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April 12, 2020 Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania- Easter Day

Drahí moji farníci a ostaní naši priatelia a čitatelia v Kanade i na Slovenku!
Koľkokrát sme sa už v živote radovali, či
už z milého prekvapenia alebo z nejakej
neočakávanej udalosti, napríklad, keď sa
Slovensko stalo majstrom sveta v hokeji.
V živote každého jedného z nás sú vždy aj
radostné chvíle. Aj tohtoročnú Veľkú noc by
sme sa mali radovať. Napriek všetkému, čo
prežívame. Možno tá radosť bude mať iný
rozmer, ale je veľmi dôležité aj v tomto
zvláštnom a smutnom čase pozrieť sa s
nádejou do budúcnosti.
Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych! Táto
udalosť dáva nášmu životu zmysel. Práve toto
je základ našej viery a nášho života, ktorý by
mal byť tým radostnejší, čím viac nad touto
skutočnosťou uvažujeme.
Stalo sa, ako povedal. Na tretí deň
zavčas ráno ženy zistili, že hrob je prázdny.
Určite boli veľmi prekvapené a bolo to pre nich
veľmi vzrušujúce zistenie. A ešte viac sa
prekvapili a zľakli, keď zbadali dvoch mužov
v žiarivom odeve, ktorí sa im prihovorili: „Prečo
hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal
z mŕtvych!“ Stručné ako telegram. Ako telegram

zo záhrobia. Ale presné a jasné. Iste týmto
ženám výrili v hlave myšlienky, ako bude Ježiš
vyzerať a čo bude hovoriť. Neváhali však ani
chvíľu a bežali to oznámiť jedenástim a
všetkým ostatným. Bola to pre všetkých
šokujúca správa a pomaly sa rozpamätávali, čo
všetko im Ježiš pred smrťou povedal. Vyvolalo
to v nich po veľkom smútku veľkú radosť, ktorú
si nedokázali nechať len tak pre seba.
Jedine Kristus dokázal zvíťaziť nad
smrťou, jedine On prekročil túto hranicu a
ukázal nám perspektívu večného života a to je
naozaj dôvod k veľkej radosti i pre nás. Avšak
nechať si túto radosť len tak pre seba by bolo
naozaj veľké sebectvo. Mali by sme všetkým
okolo nás zvestovať túto radosť a to
predovšetkým svojim životom. Mali by sme
dokazovať, že pre nás má život tu na zemi
obrovský význam. Veď existuje radostnejšia
správa ako tá, že Ježiš premohol smrť a
daroval nám život? Môže byť vačšie šťastie
v živote človeka ako nádej na vzkriesenie a
večný život? Zmŕtvychvstalý Kristus nás napĺňa
pokojom, istotou a svetlom aj v týchto
Pokračovanie na 2.strane
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náročných dňoch pandémie. Pretože On vstal
z mŕtvych, dúfame, že aj my vstaneme. Nevieme
a nemôžeme dať vyčerpávajúcu odpoveď, ako
budeme vzkriesení, pretože to presahuje našu
predstavivosť. Mali by nám však stačiť slová
Písma, že naše telo bude nepominuteľné a
oslávené, tak ako telo vzkrieseného Pána.
Predovšetkým to však bude život úplne
s Kristom. Už nebude viac lúčenia, smútku,
strachu a beznádeje...
Všetci sme teda povinní svedčiť o Božej
láske a o Ježišovom zmŕtvychvstaní, ktoré nás
zachraňuje a dáva každému kresťanovi
dokonalú radosť na zemi. Dôležité je žiť tak, aby
si na základe nášho spôsobu života ostatní
mysleli, že nie je možné, aby Boh neexistoval. A
tento Boh je s nami, dáva nám znamenia.
Bolo to už dosť dávno, ale pamätám si to
ako dnes. Na Slovensku neďaleko Kremnice sa
stala tragická dopravná nehoda, pri ktorej
zahynul 22-ročný chlapec. Jeho najbližší boli
z toho veľmi šokovaní a mama nemohla prvú
noc ani spať. Trápilo ju hlavne to, čo je s dušou
jej syna, hoci vedela, že sa snažil žiť s Kristom.
Počas tejto noci sa však stalo niečo, čo zmenilo
smutnú a mrazivú atmosféru v celej rodine.
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Najmladší, 14-ročný brat zosnulého mal sen,
kde sa stretol so svojim bratom, ktorého mal
veľmi rád a ktorý večer zomrel. Bolo to
neuveriteľné, keď ho videl opať ako živého a
z jeho tváre sa dala jasne vyčítať obrovská
radosť a šťastie. Povedal mu len dve vety:
„Nebojte sa o mňa! Je o mňa dobre postarané a
mám sa perfektne!“ Po chvíli sa chlapec
prebudil a hneď ráno to všetkým vyrozprával.
Smútok sa zmenil na úprimnú radosť a aj keď
pohreb bol veľmi smutný, najbližší ho prežívali
úplne inak a najmladší brat rozprával každému
koho stretol tento svoj úžasný sen. Aj mne.
Boh aj takto cez chlapcov sen ukázal, že
mu záleží na každom človeku. A to je naozaj
dôvod na veľkú radosť. Sám Boh nám ho dáva
práve cez zmŕtvychvstanie svojho Syna aj v
tomto roku 2020.
Prajem vám, aby ste boli aj vy nositeľmi
veľkonočnej radosti. Napriek momentálnej
situácii. Nezabúdajme, že Ježiš je Víťaz nad
smrťou a teda aj nad koronavírusom, aj nad
pandémiou! Pokojné a požehnané Veľkonočné
sviatky!
Váš duchovný otec Pavol.
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Sv.omše a modlitby - Holy masses and prayers
For parishioners

EN

11:00am Omša/Mass

Veľkonočná nedeľa Za zdravie a Božie
požehnanie pre rodinu

SK

Pon/Mon 13-Apr

11:00am Omša/Mass

Veľkonočný pondelok + Eduard Oravec
(manželka Vilma)

SK

Ut/Tue

14-Apr

8:00am

Omša/Mass

+ Doris Javier

EN

St/Wed

15-Apr

7:00pm

Omša/Mass

Za zdraví a Boží požehnání pro rod. Cichovou
(Zuzana)

SK

Št/Thu

16-Apr

8:00am

Omša/Mass

+ Gloria Garcia (Eleanore)

EN

7:00pm

Adorácia

Súkromná adorácia (do 8pm)

Ne/Sun

12-Apr

9:00am

Omša/Mass

Pi/Fri

17-Apr

7:30pm

Omša/Mass

Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľuba Demčáka
s rodinou

SK

Sob/Sat

18-Apr

6:30pm

Omša/Mass

+ Aurélia (rod.Humeník)

SK

Ne/Sun

19-Apr

9:00am

Omša/Mass

For parishioners

EN

+ rodičia Emília a Jozef

SK

11:00am Omša/Mass

Sv. Omše, alebo pobožnosti, označené
týmito symbolmi, môžete sledovať alebo
počúvať on-line
na cyrilmetod.ca/video-zo-sv-omse

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.

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.

Naši birmovanci príjmu sviatosť kresťanskej dospelosti.
Sviatosť birmovania bude v našej farnosti v nedeľu 7. júna 2020.
Vysluhovať ju bude otec arcibiskup Michael Miller.
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Corona Virus (COVID -19) sa rozšíruje v Lower Mainland. Chceme mať, ako komunita, plán
ako si navzájom pomôcť, ak by niekto ochorel,
alebo musel zostať izolovaný doma.

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.

Ak by ste boli ochotní pomôcť ľuďom v oblasti
kde bývate, prihláste sa, prosíme, u nášho duchovného otca Pavla Geru pgera@rcav.org a
udajte svoje meno, mesto v ktorom bývate, telefon a emailovú adresu. Dobre by bolo mať
aspoň 2 dobrovoľníkov pre každú oblasť.

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.

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

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

Svoje týždenné príspevky do
nedeľných zbierok môžete odovzdať on-line
na rcav.org/sunday-offering/

You can make your weekly donations online:
rcav.org/sunday-offering/

Viac podrobností o týždenných zbierkach
môžete nájsť na cyrilmetod.ca/2020/03/21/
online-offertory-policy-and-procedures/

More details can be found:
cyrilmetod.ca/2020/03/21/online-offertorypolicy-and-procedures/

Spievajme spoločne
Počas tohto obdobia, kedy sú sv. omše v našom kostolíku bez účasti verejnosti, niektoré sv. omše
budú s hudobným sprievodom orgánu alebo gitary. Čísla piesní budú vysvietené na displaji, ktorý je
v zábere on-line kamery. Ak sa chcete pridať ku spevom pri sledovaní sv. omše z domu, môžete si
stiahnúť „gitarový spevník“ z našej webovej stránky http://cyrilmetod.ca/spevniky/
JKS-ku si môžete nájsť na internete. Ak by ste chceli znotovanú verziu JKS-ky, tú si tiež môžete
stiahnúť z tejto istej stránky http://cyrilmetod.ca/spevniky/

Ako komunikujeme v týchto 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
Cez “Modlitbovú reťaz“ http://tri-prayer.org/
Cez „Facebook“-ovú skupinu https://www.facebook.com/groups/CyrilMetod/
Cez WhatsApp - cez skupinu Sts. Cyril and Methodius. Komunikácia pomocou tejto
skupiny je veľmi nápomocná pre rýchle rozposlanie informácií, ktoré nám napomáhajú
zostávať vo virtuálnom kontakte napriek fyzickej odlúčenosti. Už 32 farníkov využíva túto
možnosť spojenia. Ak máte na svojich mobiloch nainštalovanú aplikáciu WhatsApp a
chcete sa stať členom tejto skupiny, pošlite text s vašim menom na 604-992-7564 (Jozef).
Priprava nových webových stránok "Komunity vzájomnej pomoci", ktoré majú slúžiť v týchto
kritických časoch hlavne núdznym členom komunity, stále nie je ukončená . Na https://
slovakmission.ca/komunity-vzajomnej-pomoci/ môžete sledovať, ako príprava pokračuje.
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Pred 60 rokmi
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Za mrakmi je slnko
Keď som mala trinásť rokov, stretla som Smrť. Pýtam
sa jej: „Odkiaľ si?“ Odpovedá: „ Z hriechu.“ Keď som
mala dvadsať rokov, stretla som Život. Pýtam sa ho:
Odkiaľ si?” Odpovedá: „Z kríža.”
Skôr, či neskôr sa každý z nás stretne so smrťou.
Skôr, či neskôr každý z nás prestúpi prah smrti.
Možno neradi o tom hovoríme, možno na to neradi
myslíme, a možno ani toto zamyslenie nám nie je
pochuti. Človek predsa miluje radosť, miluje šťastie,
miluje život! Ibaže k naplneniu pravej radosti,
pravého šťastia a nájdenia večného života potrebuje
rozmýšľať aj o smrti.
Skôr, či neskôr zacítiš v
živote bolesť zo straty
blízkeho, ale tak, ako sa z
bolesti rodí láska, tak z kríža
prichádza život. Veľká noc,
noc veľkého tajomstva, je
tým najväčším vrcholom
našej viery. Je to zvesť o
víťazstve nad temnotou, je
to radosť, že v tme zažiarilo
Svetlo. Ježiš hovorí: „Ja som
Svetlo sveta. Kto mňa
nasleduje, nebude chodiť vo
tmách, ale bude mať svetlo života.” Keby Vám
niekto povedal: „Keď otvoríš tieto dvere a prekročíš
ten prah, za nimi nájdeš svet, v ktorom niet
utrpenia. Je to svet lásky, pokoja a večného života.“
Nešli by ste ta? Tým pomyselným prahom je smrť a
tými dverami je náš prechod do večnosti.
Skúsme sa pozrieť na smrť a utrpenie novými očami.
Zájdime v duchu k prestretému stolu, kde si na
Zelený štvrtok sadá Ježiš s najbližšími k poslednej
večeri. Dáva sa apoštolom v Eucharistii a s hlbokou
pokorou im umýva nohy. Praje si len jedno: „…aby
ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval
vás.” A ako nás miloval? Až na smrť, až na smrť na
kríži.
Zájdime s ním na Olivovú horu a precíťme bolesť i
strach z poznania utrpenia, ktoré ma prísť.
Vnímajme Jeho hlbokú odovzdanosť do Božej vôle v

slovách: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento
kalich! No nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane!”
Kráčajme po stopách Veľkého piatku. Koľkokrát sa
môžeme vidieť v Pilátovi, ktorý si na znak neviny
umýva ruky? Koľkokrát sme účastníkmi davu, ktorý
kričí: „Ukrižuj ho!” Každým hriechom aj ja kričím:
„Ukrižuj ho!” Vydajme sa s Ním krížovou cestou na
Golgotu. Precíťme hlbokú lásku a bolesť Márie i
vernosť učeníka Jána. Zotrvali by sme s Ním pod
krížom aj my? Sme verní tomu, v čo veríme, aj keď sa
nám iní možno smejú a považujú nás za
staromódnych?
Sledujme
plnosť
odovzdanosti Ježiša do
poslednej chvíle, položme
ho do hrobu a čakajme na
nedeľné ráno, aby sme
spolu so ženami išli k hrobu
a ten je prázdny! Zažime
prekvapenie i obrovskú
radosť Márie Magdalény,
keď stretá svojho Učiteľa.
Kto čakal, že po smrti príde
vzkriesenie? Kto čakal, že
‘zborený chrám sa na tretí deň naozaj postaví’? Kto
čakal, že Ježiš má takú lásku k nám, že zvolí
najpotupnejšiu smrť pre otrokov, aby skrze ňu
priniesol najväčšie víťazstvo? Iba Láska mohla láskou
premôcť tmu nelásky. Iba Boh, skrze Ježiša, mohol
zlomiť okovy smrti. Iba s Ním a v Ňom sme spasení.
Nádej v zmŕtvychvstanie dáva človeku silu ísť
krížovou cestou života a vyniesť si ten svoj kríž na
Golgotu. Možno pod ním padneme, možno budeme
potrebovať Šimona z Cyrény, aby nám s ním aspoň
kúsok pomohol, ale kráčajme vždy so zrakom
upretým na nebo. A keď sa nám zdá, že je príliš
zamračené, nezabudnime, že za mrakmi je naše
milované Slnko.
Mária Eškut
http://slovozbritskejkolumbie.ca/sites/default/files/attachments/
Slovo.z.Britskej.Kolumbie.02.cislo.2008.jar.pdf
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Second Reading (Read Col 3:1-4)
In his epistle, St. Paul writes a most remarkable

reverberated all the way out to us now, in the

exhortation to his Christian friends (and to us):

21st century. Its meaning is not only historical

“Think of what is above, not of what is on

but personal. In Christ, we are forgiven our sins,

earth” (Col 3:2). Why should we, earthbound

released from death, and destined for glory:

creatures that we are, be seeking what is

“When Christ your life appears, then you will

above? What has happened to us? St. Paul tells

appear with Him in glory” (Col 3:4). Allelulia!

us that the death and Resurrection of Jesus, our
focal point all during Holy Week, has happened

Possible response: Father, forgive me when I try

to us, too. In baptism, we died with Christ and

to make life on this earth my only goal. Help me

rose again with Him into a brand new life. The

to set my mind on heaven.

power that raised Jesus from the dead has
seated us with Christ: “Your life is hidden with

https://catholicexchange.com/scripture-speaks-

Christ in God” (Col 3:3). What a transformation

empty-tomb

for us! The empty tomb of the first Easter has

Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda

April 12, 2020

The Empty Tomb
Why was the empty tomb so important? Part of the
answer could have been polemical. The audience of John
had been ejected from the synagogues throughout the
empire and had endured prejudice by the Jewish
population. One of the attacks on John's audience could
have been a challenge to veracity. "Did your Jesus really
rise from the dead?" Jewish critics could have exclaimed.
"Prove it!"
Witness to the empty tomb during burial rites would have
supported Christian claims for their Lord. Especially
within a tradition that prized the service of those who
cared for the dead, despite
the fact that such care
made
one
"unclean."
Preparing the body for
burial was a cultural
privilege and duty that
ranked with care for the
widows
and
orphans.
Caring for the dead
elevated one's reputation.
The discovery of the empty
tomb took place in the
context of a charitable act.
This alone cast the scepter of shame on those who
publicly criticized Christians.
But John added another twist. There were two male
witnesses to the event (which, in an ancient Jewish court
of law, verified the fact of the case). With two male
witnesses to the empty tomb, the onus was back upon the
critic. The Christian could claim, "We know the body
from a sealed tomb was missing." It would have been
only a small leap of faith to conclude the Lord had truly
risen! The vision of the angels to a woman and the
appearance of a dead man to his followers could not be so
easily dismissed as the signs of lunacy or a mass
hallucination.
Yet, only the disciple whom the Lord loved believed (i.e.,
made the connection between the empty tomb and the
Lord's resurrection). After all, Mary Magdalene saw grave

robbers as the most likely suspects for the missing body
(yet, why would anyone rob the grave of a poor, traveling
preacher?) The key to understanding the other disciple's
faith is the phrase "the one Jesus loved." In John's gospel,
Jesus revealed himself to those he loved. After the
resurrection, the "other disciple" (unwavering in faith at
the foot of the cross) was the first to understand, then
Mary Magdalene (20:14-17), next the other disciples and
Thomas (20:19-29), and finally, Peter by name (21:1-23).
Those who fully believed in the time of testing were those
who said "yes' to the Lord and who understood the full
impact of the empty tomb.
Those who abandoned the
Lord in his hour were the
last to come to faith. The
Lord loved all who
followed him completely.
But who received that love
and acted upon it? The one
who grasped the import of
the tomb without a body.
Have you ever seen God's
hand in the unusual? What
was it? How did you know
God was responsible for the event?
The scene of the empty tomb and two reactions:
skepticism (Mary Magdalene) and faith (the beloved
disciple). Many experiences in life present us with the
same options. Was it the activity of the evil? Or, was it
the hand of God? Like St. Paul insisted, these experiences
need to be tested. But we should not draw hasty
conclusions. Instead, we should look to the source of the
experience and its "aftershocks." Does good come from
the experience or more evil? And if good does result, was
God its ultimate cause?
After all, how did you know that the death of Jesus was
the will of God? Look to the empty tomb. You will see
the Resurrection!
www.word-sunday.com/Files/Seasonal/Easter/AEaster.html

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

