April 7, 2019

Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda

Local Penitential Services for Lent - English
Sun
Tues

07-Apr
09-Apr

Our Lady of the Assumption (Port Coq.)
St. Patrick’s (Maple Ridge)

7pm
6:30pm

Tues

09-Apr

Our Lady of Mercy (Burnaby)

7pm

Wed

10-Apr

Holy Spirit (New Westminster)

7pm

Thu
Sun

11-Apr
14-Apr

St. Clare of Assisi (Coquitlam)
St. Michael’s (Burnaby)

7pm
7pm

Mon
Tues

15-Apr
16-Apr

St. Francis de Sales (Burnaby)
Our Lady of Fatima (Coquitlam)

7pm
7pm

Confession is an act of honesty and courage,
an act of entrusting ourselves, beyond sin,
to the mercy of a loving and forgiving God.
Pope John Paul II

The Raising of Lazarus
This gospel account invites us to reflect
on our own lives and to ask if we find
ourselves imprisoned in the darkness of
some tomb. That tomb may well have
different names and shapes
for each of us. It may be the
tomb of some destructive
pattern in our lives: a habit
or way of relating that burdens us and alienates us
from others. Like the people
in this gospel story, we may
fear that it is too late to get
out of this tomb. We are
simply caught in that unhealthy or destructive pattern. Yet Jesus stands there
before us in fidelity and
abiding compassion, as he did for his
friend Lazarus. He says, “Take away that
stone.” Take away the stone of despair,
of destructive actions and attitudes, and
allow me to offer you freedom and new
life.

The tomb in which we find ourselves may
consist of gripping worry and anxiety.
Worry and fear over difficult circumstances or pressing responsibilities in our lives
– mid-term examinations,
our GPA, difficult relationships, concerns about job
and career, family challenges. We may find ourselves
trapped in worry about matters over which we have absolutely no control. That
kind of anxiety can leave us
trapped in a darkened and
sealed-off existence, bound
hand and foot like Lazarus.
The Lord Jesus comes to us
in that tomb, moved by the
deepest emotion, just as he was over Lazarus. He commands that the stone be taken
away, so that he can speak his word of
peace to us.
www.catholicsoncall.org/node/1225

Uzávierka nedeľného buletínu je vždy v stredu o 8pm.
Informácie farského charakteru, hlavne pripravované udalosti v našej farnosti, posielatjte cez email na adresu
mrecicarova@gmail.com, poprípade na jozef.starosta@gmail.com
Tento buletin pripravili Jana Jurkovičová, Mária Karki, Katka Starosta a Jozef Starosta

Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda
Sts. Cyril and Methodius Slovak Church
472 East 8th Ave, New Westminster, BC, V3L 4L2

604-521-3406 aldemar@shaw.ca www.cyrilmetod.ca
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Spovedné zrkadlo
Podľa sv. Maximiliána sa má spytovanie
svedomia skladať z troch častí: 1. poďakovania
Bohu za milosti, 2. prosby o osvietenie mysle a
samotného spytovania svedomia, 3. vzbudenia si
ľútosti nad hriechmi a predsavzatia k zmene.
Celé spytovanie svedomia možno zhrnúť do
dvoch otázok: či sa snažím
rozpoznať svoje talenty a či
využívam tie dary a schopnosti,
ktoré som dostal od Pána? A
pretože každý dostal od Pána iné
talenty, od každého Pán vyžaduje
podľa inej, individuálnej miery.
Nasledujúce otázky majú pomôcť
upresniť, v akých veciach
nerobím všetko, čo môžem a kde
sa moja činnosť nezakladá na
láske.
Hriechy voči Bohu
* zanedbávanie modlitby
* sústredenie sa na seba
* neďakujem, ale stále o čosi prosím
* pýcha: viera v svoju moc a nie v moc Božiu
* nedôvera v Jeho lásku ku mne
* nariekanie na život
* vedomé páchanie hriechu s vysvetlením:
"Vyspovedám sa a všetko bude v poriadku"
Hriechy voči Cirkvi
* kritika Cirkvi bez pocitu spoluzodpovednosti
* odmietnutie oficiálneho učenia Cirkvi
* opovrhovanie sviatosťami
* odmietanie pravdy, že zotrvávanie v hriechu
oslabuje spoločenstvo
* nedodržiavanie pôstu, či skutkov pokánia
* nesvätenie sviatočného dňa
* nezapájanie sa do života (podujatí) Cirkvi
Hriechy voči blížnym

* nevpúšťanie Boha do priateľstva, do lásky:
nezverovanie týchto vzťahov Bohu
* málo sa modlím za iných
* neďakujem za dobro, nereagujem na zlo
* budujem vzťahy na klamstvách: nedávam
seba, len svoju masku
* cudzoložstvo: zabitie osoby v druhom človeku
* pohŕdanie: neuznanie
dôstojnosti druhého človeka
* ohováranie: kritické hovorenie
o druhom človeku
* osočovanie: hovorenie
nepravdy o druhom
* závisť: závidenie inému čo má,
želanie, aby to nemal
* nenávisť: túžba po zle pre iného
* pomsta: vykonávanie
spravodlivosti podľa vlastných
predstáv
Hriechy voči sebe
* ľahostajnosť, ľahkovážnosť voči Bohu
* egoizmus a egocentrizmus
* uzatváranie sa do sveta vlastných snov
* neuvažovanie nad svojím životom
* nepýtanie sa samého seba na súlad s Božou
vôľou - správnosť vlastných rozhodnutí
* neakceptovanie samého seba, hnevanie sa na
Boha, že som, aký som a že môj život je taký,
aký je
* vnímanie len svojich chýb
* nerozvíjanie talentov a nezverovanie Bohu
toho, čo mi prekáža v ich rozvíjaní
* závisť: neteším sa z toho, čo mám a
uzatváram sa do seba
* človek sa skladá z tela i duše: nedbalosť o
rozvoj svojho tela (o fyzické zdravie,
odpočinok, nebojujem so slabosťami)
* nečistota v rozličných oblastiach môjho života
www.lucenec.fara.sk (skrátené)
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Sv.omše a modlitby
Holy masses and prayers

Ročenka Slovenskí jezuiti v Kanade, Vianoce 1962 - dokončenie

Omša/Mass
Ne/Sun 07-Apr 10:30am
Ez 37.12-14; Rim 8.8-11; Jn 11.1-45

EN/SK

Po/Mon 08-Apr 7:00pm Modlitby chvál/ Praise & Worship

SK

St/Wed 10-Apr 5:30pm Česká sv. Omša - Ján Čukáš

CZ

Št/Thu

11-Apr 7:00pm Modlitba sv. Ruženca/Rosary
7:30pm Omša/Mass

Pi/Fri

Krížová cesta za zosnulých farníkov a rodinných
12-Apr 6:30pm príslušníkov/ stations of the cross
- sv. Cyril & Metod
7:00pm Omša/Mass

Sob/Sat 13-Apr 5:00pm Adoracia a sv. spoveď/ adoration & confessions
6:30pm Omša/Mass
Ne/Sun 14-Apr 10:30am

Omša/Mass
Lk 19.28-40; Iz 50.4-7; Flp 2.6-11; Lk 22.14-23.56

7:00pm sv. spoveď/ confessions - St. Michael's

SK
SK
SK
SK
SK/EN
SK
SK
SK/EN

Po/Mon 15-Apr 7:30pm Omša/ Mass

SK

Ut/Tue

16-Apr 7:30pm Omša/ Mass

SK

St/Wed 17-Apr 7:30pm Omša/ Mass

SK

Sv. omša na pamiatku Pánovej večere
Our Lord's Supper

Št/Thu

18-Apr 7:30pm

Pi/Fri

19-Apr 3:00pm Obrady/ Commemoration of the Passion of our Lord SK
6:30pm

Krížová cesta/ stations of the cross
- Burnaby Mountain

Sob/Sat 20-Apr 9:00am adorácia pri Božom hrobe/ adoration
9:00pm "Veľkonočná" vigília / "Easter" Vigil
"Veľkonočná nedeľa" /Mass
Ne/Sun 21-Apr 10:30am
Sk 10.34a, 37-43;Kol 3.1-4; Jn 20.1-18Lk 22
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SK

SK
SK
SK
SK

Chorí a starší veriaci našej farnosti budú mať možnosť vyspovedať sa
v piatok 12.aprila a v pondelok 15.aprila ráno o 9 hodine.
Slovenký kňaz príde k vám do domu.
Prihláste vašich chorých a starších rodinných príslušníkov na nástenke vo
vestibule kostola alebo u Janka Vargu.

Modlitbový kútik
Prayer corner
Modlime sa za našich
chorých, starých alebo
núdznych terajších alebo
bývalých spolufarníkov:
Mrs. Ferencik, Mária Kikta,
Mrs Masura, Mr. Mikita,
Anka Vermeš

Modlitby a pôst „Za kňaza do farnosti a za
duchovné povolania“.

Milá farská rodina, 6. marca sme vstúpili do pôstneho
obdobia a rozšírili sme modlitby a pôst za kňazov, za kňaza
do našej farnosti a za duchovné povolania na celé pôstne
obdobie. Pôstne obdobie trvá od 6. marca do 19. aprila. Na
nástenke pri vstupe do kostola je pôstny kalendár, do ktorého
sa môžete zapísať. V modlitbách a pôste budeme pamätať aj
na chorých a trpiacich. Modlitbami a pôstom môžeme
urýchliť nájdenie kňaza do našej farnosti.

„Seminár „Resisting Happiness“, ktorý prebiehal
počas uplynulých 11 týžňov bude mať v
záverečnom pôstnom a vo Veľkonočnom období 3týdňovú prestávku. Pokračovať budeme 2.mája
2019 12-tym stretnutím. Doterajšie témy a krátke
videá z prechádzajúcich stretnutí si môžete pozrieť
na http://cyrilmetod.ca/resisting-happiness-why/

Rodina Oravcová, Levárska, Priškinová
a Mikuličová vás všetkých pozývajú do
vynovenej slovenskej farskej haly
„Pod Oravským Zámkom“ na
„Zabíjačkový tanier“ v nedeľu 7.apríla
2019 o 12. hodine po slovensko-anglickej
sv. omši, ktorá začína o 10.30.

Slávik a Sláviček Vás pozývajú na Veľkonočné dielničky do haly
slovenského kostola St.Cyril and Methodius 14.apríla 2019 po svätej omši
(11.30am - 2.30pm). Budeme zdobiť veľkonočné vajíčka rôznymi
technikami a pokúsime sa upliest aj korbáče. Vstupné dobrovoľné,
občerstvenie bude na predaj. Tešíme sa na Vás.

Join the 12 th annual March for Life, in Victoria on Thursday, May 9, 2019. We are providing 2
buses to get you to and from the ferry terminal. A deposit of $20.00 will be needed when you sign
up to reserve your seat on the bus, which will be returned to you on the May 9th. Buses leave St.
Matthews, Surrey at 8:00 AM. For more information call Teresa 604 582-2085 or Genevieve at 778
956-7348 or Mariana Bebjak 604-584 9292

