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František z Paoly, pustovník, zakladateľ rádu - 2. apríl  

Sv. František z Paoly sa narodil 27. marca 1416 v 

talianskom mestečku Paola pri Neapole. Jeho 

rodičia boli chudobní a v staršom veku. František 

bol ich jediným dieťaťom, narodil sa po dlhých 

modlitbách a túžbach. Dali mu 

dôkladnú výchovu ľudskú i 

náboženskú. Keď mal dvanásť ro-

kov, zaviedli ho do františkánskeho 

kláštora, kde sa ďalej vzdelával a 

formoval. Po roku si ho rodičia 

prišli vziať. František, hoci iba 

trinásťročný, sa utiahol na 

neďalekú pustatinu, kde žil v 

modlitbe, pôste, umŕtvovaní práci 

a modlitbe.  

Tak strávil šesť rokov. Postupne sa 

k nemu pridali ďalší mladí ľudia. 

Postavili si kostol a kláštor. Dali si meno Pustov-

níci brata Františka. Žili podľa reguly sv. Fran-

tiška z Assisi. Keď Františkovi zomrela mama, 

otec vstúpil do tohto kláštora a zostal tam až do 

smrti. František si za heslo svojho rádu zvolil 

Charitas (láska). Želal si, aby všetkých bratov a 

ľudí spájala láska. Sám žil vo veľkom seba-

zapieraní, väčšinou len o chlebe a vode. Chodieval 

bosý, málo spával. Vždy bol však veselej mysle. V 

krátkom čase vznikli kláštory brata Františka aj v 

južnom Taliansku a na Sicílii.  

František dostal od Boha moc zázrakov – privolal 

či utíšil dážď, chodil suchou nohou 

po mori, zadržal rúcajúce sa bal-

vany, liečil chorých. Spomína sa 

dokonca aj vzkriesenie mŕtvych. 

Vždy však bol spravodlivý a jem-

nocitný. Chýr o jeho zázrakoch sa 

rozšíril široko-ďaleko. Pápež Pavol 

II. poslal za ním jedného zo svojich 

prelátov, aby si to overil. František, 

hoci preláta nikdy nevidel, hneď ho 

spoznal, pobozkal mu ruku a 

povedal mu presne, koľko rokov je 

kňazom. To preláta veľmi zarazilo. 

Nejaký čas zostal so sv. Františkom. Bol tak 

užasnutý svätosťou jeho života, že pápežovi 

doniesol vernú správu o tom, čo videl, a sám po-

tom vstúpil do Františkovho rádu. Pápež Pavol II 

však umrel, a tak Františkov rád schválil až jeho 

nástupca Sixtus IV. v roku 1474. 

V tom čase vo Francúzsku zomieral kráľ Ľudovít 
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Sv.omše a modlitby - Holy masses and prayers 

Úmysly sv. omší môžete prihlásiť u otca Pavla 
telefonicky 604-526-7351 cell:604-721-7351, 
emailom cyrilmetod50@gmail.com, zapísať v 

predsieni kostola pri súkromnej návšteve 
kostola alebo osobne.    

Sv. omše označené týmito symbolmi, 
môžete sledovať alebo počúvať on-line na 

cyrilmetod.ca/video-zo-sv-omse 

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, Kathy N. 

XI. vo veľkých bolestiach. Trpko pykal za svoje 

hriechy. Dopočul sa o Františkovi a jeho zázračnej 

moci. Poslal za ním svojho majordóma aj s bo-

hatými darmi, aby ho prehovoril a doviedol do 

Francúzska. František však nechcel. Dary neprijal 

a do Francúzska nešiel. Až keď sa kráľ obrátil na 

pápeža, František vyhovel pápežovej žiadosti a 

odišiel do Francúzska. Tam však zostal tiež neob-

lomný a nechcel prijať žiadne dary. Snažil sa kráľa 

priviesť ku kajúcnosti. Nakoniec sa mu to aj po-

darilo. Kráľ ešte pred smrťou napravil mnohé 

spáchané krivdy a zomrel zmierený s Bohom vo 

Františkovom náručí.  

Po jeho smrti sa František chcel vrátiť domov. No 

nástupca Ľudovíta XI. Karol VIII. ho prosil, aby 

zostal a radil mu, ako vládnuť. František teda zos-

tal. Karol VIII. však veľmi skoro umrel. František 

znovu chcel odísť. No ani ďalší kráľ Ľudovít XII. 

ho nechcel pustiť. A tak František zostal vo 

Francúzsku až do svojej smrti.  

Založil viaceré kláštory, založil druhý rád pre ženy 

a tretí rád pre laikov. Vo veku 91 rokov zomrel 2. 

apríla 1507. Bolo to práve na Veľký piatok. Za 

svätého bol vyhlásený v roku 1513. 

 

http://www.zivotopisysvatych.sk/frantisek-z-paoly/   

František z Paoly - pokračovanie 

Ne/Sun 29-Mar 9:00am Omša/Mass For parishioners    EN 

    11:00am Omša/Mass Za rodičov (Procházka)   SK 

Ut/Tue 31-Mar 8:00am Omša/Mass Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefínu s rodinou   EN 

St/Wed 01-Apr 7:00pm Omša/Mass Za nemocné a trpící (Lenka)   SK 

Št/Thu 02-Apr 
8:00am Omša/Mass Za zdravie a Božiu pomoc pre Milana s rodinou   EN 

7:00pm Adorácia Súkromna adorácia (do 8pm)     

Pi/Fri 03-Apr 7:00pm 
Adorácia Neverejná adorácia a krížová cesta s video prenosom   SK 

Omša/Mass 1. piatok v mesiaci  + Jozef Švec   SK 

Sob/Sat 04-Apr 6:30pm Omša/Mass   + rodičia Stanislaw a Waclawa Lapies   SK 

Ne/Sun 05-Apr 9:00am Omša/Mass For parishioners    EN 

    11:00am Omša/Mass Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu (Astrabovci)   SK 

http://www.zivotopisysvatych.sk/frantisek-z-paoly/


Pripravujeme Pamätnicu k 60.výročiu 
založenia našej slovenskej farnosti sv. 
Cyrila a Metoda v New Westminsteri.  
Ak môžete a chcete pomôcť, radi Vašu 

pomoc príjmeme. 
jozef.starosta@slovakmission.ca  

604-992-7564 
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“Calendarium” plánovaných podujatí v našej 
farnosti sv. Cyrila a Metoda  

 

Vzhľadom na obmedzenia stretávania sa 
väčšieho  počtu ľudí neplánujeme v našej farnosti 

v dohľadnom čase žiadne spoločné podujatia. 

Naši birmovanci príjmu sviatosť kresťanskej dospelosti. 
 

Sviatosť birmovania bude v našej farnosti v nedeľu 7. júna 2020.  
Vysluhovať ju bude otec arcibiskup Michael Miller.   

Na základe rozhodnutia Vancouverskej 
Arcidiecézy (https://rcav.org/coronavirus/), až 

do odvolania, budú všetky sv. omše v 
arcidiecéze slúžené bez verejnosti.  

Nariadenie platí od soboty 21.3. 2020.  
 

Sväté omše slúžené v našom kostole sv. 
Cyrila a Medtoda budú však vysielané naživo 
cez video prenos, ktorý môžete nájsť na našej 

webovej stránke http://cyrilmetod.ca/  
(v hlavnom menu kliknite Video/Audio). 

Based on the directive from the Archdiocese, 
all Masses, beginning on Saturday, March 21, 

are to be offered without a public 
congregation, until further notice (https://

rcav.org/coronavirus/).  
 

Masses will be live-streamed from the church 
during the posted times in the bulletin (http://
cyrilmetod.ca/  - in menu clik Video/Audio ). 

Corona Virus (COVID -19) sa rozšíruje v Low-
er Mainland. Chceme mať, ako komunita, plán 
ako si navzájom pomôcť, ak by niekto ochorel, 

alebo musel zostať izolovaný doma.  
 

Ak by ste boli ochotní pomôcť ľuďom v oblasti 
kde bývate, prihláste sa, prosíme, u nášho du-
chovného otca Pavla Geru pgera@rcav.org a 
udajte svoje meno, mesto v ktorom bývate, te-
lefon a emailovú adresu.  Dobre by bolo mať 

aspoň 2 dobrovoľníkov pre každú oblasť. 
  

Takto budeme mať zoznam ľudí, ktorých by 
osoba (rodina), ktorá potrebuje pomoc, mohla 

kontaktovať.  

As COVID-19 spreads throughout the Lower 
Mainland we want to come together as a 

community to help each other if someone is ill 
or required to self-isolate at home.  

If you are able to help, please contact Father 
Gera at pgera@rcav.org with your name, city 
you live in, phone number, email address. It 

would be best to have a minimum of 2 
volunteers per region.  

This will allow us to create a list of contacts for 
our parish community in times of need. 

https://slovozbritskejkolumbie.us13.list-manage.com/track/click?u=87e1b46f67d1673020e899a7a&id=f266e770c7&e=4d83dcbe07
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https://slovozbritskejkolumbie.us13.list-manage.com/track/click?u=87e1b46f67d1673020e899a7a&id=f266e770c7&e=4d83dcbe07
http://cyrilmetod.ca/
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Svoje týždenné príspevky do nedeľných zbierok 
môžete 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 make your weekly donations online: 
rcav.org/sunday-offering/ 

 
More details can be found:  

cyrilmetod.ca/2020/03/21/online-offertory-policy
-and-procedures/ 

Ako budeme komunikovať v nasledovných týždňoch? 
 

 Cez web cyrilmetod.ca/  
 Cez elektronické farské buletíny, cyrilmetod.ca/buletiny/ 
 S využitím hromadného emailového systému. Ak nedostávate emaily s takýmto 

emblémom našej farnosti a chceli by ste dostávať, pošlite email na adresu 
jozef.starosta@slovakmission.ca 

 pripravujeme tiež nové webové stránky "Komunity vzájomnej pomoci", ktoré 
budú slúžiť v týchto kritických časoch hlavne núdznym členom komunity. 

Znovu sa objavili falošné emaily so žiadosťou o finančnú pomoc pre administrátora farnosti.  
Neodpovedajte na ne. Ak vám v budúcnosti príde podobný email, skontrolujte si odosielateľa.  

Ak email neprišiel z jednej z našich oficiálnych emailových adries   
pgera@rcav.org,  parish.sscm@rcav.org, cyrilmetod50@gmail.com, cyril.metod50@gmail.com  

je to podvod a kliknite “Delete”. 

Scheduled Penitential Services for Lent 2020  
have been cancelled throughout the Diocese. 
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Sväté omše slúžené v našom kostole sv. 
Cyrila a Medtoda sú vysielané naživo cez 
video prenos, ktorý môžete nájsť na našej 

webovej stránke http://cyrilmetod.ca/  
(v hlavnom menu kliknite Video/Audio). 

Masses are live-streamed from the church 
during the posted times in the bulletin (http://
cyrilmetod.ca/  - in menu clik Video/Audio ). 

http://cyrilmetod.ca/
http://cyrilmetod.ca/
http://cyrilmetod.ca/
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Eucharistická poklona a požehnanie Urbi Et Orbi 
 

Svätý Otec František udelil požehnanie Urbi et Orbi v piatok 27. marca 2020 v posvätnom priestore pred Ba-
zilikou svätého Petra vo Vatikáne. Túto eucharistickú poklonu vysielala aj televízia Lux v priamom prenose. 

Slávnosť si môžete pozrieť aj so slovenským prekladom v archíve televizie Lux: 
www.tvlux.sk/archiv/play/22879?

utm_source=web&utm_medium=homepage&utm_campaign=home&utm_content=archivTips 
 

Programy slovenskej katolíckej televíze Lux môžete sledovať na http://tvlux.sk. Televíziu Lux môžete 
sledovať online (kliknite tlačítko “Naživo” v pravom hornom rohu), alebo z archívu (tlačítko Archív). Televízia 

Lux vysiela prenosy zo svätých omší niekoľkokrát denne, a tiež spoločné modlitby a ďalšie programy, 
ktorých cieľom je prinášať ľuďom možnosť poznávania a posilnenia sa vo viere. 

http://www.tvlux.sk/archiv/play/22879?utm_source=web&utm_medium=homepage&utm_campaign=home&utm_content=archivTips
http://www.tvlux.sk/archiv/play/22879?utm_source=web&utm_medium=homepage&utm_campaign=home&utm_content=archivTips


Bolo to v marci 2020. Ulice boli prázdne, obchody zatvorené, 
ľudia nemohli vychádzať. 

ALE JAR O TOM NEVEDELA. Kvety začali kvitnúť, slnko svietiť, 
vtáci spievať. Aj lastovičky sa už chystali priletieť. Nebo bolo 
modré. Ráno prichádzalo skôr. 

Bolo to v marci 2020. Mládež musela študovať 
on-line a hľadať, ako doma vyplniť čas. Ľudia 
nemohli nakupovať ani ísť do  kaderníctva. 
Miesta v nemocniciach sa veľmi rýchlo míňali, 
lebo ľudia sa ďalej infikovali. 

ALE JAR O TOM NEVEDELA. Prišiel čas ísť do 
záhrady. Všetko sa začalo zelenať. 

Bolo to v marci 2020. Ľudia začali mať 
obmedzený pohyb, aby chránili starých, rodiny 
a deti. Žiadne stretnutia, žiadne slávnosti, 
žiadne veľké rodinné oslavy. Strach sa stal 
reálnym. Dni sa nelíšili jeden od druhého. 

ALE JAR O TOM NEVEDELA. Jablone, čerešne a iné stromy 
začali kvitnúť. Listy sa začali rozvíjať.  

Bolo to v marci 2020. Ľudia v rodinách viac čítali, hrali sa a učili 
jazyk. Spievali na balkónoch, nabádali susedov robiť podobne. 

Učili sa novému jazyku - Byť solidárny - a začali vnímať aj iné 
hodnoty. Vo svete, ktorý sa zastavil a v ktorom sa ekonomika 
začala rútiť, si ľudia začali viac uvedomovať dôležitosť zdravia a 
utrpenia. 

ALE JAR O TOM NEVEDELA. Kvety nechávali priestor ovociu. 
Lastovičky už prileteli a vtáci si začali stavať 
svoje hniezda. 

A po čase prišiel deň oslobodenia. Ľudia sa z 
médií dozvedeli, že vírus prehral. Vyšli do ulíc, 
spievali i plakali. Bez masiek a rukavíc sa 
navzájom objímali. 

Takto prišlo leto. A PRETOŽE JAR O TOM 
NEVEDELA, pokračovala a bola tu napriek 
všetkému. Bola tu napriek vírusu, strachu a 
smrti. NAUČILA ĽUDÍ, AKÚ MOC MÁ ŽIVOT. 

Všetko dobre dopadne. Zostaňte doma, 
chráňte sa, užívajte správne život. Čítajte tieto slová, 
posielajte ich ďalej, ale hlavne dôverujte a nestrácajte úsmev. 
Dajte pozor na seba a na svojich drahých. 

Autorom zamyslenia je  Barney Don 
Zamyslenie nám preposlala sr. Františka Sedláková  

(z Congratio Jesu) žijúca niekoľko rokov v kláštore v Taliansku.  
Je rodnou sestrou Cilky Tidik.  
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Bolo to v marci 2020 

Ubehlo len pár týždňov od objavenia prvých nakazených u nás, 
v Britskej Kolumbii. Bolo to však vzdialené a človek to vnímal, 
že je to tam, kdesi v diaľke. Každým dňom, ako čísla rastú, 
zrazu rastie aj strach z čohosi neznámeho a nepoznaného. 
Nepriateľ číha, a ja ho nemôžem vidieť. Neviem, či je v práci, či 
v obchode alebo niekde inde. Večer zaspávam s obavami, ako 
sa zmenia čísla zajtra. Ráno, keď sa prebudím, najprv mi to 
všetko príde ako zlý sen, potom nastúpi krutá 
realita. 

Nezažila som v svojom živote žiadne ob-
medzenia tohto druhu, aj keď som žila v totalite 
a nie všetko bolo dovolené. Nemala som nikdy 
takýto pocit strachu o moju rodinu. Je to pre 
mňa čosi nové a ja hľadám spôsob, ako nájsť 
vnútornú rovnováhu. To, čo mi doteraz pripa-
dalo bežné a hodnotu čoho som si často neuve-
domovala, sa stalo nedostupným. Nemožnosť 
íst do kostola, stretnúť sa v komunite s pri-
ateľmi,  ma socialne izoluje. A to som na tom ešte dobre. Koľkí 
žijú sami a nemajú fyzicky nikoho s kým by mohli zdielať tento 
ťažký čas. 

A práve v týchto časoch sa týčia ako monumenty hrdinovia 
dnešných dní. Určite neušlo vašej pozornosti ako ťažko je 
skušaná Európa v boji s koronavírusom. Špecialne Taliansko 
platí krutú daň za to, že bola prvou krajinou na tomto konti-
nente, v ktorej sa usadil nevítaný hosť. Alarmujúce a dych 
berúce čísla skrývaju v sebe osudy rôznych ľudí. Určite každý z 
nich by chcel ešte žiť. Na povrch sa vyplavujú prvé svedectvá o 

Hrdinovia dnešných dní 

“novodobých svätých” akými je aj Giuseppe Berardelli, taliansky 
kňaz, ktorý bol tiež jedným z infikovaných. Hovori sa, že bol mi-
moriadne láskavý a ochotný pomôcť kedykoľvek to bolo po-
trebné. A Boh si ho vyskúšal. Keď sa mu jeho veriaci zložili na 
respirátor, ktorý mu mal uľahčiť boj s chorobou, on to odmietol 
a ponúkol ho mladšiemu pacientovi. ,Dokázala by som to?’, 
pýtam sa samej seba a netrúfam si odpovedať …. 

Hrdinov však máme aj tu, u nás. Tí, ktorí sú v 
prvej línii. Tí, ktorých môže nepriateľ veľmi ľahko 
napadnúť. Tí, ktorí žijú v permanentnom strachu 
o seba a svoje rodiny. Zdravotníci, skláňame sa 
pred vami. Bojujete obetavo a nasadzujete to 
najdrahšie, čo máte. Aj tu, v našej komunite 
máme zdravotníkov, ktorí sú v priamom kontakte 
s týmto vírusom. Myslime na nich a modlime sa, 
aby v tomto boji vytrvali a aby ich to nezlomilo, 
ani fyzicky ani duševne. 

 

Je čas zabudnúť na hnevy a dať si do poriadku pokazené vzťahy.  

Je čas odpustenia a znovuobnovenia.  

Je čas poznania čo je v živote skutočne dôležite a čo je len po-
zlátko. 

Je čas spojiť sa v modlitbe s pokorou a pomôcť tam, kde to 
bude potrebné. 

Čas skúšky prejde a nad nami zasvieti Slnko radosti zo 
znovuzrodenia. 

Mária Eškut  
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Zo starých buletínov 
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Psalm 130 
 

Out of the depths I cry to you, O Lord. 
Lord, hear my voice! 

Let your ears be attentive 
to the voice of my supplications!  

 
If you, O Lord, should mark iniquities, 

Lord, who could stand? 
But there is forgiveness with you, 

so that you may be revered.  
 

I wait for the Lord, my soul waits, 
and in his word I hope; 

my soul waits for the Lord 
more than those who watch for the morning, 
more than those who watch for the morning. 

 
O Israel, hope in the Lord! 

For with the Lord there is steadfast love, 
and with him is great power to redeem. 

It is he who will redeem Israel 
from all its iniquities. 

One definition of arrogance is never seeking 
forgiveness. The arrogant person thinks he or 
she is above it all. Of course, none of us are 
God; we just like to play God. Seeking for-
giveness is the way we step back from the arro-
gance of our self-centered universe and see 
ourselves as we truly are. 

Psalm 130 asks for forgiveness. It is a penitent 
psalm that reaches out to God in hope. Some 
scholars believe the hymn was a prayer to pre-
pare the worship community to enter the Tem-
ple; in other words, the psalm acted as a ritual 
of spiritual cleansing, much like the washing 
rituals during the time of Jesus prepared a Jew 
for communal meals (see John 2:1-12, for ex-
ample). 

At some point in life, we need to step back 
from our egos to make things right with others. 
Forgiveness is the means we use to reestablish 
relationships. When we ask God for for-
giveness, we are seeking a fresh start, a new 
balance. Unlike the uncertainty with human re-
lations, we can be confident that God will hear 
out plea, accept our humble hearts, and give us 
a spirit of yearning for his presence.  

When do you seek forgiveness? Why do you seek it?  

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 
Tento buletin pripravili O. Pavol Gera, Mária Mikušová, Janka Zelísková, Katka Starostová a Jozef Starosta 

How have you prayed for forgiveness? How has God heard your prayer?   
 

www.word-sunday.com/Files/Psalms/130.html   


