
 

 

 

 

 

Nedeľa 2-Jan  9am English For parishioners 

Sunday 
Epiphany 
of the Lord 11am Slovak BP pre rodičov (rod. Demčák) 

Pon/Mon 3-Jan 7pm Sk/En For parishioners 

Ut/Tue 4-Jan 7pm English Intentions of Ryland Lilje 

St/Wed 5-Jan 8am English Intention Erni Chu 

  7pm Slovak 
+ Jana Martinkova       + Úvodné stretnutie Modlitieb 

                                                  otcov a matiek o 7:30pm 

Št/Thu 6-Jan 7pm English + Tomáš Plavák 

Pi/Fri 7-Jan 8am English BP pre rodičov (Svatava, Elena, Pavel) 

  7pm Slovak + Steve Radzo (Annie Radzo) 

So/Sat 8-Jan 9am English + Ingrid Entoama 

  7pm Slovak Za Milana Chovanca (rod. Čarnogurská a Chovancová) 

Nedeľa 9-Jan 9am English Za Z a BP pre deti a vnúčatá 

Sunday 
Baptism of 
the Lord 

11am Slovak Za Z a BP pre Jána Pavla 

 
 Ďakujeme Plavákovcom a Jožkovi S. za vianočné bábkové divadlo, Martinovi L. a mladým za 

jasličkovú pobožnosť, Mirkovi L. za celoročná starostlivosť o kostol a faru, stavebnej komisií za 
prípravu prezentácie o priebehu renovácie kostola a polročnú výnimočnú námahu a prácu na 
projekte prestavby chrámu. Ďakujeme Vargovcom, pani organistke Janke Ž., organistovi Miškovi 
T. a Novému speváckemu zboru za liturgický spev a hudobný doprovod liturgií. Ďakujeme 
kvetinárkam Gabike, Valike a Lenke za výzdobu kostola počas celého roka.  

 V stredu o 7:30 bude úvodné stretnutie Modlitieb otcov a matiek. Srdečne pozývame rodičov, 
ktorí sa chcú spoločne modliť za svoje deti. Stačí keď na úvodné stretnutie príde jeden rodič, aby 
mal kto zostať pri deťoch. Potom sa budú striedať v stredy večer modlitby otcov a modlitby 
matiek, aby mohol druhý rodič vždy zostať pri deťoch. 

 Duchovné cvičenie Exodus 90 v našej farnosti začíname od 17. januára. Nabudúce poviem viac. 
 Celý mesiac budem chodiť požehnávať domy pre rok 2022, kto si chce dať posvätiť dom kňazom, 

volajte prosím na 604 526 7351. Budúcu sobotu je prázdninové stretko mladých na fare o 5pm. 
 Sviatok Troch kráľov sa v Arcidiecéze Vancouver prekladá na dnešnú nedeľu.  
 Trojkráľová svätenú vodu si môžete vziať z kostola kedykoľvek po sv. omšiach.  
 Do nového roku prajem všetkým farníkom hojnosť Božieho požehnania. 

 If you want your house to be blessed in 2022, call me please at 604 526 7351. 

 Exodus 90 is starting in our parish from January the 17th. 

 Holy water blessed on the Feast of Epiphany is available in the church after holy masses. 

Wishing you a blessed Sunday / vyprosujem Vám pokojnú nedeľu a poženaný týždeň.               Fr. Ján Kuneš  
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