UPOZORNĚNÍ: Popeleční středou (letos 10. února) začíná doba postní. Tento den je dnem přísného půstu
(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.
VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM: Otci biskupovi Petrovi Esterkovi,
Heleně Dvořákové, Václavovi Fürbacherovi, Františkovi Klimešovi, Anežce Optisové, Heleně
Paťavové, Zdeňkovi Prajzovi, Martě Růžičkové, Martě Slavíkové, Marii Tonnerové, Alžbětě
Turekové, Vlastě Waldaufové, Anně Janoušové, Czeslawě a Václavovi Vostřezovým.
Panno Maria, uzdravení nemocných, přimlouvej se za ně!
UPŘÍMNOU SOUSTRAST vyslovujeme paní Ludmile Čarkové, celé rodině a všem přátelům nad úmrtím pana
Václava Čarka (81). S panem Václavem jsme se rozloučili dne 11. února 2016 při bohoslužbě slova v kapli Turner and
Porter York v Torontě.
Odpočinutí věčné dej Václavovi i všem našim zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen
GRATULUJEME: Přejeme a vyprošujeme všem jubilantům a oslavencům měsíce února hodně zdraví, síly, pokoje,
radosti a Božího požehnání.
ŽEHNÁNÍ HROMNIČEK bude při mši o slavnosti Uvedení Páně do chrámu v úterý 2. února 2016 v 19.00 hod.
Svatoblažejské požehnání bude mimořádně po úterní mši, řádně při mši ve středu 3. února 2016 ve 12.00 hod. Udílení
popelce bude řádně při mši na popeleční středu 10. února 2016 v 19.00 hodin (popeleční středa - den přísného půstu!)
a mimořádně pak následující první neděli postní 14. února 2016.
AKCE PRO BIŘMOVANCE se uskuteční o víkendu 5.-7. února 2016. Biřmovanci jsou patřičně informováni.
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ MATEK v naší farnosti jsou v kostele každou 1. a 3. středu v měsíci v 11.00 hod. přede
mší svatou. Informace Petra Dlabalová (petradlabalova@gmail.com). Modlitby matek byly založeny v roce 1995
v Anglii. V té době dvě babičky, Veronika a její švagrová Sandra, obě z Anglie, pocítily touhu odevzdaněji se modlit
za své děti. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby On mohl
požehnaně působit v jejich životech a tak mohl zmírnit jejich bolesti.
SETKÁNÍ SENIORŮ bude v měsíci únoru 3. a 17. února 2016 ve 13.00 hod. v knihovně kostela sv. Václava. Před
setkáním je možné se zúčastnit mše svaté ve 12.00 hod.
SETKÁNÍ RODIN v únoru bude v sobotu 27. února 2016 v 17.00 hodin. Podrobnosti o setkávání rodin H. Drábová
(905-636-7726).
"DĚTSKÁ" MŠE V MĚSÍCI ÚNORU bude výjimečně až druhou neděli v měsíci (tedy 14. února 2016) a spojená
jako obvykle s možností zakoupení obědu po mši v hale kostela.
NOVÁ CENA OBĚDŮ projednaná a navrhnutá na farní radě 17. ledna 2016 je 3 CAD pro děti a 6 CAD pro dospělé.
Více informací viz zápis farní rady.
SVATOPOSTNÍ VÝZVA:

OBRAŤTE SE A VĚŘTE EVANGELIU NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA!
__________________________
YOUR TRUST OR WILL: Please remember Czech missions in your trust or will.
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Thank you and God bless you!

