VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM:
Otci biskupovi Petru Esterkovi, P. Josefovi Šachovi, Boženě Bongardové, Milanovi Crhákovi, Heleně Dvořákové,
Václavu Fürbacherovi, Františku Klimešovi, Růženě Kytlové, Radku Marvánkovi, Anežce Optisové, Josefě Perglové,
Martě Růžičkové, Martě Slavíkové, Marii Tonnerové, Alžbětě Turekové, Vlastě Waldaufové.
UPOZORNĚNÍ: Ve středu 13. února začíná doba postní. Tento den je dnem přísného postu (odřeknutí si masitých pokrmů a jen
jedno jídlo do sytosti během dne). Během postní doby se budeme každý pátek v 19.00 hod. modlit křížovou cestu. Po ní
následuje mše svatá.
GRATULUJEME všem jubilantům a oslavencům měsíce února. Přejeme a vyprošujeme jim hodně zdraví, síly, radosti a Božího
požehnání.
UPŘÍMNOU SOUSTRAST vyslovujeme rodině a přátelům pana Živka Douhneva, který zemřel dne 17. ledna 2013. Rozloučili jsme
se s ním při mši svaté 29. ledna 2013 v našem kostele sv. Václava.
HLUBOKOU SOUSTRAST vyslovujeme také rodině a přátelům zesnulých paní Magdy Janíkové z Montrealu a pana Václava
Zástěry z Ottawy.
Odpočinutí věčné dej jim i všem našim zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen
SETKÁNÍ RODIN se uskuteční v neděli 17.února v 17.00 hod. Podrobnosti Pavel Belanský (905‐631‐6126 ).
VOLBY PORADNÍHO SBORU FARNOSTI (tří nových členů) se uskuteční v neděli 3. března 2013 po mši svaté.
Odstupujícími členy jsou Miloš Janek, Pavel Šustr a Josefina Tichá. Děkujeme jim i celému poradnímu sboru za jejich
obětavou službu pro naše společenství. Tito odstupující členové mohou být opět zvoleni. Jména nových kandidátů napište na
tiskopis na nástěnce v kostele do neděle 24. února 2013. Členem poradního sboru může být zvolen každý člen farnosti
starší 18 roků, který žije podle Božích i církevních přikázání.
POTVRZENÍ NA DAŇOVÉ ÚČELY (Income Tax) pro rok 2012 si můžete vyzvednout osobně v kostele anebo vám je na
požádání zašleme.
JARNÍ VESELICE se bude konat v sobotu 20. dubna ‐ apríla 2013 v hale kostela sv. Václava. K poslechu a tanci bude hrát
„Soundscape Music“ Mira Letka. Vstupné včetně večeře $30.00 (vstupenky v prodeji od března). Bohatá tombola. Hala bude
otevřena v 19.00 hod. Večeře se podává v 19.30 hod. Mše svatá s nedělní platností v 18.00 hod.
LETNÍ TÁBOR NA HOSTÝNĚ u Montrealu se letos uskuteční od 17. do 24. srpna (augusta). Podrobnosti a přihlášky: Hanka
Drábová (905‐875‐1605). Letošního tábora by se měli zúčastnit, dá‐li Bůh, P. Jan Žaluda a P. Maxmilián Dřímal.
SETKÁNÍ SENIORŮ se v tomto měsíci uskuteční 6. a 20. února ve 13.00 hod. v knihovně kostela sv. Václava. Před těmito
setkáními je možnost zúčastnit se mše sv. ve 12.00 hod.
__________________________
SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY se budou konat ve společenské hale kostela sv. Václava v sobotu 9.2. 2013 v 19.00 hod.
NOCTURNA VE MĚSTĚ – další z koncertů klasické hudby se uskuteční v našem kostele v neděli 24.2. v 17.00 hod.

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

