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, Vlastě Waldaufové.

ÚPŘIMNOU SOUSTRAST vyslovujeme rodině a přátelům paní Hildy Ullmannové nad jejím umrtím. Pani Hilda zemřela
11.dubna a rozloučili sme se s ní při mši svaté 18.dubna 2012 v našem kostele sv. Václava.
„Odpočinutí věčné dej jí i všem našim zemřelým Pane a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.“

GRATULUJEME dodatečně paní Jiřině Eliášové k jejím dubnovým kulatým narozeninám.
GRATULUJEME paní Dagmar Rydlové k jejím kulatým narozeninám. Přejeme paní Jiřince a paní Dáše i všem jubilantům
měsíce května hojnost Božího požehnání, hodně zdraví, pokoje, síly a radosti.
(Pokud si přejete, aby byla významná výročí vašich blízkých a přátel zveřejněna v našem zpravodaji, prosíme, obraťte se do 21.
dne každého měsíce na P. Libora.)
„DEN MATEK“ oslavíme společně v neděli 13. května 2012. Po mši svaté bude společný oběd s

programem dětí. Žádáme rodiče dětí, které chtějí vystoupit v programu, aby zapsali své děti na
tiskopis na nástěnce, nejpozději do 6. května. Cena oběda je $12.00, pro děti $6.00. Rezervace a
prodej lístků na oběd je po každé mši svaté a nebo telefonicky: 416-538-2468 (paní Dana)

POUŤ DO MIDLANDU se koná v neděli 3. června (júna) 2012.
Program:
11.00 hod. Modlitba křížové cesty - venku
12.45 hod. Modlitba růžence
13.30 hod. Mše svatá v bazilice

UPOZORNĚNÍ - V den pouti do Midlandu (3. června) NEBUDOU v Torontu ani v Burlingtonu pravidelné nedělní mše svaté.

LETNÍ TÁBOR NA HOSTÝNĚ u Montrealu se letos uskuteční
od 5. do 12. srpna (augusta). Podrobnosti a přihlášky: Hanka Drábová (905-875-1605)

SETKÁNÍ SENIORŮ budou jako obvykle první a třetí středu v měsíci – 2. a 16. května v knihovně kostela sv. Václava.

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!

