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18. nedeľa v cezročnom období - 18th Sunday in ordinary time
Svätý Ján Mária Vianney, kňaz - 4.august

Sv. Ján Mária Vianney sa narodil 8. mája 1786 v

Farár Balley ho potom doma doučoval, no ani to

Dardilly vo Francuzsku. Jeho rodičia boli zbožní a

nepomohlo. Balley dosiahol, aby ho vyskúšali vo

dobrí ľudia. Okrem neho mali ešte päť detí a

francúzštine. To skúšajúcich uspokojilo. Videli

každé z nich dostalo do mena zasvätenie Panne

jeho zbožnosť, a tak sa Ján mohol stať subdia-

Márii. Ján od malička prejavoval záujem o veci

konom, diakonom a nakoniec v roku 1815

duchovného charakteru. Túžil sa stať

kňazom.

kňazom. Matka bola nadšená, no otec

kaplánka v Écully. Sprvu nemohol

ho nechcel pustiť. Ján mal už priveľa

spovedať, až po čase mu dali dekrét na

rokov na také štúdium a otec ho chcel

spovedanie. Jeho spovednica však bo-

mať radšej doma. Nakoniec mu však

la vždy obľahnutá ľuďmi, ktorí si žia-

dovolil chodiť do malej farskej školy v

dali jeho radu a duchovnú pomoc. V

Écully, ktorú tam otvoril ich farár

roku 1817 zomrel farár Balley. Sám

Charles Balley. Ján mal však veľmi

Vianney ho zaopatril a odprevadil na

slabú pamäť a veľké medzery vo vedo-

cestu do večnosti. V roku 1818 vyme-

mostiach. Najmä latinčina mu robila

novali Jána za administrátora do obce

veľké problémy.
Mal dvadsaťšesť rokov, keď začal študovať filozofiu vo Verrieres. Štúdium mu išlo veľmi slabo. V
roku 1813 nastúpil do seminára v Lyone, no nespravil skúšky a do vyšších ročníkov nepostúpil.

Jeho

prvé

miesto

bolo

Ars-Dombes, ktorá sa stala samostatnou farnosťou až roku 1821. Jána tam poslali so slovami:
„Je to malá obec a niet v nej veľkej lásky k Bohu,
vy ju tam zasejte!“
Ars bola dedinka asi tridsať kilometrov od Lyonu.
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Mala iba dvestotridsať obyvateľov a bola povestná svojou bezbožnosťou. Kostol opustený, štyri krčmy boli otvorené takmer nonstop, chýbala úcta medzi ľuďmi, nočné zábavy a hýrenia ničili mravnosť, opilstvo
prekvitalo. Keď Ján prišiel, dal sa ihneď do roboty. Vyčistil kostol, faru zariadil len najnutnejším nábytkom, spával na zemi, spánok si skracoval a vždy pred spaním sa bičoval. Desať rokov si varil len sám a
stále to isté jedlo, len aby ho udržalo pri živote. Navštevoval svojich farníkov, najmä chudobných a pre
každého mal milé slovo. Do kostola zadovážil nový oltár, rúcha a pristaval kaplnky. Osem rokov tvrdo bojoval so zlozvykom kliatia v dedine. Dvadsaťpäť rokov mu trvalo, kým sa podarilo odstrániť hriešne tance.
Raz sa stalo, že prišiel do verejnej miestnosti, tanečníkov vyhnal, hudobníkom a hostinskému zaplatil
škodu. V kaplnke sv. Jána Krstiteľa dal napísať výstižný nápis: „Jeho hlava bola cenou za tanec.“
Po čase sa začal kostol napĺňať. Ľudia prestali pracovať v nedeľu. Už nebolo počuť kliať, v rodinách zavládli kresťanské zvyky. Ján založil Dom prozreteľnosti pre dievčatá a siroty zo svojej farnosti. Použil na
to svoje dedičstvo.
Od roku 1820 chodieval kázavať aj do okolitých farností, konal misie. V roku 1832 vypukla vo Francúzsku
cholera. Ľudia začali hľadať útechu u farára v Arse. To bol začiatok mnohých pútí. Ľudia z celého Francúzska a všetkého druhu chodievali do Arsu, aby mohli vidieť farára, vyspovedať sa u neho a dostať radu.
Odhaduje sa, že ročne navštívilo Ars asi stotisíc ľudí. Ján bol stále presvedčený o svojej ničotnosti a
dvakrát chcel dokonca z farnosti odísť. No raz sa sám vrátil a druhýkrát ho nepustili samotní farníci. A
tak slúžil ďalej. Čítal vo svedomí mnohých ľudí, tridsať rokov strávil denne šestnásť až dvadsať hodín v
spovednici. V horlivosti neochaboval. 29. júla 1859 mu prišlo zle. Spovedal a v plnom kostole vykladal
katechizmus. Horko-ťažko vydržal do konca. Keď prišiel na faru, musel si ľahnúť. Horúčka ním lomcovala. Vyspovedal sa a viac už nehovoril, len mlčky požehnával tých, ktorí za ním prišli, aby ho videli. Vo
štvrtok 4. augusta 1859 o druhej ráno farár z Arsu zomrel s úsmevom na perách. Mal vtedy sedemdesiattri rokov.
Podľa jeho želania bol pochovaný v Arse v lodi farského kostola. Tento kostol sa stal cieľom mnohých pútí a miestom modlitieb. Jeho telo sa zachovalo neporušené a dnes je vystavené v novej bazilike v Arse.
http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-maria-vianney-knaz/

Vo štvrtok 30.júla 2020
sme sa v našom kostolíku sv. Cyrila a
Metoda v New Westminsteri
rozlúčili s naším dlhoročným farníkom,
Rudym Marošom.
Odpočinutie večné daj mu, ó Pane a
svetlo večné nech mu svieti.
Nech odpočíva v Tvojom pokoji

Ne/Sun

02-Aug

Register
online

Sv.omše a modlitby - Holy masses and prayers
9:00am

Omša/Mass

For parishioners

EN

11:00am

Omša/Mass

Za zosnulých z rodiny Čeklovskej (Miriam O.)

SK

Omša/Mass

For God's blessing for Linda Villarosa
(Eleanor)

EN

Omša/Mass

+ Mária / František (dcéra s rodinou)

SK

Adorácia

Verejná Adorácia (do 8pm)

04-Aug

8:00am

St/Wed

05-Aug

7:00pm

Št/Thu

06-Aug

8:00am

Omša/Mass

+ August Heidrich

Adorácia

1. piatok v mesiaci - možnosť sv. spovede

07-Aug

7:00pm
Pi/Fri

7:30pm

Omša/Mass

+ Ján (Marta)

SK

6:30pm

Omša/Mass

Za uzdravenie rodiny (Mária)

SK

9:00am

Omša/Mass

For parishioners

EN

11:00am

Omša/Mass

Za zdravie a Božiu pomoc pre bratov Mira a
Jozefa

SK

8:00am

Omša/Mass

Zdravie a Božie požehnanie pre deti a krstniatka (Vargoví)

EN

Omša/Mass

Zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
(Vargoví)

SK

Adorácia

Verejná Adorácia (do 8pm)

Sob/Sat

08-Aug

Ne/Sun

09-Aug

Ut/Tue

St/Wed

Register online

Ut/Tue

11-Aug

12-Aug

7:00pm

EN

13-Aug

8:00am

Omša/Mass

Alexandra P. (Maria)

EN

Pi/Fri

14-Aug

7:30pm

Omša/Mass

Za zdravie a Božie požehnanie Helene Fawcus
(Miriam B.)

SK

Sob/Sat

15-Aug

6:30pm

Omša/Mass

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Janekovú

SK

Ne/Sun

16-Aug

9:00am

Omša/Mass

+ Rudy Maroš (Palko)

EN

11:00am

Omša/Mass

Za rodinu (Mária)

SK

Register online

Št/Thu

Sv. Omše, alebo
pobožnosti, označené
týmito symbolmi,
môžete sledovať alebo
počúvať on-line:

Masses with these
icons can be
watched or listened
to online:

cyrilmetod.ca/video-zo-sv-omse

Úmysly sv. omší môžete
Mass intentions can be
prihlásiť u otca Pavla
arranged with Father
telefonicky, emailom,
Pavol by phone, email,
zapísať v predsieni kostola
sign-up in the vestipri súkromnej návšteve
bule or in person.
kostola alebo osobne.
604-526-7351 cell:604-721-7351 cyrilmetod50@gmail.com
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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:

August 2, 2020

Prayer corner — let us pray for our
parishioners and brothers and sisters who are
sick, elderly or in other need:

Mrs. Ferencik, Mária Kikta, Mrs Masura, Marta a Laci Astráb, Štefan Behan,
Rudy Wolf, Emilia a Milan Chovanec, Johan Cyprich and his family

Svoje týždenné príspevky do nedeľných zbierok
môžete stále odovzdať on-line na rcav.org/
sunday-offering/
Viac podrobností o týždenných zbierkach
môžete nájsť na cyrilmetod.ca/2020/03/21/online
-offertory-policy-and-procedures/

You can still make your weekly donations online:
rcav.org/sunday-offering/
More details can be found:
cyrilmetod.ca/2020/03/21/online-offertory-policyand-procedures/

Maximálny počet prítomných na sv.omšiach
zostáva 50 ľudí.
Pre registráciu pre účasť na sobotných a
nedeľných sv. omšiach použite tento odkaz
www.tri-prayer.org.

Attendance is still limited
to 50 people
To register to attend holy masses on Saturdays
and Sundays, use this link
www.tri-prayer.org

Bez registrácie
nie je možný vstup do kostola.

Without registration
access to the church is not allowed.

Neregistrujte sa, ak celkový počet
zaregistrovaných je už 50.

Do not register, if the overall number of
registered persons is 50.

"Vzhľadom k zvýšenému záujmu o nedeľné slovenské sv. omše o 11.00 hod a tiež z dôvodu,
dať rovnakú možnosť všetkým, z rozhodnutia spávcu farnosti o. Pavla a pastoračnej
rady, meníme registráciu na nedeľnú svätú omšu takýmto spôsobom:
Tí, ktorí boli prítomní na sv. omši v nedeľu o 11 hod. v minulom týždni sa môžu zaregistrovať
na nasledujúcu nedeľnú sv. omšu o 11.00 najskôr v stredu. V pondelok a utorok je
registrácia vyhradená pre tých, ktorí neboli
predchádzajúcu nedeľu prítomní na sv. omši o 11.00 hodine.
Za pochopenie a tolerantnosť vám všetkým ďakujeme."
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Nothing Will Get In the Way
What will keep us away from Christ’s love?
Will pain or suffering or the meanness of others get in the way?
Will hunger or lack of clothes keep us from his love?
Will danger of arrest or even death by the sword deny us his love?
We have conquered all these things because God loved us. I am convinced that nothing will get
in our way, nothing! Not life or death, not angels or rulers of heaven, not the present or the future, not how high or how deep the universe is, nothing in the universe. None of these things will
keep us from the love God showed us through Christ Jesus our Lord.
What will separate us from the love of Christ? Affliction or anguish or persecution or famine or
nakedness or danger or sword? Just as it has been
written: “We were being executed the entire day
on your account. We were considered as sheep to
the slaughter.” But in all these things we are superior conquerors through the
One having loved us. For I
am convinced that neither
death nor life, neither angels nor rulers, neither present events nor future
events nor powers, neither
height nor depth nor some
creation will be able to separate us from the love of God,
the one in Christ Jesus our
Lord.
Paul was convinced that anything and everything in the
universe could not separate
us from God’s love given to us through his Son.
Beyond this mind-boggling notion, Paul inferred
that our place in creation stood above all powers
and limitations within the universe that effect us.
In other words, our place with God is intimate
and eternal. Our journey in this world is temporary.
Commitment divides the weak from the strong.
Can you stay with it? The answer to this question
trumps any notion of personal strength as power.

The bully can get his way sometimes. The selfcentered will find a way, sometimes. But, the committed person will win out over the bully or the
self-seeking just by shear tenacity. The true believer’s stubbornness has far more staying power
than those who seek advantage for the moment.
For Paul, faith was the ultimate commitment, for it envisioned an intimate place
with God beyond death. If
eternal life was the goal, everything else paled in comparison. The sufferings of
life, the lack of necessities,
even the threat of death
could not stop the believer.
This was true because the
causes of these miseries
were secondary: the limitations of life and death, present and future events, physical and spiritual power in creation, not even the
universe itself could stop the love of God made
manifest in Christians. Our place, the place of all
who trust God, lay in his everlasting presence.
Faith convinces us of that fact.
Paul was right: faith is the ultimate commitment.
It is an orientation to that beyond this life and its
demise. As long as we affirm that commitment, we
will trust God to brush away all obstacles. Nothing
will get in the way!
www. word -sunday.co m/Files/a/18 -a/SR-18-a.html

Uzávierka nedeľného buletínu je vždy v stredu o 8pm.
Informácie farského charakteru, hlavne pripravované udalosti v našej farnosti, posielajte cez email na adresu
jozef.starosta@slovakmission.ca
Redakčná rada buletínu: O. Pavol Gera, Mária Mikušová, Janka Zelísková, Katka Starostová a Jozef Starosta

