VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM: Otci biskupovi Petrovi Esterkovi, Heleně
Dvořákové, Václavovi Fürbacherovi, Anežce Optisové, Heleně Paťavové, Zdeňkovi Prajzovi, Martě
Růžičkové, Martě Slavíkové, Marii Tonnerové, Alžbětě Turekové, Vlastě Waldaufové, Anně Janoušové,
Jarmile Pachnerové, Marii Mimrové, Czeslawě a Václavovi Vostřezovým.
Panno Maria, uzdravení nemocných, přimlouvej se za ně u svého Syna, Ježíše Krista! Amen.
UPŘÍMNOU SOUSTRAST vyslovujeme celé rodině, přátelům a známým nad úmrtím pana Ota Štýrského. S panem Otou
Štýrským jsme se rozloučili při zádušní mši svaté v pondělí 28. března 2016 v kostele sv. Václava.
Odpočinutí věčné, dej mu Pane a světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá ve svatém pokoji! Amen.
GRATULUJEME: Přejeme a vyprošujeme všem jubilantům a oslavencům měsíce května hodně zdraví, síly, pokoje, radosti a
Božího požehnání.
VOLBA NOVÝCH ČLENŮ PASTORAČNÍ RADY proběhne v neděli 8. května. Do neděle 1. května je možné psát kandidáty
na seznam v předsálí kostela. (Kandidát má mít alespoň 18 let a má být alespoň 5 let aktivním členem naší specifické farnosti.)
Poté bude ustanovena ekonomická rada farnosti. (Poradní sbor farnosti se mění ve farní radu, která se bude skládat z ekonomické
a pastorační rady.)
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 4. a 18. května 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 měsíci květnu - termín setkání bude upřesněn. Podrobnosti o setkávání rodin H. Drábová (905-636-7726).
"DĚTSKÁ" MŠE bude 8. května a spojená jako obvykle s možností zakoupení obědu v předprodeji nebo po mši sv. v hale
kostela sv. Václava (děti 7 CAD, dospělí 13 CAD). Po obědě jste srdečně zváni na program dětí u příležitosti svátku
DEN MATEK - MOTHERSDAY. VŠEM MAMINKÁM PŘEJEME ZDRAVÍ, SPOKOJENOST A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ!
SLAVNOSTNÍ PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ dětí v našem kostele bude v neděli 15. května. Po mši svaté jste zváni na přípitek
a sladké občerstvení ve farním sále.
28. KVĚTNA V SOBOTU NEBUDE MOŽNOST ADORACE, mše svatá však bude jako obvykle ve 12.00 hodin a na závěr
mše svaté budou litanie a svátostné požehnání (v 11.00 totiž bude křestní bohoslužba).
ČESKÁ NÁRODNÍ POUŤ ke kanadským mučedníkům do Midlandu proběhne letos v neděli 5. června (11.00 Křížová cesta,
modlitba u kříže a u sochy sv. Františka, 12.45 Modlitba růžence – oltář Panny Marie Čenstochovské, 13.30 Mše svatá –
bazilika). Letos je možné projít svatou branou a při splnění podmínek (nedávná svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl
sv. Otce, nemít zálibu ani v lehkém hříchu) pro sebe získat plnomocné odpustky časných trestů za hříchy. Kdo by chtěl putovat
část cesty pěšky, ozvěte se, prosím, Petře Dlabalové (petradlabalova@gmail.com). Vyjdeme v sobotu 4. června ráno z Coldwater
po turistické stezce do Midlandu (celkova délka cca 23 km). V Midlandu je zajištěn nocleh v ubytovně pro poutníky. V neděli 5.
června bude možné jít na mši svatou i v kostele sv. Václava v 10.30 hod. (o. Libor).
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