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Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda

A Short New Year’s Reflection and Resolution: Be Not Afraid
Be not afraid. One of the best ways to be
faithful to the Lord is to take him at his
word: “Be not afraid.” This is a call to
courage. Jesus is asking you to be calm in
the storm of life, not only for your own
peace of mind but for the well-being of
your loved ones. You can decide to present the face of Christ to them, by showing them your faith in His strength.
It’s normal to worry about the future. The
threat of war looms all around us. North
Korea, Iran, Isis, they all pose serious
threats to our peace. We don’t have a
crystal ball to tell us what’s going to happen next, but we do have a body of wisdom that saves us from a
lot of confusion and
dread. It’s synopsized for
us in the Apostle’s Creed.
If you’re searching for a
new year’s resolution,
why not avail yourself of
the revelations that shape
our destiny and purpose
in life? All our spiritual
knowledge is grounded in the wisdom of
Jesus Christ. He said, “In this world you
will have many troubles, but take heart,
and be of good cheer, for I have overcome the world,”- John 16:33.
St. Paul wrote, “All of you, who are believers, have the same divine calling: to
turn your minds to Jesus, the high priest,
and be faithful, as He was faithful, to the
one who appointed Him; namely, His
heavenly Father” – Hebrews 3:1.
Be Not Afraid
Here is a plan worth adopting. Jesus
urged you to brush aside your fears by
focusing on Him, and His power to carry
you through the storms of life. His teachings, handed down to us from the Apostles, contain a body of knowledge, which
we need today. By reciting the Apostles
Creed once a day, you will strengthen
your faith immensely.

I believe in God the Father Almighty,
creator of heaven and earth. I believe in
Jesus Christ, His only begotten Son, who
was conceived by the Holy Spirit, born of
the Virgin Mary, suffered under Pontius
Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead, and on the
third day He rose again. He ascended
into heaven, is seated at the right hand of
the Father, and will come again to judge
the living and the dead. I believe in the
Holy Spirit, the Holy Catholic Church,
the communion of saints, the forgiveness
of sins, the resurrection of the body, and
life everlasting. Amen.
Your decision, to recite
this Creed once a day,
will help you to trust the
Lord in all circumstance.
Your gradual transformation in Christ will
bring blessings to those
whom you love, and earn
you a higher place in
heaven. Why not trust
the Lord? He will do for you what you are
not yet able to do for yourself: Be not
afraid.
May the Lord be your strength and your
joy: Brothers and sisters, do not be afraid
to welcome Christ and accept his power.
Help the Pope and all those who wish to
serve Christ and with Christ’s power to
serve the human person and the whole of
mankind. Do not be afraid. Open wide
the doors for Christ. To his saving power
open the boundaries of States, economic
and political systems, the vast fields of
culture, civilization and development.
Do not be afraid. Christ knows “what is
in man”. He alone knows it.
St. John Pau II
www.catholicstand.com/short-new-yearsreflection-resolution-not-afraid/
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Nezabudnime na „kamene nášho života“ aj v novom roku 2020!
Jedného dňa prišiel do triedy učiteľ
filozofie. Keď sa študenti usadili, vzal nádobu
a naplnil ju kameňmi. Potom sa
spýtal študentov, či si myslia, že
je nádoba plná. Študenti s ním
súhlasili, že je. Potom profesor
vzal krabičku s malými kamienkami a vysypal ich do nádoby
s kameňmi, zatriasol nádobou a
kamienky
prepadli
medzi
kameňmi. Profesor sa spýtal
znovu: Je teraz nádoba plná?
Študenti sa pousmiali a súhlasili, že je.
Profesor
ale
vzal
krabičku
s veľmi
jemným
pieskom a vysypal ho do
nádoby. Samozrejme piesok
vyplnil
aj
tie
najmenšie
medzierky medzi kameňmi.
Teraz už bola nádoba naozaj
plná. Potom profesor povedal:
„Touto ukážkou som chcel
znázorniť, že náš život je ako
táto nádoba. Kamene – to sú
najdôležitejšie veci vo vašom
živote – vaše vzťahy, priatelia,
rodina, manžel, manželka, deti,
zdravie, zmysluplná práca, odpočinok… Všetko, čo je tak
dôležité, že keby ste to stratili,
bolo by to veľmi ťažké. Kamienky znázorňujú ostatné, menej
dôležité veci. Napríklad uznanie druhých,
pekný byt, auto… A piesok je všetko ostatné,
čo nejako patrí k životu.
Keď dáte piesok do nádoby ako
prvý, nezostane vám veľa miesta pre kamene.
To isté platí aj v živote. Keď budete strácať
čas a energiu na drobnosti, nikdy nebudete

mať čas na veci, ktoré sú skutočne dôležité.
Venujte preto, prosím, pozornosť rozhodujúcim veciam vo vašom
živote. Hrajte sa so svojimi
deťmi, zoberte svojho manžela,
manželku tancovať… Vždy
bude čas upratať dom, uvariť
obed, nakupovať, vyleštiť auto.
Dajte si záležať na kameňoch.
Určite si svoje ciele. To ostatné
sú len kamienky a piesok. Veľa
šťastia! Dúfam, že sa vám to
podarí!“
Potom k profesorovi
pristúpil jeden študent a spýtal
sa ho: „Myslíte, pán profesor,
že nádoba už je skutočne
plná?“ Profesor mienil, že áno.
Študent teda vzal pohár piva a
vlial ho do nádoby. Pivo sa
vsiaklo
do
piesku.
A
ponaučenie? Na pivo sa vždy
miesto nájde. :-)
A teda aké je novoročné želanie? Ak chceme
nový rok dobre prežiť, skúsme
rozlíšiť, čo sú dôležité kamene
nášho života a čo sú len kamienky či piesok. Tým
dôležitým kameňom dajme
prednosť. Verím tomu, že u
mnohých bude na prvom mieste
kameň s nápisom „Boh“. Potom uvidíme, že zostane miesto ešte aj na tie
malé kamienky (na veci menej dôležité) aj na
ten piesok (na zábavu). A verme, že zostane
miesto napríklad aj na to pivo…
Požehnaný, pokojný a v niečom aj
výnimočný celý nový rok 2020 vám praje váš
duchovný otec Pavol.
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Sv.omše a modlitby - Holy masses and prayers
St/Wed 01-Jan 9:00am Omša/Mass Na úmysel
11:00am Omša/Mass

EN

Za zdravie a Božie požehnanie za r. Balunovú
(Vargovci)

SK

Št/Thu 02-Jan 8:00am Omša/Mass + František (Maroš s rodinou)
Omša/Mass
Pi/Fri 03-Jan 7:30pm
+ Michal Sentivani (Čedik family)
1.piatok
Za zdravie a Božiu pomoc pre Vierku, Romana
Sob/Sat 04-Jan 6:30pm Omša/Mass
a ich deti (Brittany, Tiffany a Justin)

EN

Ne/Sun 05-Jan 9:00am Omša/Mass For parish community

EN

11:00am Omša/Mass + Anna Vermeš (rod. Demcak)

SK
SK

SK

Ut/Tue 07-Jan 8:00am Omša/Mass + Maria Adoracion Javier
Omša/Mass
St/Wed 08-Jan 7:00pm
+ Gustav Gruška (Helena Sentivani)
& Adoration

EN

Št/Thu 09-Jan 8:00am Omša/Mass Božia požehnanie pre Martu (Maroš s rodinou)
Za zdravie a Božiu pomoc pre Helku, Ediho
Pi/Fri 10-Jan 7:30pm Omša/Mass
a mamu Helenu

SK

Sob/Sat 11-Jan 6:30pm Omša/Mass + Anička Vermeš (Helena Sentivani)

SK

Ne/Sun 12-Jan 9:00am Omša/Mass For parish community

EN

11:00am Omša/Mass + Peter Čedík (Helena Sentivani)
Sv. omše označené týmito symbolmi,
môžete sledovať alebo počúvaťon-line
na cyrilmetod.ca/video-zo-sv-omse

EN

SK

SK

Úmysly sv. omší si môžete zapísať v predsieni
kostola alebo príďte osobne po sv. omšiach do
sakristie za duchovným otcom Pavlom.

Modlitbový kútik - modlime sa za našich chorých, starých
alebo núdznych terajších alebo bývalých spolufarníkov, ako aj
starších slovenských emigrantov a ich potomkov: Mrs.
Ferencik, Mária Kikta, Mrs Masura, Mr. Mikita, Marta a
Laci Astráb, Štefan Behan, Rudy Maroš, Rudy Wolf,
Emilia a Milan Chovanec, Johan Cyprich and his family

Thank you
Sunday Collection (Dec 25)
$ 1570
Project Advance
$ 320

Ďalšie pokračovanie pravidelných štvrtkových stretnutí bude
v našej farskej hale vo štvrtok 9.januára 2020 o 7 hodine.
Téma: Chceme niekam patriť, byť prijatí a milovaní ...
“Calendarium” ďalších plánovaných podujatí v našej farnosti sv. Cyrila a Metoda
2. február 2020 12:30pm: Bábkové divadielko o kozliatkach a vlkovi,
15. február 2020 popoludní: Spoločenské posedenie pre starších terajších aj bývalých
farníkov
Otvárame tiež výstavu k 60.výročiu založenia našej farnosti sv.Cyrila a Metoda.
Ak chcete pomôcť pri tomto a iných podujatiach, prihláste sa cez
email:jozef.starosta@slovakmission.ca alebo text 604-944-7564

Rovnako ako pred 58 rokmi, aj nám treba vysloviť veľké „Pán Boh zaplať“
za všetky milosti a dobrodenia, ktoré sme ako farnosť, a tiež ako jednotlivci, dostali v
r.2019. Obzvlášť ďakujeme všetkým, ktorí sa priamo, či nepriamo pričinili o to, že máme
medzi nami slovenského kňaza. Rovnako veľká vďaka patrí tým, ktorí svojím časom,
nadšením, optimizmom, svojimi talentami alebo finančne prispeli k čulému duchovnému,
kultúrnemu a spoločenskému životu nášho farského spoločenstva. Patria mezi nich
členovia farskej a finančnej rady, naši miništranti, speváci, hudobníci, kurátori, lektori, tí,
ktorí sa starajú o prípravu detí na 1.sv. prijímanie, na birmovku, ktorí upratujú kostol,
starajú sa o halu, ktorí organizujú spoločenské stretnutia v hale, duchovný seminár,
modlitby ruženca, kvetinovú výzdobu kostola, ktorí sa starajú o trávnik, kvety okolo
kostola, ktorí už 20 rokov organizujú Craft and Bake Sale, 7 rokov Jasličkovú
pobožnosť, tí, ktorí organizujú Christmas hamper, Project Asdvance, ktorí pripravujú
farský buletín... Pán Boh zaplať aj mnohým ďalším, ktorých sme zabudli spomenúť...
Bez vás všetkých by naša farnosť nebola tým, čím je...
...živým farským spoločenstvom. PÁN BOH ZAPLAŤ

