Závody ve zbrojení (pokračování ze str.3)
A pak, jen pro případ, že by nově příchozí byli nepřátelsky naladění, začali si stavět velkou hromadu z kamení,
kterými by se bránili, kdyby snad byli lidmi z údolí napadeni. Nově příchozí se zase dívali přes údolí a na
opačném kopci viděli rostoucí hromadu kamení. Lidé, kteří je snášeli dohromady, se zdáli velmi bojovní a
nepřátelští. Chtějí je snad těmi kameny napadnout? A jak by se bránili, kdyby se to stalo? Proto začali také
vršit kameny na obranu.
A lidé z prvního kmene si hned říkali: „Vidíte to? Jsou to nepřátelé. Sbírají kameny, kterými nás chtějí
napadnout. Musíme sesbírat ještě víc kamenů.“
A tak to šlo dál. Obě skupiny neustále přidávaly na svou hromadu víc a víc kamenů a jejich vzájemná
nedůvěra každého dne vzrůstala až do chvíle, kdy obě hromady kamení byly tak vysoké, že už lidé ani z
jednoho kmene neviděli těm druhým do tváří. Viděli jen svoje nepřátele.
(Počítání hvězd, Vyšehrad 2014)

_______________________________________________
VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM:
Otci biskupovi Petrovi Esterkovi, P. Josefovi Šachovi, Boženě Bongardové, Heleně Dvořákové, Václavovi
Fürbacherovi, Františkovi Klimešovi, Růženě Kytlové, Radkovi Marvánkovi, Anežce Optisové, Zdenkovi Prajzovi,
Martě Růžičkové, Martě Slavíkové, Františkovi Slavíkovi, Marii Tonnerové, Alžbětě Turekové, Vlastě Waldaufové.
ÚPŘIMNOU SOUSTRAST vyslovujeme rodině a přátelům pana Vladimíra Rydla, který zemřel dne 17.10. ve věku nedožitých
83 let. Rozloučili jsme se s ním při mši svaté v kostele sv. Ondřeje v Oakvilu v sobotu 25.10. 2014.
“Odpočinutí věčné dej Vladimírovi i všem našim zemřelým Pane a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.“
GRATULUJEME paní Jeně Hladíkové k jejím kulatým narozeninam. Přejeme a vyprošujeme ji i všem jubilantům a oslavencům
měsíce listopadu hodně zdraví, síly, radosti a Božího požehnání.
GRATULUJEME Elišce a Joachimovi Latawiec u příležitosti narození dcery Debory. Vítáme Deborku v našem společenství.
SETKÁNÍ RODIN se uskuteční v sobotu dne 22. listopadu v 17.00 hod. Podrobnosti Marika a Miloš Jankovi (416‐614‐0550).
SETKÁNÍ SE SV. MIKULÁŠEM se uskuteční v neděli 7. prosince 2014 po mši svaté a po společném obědě.
Cena oběda: dospělí $15.00, děti (do 12 let) $7.00. Lístky na oběd je možné zakoupit po každé nedělní mši svaté u paní
D.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 5. prosince. Při tomto setkání bude
jako každý rok 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 6. prosince do 11.00
hodin. Děkujeme!
POZVÁNÍ NA PŘEDNÁŠKU O ZDRAVÉ VÝŽIVĚ s ochutnávkami, která se uskuteční dne 9.11. po “kávičce” od 13.00 hod.v
hale našeho kostela.
SETKÁNÍ SENIORŮ v měsíci listopadu se uskuteční 5. a 19. listopadu v knihovně kostela sv. Václava ve 13.00 hod. Před
setkáními je možnost zúčastnit se mše svaté ve 12.00 hod.
Tradiční sokolský „Vánoční Bazar“ se bude konat v neděli 23. listopadu 2014 v hale kostela sv. Václava.
Mikulášská zábava Sokola Toronto se bude konat v sobotu 29. listopadu 2014 v hale 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 Avenue, Toronto, ON M6H 3H9
For information call Rev. Libor - 416-532-5272.
Thank you!

