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The History of Christmas
The story of Christmas is captured in the nativity scene displays you see during the Christmas
season. More than 2,000 years ago, Jesus’
mother, Mary, and her husband, Joseph, traveled to Bethlehem and needed a place to stay
for the night. There was no room for them at
the inn, so they stayed in a stable nearby. Jesus
was born there, and Mary placed him in
a manger.
The Gospel tells us that angels shared
the Good News of Jesus’ birth with
shepherds who were watching their
flocks that night. The shepherds hurried
to the stable to see Jesus. Later, a group
of wise men, or magi, were led by a star
to Jesus. They offered him gifts of gold,
frankincense, and myrrh.
During the Christmas season we can all
take some time to reflect on the birth of Jesus
and the great love God showed us by sending
his son to earth. We can follow the example of
the magi and shepherds by welcoming Jesus
into our lives.
Where Did the Christmas Tree Come
From?
For thousands of years, the evergreen tree has
been a sign of hope and life. For ancient people, it was a reminder in the winter that sunlight and good weather would come again. For
Christians, it's a reminder that Jesus came to
bring us the hope of eternal life.
While sixteenth century Germans are said to be
the first people to bring Christmas trees into
their homes, St. Boniface, an
eighth century Catholic missionary to the Germans, is
credited with creating the first
Christmas tree. This happened
one Christmas Eve when he
chopped down a large oak tree
that the Germans used for pagan worship. He pointed to a
nearby evergreen tree, saying
that it represented peace and eternal life. He
told the crowd of Germans to gather around
evergreen trees in their homes in a spirit of
kindness and love, to commemorate the child
Jesus.
In the early 1800s, German settlers brought the
Christmas tree tradition to Pennsylvania. The
rest of America adopted the tradition in 1846,
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and slowly but surely the Christmas tree
gained popularity. Now, Christmas trees
are seen in homes and on display all over
the world. Their beauty and light remind us
of the hope we have in Jesus.

Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda
Sts. Cyril and Methodius Slovak Church

Why Do We Decorate with Lights?
Candles and lights are prevalent at Christmas time. Glowing warmly at the
darkest time of year, they symbolize
the light of Jesus shining through
the darkness of sin and death.
Today’s strings of electric Christmas lights evolved from candles.
It’s not clear when candles first
became a Christmas tradition, but
one historical record mentions that a
large candle was used in the Middle
Ages as a symbol of the star of
Bethlehem.
During the 1500s, Christians began using
candles to decorate their Christmas trees.
The flickering glow of the small flames
amid the evergreen branches created a
beautiful image of hope, but it was a fire
hazard. In 1882, Thomas Edison’s friend
Edward H. Johnson created the first string
of electric Christmas lights, making it much
safer for people to light their trees.
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Why Do We Exchange Gifts?
When Jesus was born, there were wise
men, or magi, who came from distant lands
to worship him. They offered him gifts of
gold, frankincense, and myrrh. One reason
we give gifts at Christmastime is to follow the example of the magi.
Giving gifts is also a way to
remember how, on that first
Christmas night in a stable
in Bethlehem, God gave us
the greatest gift of all—his
only son, who would die
for our sins about three
decades later. When we
give gifts at Christmas, it is a wonderful
opportunity to give of ourselves, imitating
God’s amazing generosity and showing his
love to others.
https://dynamiccatholic.com/best-advent
-ever/about-christmas

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
Buletin pripravujú Mária Karki, Kat Starosta a Jozef Starosta
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Kto by si s láskou nespomenul na obdobie
detstva, obdobie bezstarostných hier a šťastných
chvíľ. Každoročne deti s túžbou očakávajú
príchod Vianoc, pretože vtedy prichádza aj
Ježiško a prináša darčeky. Mamka sa zvŕta v
kuchyni, otec chystá vianočný stromček a deti s
napätím očakávajú, kedy príde tá vytúžená
chvíľa.
Obdobie
Vianoc
patrí
medzi
najradostnejšie sviatky roka. Predchádza mu
adventné obdobie, ktoré trvá 4 týždne. Toto
obdobie je obdobím stíšenia a prípravou vnútra
na stretnutie s tým najväčším Darom, malým
Ježišom v betlehemských jasliach. V kostole i
našich domovoch sú pripravené adventné vence,
na ktorých sú 4 sviece, ktoré s postupujúcimi
týždňami prinášajú svetlo a symbolizujú tak
príchod Svetla sveta. Voľakedy bývalo zvykom,
že sa v čase adventu nekonali zábavy ani
svadby, aby sa tým dalo viac vyniknúť tichu,
ktoré symbolicky vytvára očakávanie. Gazdinky
poriadne vydrhli dom, robilo sa veľké
upratovanie, všetko sa muselo blýskať čistotou.
Popritom si blízki navzájom pripravovali malé
prekvapenia pod vianočný stromček a snažili sa
aspoň symbolicky urobiť tomu druhému radosť,
obdarovať ho. Dnes je trendom, že deti píšu
Ježiškovi list a rodičia sa snažia, aby Ježiško
každý rok naozaj prišiel. Po uplynutí 4
týždňového obdobia prichádzajú Vianoce. Čaro
týchto sviatkov je v tom, že je rodina spolu, že
sa nachvíľu všetko zastaví a človek dokáže
vnímať aj to, na čo nemá bežne čas. v tomto čase
sú si ľudia akýsi bližší a dokážu načrieť hlbšie
do vrecka a podeliť sa aj s tými menej
šťastnými. U nás doma sme na Štedrý deň
vstávali už skoro na svitaní, pred východom

slnka a nasadli do auta. “A ja vam vinšujem
šicko dobre, co od Pana Boha požadace, ščesce,
zdrave, hojné Božské požehnaňe, žeby vas tak
Pan Boh požehnal, jak z neba svata rosa leci.
Pochválený buc Ježiš Kristus!” Takto znel náš
vinš a ním sme prebúdzali starých rodičov, ktorí
bývali na dedine. Celý Štedrý deň sa niesol v
znamení príprav slávnostnej večere, na ktorej
boli prítomní všetci a keď sa zdalo, že by niekto
mal ostať sám, tak sa preň vždy našlo miesto pri
štedrovečernom stole. Po úvodnej modlitbe,
prečítaní Svätého Písma sa začala spoločná
večera, ktorá spočívala v niekoľkých chodoch.
Ako deti sme ale očakávali, kedy nastane chvíľa
vybaľovania darčekov, a tak najmladší z nás
vždy išiel pod stromček a priniesol dar. Radosti
nebolo konca kraja! Potom prišla na rad
rozprávka Tri oriešky pre Popolušku, alebo
nejaká iná slovenská klasika a pomaly sme sa
chystali na Polnočnú omšu. Ach, aké krásne sú
tie vianočné spomienky… Dodnes počujem
vrzgot snehu pod čižmami, horúci dych v
mrazivej noci a vnímam to kričiace ticho
navôkol. Vidím malinké svetielka v oknách
domov a zababušených ľudí náhliacich sa
osláviť narodenie nášho Kráľa. V ušiach mi
znie mohutný zvuk organa a jasavý spev. V tej
tichej presvätej noci sa zrodila Nádej pre svet.
V pokore a chudobe prichádza Ten, ktorý chce
priniesť Vianoce do srdca každého z nás. Sníma
smútok a bolesť a dáva zmysel každému krížu.
Nech sú aj Vaše tohtoročné Vianoce štastné,
nech v nich nájdete hĺbku tajomstva
betlehemskej noci a nech aj po ich skončení
Vianoce vo Vás zotrvajú. Vianoce sú, keď
nemáš v srdci hriech!
Mária Eškut
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Kalendár/Calendar
Ne/Sun

23-Dec 11:00am Omša/Mass

Slovak

+Jozef a Mária

Omša/Mass

English

+Maria a Michal

11:30pm Koledy/Christmas Carols

Slovak

Po/Mon 24-Dec 8:00am
Ut/Tue

25-Dec 12:00am Polnočná/Middnight

Slovak

SVD

11:00am Omša/Mass

Slovak

+Ruženka

St/Wed

26-Dec 11:00am Omša/Mass

Slovak

Na úmysel

Št/Thu

27-Dec 8:00am

Omša/Mass

English

+Michal a Ján

Pi/Fri

28-Dec 7:30pm

Omša/Mass

Slovak

+Ján

So/Sat

29-Dec 9:00am

Omša/Mass

English

5:30pm

Omša/Mass

Slovak

+Peter

30-Dec 11:00am Omša/Mass

Ne/Sun

Slovak

BP pre rodinu

Omša/Mass

Slovak

Vďaka za BP

Ut/Tue

01-Jan 11:00am Omša/Mass

Slovak

St/Wed

02-Jan 8:00am

Omša/Mass

English

Št/Thu

03-Jan 7:00pm

Po/Mon 31-Dec 5:00pm

Pi/Fri

So/Sat
Ne/Sun

Ruženec/Rosary

Slovak

7:30pm

Omša/Mass

Slovak

04-Jan 8:00am

Omša/Mass

English

6:30pm

Adorácia / Adoration

7:30pm

Omša/Mass

Slovak

05-Jan 9:00am

Omša/Mass

English

5:30pm

Omša/Mass

Slovak

06-Jan 11:00am Omša/Mass

Slovak

Po/Mon 07-Jan 7:00am

Omša/Mass

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

SVD

-

BP pre Helenu

English

1/2

hodiny pred každou
sv.omšou
je
možnosť
sviatosti zmierenia

Pošlite nám mená tých chorých a starých farníkov v našej farnosti a
tých, ktorí potrebujú našu modlitbovú, duchovnú, telesnú alebo
finančnú pomoc. Do you know of a sick parishioner or a parishioner in need of prayers? Please send us their name.
mrecicarova@gmail.com, alebo jozef.starosta@gmail.com

1/2 hour before every holy
mass is opportunity of
sacrament of reconciliation

Sunday, December 23, 12:30 pm

Sunday, December 30, 12:30
Aj tento rok pripravujeme
Jasličkovú Pobožnosť.
Prosíme kontaktujte Zuzku a
Martina Lavríkovych
lavrikmartin@shaw.ca

Bábkové divadlo „Pod Oravským zámkom“
uvedie v hale rozprávku „Medovníkový domček“.
Dobrovoľné vstupné. Pripravujeme tiež „potluck“
pre deti. Rodičia, ktorí môžete prispieť prípravou
občerstvenia, prihláste sa u Mirky Plavákovej
vlapla@shaw.ca

"Children's Nativity Play"
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Prvé Vianoce v Kanade
Ako ten čas rýchlo letí. Už som skoro rok v
Kanade a veru sa mi zdá ako by to bolo len
pred niekoľkými týždňami. No, môj hrubý
zápisník a kalendár ma presviedčajú, že na
Vianoce bude tomu už 52 týžnov, čo som po
trojročnom pobyte opustil utečenecký láger v
Nemecku. Hlavou mi letí film
nových
zážitkov,
celkom
odlišných od tých lágrových. Na
krásnej lodi začal nový život.
Anglicky ešte neviem, a preto
mi je všetko čudné. Oslovenie
„How-do-you-do“ a odpoveď
„How-do-you-do“
počúvam
stále dookola a toto divné
zdvorilostné „havkanie“ sa mi
začína páčiť. Poslali ma do St.
Catharines kde som mal tráviť
svoje prvé Vianoce v Kanade.
Bál som sa a aj som sa hambil.
Bolo to kvôli tej angličtine. Asi
tri razy som obišiel faru a nie a
nie vojsť dnu. Naraz vyšlo z
fary dievča a zavolalo na mňa.
Nič som nerozumel. Začalo
kývať rukami. Nedalo sa nič
robiť, iba vojsť. Asi som
vyzeral ako kôpka nešťastia
lebo monsignore sa len usmieval. Ruky ma
boleli od môjho prvého „rozhovoru“. Ale keď
som prišiel k tamojším Slovákom, cítil som sa
ako doma a bol som šťastný.
V St. Catharines to dobre začalo, no horšie to
skončilo vo Wellande. Fr. Dančo ma naučil
zopár anglických zvratov, ktoré sa často
používajú. Cestou autobusom som si ich stále
opakoval. Tentoraz som hrdo vkročil do fary.
Pekne som „zahavkal“ a usadil sa v
„česterfilde“. Rozhovor sa začal. Nič som
nerozumel, ale hovoril som nebojácne: „Yes,
father“, „maybe“, „of course“, „I guess so...“,
„I don‘t care…“ Keďže som posledný zvrat
použil na nesprávnom mieste, prezradil som sa,
že som ešte len obyčajný „grínhorn“. Horel
som od hamby ako fakľa.
Tu som musel ešte zažiť aj to, že sa nemôžem
ľahko dohovoriť ani so Slovákmi, ktorí si
myslia, že hovoria slovensky. Ako som otváral
oči a ústa, keď som v jednej slovenskej rodine
dostal takéto privítanie: „Fader, choďte na

abštérs a napravo od štepsov v rúme zrúcte
kóta, ochabte tam sútkejs a príďte do
lívingrúmu. Ja vam prichystám saper. Čo
viacej lajkujete, džús alebo supu? Chcete bíf
alebo turka? Pičesy, kejk a kávu?“ Stál som
pred slovenskou tetkou ako skamenelá
Lótova žena. „Otcu mater
fader, nefilujete dobre?“ –
opýtala sa ma s prekvapenou
tvárou. Ách Bože, ako som sa
cítil. Najprv ma kdesi
posielajú, kde mám čosi
zrúcať, potom som mal čosi
dočinenia s Turkom a keďže
som sa neponáhlal, ešte mi aj
nahrešili... Všetko sa časom
vysvetlilo a po „saperi“ sme z
„česterfíldu
vačovali
televižn“ a ja som „lajkoval
šóv, haky, fajt“ a ostatné
veci... V kostole sa však
ozýval nádherný slovenský
spev, ktorý ma presvedčil, že
slovenčina je najkrajšia reč na
svete. Veru je, len vám nie je
nič platná, keď cestujete
kanadským vlakom. Keď som
mal vystúpiť vo Svastike,
pomýlil som si ju so Šalamastikou
a spolucestujúci černoch, keď som sa ho
pýtal, iba vyvalil oči, že ma skoro uriekol a
ukázal mi všetkých 32 zubov, keď sa smial
ako Mefisto. Prebral som sa z toho až medzi
rodákmi z Dobšinej, kde som bol aj v
„majne“ na zlato a to až 4,500 „fítov“ pod
zemou.
V Sudbury som nemohol pochopiť, ako sa
tam pri pohrebe môžu modliť: „Nech mu je
zem ľahká“, keď tam majú iba samé kamene.
Po prvej misionárskej kázni mi zase ženy
povedali, že sa im ani neoplatilo „tiket na
basa“ kupovať. Kto to kedy vraj videl, že by
misionár iba pol hodinu kázal. Dobrá misijná
kázeň má vraj trvať aspoň hodinu.
Spomienky moje sú naozaj krásne a milé. Čo
sa mi najviac páčilo bola skutočnosť, že
cudzí páni farári sa pekne zmieňovali o
Slovákoch ako o dobrých a pracovitých
ľuďoch.
Zo spomienok Rev. Viliama Lacku SJ

Pondelok, December 31, 6 pm
Rodinná Silvestrovská zábava iba pre tých, ktorí sa prihlásili u Márii Eškut.
Počet účastníkov je obmedzený kapacitou haly, ktorá je už takmer vyčerpaná.
Viac informácií: Mária Eškút 604-440-7130

