
 

 

 

 

 

Nedeľa 17-Oct 09:00 English For parishioners 

Sunday 29th Sun  11:00 Slovak Z a BP Vierka (60) Čarnogurská 

Ut/Tue 19-Oct 19:00 English Thanksgiving 

St/Wed 20-Oct 08:00 English + Enrique / Josefa & Rosario 

  19:00 Slovak Poďakovanie Pánovi za vedenie (Oravcovci) 

Št/Thu 21-Oct 19:00 English For Priests (Joanne)                                      + Adoration till 8pm 

Pi/Fri 22-Oct 08.00 English + Francis Kwok 

  19:00 Slovak 
Za obrátenie hriešnikov a neveriacich v rodinách a na celom 
svete a za duše v očistci 

So/Sat 23-Oct 09:00 English + Teresa Kwok                                                    + Novena 8:50am 

   19:00 Slovak + Anka Vermeš (Bea s rodinou)             

Nedeľa 24-Oct  09:00 English For parishioners 

Sunday 30th Sun  11:00 Slovak + Martin Ševčík a + z rodiny Macušovej 

 
 Veľká vďaka piatim obetavým mužom z našej stavebnej sekcie za mesiac namáhavej práce 

v snahe nájsť vhodných architektov, kotraktorov, inžinierov, ktorých by bola arcidiecéza 
ochotná schváliť a aj ich vďaka Bohu schválila. Zároveň sa vykonala kontrola azbestu v stenách 
kostola, ktorá dopadla chvála Pánu Bohu dobre. V piatok sme mali dôležité stretnutie 
s architektom, stavebným inžinierom a hlavným zodpovedným z arcidiecézy.  Projekt je 
oficiálne odštartovaný, úlohy sú rozdelené. Do 2 týždňov tímy architekta a stavebného 
inžiniera vypracujú konkrétny návrh rekonštrukcie a predbežný estimate, ktorý čo najmenej 
zaťaží náš finančný rozpočet a uskutoční sa konzultácia s City of New Westminster. V sobotu 
sme začali s chlapmi vypratávať kostolné zariadenie a začal sa odkrývať strop kostola, aby sa 
mohol lepšie posúdiť rozsah potrebnej rekonštrukcie. Výsledný návrh bude predložený na 
schválenie arcidiecéze na zasadnutí presbyterskej rady v novembri a dodatočne začiatkom 
januára pôjde už len o formálne schválenie arcidiecéznou ekonomickou radou. Ďakujem za 
vaše modlitby a členom farskej stavebnej komisie za hodiny a hodiny obetavej práce. 

 Brigáda: Prosím obetavých chlapov budúcu sobotu o 10.00 o pomoc pri prenose lavíc z kostola 
do garáže, ktorú sme včera vyprázdnili a pripravili na dočasné uskladnenie lavíc. Súčasťou 
brigády bude aj obed a družné priateľské posedenie.  

 V piatok po sv. omší srdečne pozývam na pravidelnú katechézu pre dospelých 
 V sobotu o 5pm bude detské a mládežnícke stretko na fare. 
 V sobotu bude na fare prvé stretnutie birmovancov od 4.30 do 6.30. 
 Slovenské Sväté omše sú v stredu, v piatok, v sobotu a v nedeľu. 
English: 

 Tuesday after Mass: 7.30pm catechesis for the adults 

 Saturday 5pm youth meeting in the parish.  
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