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May 3, 2020 4. Veľkonočná nedeľa - 4th Sunday of Easter

Sv. Dominik Savio - 6. mája

Patrón miništrantov, chlapčenských speváckych zborov
Sv. Dominik Savio sa narodil 2.apríla 1842 v Chieri
pri Turíne v Taliansku. Jeho rodičia boli chudobní
roľníci. Od malička mu vštepovali kresťanské
zásady. Veľmi rád miništroval a ako sedemročný už
vedel naspamäť katechizmus. Veľmi
túžil ísť na prvé sväté prijímanie, no
vtedy to nebolo v jeho veku možné.
Kňazi z okolia sa však o tom rozprávali a
vzhľadom na jeho duchovnú vyspelosť
mu povolili na Veľkú noc roku 1849
pristúpiť k sv. prijímaniu. Mal sedem
rokov. Bol to preňho veľký deň. Poznačil
si štyri zásady, ktorých sa potom držal
počas svojho života:
1. Budem sa často spovedať a k sv.
prijímaniu pristupovať tak často, ako mi
to spovedníkdovolí.
2. Chcem svätiť sviatočné dni.
3. Mojimi priateľmi bude Ježiš a Mária.
4. Radšej zomrieť ako zhrešiť.
Základnú školu navštevoval v Mondoniu, kam sa
jeho rodina presťahovala. Jeho učiteľom bol kňaz
Jozef Cugliero. Dominik bol veľmi usilovným a
horlivým žiakom, pritom zbožným a skromným. Don
Cugliero vedel o jeho tajnej túžbe stať sa kňazom.

Kvôli tomu zašiel do Turína za don Boscom. Prvý
raz sa Dominik stretol s don Boscom v Becchi, v
jeho rodnom dome. Don Bosco dal Dominikovi deň
na to, aby sa naučil naspamäť jednu stránku z
katechizmu. Dominik prišiel za ním o
osem minút, že to už vie. A naozaj, vedel
to presne, s tým, že výborne porozumel aj
obsahu. Don Bosco ho teda prijal medzi
svojich chlapcov. Aj tam bol veľmi dobrým
a usilovným v štúdiu i v duchovnom
živote. V roku 1855 mal don Bosco kázeň
o svätosti, ktorá veľmi ovplyvnila
Dominika. Následne založil družinu pod
ochranou Nepoškvrnenej Panny Márie.
Jej členovia sa navzájom pretekali v
svätosti, v dobrých skutkoch, čnostiach,
pomáhaní slabším atď. Dominik však
ochorel. Po predchádzajúcich ťažkostiach
v januári 1857 dostal silný kašeľ. 1. marca
si poňho prišiel otec. Dominik sa ešte
vyspovedal a prijal Eucharistiu a odišiel
domov. Nič však nepomohlo. Zomrel 9.
marca 1857 v Mondoniu u rodičov. Jeho posledné
slová boli: „Ach, aké krásne veci vidím!“ Za svätého
bol vyhlásený 12. júna 1954. Jeho úcta je rozšírená
po celom svete. Je patrónom miništrantov a
mládeže.
www.zivotopisysvatych.sk/dominik-savio/

“I am not capable of doing big things, but I want to do everything,
even the smallest things, for the greater glory of God.” -- Dominic Savio
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Sv.omše a modlitby - Holy masses and prayers
Ne/Sun

03-May

9:00am

Omša/Mass

For parishioners

EN

11:00am

Omša/Mass

+ Emil Lesay (syn Miroslav)

SK

Ut/Tue

05-May

8:00am

Omša/Mass

+ z rodiny Slepákovej a Babjakovej

EN

St/Wed

06-May

7:00pm

Omša/Mass

+ Peter (Marta)

SK

Št/Thu

07-May

8:00am

Omša/Mass

+ Ruženka (rod. Hrušková)

EN

7:00pm

Adorácia

Súkromná adorácia (do 8pm)

Pi/Fri

08-May

7:30pm

Omša/Mass

za zdravie pre všetky choré mamy (Marta)

SK

Sob/Sat

09-May

6:30pm

Omša/Mass

+ otec (syn)

SK

Ne/Sun

10-May

9:00am

Omša/Mass

For parishioners

EN

11:00am

Omša/Mass

za zdravie a ochranu pre rodinu (Štefan B.)

SK

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

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.

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

cyrilmetod.ca/video-zo-sv-omse

604-526-7351 cell:604-721-7351 cyrilmetod50@gmail.com

Modlitbový kútik - modlime sa za našich chorých,
starých alebo núdznych terajších alebo bývalých
spolufarníkov, ako aj starších slovenských emigrantov a
ich potomkov:

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

Naši birmovanci príjmu sviatosť kresťanskej dospelosti.
Sviatosť birmovania bude v našej farnosti v nedeľu 7. júna 2020.
Vysluhovať ju bude otec arcibiskup Michael Miller.

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-policyand-procedures/
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Potrebujete pomoc?
V našej farskej komunite sv. Cyrila a Metoda sú dobrovoľníci, ktorí sú ochotní pomôcť chorým,
nevládnym alebo doma izolovaným členom komunity. Zoznam dobrovoľníkov je na webovej
stránke https://slovakmission.ca/komunity-vzajomnej-pomoci/.
Po kliknutí na Komunita sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri a po zadaní prístupového kódu sa
vám v pravom stĺpci objaví link „Potrebujes pomoc?“, za ktorým sa skrýva zoznam dobrovoľníkov
našej farskej komunity.
Prístupový kód si môžete vyžiadať u o. Pavla Geru alebo textom cez 604-992-7564 (Jozef).
Môžete sa tiež zaregistrovať na tejto webovej stránke a mať automatiský prístup ku komunitnej
informácii.

Chcete pomôcť?
Ak by ste aj vy 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.

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).
Na https://slovakmission.ca/komunity-vzajomnej-pomoci/ , po kliknutí na Komunita sv. Cyrila a
Metoda v New Westminsteri a po zadaní prístupového kódu môžete si prezrieť informáciu pre
členov nešej komunity.
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Good Shepherd Sunday
When he has brought out all his own
[sheep], he goes on ahead of them,
and the sheep follow him because they
know his voice.
A reflection on John 10:1-10

Jesus calls us by name. He knows us. We are not a
blank face in the crowd or a six-digit number.
The true follower of Jesus knows His voice and follows Him where He leads. We follow because we
know the voice.
There is a depth of intimacy in our relationship with
Jesus. He knows us more deeply than we know ourselves. He is the Good Shepherd who loves His sheep.
Jesus knows me and loves me!
I know Him. I recognise His voice as He speaks to my
heart. I hear His voice in Scriptures and in good
preaching. I hear His voice when He speaks to me in
dreams and visions. I hear His voice in the stillness
and quiet places.
He leads and I follow that voice; it works best that
way. Sometimes I try to follow other voices, but it usually ends badly. It is so much better to follow the shepherd of my soul.

What is more
important,
the journey
or the
destination?
Why?

Psalm 23 contains some of the most memorable verses in all
Scripture. The core of the psalms has two images, the faith
of the pilgrim on his journey and the welcome banquet the
pilgrim celebrated in the Temple at the journey's end.
The first verses emphasized the faith walk, the person who
traveled light and depended on the Lord to take care of his
need, like sheep who depend upon their shepherd. Notice
the pilgrim trusted God not only to fill his need, but reveal
loving care as he provided such need ("green pastures and
safe waters"). The loving care extended to the "dark" times
of danger, stress, and lack. The pilgrim trusted God would
be always present in every situation, for that was the true
meaning of pilgrimage: a journey to a specific religious
shrine in response to the call of God.
At the end of the pilgrimage lie the celebration (23:5-6).
The host would show hospitality ("anoint my head with
oil") and provide a feast. Such demonstrations of care
would spite one's enemies. In the context of the Temple, the
divine host's care would act as a blessing on the pilgrim
now and in the future. The blessing was meant as a sign to
non-believers to repent so they, too, could share in God's
loving concern.

Lord Jesus, please
help me to hear
your voice and to
follow your voice
alone.

The uniting theme in Psalm 23 was divine care. God was
the shepherd and the host. He showed the pilgrim loving
concern during the journey and at the destination.
The question of journey or destination is a false one, to be
sure. Both are opportunities for faith, times to trust God.
Faith on the road means a dependence on the divine for our
daily need. Faith at the destination means celebration, a
sense one arrived at the divine banquet.

link to source

How do you show your dependence upon God in your daily
life? How do you celebrate those events of God's presence?
link to 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

