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The fishermen
After all the dramas of the last few Gospels,
today’s seems fairly tame. No angels. No supernatural signs. No heavenly voices. Just a
man going back to his home territory to begin
the ministry for which He was born.
And yet, Matthew - as always - sees this simple fact as having biblical echoes and quotes
from the prophet Isaiah - the prophet of liberation. He saw Galilee as
the land of darkness
(the north Kingdom of
Zebulun and Naphtali
were the first to be conquered by the Assyrians
armies) - the place
where people walked in the shadow of death the place where people would be the first to
see the great light promised to them.
We heard similar words spoken on Christmas
night - as we remembered the night when
creation held its breath - and when light was
given to the world.
The light is, of course, Jesus, but it has to be
admitted not many people were aware of its
shining among them.
Some were - and the Gospel goes on to recount how Jesus began to gather His disciples
- calling people to follow Him.
They were busy about their daily work - and
yet, there is something in Jesus that attracts
them. Somehow they glimpse the light within not perfectly - but enough for them to begin to
make major decisions about how their lives
are going to change.
Unlike most rabbis and teachers of the time,
Jesus does not wait for His disciples to come
to Him. He does not sit among the learned
and clever and impress them with arguments

and draw them into discipleship. Rather, He
walks among the people and, where He sees
“promise” He calls a new disciple to follow
Him.
It is a radical call for some - to leave everything behind and follow Him.
It may mean leaving behind the promise of a
steady income in a successful family business.
It may be things that
hold you bound - as
symbolised by the nets.
It can be any manner of
thing - and will vary from
one person to another.
Many people did not see the light - or hear the
call.
Others saw it and sought to follow it - however
imperfectly.
We too are people living in great darkness - in
lands under the shadows of death.
Do we see the light - and hear the call?
And are we prepared to follow - however imperfectly - the path of a disciple of Jesus?
What does it mean for me?
Jesus does not ask everyone to leave everything behind - but nobody can be a disciple
without leaving something behind.
What have you had to leave behind - or let go
of - to follow Jesus?
Do you feel that He might be asking you to
move further - and what would that mean leaving?
www.wellsprings.org.uk/weekly_wellsprings/
year_a/sunday_03.htm

Reflection:
1. In what ways am I a “fisher” of men and women?
2. Am I expecting medals and rewards for being a Christian disciple?
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
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Angela Merici, panna - 27.januar
Angela Merici sa narodila okolo roku 1474 v
Taliansku. Keď mala 10 rokov, zomreli
rodičia. Stáva sa františkánskou terciárkou.
Jej františkánski predstavení ju pozývajú k
váženej pani, ktorá stratila manžela i deti. Tu
začína svoje poslanie utešiteľky a radkyne.
Toto poslanie sa postupne rozširuje na
všetkých, čo sa na ňu obracajú s prosbou o
modlitbu, alebo ako na prostredníčku a uzmierovateľku.
Roku 1524 putovala do
Svätej zeme. Šesť mesiacov
tak bola vystavená všetkým
možným
hrozbám
a nebezpečenstvám. Na tejto
ceste ochorela a oslepla.
Trvala na pokračovaní v púti
po svätých miestach a
používala
svoje
srdce
namiest očí. Pri návrate sa
jej zrak vrátil. To sa jej stalo
pripomienkou, aby si nezatvárala oči pred potrebami,
ktoré okolo seba videla, aby si nezatvárala
srdce pred Božím volaním.
Okolo seba videla chudobné dievčatá bez
vzdelania a bez nádeje. Angela dala
dohromady skupinu slobodných žien a priateľov františkánov a spoločne vyšli do ulíc
pozbierať dievčatá, ktoré potom učili. Vo
svojej službe boli také úspešné, že aj v iných
mestách si žiadali, aby aj u nich zaviedli svoj
inovatívny prístup ku vzdelaniu. Ovplyvnili
veľa ľudí, dokonca i pápeža.
Zakladá „Spoločnosť svätej Uršule“ (25.
novembra 1535). Tejto „rodine“ dáva Angela
vlastnú Regulu, Rady a Závet hlbokej
asketickej a duchovnej hodnoty, ale aj plné

pedagogickej prezieravosti. Spoločnosť sv.
Uršuly bola prvou skupinou žien, ktorá sa
venovala vzdelávaniu žien a ktorá pracovala
mimo kláštora. Trvalo veľa rokov kým boli
prijaté jej radikálne myšlienky vzdelávania.
Myšlienky a zásady Angely Merici sa veľmi
rýchlo rozšírili po celom Taliansku i vo svete.
V Taliansku zakladali Spoločnosti sv. Uršuly
rôzni biskupi, vo Francúzsku
sa tieto v 17. storočí pod
vplyvom jezuitov pretvorili
na rehoľné spoločenstvá.
Zaoberali sa výchovou dievčat a rozšírili sa do
všetkých svetadielov. V
nasledujúcich
storočiach
vzniklo podľa uršulínskej
reguly mnoho ďalších kongregácií, pričom všetky
pokladajú Angelu za svoju
Matku. Vďaka tomu, že
Spoločnosť svätej Uršuly sa
rozšírila vo svojej sekulárnej
forme i v podobe rozličných inštitútov Sestier
uršulínok, je dnes Angela Merici uznávaná a
uctievaná po celom svete.
Spiritualita Angely Merici a jej dcér je aktuálna stále. Jej novátorstvo je v idei a
uskutočnení zasväteného života vo svete, v
pedagogických zásadách, ktoré predznačujú
myšlienky sv. Františka Saleského a sv. Don
Bosca. Angela pripomína i nám: „Vystríhajte
sa toho, aby ste niekoho nútili, pretože Boh
dal každému človeku slobodnú vôľu a
túžbu, aby nebol do ničoho nútený; Boh iba
ukazuje cestu, pozýva ich a radí im.“
www.zivotopisysvatych.sk/angela-merici-panna/
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Sv.omše a modlitby - Holy masses and prayers
Ne/Sun 26-Jan 9:00am

Omša/Mass For parishioners

EN

11:00am Omša/Mass Na úmysel (M. Oravec)
Ut/Tue

28-Jan 8:00am

SK

Omša/Mass Za zomrelú matku Máriu (Čarnogurský)

EN

St/Wed 29-Jan 7:00pm

Omša/Mass Za Jozefa (Dagmar)

SK

Št/Thu

30-Jan 8:00am

Omša/Mass

+Ruženka (Jozef)

EN

Pi/Fri

31-Jan 7:30pm

Omša/Mass

+Lýdia Ondrušová (Gabika s rod.)

SK

Sob/Sat 01-Feb 6:30pm

Omša/Mass

Za deti, vnúčatá a ich rodičov (otec)

SK

Ne/Sun 02-Feb 9:00am

Omša/Mass For parishioners

11:00am Omša/Mass

EN

Za rodinu a Božie požehnanie
Pre syna (rodičia)

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 Martinom.

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

Ďalšie pokračovanie pravidelných štvrtkových stretnutí bude
v našej farskej hale vo štvrtok 30.januára 2020 o 7 pm.
Téma: Si človek, stvorený pre misiu

Thank you
for your
Sunday Collection
$850

Stretnutie seniorov
S finančnou podporou farnosti sv. Cyrila a Metoda usporiada Vancouver Slovak Mission
Society v sobotu 15.februára 2020 od 12pm do 4pm 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.
Vstup pre pozvaných hostí je zdarma. Pozvánku na stretnutie si môžete pozrieť
na cyrilmetod.ca/najnovsie-prispevky/ alebo

na slovakmission.ca/stretnutie-seniorov-farnosti-sv-cyrila-a-metoda/
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 604.941.0280 alebo cez email:
vancouver@slovakmission.ca
Robme to spoločne.

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

Z ročenky Slovenskí Jezuiti v Kanade 1988

2. február 2020 12:30pm:
Bábkové divadielko o kozliatkach a vlkovi,
15. február 2020 popoludní:
Spoločenské posedenie pre
starších terajších aj bývalých
farníkov
16. február 2020 po slovenskej sv. Omši: Langošové
popoludnie vo farskej hale.
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

Pozývame detičky na
bábkové divadielko o
kozičkách a vlkovi
Nedeľa, 2.februára 2020 po
slovenskej sv.omši
vo farskej hale
„Pod Oravským zámkom“

… pokračovanie nabudúce

Please, join us Saturday, February 8th, 2020 at 1 PM for
a FREE screening of the movie UNPLANNED at St.
Matthew's parish ( 16079-88Ave, Surrey, BC). For more
information call Mariana at 604 584 9292 or
email: bebjak4@gmail.com
Come for the music, blessing and healing.
Holy Mass and Healing Service, Friday Feb. 28, 2020 7pm
at St.Luke‘s Church, 20285 Dewdney Trunk Rd,
Maple Ridge

