VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM:
Otci biskupovi Petrovi Esterkovi, P. Josefovi Šachovi, Heleně Dvořákové, Václavovi Fürbacherovi, Františkovi
Klimešovi, Radkovi Marvánkovi, Anežce Optisové, Zdenkovi Prajzovi, Martě Růžičkové, Martě Slavíkové,
Františkovi Slavíkovi, Marii Tonnerové, Alžbětě Turekové, Vlastě Waldaufové.

UPOZORNĚNÍ: Ve středu 18. února začíná doba postní. Tento den je dnem přísného postu (odřeknutí si masitých
pokrmů a jen jedno jídlo do sytosti během dne). V postní době 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 paní Věrce Tiché a celé rodině nad úmrtím maminky a babičky paní Růženky Kytlové.
Odpočinutí věčné dej ji i všem našim zemřelým Pane a světlo věčné ať jim svítí ať odpočívají v pokoji. Amen
SPOLEČENSKÝ PLES pořádaný naší farností se uskuteční v sobotu 14. února 2015. K poslechu a tanci bude hrát „Soundscape
Music“ Mira Letka. Vstupné včetně večeře $35.00, studenti $ 20.00. Vstupenky se prodávají po každé bohoslužbě v neděli a
nebo telefonicky 905-838-5269 (paní Hana Jurásková). Bohatá tombola. Hala bude otevřena v 18.00 hod. Večeře se podává v
19.00 hod. Mše svatá s nedělní platností bude v 18.00 hod.
VOLBY PORADNÍHO SBORU FARNOSTI (tří nových členů) se uskuteční v neděli 8. března 2015 po mši svaté.
Odstupujícími členy jsou Marika Janková, Emilie Ulrichová a Oldřich Vaněk. 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 1. března 2015. Členem poradního sboru může být zvolen každý člen farnosti
starší 18 roků, který žije podle Božích i církevních přikázání.
SETKÁVÁNÍ DÍVEK se koná každou 2. a 4. neděli v měsíci po mši svaté v knihovně našeho kostela. Více informací Miška Janková
tel.: 416-614-0550.
UPOZORNĚNÍ: Ve dnech od 16. do 27. února bude P. Libor nepřítomen (duchovní cvičení). Z tohoto důvodu NEBUDE pravidelná
mše svatá v pátek 20.2. v 19.00 hod. Rovněž NEBUDE pravidelná mše svatá před setkáním seniorů ve středu 18.2. ve 12.00 hod.
V případě jakékoliv duchovní potřeby se, prosím, obraťte na P. Jozefa Vaňa ze slovenského kostela. (tel.905-712-4709).
POTVRZENÍ NA DAŇOVÉ ÚČELY (Income Tax) pro rok 2014 si můžete vyzvednout osobně v kostele a nebo vám je na
požádání zašleme.
SETKÁNÍ SENIORŮ se v tomto měsíci uskuteční 4. a 18. února ve 13.00 hod. v knihovně kostela sv. Václava. UPOZORNĚNÍ: Před
setkáním ve středu 18.2. nebude mše svatá.
__________________________
DĚTSKÉ SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY se budou konat ve společenské hale kostela sv.Václava v neděli 8. února 2015 ve 14.00 hod.
DĚTSKÝ KARNEVAL se uskuteční v hale kostela sv.Václava v sobotu 28.2. 2015 od 14.00 hod. Kontakt: tel.: 416-887-9683
a nebo: renata_freiberg@yahoo.com
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!

