June 30, July 7 2019

Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda

Vitajte, Otec Pavol Gera

Welcome, Fr. Pavol Gera

Otec Pavol Gera, ktorý onedlho oslávi
prvú 40-tku svojho pobytu na Zemi,
prišiel do našej farnosti v piatok,
28.júna 2019. Bude naším duchovným
otcom a správcom farnosti sv. Cyrila a
Metoda v New Westminsteri.

Father Pavol Gera, who will soon
celebrate his first 40 years on this planet,
arrived at our parish on Friday, June 28th.
He will be ourspiritual father and the
administrator at Sts. Cyril and Methodius
parish in New Westminster.

Otec Pavol pochádza
zo Žiliny, a tiež prísluší
do žilinskej diecézy. Za
kňaza bol vysvätený
pred 13 rokmi a svoju
diplomovú prácu obhájil
na tému “Dospievajúci
a výchova k správnej
slobode“.
O.Pavol bol duchovným
správcom ZŠ Dominika
Savia
vo
Zvolene,
kaplánom v Banskej
Bystrici a v Rajci a
duchovným správcom
pre Spojenú školu Kráľovnej pokoja a
CZŠ Romualda Zaymusa v Žiline.
Tí, ktorí ste „v piateľskom vzťahu“ s
Facebook-om, môžete tam zistiť, že o.
Pavol má rád deti, mládež, hory,
turistiku,
šport
a
duchovné
spoločenstvá.
Vítame Vás, o.Pavol. Tešime sa, že
Váš pobyt medzi nami bude na osoh
našemu farskému spoločenstvu a
veríme, že bude prospešný aj pre Vás.
Prajeme Vám veľa síl, zdravia a
trpezlivosti s nami, a tiež aby váš
patrón, sv. Pavol, ktorého sviatok dnes
slávime, Vám vyprosil veľa Božieho
požehnania vo Vašom zodpovednom
povolaní a poslaní.

Father Pavol comes from
the city of Žilina in northwestern
Slovakia
and
serves
in
the
Žilina
diocese. He was ordained
13 years ago, and the
theme of his diploma work
(graduation thesis) was
“Adolescents
and
education to the true
freedom“.
His background includes
being
the
spiritual
administrator at St. Dominic
Savio elementary school in
Zvolen, chaplain in Banska
Bystrica and Rajec, and spiritual
administrator for the Queen of Peace
joined school and Romuald Zaymus
elementary school in Žilina.
Those who frequent Facebook can learn
that Father Pavol likes children, youth, the
mountains, hiking, sports, and spiritual
communities.
We welcome you Father Pavol. We look
forward to your time among us which we
know will benefit our parish community
and we trust it will also be rewarding for
you.
We wish you much strength, health and
patience with us! May your patron St.
Paul, whose feast we celebrate on June
29th, intercede for God’s blessing in your
vocation and mission.

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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O láske v kresťanských komunitách
Ježiš hovorí veľakrát o láske. No
nesústreďuje sa na lásku svojich
učeníkov ku každému a k svetu, ale na
lásku medzi nimi navzájom. O láske sa
dá hovoriť, ale opravdivá láska nie je
žiteľná, hovoria ľudia. V histórii sveta
bolo treba vždy ľudí, ktorí skeptikom
vysvetľovali, že isté veci sú
uskutočniteľné. Spomeňme
si na Lindbergha, ktorý
preletel ako prvý Atlantický
ocean. Na tých, ktorí
objavili elektriku, parný
pohon,
mikrovlnku.
Podobne je to aj s láskou.
Ľudia vždy, v každej dobe
túžili žiť v spoločenstve či v
spoločnosti, kde by sa ľudia navzájom
ctili, boli by si oporou, záležalo by im
na sebe navzájom. Preto ohľadom
trvalého spolužitia ľudí v jednej
komunite panuje veľká skepsa. Lebo
nie je čnosťou len dávať, ale aj
prijímať. Tajomstvo - fungovania
komunity je vzájomná služba: dávaná,
ale aj prijímaná. Preto sa kresťanské
komunity už od začiatku stali miestami,
ktoré ľudí inšpirovali a priťahovali.
Barometrom bola práve vzájomná
láska vo vnútri komunít.
Som členom spoločenstva, kde panuje
takáto láska? Máme rodiny, rehole,
stretká... Všetko toto by mali byť
miesta, kde by malo byť viditeľné, ako
sa máme navzájom radi. Takéto
komunity sú potom prorocké: svetu

hovoria, že láska je možná. Myslím,
že mnohé naše spoločenstvá nie sú
také. Jednak preto, lebo láska nie je
naším cieľom. Potom preto, lebo sa
nesústreďujeme na službu: dávanú a
prijímanú. Tiež preto, lebo nie sme
tam sami sebou.
Často predstierame, že
sme niečím, čím nie sme.
Často aj preto, lebo
nedovolíme iným byť tým,
čím sú. A vždy, keď
budeme stáť nad troskami
skrachovaných komunít,
aby sme boli schopní prísť
na to, prečo sa tak stalo:
neprišlo k láske, ktorá sa
rovná služba - dávaná a prijímaná. Je
tu však varovanie: nemožno hľadať
na zemi kompletný raj.
Komunita, utvorená podľa Kristových
slov, bude vždy komunitou zápasu o
ideál. Komunitou obnovy a reformy.
Pokiaľ žijeme tu na svete, bude medzi
nami a v nás hriech. Ten spôsobuje,
že často budujeme pracne ideál, a
zrazu to, čo sme tak pracne
vybudovali, sme schopní v momente
zničiť: stačí jedno gesto nelásky,
jeden skutok hriechu. Tak to bohužiaľ
je. Sme na ceste. Nech nás Boží
Duch dnes vedie k prevereniu života
v komunitách, v ktorých žijeme.
www.postoj.sk/1576/kazen-20-o-laske-vkrestanskych-komunitach

Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda

June 30, July 7 2019

Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda

June 30, July 7 2019

Sv.omše a modlitby - Holy masses and prayers
Ne/Sun
Po/Mon
Ut/Tue
St/Wed

30-Jun
01-Jul
02-Jul
03-Jul

10:30am
9:00am
8:00am
8:00am

Omša/Mass
Omša/Mass
Omša/Mass
Omša/Mass

Za farské spoločenstvo

Št/Thu

04-Jul

6:30pm

Omša/Mass

Pi/Fri
Sob/Sat
Ne/Sun

05-Jul
06-Jul
07-Jul

Po/Mon
Ut/Tue
St/Wed
Št/Thu

08-Jul
09-Jul
10-Jul
11-Jul

Pi/Fri

12-Jul

6:30pm
9:00am
8:30am
10:30am
8:00am
8:00am
8:00am
6:30pm
7:30pm
6:30pm

Sob/Sat

13-Jul

9:00am

Ne/Sun

14-Jul

8:30am
10:30am

Omša/Mass
Omša/Mass
Omša/Mass
Omša/Mass
Omša/Mass
Omša/Mass
Omša/Mass
Omša/Mass
Seminár "Koľko nediel vám zostáva?"
Omša/Mass
Za požehnanie pre
Omša/Mass
redemptoristky
Omša/Mass
Omša/Mass

Za zdravie a Božie
požehnanie pre Lenku

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

Úmysly sv. omší si môžete prísť zapísať po sv. omšiach do sakristie
osobne za duchovným otcom Pavlom.
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
Z rozhovoru Eda Staricka a Jozefa Starostu 2016

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.

4.júla 2019 Seminár „Resisting Happiness“ NEBUDE.
Seminár bude pokračovať vo štvrtok 11.júla vo farskej hale témou „Koľko nedelí
vám zostáva?“. Stretneme sa vo štvrtok, 11.júla 2019 po večernej sv.omši 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.

