VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM:
Otci biskupovi Petru Esterkovi, P. Josefovi Šachovi, Boženě Bongardové, Milanovi Crhákovi, Heleně
Dvořákové, Václavu Fürbacherovi, Vladimíru Kavanovi, Františku Klimešovi, Lídě Kouřilové, Růženě
Kytlové, Radku Marvánkovi, Anežce Optisové, Heleně Paťavové, Josefě Perglové, Martě Růžičkové,
Martě Slavíkové, Viktoru Tichému Sr., Marii Tonnerové, Alžbětě Turekové, Hildě Ullmannové, Vlastě
Waldaufové.
ÚPŘIMNOU SOUSTRAST vyslovujeme rodině a přátelům pana Jana Steinského, který zemřel dne 27. října 2011 a se kterým
jsme se rozloučili při mši sv. v kostele sv. Anselma dne 1. listopadu 2011.
„Odpočinutí věčné dej všem našim zemřelým Pane a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.“

GRATULUJEME paní Ludmile Zástěrové z Ottawy a panu Vladimíru Rydlovi u příležitosti jejich kulatých narozenin.
Přejeme a vyprošujeme jim i všem oslavencům a jubilantům měsíce listopadu hodně zdraví, síly, radosti, pokoje a především
hojnost Božího požehnání.
SETKÁNÍ SE SV. MIKULÁŠEM se uskuteční v neděli 4. Prosince 2011 po mši svaté a po společném obědě. Cena
oběda: dospělí $12.00, děti (do 12 let) $6.00. Lístky na oběd je možné zakoupit po každé nedělní mši svaté u paní Nohavicové
nebo je objednat telefonicky: 416-538-2468. Prosíme rodiče, aby zapsali počet dětí, které se zúčastní setkání, na tiskopis na
nástěnce v kostele (příprava dárků). Rovněž prosíme rodiče, aby přihlásili své děti, které chtějí vystupovat v programu na
patřičný tiskopis v kostele a napsali, s jakým programem děti vystoupí - do 2. prosince. Jelikož počet dětí každým rokem
stoupá, prosíme, aby si každé dítě připravilo jen jedno „číslo“ - básničku, písničku, hudební vystoupení… Podrobnosti sdělí
Hanka Drábová. - Při tomto setkání bude možnost zakoupení vánočního cukroví. VELMI VÁS PROSÍME O POMOC při
přípravě cukroví. Podrobné informace poskytne Hana Jurásková. Prosíme, abyste cukroví přinesli do kostela nejpozději do
soboty 3. prosince do 11.00 hodin. Děkujeme!

PRO DĚTI: U příležitosti svátku sv. Mikuláše a začínajícího adventního období vyzýváme všechny děti k nakreslení obrázku
sv. Mikuláše a nebo obrázku s adventní, ne vánoční, tématikou a prosíme je, aby své obrázky přinesli nejpozději v neděli 4.12.
POZVÁNÍ: Msgr. Otec Josef Šach slaví letos 50. výročí kněžství. Oslava tohoto jeho krásného výročí se uskuteční 20.
listopadu v 15.00 hod. v kostele sv. Vavřince ( 475 Mary St.) v Hamiltonu. Hlavním celebrantem bude Otec biskup Ustrzycki.
Po mši svaté bude recepce v hale kostela. VŠICHNI jste srdečně zváni. Prosíme, aby se zájemci přihlásili s uvedením jména a
počtu osob co nejdříve u Otce Jiřího Macenauera - tel.: 289-337-2911 a nebo u Pavla Belanského – tel.: 905-631-6126.
PŘIPRAVUJE SE: V sobotu 10. prosince se v kostele sv. Václava v Torontu uskuteční adventní jednodenní duchovní
cvičení naší farnosti s možností přijetí svátosti smíření. Podrobný program bude zveřejněn příště.
SETKÁNÍ SENIORŮ v měsíci listopadu se uskuteční 2. a 16. listopadu v novém salonku kostela sv. Václava
Tradiční sokolský „Vánoční Bazar“ se bude konat v neděli 13. listopadu 2011 v hale kostela sv. Václava.
Mikulášská zábava Sokola Toronto se bude konat v sobotu 26. listopadu v hale kostela sv. Václava.
_________________________________________________________________________________________________
Poradní sbor farnosti Toronto:
Miloš Janek 416-614-0550 ▪ Pavel Šustr 905-824-6926 ▪ Josefina Tichá 416-762-1294 Jana Lysková 416-877-4303 ▪
Dana Nohavicová 416-538-2468 ▪ Roman Slovák 905-404-9607
Poradní sbor farnosti Burlington:
Pavel Belanský 905-631-6126 ▪ Jaroslav Grabec 905-690-6791 ▪ Josef Svoboda 905-634-5443 ▪ Václav Vostřez 905-547-6219

YOUR TRUST OR WILL: Please remember Czech missions in your trust or will.
Our legal title is: St. Wenceslaus Church, 496 Gladstone Aavenue, Toronto, ON M6H 3H9
For information call Rev. Libor - 416-532-5272. Thank you!

