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Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda

A Reflection for Pentecost
“And I will ask the Father and he will
give you another Advocate to be with
you always.” Pentecost fulfilled this
promise. The Holy Spirit came upon
the apostles and
nothing was ever
the same again.
This event is often
referred to as the
“birthday” of the
church. It took
Pentecost–and the
power of the Spirit
–to embolden the
apostles to begin
their ministry of
preaching
and
baptizing. Conversions began to
happen and the
early church began to grow. And all
of this took place without Jesus’
earthly presence among them.
This is one of the most encouraging
elements of the practice of our Christian faith. We believe that through the
Holy Spirit, God dwells within us and
empowers us. We believe that even
though we never walked with Jesus
and the apostles, we are nonetheless
accompanied by the same Spirit who
is always available to us! We only
need to stir up this Spirit within our

souls by praying sincerely, “Come,
Holy Spirit!”
The special hymn of today’s feast,
called the sequence, does just this. It
also expresses well
the package of
“benefits”
that
come from the
presence of the Advocate among us:
“You, of comforters the best; You,
the soul’s most
welcome
guest;
Sweet refreshment
here below; In our
labor, rest most
sweet;
Grateful
coolness in the
heat; Solace in the
midst of woe.”
And not only do we receive these personal blessings, but the Church herself
also receives a tremendous gift. As
Jesus said, “The Advocate, the Holy
Spirit… will teach you everything and
remind you of all that I told you.” It is
only through this divine guidance
from on high that the Church has the
power and privilege to teach and
guide us who are still here below.
ststephenchurch.org/a-reflection-forpentecost/

Lord, I do find that my life is filled with many ups, downs, twists and
turns. There are joys and sorrows, moments of confusion and clarity. In all things help me to continually say “Yes” to Your plan.
Jesus, I trust in You.
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
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Zoslanie Ducha Svätého - Pentecost

Čo rozumieme pod pojmom dary Ducha Svätého?
Turíce zahajujú éru Cirkvi, ktorá na svojej púti
v ústrety Pánovi stále prijíma od neho Ducha,
ktorý ju zhromažďuje vo viere a láske,
posväcuje ju a poveruje poslaním.
Darovanie Ducha označuje „posledné časy“,
obdobie, ktoré sa začína vystúpením do neba a
dosiahne svoje zavŕšenie v posledný deň, kedy
sa Pán vráti. Tento čas by
mal človekovi slúžiť na
jeho duchovný rozvoj v
čom ho Boh neustále
podporuje a poskytuje mu
rady a pomoc. Tento
záujem Boha o duchovný
rozvoj
človeka,
Boh
oznamuje
človekovi
svojimi vnuknutiami. Bez
Božieho vnuknutia by sa
naša duša stala zotrvačnou
a vlažnou. Keď dušu
zasiahne vnuknutie je
osvietený náš rozum a
prebúdza k životu našu vôľu. Tým sa našej vôle
dostáva sila chcieť a konať dobro, ktoré je
nevyhnutné pre dosiahnutie večnej spásy.
Boží Duch nám ponúka svoje priania a úmysly.
Niekedy sa stane, že upustíme od niečoho
dobrého, aby sme hľadali niečo lepšie; potom
jedno zanecháme bez toho, aby sme druhé našli.
Tu platí, že lepšie je mať malý poklad už
nájdený, než túžiť po veľkom poklade, ktorý iba
musíme hľadať.
Vnuknutie je podozrivé, ak nás vedie k tomu,
aby sme opustili súčasné menšie dobro len
preto, že budeme hľadať budúce väčšie dobro.
Najlepšie a najistejšie známky pravého
vnuknutia sú vytrvalosť, pokoj srdca, pokorná

poslušnosť.
Vnuknutie je prvým avízom Božej lásky k
nám, že Boh nám chce niečo zveriť, alebo nás
niečím poveriť. Vnuknutie je milosť, ktorá nás
pripravuje na prijatie určitého daru potrebného
pre splnenie úlohy, ktorú nám Boh chce
zveriť.
Názorne
to
môžeme
sledovať u svätých. Všetci
sa niečím dôležitým pre
nás
vyznačovali
vo
svojom
pozemskom
živote. Boh nám touto
cestou dáva na vedomie,
že nás potrebuje a že chce
niečo dôležité skrze nás
vykonať.
Podľa
sv.
Tomáša
Akvinského dary Ducha
Svätého odstraňujú z cesty
nedokonalosti.
Dary
Ducha Svätého sú oporou
mravného života kresťana. Sú to trvalé
dispozície, ktoré priaznivo uspôsobujú
človeka, aby bol ochotný konať podľa
vnuknutí Ducha Svätého.
Cirkev jasne formulovala sedem darov Ducha
Svätého: dar múdrosti, dar rozumu, dar rady,
dar sily, dar poznania, dar nábožnosti a dar
bázne voči Bohu.
Dary Ducha Svätého dopĺňajú a vedú k
dokonalosti čností tých, ktorí ich prijímajú.
Robia
veriacich
ochotnými
pohotovo
poslúchať Božie vnuknutia.
www.trojica.sk/dary/
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Sv.omše a modlitby - Holy masses and prayers
Ne/Sun

09-Jun

10:30am

Omša/Mass Sk 2.1-11; 1 Kor 12.3b-7, 12
EN/SK
-13 / Rim 8.8-17; Jn 20.19-23

Št/Thu

13-Jun

7:00pm

Modlitba sv. Ruženca/Rosary

7:30pm

Stretnutie pod farou - Resisting Happiness
EN/SK
(18)

10:30am

Omša/Mass
Prís 8.22-31; Rim 5.1-5; Jn 16.12-15

Ne/Sun

16-Jun

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

SK

EN/SK

June 12, 2019 @ 7:45 pm – 9:00 pm
St. Augustine's Church, 2028 W 7th Ave
Vancouver, BC V6J 1T4 Canada.
Come join us on this special Pentecost Taize
prayer evening! Come and experience a quiet
meditative Taize Prayer service with
candlelight, live music, chants, prayers,
scriptures and silence. It is on the 2nd
Wednesday evening of each month. All are
welcome.

Ročenka
Slovenskí Jezuiti
v Kanade 1970

Téma 18.časti seminára „Resisting Happiness“, ktorý pokračuje pravidelne každý
štvrtok vo farskej hale, je „Útorkové stretnutia“. Nech vás toto meno témy nemýli,
stretneme sa vo štvrtok, 13.júna 2019 po modlitbe sv. ruženca vo farskej hale o
19:30.
Doterajších 17 tém a krátkych videí z prechádzajúcich stretnutí si môžete pozrieť na
http://cyrilmetod.ca/resisting-happiness-why/
Každá téma je novým začiatkom, a môže byť aj novým začiatkom vo Vašom živote.
Všetci ste vítaní. Ak máte čas, prídite.

14.júna, v piatok, začína 9-dňové obdobie pred sviatkom Najsvätejšieho
Kristovho Tela a Krvi. Pozývame vás k individuálnym modlitbám Novény k
Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorú môžete nájsť v JKS na str.197

Taký bol Generál Milan Rastislav Štefánik
V nedeľu 2.júna 2019 bolo vo farskej hale spomienkové stretnutie a krátky prierez
životom M.R.Štefánika. Spomienkové stretnutie bolo spojené so spoločným farským
obedom, z ktorého čistý zisk $110 bude použitý pre potreby farského spolo4enstva.
Vďaka patrí všetkým prítomným a organizátorom, dobrovoľníkom z nového
Spoločenstva Vancouverskej Slovenskej Misie.

pokračovanie nabudúce...

