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Longing – A Reflection on the Feast of the Presentation
They met in the temple, Mary and Joseph,
Anna, Simeon, Jesus. How did they get
there? What brought them to that place of
meeting? What brings us to the temple,
the place where God resides?
Mary and Joseph came in obedience to
the law, to present Jesus to the Lord and
offer a sacrifice according to what was
written in the law. Behind the legalities,
however, was longing.
Anna never left
the temple but
worshipped
there with fasting and prayer
night and day.
This is not,
however, about
a rule of life or
asceticism. It is
about longing.
Simeon
was
guided by the Spirit. He was righteous,
devout, and looking for the consolation of
Israel. But it was more than piety that
took him to the temple. It was longing.
Jesus is brought to the temple, not as a
passive baby but as the embodiment of
his Father’s longing for humanity.
The Feast of the Presentation, sometimes
called the Feast of Meeting, is, at its core,
a feast of longing. This feast reveals the
longing between humanity and divinity.
Our deepest longings are to know and be
known. That can only ever really happen
in relationship to God. This is not about

gathering information or learning about
God. This kind of knowing is of the heart
not the intellect. It is about the union that
sets us free, the oneness that allows us to
depart in peace, and the relationship that
is salvation. For this to happen we must
live with and offer the fragility, vulnerability, and joy of an open and longing
heart. That heart is the temple of meeting,
the place where today we find Mary and
Joseph, Anna, Simeon, and Jesus.
Longing is not
an absence or
emptiness waiting to be filled.
Longing is a
presence
and
fullness waiting
to be expressed,
manifested.
Two persons do
not long for
each other because they are
apart.
They
long for each other because they are in
love.
We are sometimes too quick to quench
the longing, to satisfy the desire. That
never takes us to the temple. It keeps life
superficial and us moving from one “fix”
to another. Longing, however, if trusted
and followed always takes us to the temple, the place of meeting, and we discover
that we already hold the baby.
interruptingthesilence.com/2011/02/02/
longing-a-reflection-on-the-feast-of-thepresentation-luke-222-40/

Reflection: Every Holy Mass in which we participate is our presentation. We need the
assistance of the Holy Spirit to recognize the presence of Jesus in ourselves and in others
Uzávierka nedeľného buletínu je vždy v stredu o 8pm.
Informácie farského charakteru, hlavne pripravované udalosti v našej farnosti, posielajte cez email na adresu
na jozef.starosta@slovakmission.ca
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Obetovanie Pána - Presentation of the Lord

Sv. Jozefína Bakhita - 8.február
Svätí často vyvolávajú pocit, že sú to
nejaké predurčené bytosti, ktoré sa tak
narodili. Avšak boli to ľudia z mäsa a
kostí tak ako my a žili život na tej istej
Zemi ako my. Trápili sa, tešili
sa, smútili, bojovali a nakoniec
zvíťazili. Ťažko je nám uveriť,
že každý z nás sa môže stať
svätým vo svojej dobe. Aj
dnes? Aj dnes! Aj tu? Aj tu! Či
si muž alebo žena, či si v
manželstve, či žiješ zasvätený
život alebo si laikom. Aká je
potom cesta ku svätosti?
Naša svätosť začína žitím všedného dňa.
V tom stave ako si, môžeš každú činnosť,
ktorú robíš premeniť a dať jej “vyšší
zmysel.” Manžel tým, že “v pote tváre”
zarába na chlieb pre svoju rodinu
a posväcuje túto prácu možno strelnou
modlitbou a jej trpezlivým vykonávaním.
Je hlavou rodiny, ktorej dáva správne
smerovanie a cieľ. Matka tým, že každú
stereotypnú
činnosť v domácnosti
premení na malé skutky lásky a obety pre
svoje deti a manžela. S radostným srdcom pracuje na zveľadení svojej
domácnosti a je oázou pokoja pre celú
rodinu.
Nie je jednoduché ísť po tejto ceste. Egoizmus, ktorý drieme v každom z nás, nám
častokrát nedovolí stratiť svoje “ja” a ísť v
ústrety druhému. Sme pohodlní, možno

sklamaní životom či ľuďmi, a tak si často
prajeme byť nezávislí od iných. Ženieme
sa za imaním, lebo si myslíme, že ono
nám zaručí väčšiu slobodu a pocit
neviazanosti. Ale ľudské bytie
je
nasmerované
iným
smerom. Máš byť darom pre
iných. Cez skutky lásky a
obety máš pracovať na budovaní svojej osobnej svätosti. K
tomu si povolaný!
Zo všetkých svätých, ktorých
nám Cirkev dáva ako vzor,
chcem
spomenúť
svätú
Bakhitu, ktorej osobný príbeh ma hlboko
oslovil. Táto svätá žena prešla počas
svojho života obrovským utrpením. Žila
na prelome 19. a 20. storočia, a predsa
spoznala, aké je to byť otrokyňou, s
ktorou obchodujú na trhu. Zažila únosy,
mnohé poníženia, týranie až nakoniec ju
Božia cesta priviedla k rehoľnému životu.
Po celý svoj život nevlastnila nič, nemala
žiaden majetok, napriek tomu našla
hlboké šťastie v Bohu a svojou pokorou,
oddanosťou a láskou je príkladom pre
všetkých, ktorí hľadajú pravé šťastie.
Bakhita spoznala, že “lásku bez kríža
nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.
”(Ján Pavol ll.)
Mária Eškut
Prevzaté a skrátené
zo www.slovozbritskejkolumbie.ca/kiosk 17.číslo
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Sv.omše a modlitby - Holy masses and prayers

Z ročenky Slovenskí Jezuiti v Kanade 1988

Ne/Sun 02-Feb 9:00am

Omša/Mass For parishioners
Za zdravie a Božie požehnanie pre syna
11:00am Omša/Mass
(rodičia)
9:30am Modlitby
Za zomrelého Ronalda Pappa
Po/Mon 03-Feb
10:30am Omša/Mass Pohrebná sv.omša
Ut/Tue 04-Feb 8:00am Omša/Mass Za Božie požehnanie pre sestru (Mária)

EN

St/Wed 05-Feb 7:00pm

Omša/Mass Za deti a krstné deti (M. Oravec)

SK

Št/Thu

06-Feb 8:00am

Omša/Mass Za rodičov - obrátenie (Miriam Biroš)

EN

Pi/Fri

07-Feb 7:30pm

Omša/Mass Za + Rado (Hyacinta)

SK

Sob/Sat 08-Feb 6:30pm

Omša/Mass Za Jakuba (Mária)

SK

Ne/Sun 09-Feb 9:00am

Omša/Mass For parishioners

EN

Sv. omše označené týmito symbolmi,
môžete sledovať alebo počúvaťon-line
na cyrilmetod.ca/video-zo-sv-omse

… pokračovanie z minulého týždňa

SK
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

Ďalšie pokračovanie pravidelných štvrtkových stretnutí bude v
našej farskej hale vo štvrtok 6.februára 2020 o 7 pm.
Téma: Keď sa Boh pozrie na tvoje „Resumé”...

Thank you
for your
Sunday
Collection

Ak chcete pomôcť pri
nietorom z týchto
podujatí, prihláste sa cez
email:

$1,170

jozef.starosta@slovakmissio
n.ca alebo text 604-992-

7564

Stretnutie seniorov
S finančnou podporou farnosti sv. Cyrila a Metoda usporiada Vancouver Slovak Mission
Society v sobotu 15.februára 2020 od 12pm do 4pm popoludňajšie stretnutie seniorov,
ktorí sú alebo boli našimi farníkmi.
Uvítame dobrovoľníkov, ktorí by chceli počas tohoto podujatia pomôcť s rôznymi
prácami, ako príprava haly, príprava jedla a občerstvenia, upečenie koláčikov, doprava
niektorých menej mobilných seniorov, alebo uvítanie a obsluha vzácnych účastníkov
stretnutia, z ktorých mnohí prispeli k tomu, že i po 60-tich rokoch máme v New
Westminsteri živú slovenskú farnosť.
Vstup pre pozvaných hostí je zdarma. Pozvánku na stretnutie si môžete pozrieť
na cyrilmetod.ca/najnovsie-prispevky/ alebo

na slovakmission.ca/stretnutie-seniorov-farnosti-sv-cyrila-a-metoda/
Viete aj Vy o niekom, kto by mal byť pozvaný na toto stretnutie? Ak áno, spojte sa
s Berthou 604.309.9469 alebo cez email: vancouver@slovakmission.ca
Môžete a chcete pomôcť? Ak áno, kontaktujte Annu 604.941.0280 alebo cez email:
vancouver@slovakmission.ca Robme to spoločne.

“Calendarium”
ďalších plánovaných
podujatí v našej farnosti sv. Cyrila a
Metoda
15. február 2020
popoludní: Spoločenské
posedenie pre starších
terajších aj bývalých
farníkov
16. február 2020 po
slovenskej sv. omši:
Langošové popoludnie vo
farskej hale.
Priebežne:
Výstava vo farskej hale k
60.výročiu založenia
našej farnosti sv.Cyrila a
Metoda
Január-Jún 2020:
Príprava historickej publikácie “Slovenská farnosť sv. Cyrila a Metoda
v New Westminster má
60 rokov”

EN

11:00am Omša/Mass +Peter (Mária s rodinou)
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Come for the music, blessing and healing.
Holy Mass and Healing Service, Friday Feb. 28, 2020 7pm at
St.Luke‘s Church, 20285 Dewdney Trunk Rd, Maple Ridge

Please, join
us Saturday,
February 8th, 2020
at 1 PM for a FREE
screening of the
movie UNPLANNED
at St. Matthew's parish
( 16079-88Ave,
Surrey, BC). For more
information call
Mariana at 604 584
9292 or email:
bebjak4@gmail.com

