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“Quick, come down!”
In the Gospel for this Sunday, we witness an encounter between Jesus
and a well-to-do tax collector named Zacchaeus. Tax collectors were
despised by their fellow Jews because they were often dishonest, but
Jesus despises nobody, and on this particular day Jesus changed Zacchaeus’ whole life. Zacchaeus climbs up a sycamore tree to get a
glimpse of Jesus as He enters the city of Jericho. Zacchaeus is short,
so he climbs up to get a better look. Jesus sees him there, hanging
from the sycamore, and cries out, “Zaccheus, come down quickly! I
must stay with you today.” “Today salvation has reached this man’s
house… For the Son of Man came to seek and save what is
lost” (Luke 19:1-10).
“I must stay with you today.” Jesus’ words to Zacchaeus were not
what he expected. Zacchaeus could never have imagined climbing up
the tree that moments later Jesus would come stay at his house! Jesus’
words to Zacchaeus are also His words to each one of us: “I must stay with you today.” Whether
we’re having a good day or a bad day, whether we’re struggling or succeeding, Jesus comes to be
with us. He wants to be with us. He wants us to be with Him so that He can spend every day with us
and we can spend every day with Him. Zacchaeus’ life changed forever the day Jesus came to his
home. Our lives change every time we welcome Jesus, who comes to us, seeks us out, looks up at us
hanging in the tree, and calls out to us to come down quickly so He can stay with us. Jesus is the
guest who brings God’s love into our hearts and our homes, who changes our lives every time we let
Him in. “Come down quickly,” He says to each and every one of us. “I must stay with you today.”
saltandlighttv.org/blogfeed/getpost.php?id=94398

Project Advance 2019
Cieľom našej farnosti sv. Cyrila a Metoda je vyzbierať
$7,500 pre Project Advance r. 2019. Doposiaľ 5
darcov (4.7% z registrovaného počtu 106) prispelo
spolu $1150 (15.3% celkovej cieľovej sumy). Máme
pred sebou 2 mesiace, aby sme sa pokúsili priblížť k
cieľu tak blízko, ako sa len dá. Pokúsime sa?
Ako môžeme prispieť? Odovzdať svoj finančný dar
Lacovi Krivákovi, ktorý bude každú nedeľu, počínajúc
3.novembrom, po sv.omši v hale čakať na vaše
príspevky vo forme šeku, hotovosti alebo platobnej
karty (napr. Visa).
Druhou možnosťou je prispieť na Project Advance
on-line. Navštívte rcav.org/donate-project-advance/ , a vyberte si našu farnosť (3. odspodu).
Treťou možnosťou je vyplniť potrebné údaje na predpripravenej obálke pri vstupe do kostola,
pripojiť šek alebo hotovosť a odovzdať obalku do pravidelnej nedeľnej zbierky alebo poslať poštou.
1 JOHN 3:16–18, GIVING LIKE CHRIST
By this we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the
brothers. But if anyone has the world’s goods and sees his brother in need, yet closes his heart
against him, how does God’s love abide in him? Little children, let us not love in word or talk but in
deed and in truth.
Our generosity should model our savior’s selflessness. He gave his life for us, so we are called to be
willing to do the same. It isn’t enough to talk about our love; it needs to be expressed in concrete
examples of generous sacrifice.
Uzávierka nedeľného buletínu je vždy v stredu o 8pm.
Informácie farského charakteru, hlavne pripravované udalosti v našej farnosti, posielajte cez email na adresu
mrecicarova@gmail.com, poprípade na jozef.starosta@gmail.com
Tento buletin pripravili O. Pavol Gera, Mária Karki, Katka Starosta, Jozef Starosta
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Svätý Karol Boromejský - 4.november
Karol Boromejský sa stal vzorom
duchovného pastiera, ktorý všetky telesné i
duševné sily dáva do služieb svojich
veriacich.
Jeho život bol veľmi zaujímavý a pohnutý.
Pochádzal
z
významnej
lombardskej rodiny. Narodil sa r.
1538 v mestečku Arone na
západnom brehu jazera Lago
Maggiore v severnom Taliansku.
Milánsky arcibiskup ho na otcovo
želanie už ako sedemročného prijal
do stavu klerikov. Ako 14-ročný
začal študovať právo na pávijskej
univerzite. Skončil ho úspešne o
sedem rokov neskôr doktorátom z rímskeho a
cirkevného práva. Ako 21-ročný sa stal
tajomníkom pápeža Pia IV a neskôr ho pápež
vymenoval za kardinála, hoci ešte nebol
kňazom, a poveril ho administrátorskym
vedením milanskej diecezy. Keď mal 24 rokov
rozhodol sa stať kňazom. Na kňazskú
vysviacku sa pripravoval dôkladnými
duchovnými cvičeniami pod jezuitským
vedením. Ako 25-ročný prijal kňažské
svätenie a zanedlho sa stal aj milánskym
biskupom.
S menom Karola Boromejského je spojené
aj
úspešné
zakončenie
Tridentského
cirkevného snemu r.1563 a uvádzanie do
života jeho reformných dekrétov.
V rokoch pastoračného účinkovania
biskupa Karola malo milánske arcibiskupstvo
vyše 750 farností, vyše 2000 diecéznych a 1200

rehoľných kňazov, 1000 rehoľných bratov a
3400 rehoľných sestier.
Dlhoročné
nadmerné
zaťaženie
starostlivosťou o milánske arcibiskupstvo
zanechalo zreteľné stopy na zdraví biskupa
Karola Boromejského. Zomrel ako
46-ročný r.1584.
Milánsky
biskup
Karol
Boromejský takto poúčal jemu
zverených kňazov na poslednej
synode: Uznávam, všetci sme slabí.
Ale Pán Boh nám dal prostriedky,
ktorými si môžeme ľahko pomôcť,
ak chceme. Mám ťa poučiť, ako ti
môže stále pribúdať síl, a ak si už
bol v chóre sústredený, ako môžeš byť druhý
raz pozornejší a tvoja služba Bohu milšia?
Počúvaj, čo poviem. Pochopte, bratia, že
mužovia Cirkvi nepotrebujú nič tak ako
vnútornú modlitbu, ktorá predchádza,
sprevádza a nasleduje všetky naše skutky.
Ak vysluhuješ sviatosti, brať môj, rozjímaj o
tom, čo robíš. Ak sláviš omšu, rozjímaj o
tom, čo obetuješ. Ak sa v chóre modlíš
žalmy, rozjímaj nad tým, komu a čo hovoríš.
Ak vedieš duše, rozjímaj nad tým, akou
krvou sú obmyté, a nech sa takto všetko
medzi vami deje v láske. Takto všetky tie
nespočetné ťažkosti, ktoré každý deň
nevyhnutne skusujeme (veď je to náš údel),
budeme môcť ľahko prekonať. Takto budeme
mať silu porodiť Krista aj v sebe aj v iných.
Spracované podľa www.kske.sk/?option=boromejsky
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Sv.omše a modlitby - Holy masses and prayers
For parish community

EN

11:00am Omša/Mass

+Etela (Viktor)

SK

Ut/Tue 5-Nov

8:00am

For health and God’s blessings for Hanička
(Marta)

EN

St/Wed 6-Nov

7:00pm Omša/Mass

Za zdravie a Božie požehnanie pre deti
(Varga)

SK

Št/Thu 7-Nov

8:00am

Pi/Fri

8-Nov

7:30pm Omša/Mass

Sob/Sat 9-Nov

4:00pm Omša/Mass

Omša/Mass

Omša/Mass

Ne/Sun 10-Nov 9:00am Omša/Mass
11:00am Omša/Mass

For God’s blessings for Iveta and her
Family (Eškut)
Za zdravie a Božie požehnanie pre mamku
Máriu (Beata s rodinou)
Za úmysel - o. Ján Čukaš
+Emil (Zuzana) - o. Pavol Gera

Veľké ĎAKUJEME všetkým, ktorí
ste
akýmkoľvek
spôsobom
pomohli k zdarnému priebehu
Fundraising Potluck Lunch z
minulej nedele. Pomohli ste
vyzbierať
$4,700. Nech Pán
odmení štedrosť Vášho srdca.
Farská rada.

SK
CZ
EN

Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu
a Laca Astrab (Marta)

SK

Úmysly sv. omší si môžete zapísať v predsieni
kostola alebo príďte osobne po sv. omšiach do
sakristie 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, Marta a Laci Astráb
V stredu po sv. omši býva adorácia
pred vyloženou Sviatosťou
oltárnou do 20:00 hod.

EN

For parish community

Sv. omše označené týmito symbolmi,
môžete sledovať alebo počúvaťon-line
na cyrilmetod.ca/video-zo-sv-omse
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Slovenskí Jezuiti v Kanade1976 - dokončenie z minulého týždňa

9:00am Omša/Mass

Ne/Sun 3-Nov

Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda

Sunday
Collection
$1437

Predbežný kalendár plánovaných podujatí
1.-8. Nov: Modlitby za duše v očistci (pozri extra oznam)
16.17. Nov: Konzulárne dni v našej hale (detaily nabudúce)
Dátum pre “Craft and Bake sale” ešte nie je presne určený
8. Dec: Sv. omšu o 11am bude slúžiť o. Arcibiskup, ktorý
bude oficiálne inštalovať nového kňaza.
Po sv. Omši príde sv. Mikuláš.
29. decembra: Jasličková pobožnosť-vystúpenie našich
detičiek
27.28. (alebo 30.31. decembra?): stolnotenisový turnaj
Po Vianociach: Bábkové divadlo o kozliatkach a vlkovi
Po Vianociach: Otvorenie výstavy k 60.výročiu založenia
našej farnosti sv.Cyrila a Metoda

Food Hamper 2019
Our annual project will run from November 3-Nov.30. Your requested food donations
can be left in a bin inside the church vestibule. Financial donations can be given to

Andrea Machula after 11am Sunday masses or to Father Pavol after English
masses. For any questions please contact Andrea at 604-760-9815 or
email tapkapetra@hotmail.com. For all the details about this project please read the
bright green poster in the church vestibule or in the hall.
Thank you for your giving hearts!

Od 1. do 8. novembra môžeme dušiam v očistci vyprosiť u Pána Boha úplné odpustky,
to znamená, že sú hneď vyslobodené z očistca a privítané v nebi!
Ako prosiť o úplné odpustky? Pozri http://cyrilmetod.ca/2019/11/02/modlitby-za-duse-v-ocistci/
The annual Mass for deceased bishops, clergy and consecrated men and women will
be held at Holy Rosary Cathedral on Wednesday, November 6 at 12:00 noon. All
parishioners are most welcome to attend this special Liturgy
concelebrated by the priests of the Archdiocese.

Česká mše svatá

bude v sobotu 9.listopadu ve 4:00 odpoledne ve Slovenském kostele Sv. Cyrila a Metoděje, 472 East 8th
Ave, New Westmister. Mši svatou bude pro nás sloužit Otec Ján Čukáš z Ontaria. Svátost smíření je od
3:00, aby měli všichni možnost přijmout svátost a mše svatá mohla začít včas. Všichni čeští a slovenští
krajané jsou srdečně vítáni. Po mši bude setkání krajanů v hale kostela, kde bude také malé občerstvení
z toho co přinesou účastníci. Informace: Marie 604 988 4371

