
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, Mária Mikušová, Janka Zelísková, Katka Starostová a Jozef Starosta 

Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda 

 Recall a person whose faith-story influenced you. Be grateful! 

Mar 15, 2020 

 Parish       Date   Time 

 St. Luke’s (Maple Ridge)    March 23  7 PM 
 Sts. Cyril & Methodius (New West)  March 24 7 PM 

 St. Peter’s (New Westminster)   March 24  7 PM 

 All Saints (Coquitlam)    March 25  7 PM 
 Our Lady of Lourdes (Coquitlam)   March 26  7 PM 

 Our Lady of Assumption (PoCo)  March 29  7 PM 
 Holy Spirit (New Westminster)   March 30  7 PM 

 St. Clare of Assisi (Coquitlam)   March 31  7 PM 
 St. Patrick’s (Maple Ridge)    April 1   6:30 PM 
 St. Joseph’s (Port Moody)    April 2   7 PM 

 St. Michael’s (Burnaby)    April 5   7 PM 
 St. Francis de Sales (Burnaby)   April 6   7 PM 

 Our Lady of Fatima (Coquitlam)   April 7   7 PM 

  At the end of the gospel story for this Sun-

day, the Samaritan woman goes into town to 
tell everyone what the Lord has done for 

her.  ‘He has told me all about myself, he 

has welcomed me, told me about himself.’, 

she might have said.   There was a sharing 
of life-stories, and for the woman a great 

sense of being accepted, the foreigner in the 

town.  
 

 Sharing our faith story and the story of our 

relationship with Jesus, and with the Divine, 

hits the heart. We can share truths about 
Jesus, or share about what the gospel might 

demand, but that will not lead to a change of 

heart in ourselves and those who hear 
us.  Witness is what moves people.  What 

each of us, and what we do reflects our faith

-life.  Sharing about our prayer, our love of 

God, our doubts and difficulties, move us. 
Our young people are influenced by what 

they see of their elders in faith, not only by 

what we say.  They can put up with weak-

nesses and faults, if people are sincere.  As 
with Jesus and the woman, he did not ex-

pect perfection, but an open heart. 

 
In prayer we get to know Jesus in our heart. 

We can read the gospel and see what sort of 

person he is. Like the  popular prayer – 

‘Heart of Jesus, make my heart like yours’. 
The woman of Samaria was changed by her 

meeting with the Lord; her account of this 

would bring change to others. Often the 
people we least expect give us a new look 

on our faith. 

Share your faith 

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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3. pôstna nedeľa -  3rd Sunday of Lent 

očakávaného Mesiáša. Jozef vždy vystupuje 

ako hlava rodiny, ako ten, ktorý sa má 

zodpovedne postarať o svoju rodinu.  

Na štyridsiaty deň išli do Jeruzalema, aby 

obetovali Ježiša v chráme Bohu. Potom sa 

vrátili do Betlehema. Keďže kráľ Herodes 

potom číhal na život malému Ježišovi, Jozef 

sa zobral s celou rodinou do Egypta. Tradícia 

hovorí, že tam sa usídlili v niektorej zo 

židovských osád, asi na 

severovýchode od Káhiry. 

Keď nebezpečenstvo 

pominulo, vrátili sa z 

Egypta, ale usadili sa v 

Nazarete, keďže 

krutovláda Herodesovho 

nástupcu Archelaa 

pokračovala.  

Ďalej sa sv. Jozef spomína 

už iba raz, a to keď sa dvanásťročný Ježiš 

stratil v chráme. Táto krátka správa hovorí o 

tom, že Svätá rodina viedla usporiadaný 

život – každý rok chodievali do chrámu, ako 

kázal židovský zákon. V ďalších rokoch sa 

Ježiš vyučil popri Jozefovi tesárskemu 

remeslu.Viac zmienok v Evanjeliu o sv. 

Jozefovi nemáme. Nezachytávajú ani jedno 

jeho slovo. Nevieme ani to, kde a kedy 

zomrel. Asi sa to stalo ešte pred verejným 

vystúpením Ježiša. 
 

Text:  www.zivotopisysvatych.sk/jozef  

Obrázok:  www.catholicregister.org/item/22614-st-joseph-

canada-stands-in-your-care        

Sv. Jozef, ženích P. Márie – 19. Marec  

Patrón otcov, tesárov, robotníkov, 

ekonómov, prokurátorov, zomierajúcich. 

Sv. Jozef bol pestúnom Pána Ježiša a pred 

zákonom bol jeho otcom a manželom Panny 

Márie. Vieme o ňom veľmi málo, len to, čo 

je o ňom napísané v Sv. Písme.  

Pochádzal z kráľovského rodu, bol 

potomkom kráľa Dávida. Narodil sa v 

Betleheme, no potom neskôr sa presťahoval 

do Nazareta, 

pravdepodobne kvôli 

práci. Bol chudobným 

tesárom. V Nazarete sa 

zasnúbil s Máriou, 

tradícia hovorí, že vtedy 

už bol v pokročilom 

veku. Keď Mária počala, 

bolo to tajomstvo, takže 

ani Jozef o tom nevedel. 

Tam sa ukázal Jozefov charakter. Spolu 

totiž nebývali ani nežili, a on videl, že čaká 

dieťa. Zrejme ho to trápilo; podľa vtedajších 

zvyklostí ju mal dať ukameňovať. On sa 

však rozhodol, že ju radšej potajomky 

prepustí, aby jej neublížil. Vtedy sa mu 

zjavil Pánov anjel a povzbudil ho, aby si ju 

nebál zobrať za manželku, lebo to, čo sa v 

nej počalo, je od Boha. Jozef poslúchol.  

Ďalšia zmienka o ňom je vtedy, keď išiel na 

základe vládneho nariadenia do Betlehema, 

keďže bolo veľké sčítanie ľudu v Rímskej 

ríši, do ktorej vtedy patrila aj Palestína. Tam 

Mária porodila svoje dieťa – Ježiša, dlho 
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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 

for your  

Sunday Collection  

$ 1,241 

Building fund 

$ 384 

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 symbol-
mi, môžete sledovať alebo 
počúvaťon-line na cyrilmetod.ca/
video-zo-sv-omse 

V dňoch 28. marca - 2. apríla navštívi našu farnosť Mons. Tomáš Galis, žilinský 
biskup. V nedeľu 29. marca bude hlavným celebrantom na slovenskej sv. omši 

v našom kostole. Aj jemu sme veľmi vďační za to, že momentálne tu je slovenský 
kňaz. Preto Vás chceme pozvať na spoločný obed s ním po sv. omši, kde bude možné 

finančne prispieť na potreby žilinskej diecézy.  
Už vopred vám ďakujeme za akýkoľvek finančný milodar.  

Oprava strechy na hale 
 

Hľadáme osoby, ktoré by 
dohliadali na tento projekt. Je 

treba vytvorit komisiu. Prihláste 
sa, prosím,  u otca Pavla. 

 
Farská rada 

Plánujeme práce  
na rekonštrukciu kuchyne v hale.  

Potrebovali by sme komisiu, ktorá by na 
rekonštrukciu dohliadala. Prosíme tých, ktorí 

môžu pomôcť pri tomto projekte, prihláste sa u 
otca Pavla alebo Janka Čarnogurského  

do 5.aprila 2020  
Farská rada 

Ne/Sun 15-Mar 9:00am Omša/Mass For parishioners    EN 

    11:00am Omša/Mass 
Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu 
(Marta) 

  SK 

Ut/Tue 17-Mar 8:00am Omša/Mass 
 Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu s 
rodinou 

  EN 

St/Wed 18-Mar 7:00pm Omša/Mass  + Emil (Zuzana)   SK 

      Adorácia (do 8pm)     

Št/Thu 19-Mar 8:00am Omša/Mass 
Sv. Jozefa, ženícha P. Márie Za zdravie 
a Božiu pomoc pre Jozefa a jeho rodinu  
(syn Pavol)  

  EN 

Pi/Fri 20-Mar 7:00pm Krížová cesta     SK 

      Omša/Mass Za nenarodené deti a ich rodičov (Lenka)   SK 

Sob/Sat 21-Mar 6:30pm Omša/Mass 
Za zdravie a Božie požehnanie pre Anku 
Krivdovú (Bea a Marta) 

  SK 

Ne/Sun 22-Mar 9:00am Omša/Mass For parishioners    EN 

    11:00am Omša/Mass Za zomrelého otca Jozefa (synovia s rod.)   SK 

Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda Mar 15, 2020 

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

19.marec 2020, 19:00-21:30 Štvrtkový ping-pongový večer vo farskej hale. Prihláste u Jozefa 
604-992-7564 (text) 

20.marec 2020, 19:00 Krížová cesta v slovenskom kostole 

27.marec 2020, 19:00 Krížová cesta pre teenegerov v slovenskom kostole 

29.marec 2020, 10:00 Pred-veľkonočné detské stretnutie pod farou 

 11:00 Slávnoostná sv. omša, ktorú bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, 
žilinský biskup 

3.april 2020 19:00 Detská krížová cesta v slovenskom kostole 

7.jún 2020 Sviatosť birmovania v našej farnosti  

Pripravujeme Pamätnicu k 60.výročiu založenia našej slovenskej farnosti sv. Cyrila a 
Metoda v New Westminsteri.  

Pomôžete? 
Prihláste sa jozef.starosta@slovakmission.ca 604-992-7564 

V prípade, že by sa Corona Virus (COVID -19) náhle rozšíril v Lower Mainland, chceme mať, 
ako komunita, plán ako si navzájom pomôcť, ak by niekto ochorel,  

alebo musel byť izolovaný doma. 
Ak by ste boli ochotní pomôcť ľuďom v oblasti kde bývate, zapíšte sa, prosíme, do zozna-

mu, ktorý visí v predsieni kostola. Takto by Vás osoba (rodina), ktorá potrebuje pomoc, 
mohla kontaktovat v prípade potreby.  

Dobre by bolo mať aspoň 2 dobrovoľníkov pre každú oblasť.  

Naši birmovanci príjmu sviatosť kresťanskej dospelosti. 
  

Sviatosť birmovania bude v našej farnosti v nedeľu 7. júna 2020.  
Vysluhovať ju bude otec arcibiskup Michael Miller.   

Znovu sa objavili falošné emaily so žiadosťou o finančnú pomoc pre duchovného správcu našej 
farnosti. Neodpovedajte na ne. Ak vám v budúcnosti príde podobný email, skontrolujte si 

odosielateľa. Ak email neprišiel z jednej z našich oficiálnych emailových adries 

 pgera@rcav.org, parish.sscm@rcav.org, cyrilmetod50@gmail.com, cyril.metod50@gmail.com  
je to podvod a hoďte ho do odpadkového koša. 
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