June 23, 2019

Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda

I would like to say Mass
Dominic Tang, the courageous Chinese
archbishop, was imprisoned for twentyone years for nothing more than his loyalty to Christ and Christ’s one,
true Church. After he had
spent five years of solitary
confinement in a windowless, damp cell, he was told
by his jailers that he could
leave it for a few hours to do
whatever he wanted. Five
years of solitary confinement
and he had a couple of hours
to do what he wanted! What
would it be? A hot shower?
A change of clothes? Certainly, a long
walk outside? A chance to call or write to
family? What would it be? the jailer
asked him. “I would like to say Mass,”
replied Archbishop Tang. [Msgr. Timothy M. Dolan, Priests of the Third Millennium(2000), p. 216].

The Vietnamese Jesuit, Joseph NguyenCong Doan, who spent nine years in labor
camps in Vietnam, relates how he was
finally able to say Mass when
a fellow priest-prisoner shared
some of his own smuggled
supplies. “That night, when
the other prisoners were
asleep, lying on the floor of
my cell, I celebrated Mass
with tears of joy. My altar
was my blanket, my prison
clothes my vestments. But I
felt myself at the heart of humanity and of the whole of creation.” (Ibid., p. 224).
Today’s feast of the Most Holy Body and
Blood of Jesus constantly calls us beyond
ourselves to sacrificial love for others.

How does this apply to my life?
The Eucharist, (the Body and Blood of
Christ), teaches us the importance of
community, the bond that results from
this sacrifice. John Chrysostom says:
“What is the Bread actually? The Body
of Christ. What do communicants become? The Body of Christ. Just as the
bread comes from many grains, which
remain themselves and are not distinguished from one another because they
are united, so we are united with
Christ.”
Just as numerous grains of wheat are
pounded together to make the host, and
many grapes are crushed together to

make the wine, so we become unified in
this sacrifice. Our Lord chose these elements in order to show us that we ought to
seek union with one another, to allow the
Holy Spirit to transform us into Our Lord
Jesus Christ and to work with Him in the
process. Christ is the Head and we are the
Body, the members. Together we are
one. That which unites us is our willingness to sacrifice our time and talents to
God in our fellow members in Christ’s
Mystical Body. This is symbolized by our
sharing in the same Bread and the same
Cup. Hence, Holy Communion should
strengthen our sense of unity and love.
www.vaticannews.va/en/church/news/2019-06/sundayreflection.html

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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Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi je oslavou
daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi
skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a
vína vo Sviatosti Oltárnej. Viera v skutočnú
prítomnosť Krista vo Sviatosti Oltárnej bola v
11. a 12. storočí napádaná rozličnými
heretickými výhradami, na vyvrátenie týchto
bludov bol zvolaný všeobecný Štvrtý
lateránsky koncil, ktorý v r.
1215 opätovne potvrdil a
slávnostne vyhlásil, že Kristus je
skutočne prítomný v chlebe a
víne, ktoré sa premieňa na jeho
Telo a Krv, keď kňaz nad nimi
vysloví slová premenenia.
Svätá Juliana z Liége (11921258), sestra a neskôr opátka
kláštora Mt. Cornillon, bola
hlavnou predstaviteľkou hnutia
za zavedenie sviatku Božieho Tela. Pre svoje
snahy získala mnohých kňazov i biskupa
Roberta de Thourote, ktorý v roku 1246 dal
súhlas na slávenie tohto sviatku v diecéze
Liége. Jedným z arcidiakonov v katedrále v
Liége bol aj Jacques Panteleon, ktorý sa stal v
r. 1261 pápežom Urbanom IV. Ten
encyklikou Transiturus de hoc mundo v roku
1264 rozšíril slávenie tohto sviatku na celú
Cirkev.
Omšové texty a hymnické piesne pre liturgiu
hodín zložil sv. Tomáš Akvinský (12251274). Spočiatku sa slávnosť konávala len v
chrámoch. Pápež Ján XXII. upravil slávenie
sviatku tak, aby sa slávnosť konala so
slávnostným sprievodom, pri ktorom sa má

niesť ulicami Sviatosť Oltárna.
Tajomstvo Ježišovho Tela a Krvi, na ktoré
sa pri každej omši premieňa chlieb a víno,
veriaci v procesii na čele s kňazom
symbolicky oznamujú svetu nosením
monštrancie s kúskom premeneného chleba
ulicami dedín a miest. Postupne sa
zastavujú pri štyroch oltároch, ktoré
symbolizujúcich štyri svetové
strany. Sprievod tak naznačuje
Božiu ochotu a ústretovosť aj
voči tým, čo ho nepoznajú.

kvetov.

Na týchto miestach sa koná
bohoslužba, verejná poklona a
udelenie
požehnania
Eucharistiou. Deti na znak
svojej úcty a lásky k Bohu
rozsypávajú na cestu lupene

Svoju vieru prejavujeme nielen v chráme,
ale i vonku pred celým svetom
cirkevnými
procesiami. Procesie sú
náboženské pochody, ktorými veriaci
jednomyseľne prosia Boha o milosť a
zmilovanie, alebo verejne vzdávajú vďaku,
alebo navonok preukazujú vnútornú úctu,
chválu a oslavu Boha.
Slovo procesia (z lat. procedere) – ísť,
putovať, označuje zmysel sprievodu, tj.
túžobné hľadanie Božej pomoci, vytrvalosť
modlitby popri telesnej únave chodenia, ako
aj jednomyseľnú modlitbu všetkých
zhromaždených.
www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140618024
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Z ročenky Slovenskí Jezuiti v Kanade 1970

Sv.omše a modlitby - Holy masses and prayers

Pokračovanie z minulého týždňa

Ne/Sun

23-Jun

10:30am

Omša/Mass
Gen 14,18-20; 1 Kor 11.23-26; Lk 9.11b-17

EN/SK

Št/Thu

27-Jun

7:00pm

Modlitba sv. Ruženca/Rosary

SK

7:30pm

Stretnutie v hale - Resisting Happiness

EN/SK

Pi/Fri

28-Jun

7:30pm

Omša/Mass

SK

So/Sa

29-Jun

5:30pm

Omša/Mass

SK

Ne/Sun

30-Jun

10:30am

Omša/Mass
SK
1Kr 19.16b, 19-21; Gal 5.1,13-18; Lk 9.51-62

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
Téma seminára „Resisting Happiness“, ktorý pokračuje pravidelne každý
týždeň vo farskej hale, je „Sila zvykov“.
Stretneme sa vo štvrtok, 27.júna 2019
po modlitbe sv. ruženca vo farskej hale o 19:30.
Doterajšie témy a krátke videá 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.

V nedeľu 30.júna 2019 po sv. omši bude vo farskej hale posedenie
s naším novým kňazom otcom Pavlom Gerom, ktorého plánovaný
príchod do našej farnosti je v piatok 28.júna. Pri tejto príležitosti
prosíme naše gazdinky o príspevok z ich bohatého kuchárskeho a
pekárskeho repertoáru, ktorým môžu obohatiť spoločný stôl.
V nedeľu 7.júla 2019 po sv. omši bude v Hume parku farský piknik.
Dobrovoľníci, ktorí ste ochotní pomôcť pri jeho organizácii,
prihláste sa u členov farskej rady.

pokračovanie nabudúce...

