
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 

Scripture 
When Jesus had been baptised, just as he 
came up from the water, suddenly the 
heavens were opened to him, and he saw 
the Spirit of God descending like a dove 
and alighting on him. 
 
Observation 
Jesus comes to the Jordan River where 
John is baptising. John at first disagrees 
with Jesus’ request to be baptised. “I 
should be baptised by you,” he says. 
John baptises 
Jesus. As Jesus 
comes up from 
the water, the 
heavens open 
and the Spirit of 
God comes 
down on Him in 
the form of a 
dove. A voice 
from heaven 
affirms, “This is 
my Son, the 
Beloved, with whom I am well pleased.” 
 
Application 
The Son of God is baptised by a man, 
filled with the Holy Spirit and affirmed 
by the voice of the Father. This passage 
confirms the doctrine of the Trinity, but it 
also confirms the partnership that God 
establishes with human beings. Jesus 
could not baptise Himself. He voluntarily 
submitted Himself to the hands of a man. 
God rarely acts alone; He chooses to 
work through people. His Kingdom is not 
merely the forceful use of power separate 
from humanity. He achieves His purposes 

Dear parishioners, our parish depends on your TTT, your Time, Talent and Treasure. 
Your gift of Time is unique, because you are the only one who can give it.  

Your gift of Talent is a special gift only you can give.  
Your gift of Treasure is a direct gift only you can give.  

Remember the words of St. Francis of Assisi: "It is in giving that we receive."  

The Baptism of Our Lord  

at the hands of people who submit them-
selves to Him. 
“The heavens were opened to him” sug-
gests a connection between heaven and 
earth. The normal barriers that separate 
the physical from the spiritual are pushed 
aside. Jesus had full communion with the 
Father in the person of the Holy Spirit. 
We have that same opportunity also as we 
have the Holy Spirit in us. The heavens 
are open to me today. 
In the Lord’s Prayer, Jesus taught us to 

pray, “May 
your will be 
done on earth 
as it is in heav-
en.” May the 
kingdom of 
heaven be open 
to me to allow 
me to fulfil 
your purposes 
in me today. 
God is still 
opening the 

heavens to us. He is still filling people 
with the Holy Spirit. He is still partnering 
with ordinary people, inviting them to be 
a part of His Kingdom. 
 
Prayer 
Today, Lord, I choose to believe in an 
open heaven with all your blessings pour-
ing into the world through me. Fill me 
with your Spirit. May your will be done 
through me and in me. Amen. 
 

www.newlifenarrabri.wordpress.com/ 
2017/01/05/reflection-on-matthew-313-17/  
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Krst Krista Kráľa—The Baptism of Our Lord  

Z tohto zápasu sa len ťažko spamätával. 
S výčitkou sa obrátil na Boha: „Kde si bol, 
keď som ťa potreboval?“ Boh mu od-
povedal: „Bol som pri tebe, pozeral som 
sa na tvoj boj. Videl som, že sa nev-
zdávaš. Preto som zostal s tebou a 
chránil som ťa tak, ako som bol a stále 
budem s tebou.“ 

Mnoho ľudí prichádzalo za ním 
s prosbou o radu. Anton zvykol 
hovorievať, že kľúčom askézy 
je húževnatosť v tom, aby 
človek nespyšnel. Radil ľuďom, 
aby sa snažili o radosť, akoby 
každý deň začínali nanovo. 

Istý čas (asi dvadsať rokov) žil 
zamurovaný v jednej miestnos-
ti, priatelia mu nosili chlieb. 
Množstvo ľudí za ním stále 
prichádzalo. On sa ich snažil 
odohnať, pretože chcel byť 
sám. Nakoniec mu vyvalili aj 

dvere na miestnosti. Mnohí sa vďaka 
nemu obrátili, uzdravili na duši a niektorí 
aj zostali u neho, aby sa učili jeho 
spôsobu života. Týchto považujeme za 
prvú rehoľnú komunitu v dejinách, aj keď 
to nebolo presne ono, čo dnes myslíme 
pod pojmom rehoľa. 

Anton sa však stále bál, aby nespyšnel, 
keď za ním chodilo toľko ľudí. Uprostred 
noci odišiel do púšte, kde našiel Sara-
cénov. Tí ho zaviedli veľmi hlboko do 
púšte, do horskej oázy. Tam začas žil, no 
jeho ľudia ho aj tam našli. Zomrel ako 
stopäťročný.  

www.zivotopisysvatych.sk/anton-opat/  

Sv. Anton, opát - 17. január 

Antonov celý život nebol ničím výnimočne 
zvláštnym. Keď mal 18-20 rokov, zomreli 
mu rodičia. Zdedil po nich tristo akrov 
pôdy. Jedného dňa počul v kostole čítať 
evanjelium svätého Matúša 19, 21: „Ak 
chceš byť dokonalý, choď, predaj čo máš, 
rozdaj chudobným a budeš mať poklad v 
nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ Anton 
meditujúc nad týmito slovami, 
vyšiel z kostolaa rozdal všetok 
svoj majetok okrem toho, čo 
potreboval nevyhnutne pre svoj 
život. Po vypočutí Matúša 6, 
34: „Preto nebuďte ustarostení 
o zajtrajšok; zajtrajší deň sa 
postará sám o seba...“ predal 
všetko ostatné a odišiel do 
samoty, aby mohol žiť v modlit-
be, pôste a tvrdej manuálnej 
práci. Nestačilo mu iba počúvať 
slovo, on začal žiť to, čo Ježiš 
povedal. 

Zakaždým, keď počul o niekom, že je to 
svätec, chcel sa na neho pozrieť. Ak ob-
divoval u niekoho jeho stálosť, vytrvalosť v 
modlitbe, láskavosti či trpezlivosti, mal 
túžbu napodobniť ho.  

Vo svojom živote zápasil s pokušeniami 
diabla. Jedným pokušením bolo zanechať 
asketický život. Takisto dostával 
pokušenia, aby zveľadil svoj majetok, aby 
sa vrátil k peniazom a podobne. Anton 
odolal. Potom mu pokušiteľ začal lichotiť, 
hovoril mu, aký je mocný, keď ho sám 
premohol, odohnal. Keď ho raz diabol po 
zápase zbitého opustil, Anton zostal ležať 
ako mŕtvy. Priatelia ho doniesli do chrámu. 

https://www.zivotopisysvatych.sk/anton-opat/
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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 

Sv.omše a modlitby - Holy masses and prayers 

Thank you 
 

Initial offering 

$1,220 
 

Special donation  

for Sts. C&M parish 
$3,000 

 

Sunday Collection 

(Jan 5)   

$ 1,395 

Úmysly sv. omší si môžete zapísať v predsieni 
kostola alebo príďte osobne po sv. omšiach do 

sakristie za duchovným otcom Pavlom.   

 Sv. omše označené týmito symbolmi, 
môžete sledovať alebo počúvaťon-line 
na cyrilmetod.ca/video-zo-sv-omse 

Ďalšie pokračovanie pravidelných štvrtkových stretnutí bude 
v našej farskej hale vo štvrtok 16.januára 2020 o 7 hodine. 

Téma: Nech tvoje svetlo žiari ... 

Poďakovanie 

Organizátorom ping-pongového turnaja, ktorý sa uskutočnil vo farskej hale 27. a 
28.decembra, patrí vďaka za toto netradičné podujatie, ktorého sa zúčastnilo viac ako 
30 milovníkov stolného tenisu. Boli medzi nimi nielen naši farníci, ale tiež ich 
priatelia, ktorých takéto aktivity môžu priviesť bližšie do našej komunity. 

Organizátorom Jasličkovej Pobožnosti, ktorú si plná farská hala mala možnosť 
pozrieť 29.decembra patrí veľká pochvala a vďaka. Detičky, hudobníci, scenár a réžia 
boli vynikajúce. Rodičia detských aktérov si zaslúžia zvláštne poďakovanie za 
prípravu svojich ratolestí behom veľmi krátkeho vianočného obdobia. 

Rovnako všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k nádhernému 
silvestrovskému večeru v našej hale, úprimne ďakujeme. Pre potreby farnosti sme 
vyzbierali $690.00. Farská rada.  

You are all invited to celebrate the 27th year of the Life in Spirit Seminar at Immaculate 

Conception Parish in Delta, on Friday, Jan. 24th at 7:00pm . More  info  604-597-8227 . 

Ne/Sun 12-Jan 9:00am Omša/Mass  For parishioners EN 

    11:00am Omša/Mass  + Peter Čedík  (Helena Sentivani) SK 

Pi/Fri 17-Jan 7:30pm Omša/Mass  Na úmysel SK 

Sob/Sat 18-Jan 6:30pm Omša/Mass  Na úmysel SK 

Ne/Sun 19-Jan 9:00am Omša/Mass  For parishioners EN 

    11:00am Omša/Mass 
Za všetkých zomrelých v rodine  
(rod. Baluch) 

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

2. február 2020 12:30pm: Bábkové divadielko o kozliatkach a vlkovi,  

15. február 2020 popoludní: Spoločenské posedenie pre starších terajších aj bývalých farníkov 

Priebežne: Výstava vo farskej hale k 60.výročiu založenia našej farnosti sv.Cyrila a Metoda 

Január-Jún 2020: Príprava historickej publikácie “Slovenská farnosť sv. Cyrila a Metoda v 
New Westminster má 60 rokov”  

Ak chcete pomôcť pri nietorom z týchto podujatí, prihláste sa  
cez email: jozef.starosta@slovakmission.ca alebo text 604-992-7564 

Stretnutie seniorov 

S finančnou podporou farnosti sv. Cyrila a Metoda usporiada Vancouver Slovak Mission 
Society v sobotu 15.februára 2020 popoludňajšie stretnutie seniorov, ktorí sú alebo boli 
našimi farníkmi. 

Uvítame dobrovoľníkov, ktorí by chceli počas tohoto podujatia pomôcť s rôznymi 
prácami, ako príprava haly, príprava jedla a občerstvenia, upečenie koláčikov, doprava 
niektorých menej mobilných seniorov, alebo uvítanie a obsluha vzácnych účastníkov 
stretnutia, z ktorých mnohí prispeli k tomu, že i po 60-tich rokoch máme v New 
Westminsteri živú slovenskú farnosť. 

Viac podrobností o stretnutí seniorov oznámime v priebehu nasledujúcich 2-3 týždňov. 

Viete aj Vy o niekom, kto by mal byť pozvaný na toto stretnutie? Ak áno, spojte sa 
s Berthou 604.309.9469 alebo cez email:  vancouver@slovakmission.ca  

Môžete a chcete pomôcť? Ak áno, kontaktujte Annu 604.785.4979 alebo cez email:  van-
couver@slovakmission.ca 

Robme to spoločne.  

mailto:vancouver@slovakmission.ca
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