VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM:
Otci biskupovi Petru Esterkovi, P. Josefovi Šachovi, Boženě Bongardové, Milanovi Crhákovi,
Heleně Dvořákové, Václavu F ürbacherovi, Vladimíru Kavanovi, Františku Klimešovi, Lídě
Kouřilové, Růženě Kytlové, Radku Marvánkovi, Anežce Optisové, Heleně Paťavové, Josefě
Perglové, Martě Růžičkové, Martě Slavíkové, Marii Tonnerové, Alžbětě Turekové,
Vlastě Waldaufové.

GRATULUJEME panu Václavu Vostřezovi u příležitosti jeho 90 narozenin. Při této příležitosti mu děkujeme za
vše, co udělal a stále dělá pro naši krajanskou komunitu a přejeme jemu i všem jubilantům a oslavencům měsíce září
hodně síly, zdraví, elánu a především hojnost Božího požehnání.

GRATULUJEME Daniele a Branislavovi Šulekovým u příležitosti narození syna Daniela a rovněž gratulujeme
Aničce a Alešovi Mackovým u příležitosti narození dcery Lucie. Vítáme obě děti v našem společenství.

„DĚTSKÁ“ MŠE SVATÁ se uskutěční v neděli 9. září – septembra. Při této mši svaté, u příležitosti začátku
nového školního roku, bude uděleno zvláštní požehnání všem školákům a jejich školním pomůckám a aktovkámnezapomeňte je přinést !!! Po mši svaté bude možnost zakoupení jednoduchého obědu.

UPOZORNĚNÍ: Ve dnech 16.8- 8.9.nebude P. Libor přítomen ( dovolená ). Po dobu jeho nepřítomnosti budou
pravidelně bohoslužby POUZE v neděli. Páteční mše sv. – 17.8., 24.8.,31.8.a 7.9. NEBUDOU. Rovněž nebude
pravidelná sobotní adorace (25.8.) P. Libora bude zastupovat P. Michael Kolarčík. V případě potřeby zanechte
prosím vzkaz na záznamníku, který bude každý den kontrolován.
SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY V TORONTU
Všichni jste srdečně zváni na oslavy sv. Václava - patrona našeho kostela. Hlavní oslava se uskuteční v neděli
23. září 2012. Slavnou mši svatou v 10.30 hod. bude sloužit otec biskup Mons. ThDr. Petr Esterka spolu
s dalšími kněžími, kteří se po oslavách zúčastní konfe rence českých misionářů - viz níže. Po mši svaté
následuje oběd. Lístky na oběd si můžete zakoupit u paní Dany (416 -538-2468), cena je $ 20.00 pro dospělé
a $10.00 pro děti.
Oslavy zakončíme v sobotu 29. září VINOBRANÍM – taneční zábavou. K tanci i poslechu bude hrát
„Soundscape music“ – Miro Letko a jeho přátelé. Vstupné činí $ 20.00 a vstupenky si můžete obědnávat a
kupovat rovněž u paní Dany (416-538-2468). Večeři si můžete zakoupit od 19.00 hod. Mše svatá s nedělní
platností bude v 18.00 hod.

SETKÁNÍ ČESKÝCH MISIONÁŘŮ, kněží, kteří působi mezi našimi krajany v Evropě ( Německo- P. M.
Švehla, Švýcarsko- P.A. Špaček, Itálie –P.J.Zádrapa, P.A.Hráček), v USA ( Chicago- Mons. D. Hladík, New York- P.
A. Kocůrek, Californie- otec biskup P. Esterka) a v Kanadě ( Burlington – P.J.Šach a P. J.Macenauer, Toronto-P.
L.Švorčík) se uskuteční ve dnech 24.- 27.září zde u nás v Torontě. Podrobnosti o konání mší svatých a o možnosti
setkat se s našimi hosty budou oznámeny v nedělních ohláškách a nebo se, prosím, informujte telefonicky.
SETKÁNÍ SENIORŮ se uskuteční v měsíci září jen jednou a sice ve středu 19. září. od 13.00 hod. v knihovně
kostela.
Milí přátelé,
srde čně vám všem dě kuji za uspořádání oslavy mý ch na rozenin, za vaše osobní či posla né gratula ce
a za všechny vaše dary. Kéž dobrý Bůh odmění vaši štědrost a vaši lásku. Bůh vám žehnej !
V moditbě váš vdě čný

