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16. nedeľa v cezročnom období - 16th Sunday in ordinary time
Svätá Brigita Švédska, rehoľníčka, spolupatrónka Európy - 23. júl
Sv. Brigita sa narodila okolo roku 1303 na hrade Finsta
pri Uppsale v južnom Švédsku v nábožnej a vzdelanej
rodine. Od svojich desiatich rokov veľmi silne prežívala
utrpenie Pána Ježiša, najskôr len v mysli, neskôr mala aj
mystické vízie. Ako šestnásťročná sa vydala za bohabojného, tichého člena kráľovskej rady Ulfa Gudmarssona.
Prvé dva roky svojho manželstva prežili v úplnej čistote a
zdržanlivosti. Potom sa im narodilo osem
detí. Najmladšia dcéra Katarína je známa
ako sv. Katarína Švédska. Ostatné deti
tiež žili nábožný kresťanský život. Rodičia
sa svedomito o nich starali. Okrem toho
nezabúdali na skutky dobročinnej lásky –
veľkú časť svojho majetku rozdali
chudobným, navštevovali chorých, šírili
dobro, chodili na púte. V roku 1343 alebo
1344 sa vydali na púť do Compostely do
Španielska k hrobu sv. Jakuba. Na ceste
späť Brigitin manžel Ulf vážne ochorel. O
krátky čas potom zomrel v cisterciánskom
kláštore v Alvastre vo Švédsku. Po jeho
smrti sa Brigita už nevydala. Zostala žiť
jedine pre Boha. Často sa modlievala,
písala úvahy a meditácie. Jej mystické
zážitky pokračovali, práve na základe nich
sa zrodila Kniha zjavení.
Počas svojej púte do Compostely spoznala tzv. dvojitý
kláštor, ktorý sa skladal z mužskej a ženskej časti. Mnísi
a mníšky žili samostatne, stretávali sa len v kostole a
pomáhali si navzájom len v niektorých prácach.
Zvláštnosťou bolo, že predstavenou bola vždy žena ako

predstaviteľka Panny Márie. Na tento spôsob založila
Brigita kláštor aj vo Vätterne v južnom Švédsku, na hrade, ktorý jej daroval kráľ Magnus. Predstavenou bola
žena. Rehoľníkov bolo spolu osemdesiatpäť – podľa
počtu apoštolov (trinásť vrátane sv. Pavla) a sedemdesiatich dvoch učeníkov. Rehoľníci záviseli od predstavenej
vo veciach materiálnych a predstavená spolu so sestrami
boli závislé od mníchov vo veciach duchovných. Kláštory sa riadili regulou sv. Augustína. Do tohto kláštora potom vstúpili aj
dve Brigitine dcéry, jedna z nich bola Katarína. Brigita pokračovala v písaní meditácií a
úvah.
Na jeseň 1349 sa vybrala na cestu do Ríma.
Tam zostala bývať viacej rokov. Veľmi ju
trápila skazenosť Večného mesta, ako aj to,
že pápež nesídli tam, ale v Avignone. Veľa
sa modlila, napomínala, robila pokánie. V
roku 1367 sa dočkala veľkej radosti – pápež
Urban V. sa vrátil z Avignonu do Ríma.
Zanedlho sa však pre nepokojnú situáciu
vrátil späť do Avignonu. Brigita mu pre tento
krok predpovedala skorú smrť – to sa aj stalo.
V Ríme Brigita založila útulok pre švédskych
pútnikov a študentov. Navštevovala nemocnice, starala
sa o chudobných. Po dvoch rokoch prišla za ňou aj jej
dcéra sv. Katarína Švédska. V roku 1371 odišli spolu na
púť do Svätej Zeme. Tam pricestovali v roku 1372 a chodili po miestach, o ktorých tak často Brigita meditovala,
ktoré videla vo svojich víziach. Znova precítila utrpenie
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Spasiteľa. Na spiatočnej ceste vážne ochorela. Choroba pokračovala aj po návrate do Ríma. Päť dní pred smrťou jej
Boh zjavil hodinu odchodu z tohto sveta. V predpovedaný deň požiadala o sviatosti, potom sa nechala položiť na dlážku
a posypať popolom. Zomrela 23. júla 1373 ako sedemdesiatročná. Pochovali ju v Ríme, no o rok nato ju dcéra Katarína
dala previezť do rodného Švédska a uložili ju v materskom kláštore jej rehole vo Vadstene. Keďže nad jej hrobom a na
jej príhovor sa dialo veľa zázrakov, už roku 1391 ju pápež Bonifác IX. vyhlásil za svätú. Rehoľa sv. Brigity rástla a
zanedlho mala takmer sto kláštorov vo viacerých krajinách. Mnohé však zanikli v období odpadnutia severských štátov
od katolíckej Cirkvi.
http://www.zivotopisysvatych.sk/brigita-svedska/

Ne/Sun

Ut/Tue

St/Wed

19-Jul

Register
online

Sv.omše a modlitby - Holy masses and prayers

21-Jul

22-Jul

9:00am

Omša/Mass

For parishioners

EN

11:00am

Omša/Mass

Za birmovancov (rodičia birmovancov)

SK

8:00am

Omša/Mass

Poďakovanie za Božie požehnanie
(Janka)

EN

Omša/Mass

Za požehnanie pre Charline & Peter Levarsky (st.mama)

SK

Adorácia

Verejná Adorácia (do 8pm)

7:00pm

23-Jul

8:00am

Omša/Mass

+ Jackie (Katka S.)

EN

Pi/Fri

24-Jul

7:30pm

Omša/Mass

Za birmovancov (rodičia birmovancov)

SK

Sob/Sat

25-Jul

6:30pm

Omša/Mass

Za deti a krstné deti (Oravcovci)

SK

Ne/Sun

26-Jul

9:00am

Omša/Mass

For parishioners

EN

11:00am

Omša/Mass

Za rodinu (Mária)

SK

Omša/Mass

+ Ruženka (rodina)

EN

Omša/Mass

Za birmovancov (rodičia birmovancov)

SK

Adorácia

Verejná Adorácia (do 8pm)

Register
online

Št/Thu

Ut/Tue

28-Jul

8:00am

St/Wed

29-Jul

7:00pm

Št/Thu

30-Jul

8:00am

Omša/Mass

Silvia Melišová (Mirka a Majka)

EN

Pi/Fri

31-Jul

7:30pm

Omša/Mass

Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu
a Dušana

SK

Sv. Omše, alebo
pobožnosti, označené
týmito symbolmi,
môžete sledovať alebo
počúvať on-line:

Masses with these
icons can be
watched or listened
to online:

cyrilmetod.ca/video-zo-sv-omse

Úmysly sv. omší môžete
Mass intentions can be
prihlásiť u otca Pavla
arranged with Father
telefonicky, emailom,
Pavol by phone, email,
zapísať v predsieni kostola
sign-up in the vestipri súkromnej návšteve
bule or in person.
kostola alebo osobne.
604-526-7351 cell:604-721-7351 cyrilmetod50@gmail.com
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Modlitbový kútik - modlime sa za našich
chorých, starých alebo núdznych terajších alebo bývalých spolufarníkov, ako aj starších
slovenských emigrantov a ich potomkov:
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Prayer corner — let us pray for our
parishioners and brothers and sisters who are
sick, elderly or in other need:

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

Svoje týždenné príspevky do nedeľných zbierok
môžete stále odovzdať on-line na rcav.org/
sunday-offering/
Viac podrobností o týždenných zbierkach
môžete nájsť na cyrilmetod.ca/2020/03/21/online
-offertory-policy-and-procedures/

You can still make your weekly donations online:
rcav.org/sunday-offering/
More details can be found:
cyrilmetod.ca/2020/03/21/online-offertory-policyand-procedures/

Maximálny počet prítomných na sv.omšiach
zostáva 50 ľudí.
Pre registráciu pre účasť na sobotných a
nedeľných sv. omšiach použite tento odkaz
www.tri-prayer.org.

Attendance is still limited
to 50 people
To register to attend holy masses on Saturdays
and Sundays, use this link
www.tri-prayer.org

Bez registrácie
nie je možný vstup do kostola.

Without registration
access to the church is not allowed.

Neregistrujte sa, ak celkový počet
zaregistrovaných je už 50.

Do not register, if the overall number of
registered persons is 50.

"Vzhľadom k zvýšenému záujmu o nedeľné slovenské sv. omše o 11.00 hod a tiež z dôvodu,
dať rovnakú možnosť všetkým, z rozhodnutia spávcu farnosti o. Pavla a pastoračnej
rady, meníme registráciu na nedeľnú svätú omšu takýmto spôsobom:
Tí, ktorí boli prítomní na sv. omši v nedeľu o 11 hod. v minulom týždni sa môžu zaregistrovať
na nasledujúcu nedeľnú sv. omšu o 11.00 najskôr v stredu. V pondelok a utorok je
registrácia vyhradená pre tých, ktorí neboli
v predchádzajúcej nedeli prítomní na sv. omši o 11.00 hodine.
Za pochopenie a tolerantnosť vám všetkým ďakujeme."
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The Kingdom of Heaven
Mt 13: 24-43
The danger of uprooting the wrong growth in a
freshly sown field is high. Letting time lapse, waiting for the mature growth that signals harvest
time, will avoid this danger. Because this parable
teaches us about the kingdom of heaven, think
about the mercy of God this story represents. How
many of us have started out in life looking more
like bad seed than good? Repentance and conversion made all the difference.

“The kingdom of Heaven may be compared
to a man who sowed good seed in his field.”
In the explanation He gives the disciples, Jesus
explains that the Sower is Jesus, the field is the
world, and the seeds are either children of the
kingdom or children of the evil one. In this, He
makes it clear that goodness and wickedness will
exist, side-by-side, until the end of time, when Jesus comes with His angels to execute justice.
We might wonder why it will take so long to rid
the world of evil. This question especially nags at
us when we see evil in the Church, as well as the
good. How we itch to clean up the field, as the
servants in the parable did. The landowner cautions against this expediency, however, because he
knows that sometimes it is hard to distinguish the
good seed from the bad in its early growth.

Likewise, how many have started out looking like
good seed but never bore good fruit? It takes a
long time to know who we are. The great gift of
time God gives to the world is to allow as many of
us as possible an opportunity to be mature
wheat. At St. Peter wrote, “The Lord is not slow
about His promise [to return] as some count slowness, but He is forbearing toward you, not wishing
that any should perish, but that all should reach
repentance” (2 Pet 3:9). In the meantime, we
should not be shocked by the presence of evil in the
world. We are assured of a future just judgment on
it. Our work now is to pray and work for repentance and conversion.
Our technology has almost made an enemy out of
time—fast is good, instant is better. We need to let
this parable sink in and renew our minds about
time, about avoiding premature judgment, about
letting God work out His plan of salvation for the
world in His own time. source

Uzávierka nedeľného buletínu je vždy v stredu o 8pm.
Informácie farského charakteru, hlavne pripravované udalosti v našej farnosti, posielajte cez email na adresu
jozef.starosta@slovakmission.ca
Redakčná rada buletínu: O. Pavol Gera, Mária Mikušová, Janka Zelísková, Katka Starostová a Jozef Starosta

