem.
Váš duchovný otec Pavol.
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Sv.omše a modlitby - Holy masses and prayers
Ne/Sun 22-Dec 9:00am

Omša/Mass

For parish community

EN

11:00am Omša/Mass

Za rodičov (J.Demcak)

SK

Polnočná Omša
Ut/Tue 24-Dec 12:00am
Za Jakuba (Mária)
Midnight Mass

SK

St/Wed 25-Dec 9:00am

For parish community
Za zdravie a Božie požehnanie
pre rodinu (J.Varga)

EN

Št/Thu 26-Dec 11:00am Omša/Mass
Pi/Fri

Omša/Mass

ZM
EN
A

11:00am Omša/Mass

SK

Za rodičov (M. Procházka)

SK

27-Dec 7:30pm

Omša/Mass

Za krsniatka (Vargoví)

SK

Sob/Sat 28-Dec 9:00am

Omša/Mass

EN

Ne/Sun 29-Dec 9:00am

Omša/Mass

Za Kathy and Dawn
For God‘s help and blessing for Estela
Fernandez (Eleanore)
Za farskú komunitu

11:00am Omša/Mass
Sv. omše označené týmito symbolmi,
môžete sledovať alebo počúvaťon-line
na cyrilmetod.ca/video-zo-sv-omse

Aby nikto nebol sám,
aby každý z nás mal fun,
cena je na sale,
preto nezmeškaj ten
mail.:-)

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, ako aj starších slovenských
emigrantov a ich potomkov: Mrs. Ferencik, Mária
Kikta, Mrs Masura, Mr. Mikita, Marta a Laci
Astráb, Štefan Behan, Rudy Maroš, Rudy Wolf,
Emilia a Milan Chovanec, Johan Cyprich and
his family

Silvester pre každého!

EN

Thank you
Sunday
Collection
$ 1,350
Project
Advance
$970

Ďalšie
pokračovanie
pravidelných
štvrtkových
stretnutí bude
vo štvrtok
9.januára 2020.

Po dohode so správcom farosti sme upravili cenu na
Silvestrovský večer takto: $20 - dospelý, $50 - rodina
V cene je zahrnutá chutná kapustnica, káva/čaj a výborná
hudba. Ak máte malé deti a nemôžete zostať na celý
večer, vieme sa Vám prispôsobiť a dohodnúť sa.
Prosím, prihláste sa u Marie Eskut 604 440 7130 kvôli
limitovanej kapacite haly do 26.12.2019.
Nahlásení budú mať rezervované miesto pri stole.

“Calendarium” ďalších plánovaných podujatí v našej farnosti sv. Cyrila a Metoda
V nedeľu Sv. Rodiny, 29.decembra, po slovenskej sv. omši sa mladé talenty z našej
farnosti pokúsia priblížiť udalosti narodenia Božieho syna trošku netradičným
spôsobom - a to z Máriinho a Jozefovho pohľadu.
Príďte a “nakuknite” s nami do jasieľ v úžase a s vďakou za vzácny Boží dar.
V piatok a v sobotu 27. a 28. decembra medzi 11am - 6pm si budú mať možnosť
zahrať ping-pong všetci záujemcovia z našej farnosti a ich priatelia. Mladí, starí, deti,
dospelí, dievčatá, chlapci, ženy, muži. Všetci. V piatok budú voľné „priateľské zápasy“,
v sobotu, podľa záujmu, bude jeden alebo viacero turnajov. Záujemcovia prihláste cez
email jozef.starosta @slovakmission.ca alebo text/mobil 604-944-7564

31. december 5pm: Poďakovanie za rok 2019 - sv.omša a ďakovná pobožnosť s adoráciou,
potom bude Silvestrovská zábava v hale
31. december 11:30pm: Adorácia v kostole od 11:30pm do polnoci
2. február 2020 12:30pm: Bábkové divadielko o kozliatkach a vlkovi,
15. február 2020 popoludní: Spoločenské posedenie pre starších terajších aj bývalých
farníkov
Pripravujeme tiež výstavu k 60.výročiu založenia našej farnosti sv.Cyrila a Metoda.
Dátum a čas tohoto podujatia budeme postupne dopĺňať.
Ak chcete pomôcť pri týchto podujatiach, prihláste sa cez
email:jozef.starosta@slovakmission.ca alebo text 604-944-7564

