
February 7, 2021 
5. nedeľa v cezročnom období - 5th Sunday in ordinary time 

Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda  
472 East 8th Ave, New Westminster, BC, V3L 4L2 

Rev. Ján Kuneš phone:604-526-7351 cell:604-721-7351 
kunesjan@gmail.com  cyrilmetod50@gmail.com 

www.cyrilmetod.ca 

Sv.omše - Holy masses 

Ne/Sun 07-Feb 9:00am Omša/Mass For parishioners   EN 

    11:00am Omša/Mass Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Hruškovú   SK 

Ut/Tue 09-Feb 8:00am Omša/Mass 
For health and God's blessing for family Encinger (H. 
Sentivani) 

  EN 

St/Wed 10-Feb 7:00pm Omša/Mass Za sestru s rodinou (Mária M.)   SK 

Št/Thu 11-Feb 8:00am Omša/Mass + Martuška Astrab (Lenka M.)   EN 

    7:00pm Adorácia Adorácia (do 9pm)     

Pi/Fri 12-Feb 7:30pm Omša/Mass + Martuška Astrab (Marta a Bea)   SK 

Sob/Sat 13-Feb 6:30pm Omša/Mass + Štefan a Júlia Bíroš (rod. Bíroš)   SK 

Ne/Sun 14-Feb 9:00am Omša/Mass + Marta Astrab (Trochan family)   EN 

    11:00am Omša/Mass Za farníkov   SK 

    11:00am Omša/Mass Za zdravie a Božie požehnanie pre mamu a babku   SK 



Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda February 7, 2021 

Farské oznamy 
 

Sv. omše, sv. spoveď, sv. prijímanie: 
Verejné slávenie bohoslužieb je žiaľ naďalej zakázané. Ďakujem Vám, že sa stretávame v našom útulnom kostolíku aspoň na diaľku 
prostredníctvom živého vysielania.  
Svätú spoveď aj Sväté Prijímanie Vám vyslúžim individuálne, kedykoľvek to budete potrebovať. Prosím, volajte mi na farský mobil: 
604-721-7351. Srdečne pozývam najmä tých, čo bývate v okolí, na najlepšiu hostinu – na prijatie Božieho Tela po oboch nedeľných 
Sv. omšiach (10.00 - 10.45 a 12.00 - 12.45). 
 

Štvrtková adorácia: 
Každý štvrtok, t.j. v deň, keď Pán Ježiš ustanovil Eucharistiu, bude v našom kostole bývať tichá adorácia Prevelebnej Oltárnej 
Sviatosti od 19.00 do 21.00. Prosím, nahláste sa mi na farský mobilný telefón (604-721-7351), aby sme vytvorili poradie, aby 
v kostole nebolo naraz príliš veľa ľudí. Prítomní môžu prijať aj Sväté prijímanie. Ak by bol príliš veľký záujem, môžeme mať 
adoráciu aj iné dni. 
 

Farská rada: 
Prosím o krátke stretnutie slovenských členov farskej a ekonomickej rady budúcu nedeľu (14.2.) o 20.00 prostredníctvom Zoom. 
 

Renovácia kuchyne v hale: 
V sobotu sme s Božou pomocou začali prerábať kuchyňu v hale. Ďakujem obetavým chlapom, ktorí prišli na brigádu. Búracie práce 
sú dokončené, od pondelka sa začne budovať nová. Tešíme sa, že po skončení prísnych opatrení sa budeme stretávať v hale s ešte 
väčšou radosťou a vďačnosťou a budeme si vyvárať dobroty v nádhernej vynovenej kuchyni. Nech Pán požehná toto dielo i budúci 
život našej farnosti. V kuchyni v hale sa našli dámske hodinky zn. URANUS. 
 

Milovaní farníci, ak uznáte za vhodné, predovšetkým Pánovi Ježišovi by sme mali vynoviť dom, snáď aspoň popraskaný strop 
v kostole a sakristiu. Prosím, premýšľajme o tom, každý dobrý nápad a každá šikovná ruka sa zídu.  
 

Všetkých svojich nových farníkov s láskou pozdravujem, žehnám a modlím sa za vás ♥ 
 

 

Ján Kuneš 
 


