VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM
Otci biskupovi Mons. Petrovi Esterkovi, Heleně Dvořákové, Václavovi Fürbacherovi, Anežce Optisové,
Heleně Paťavové, Zdeňkovi Prajzovi, Martě Růžičkové, Martě Slavíkové, Marii Tonnerové, Alžbětě
Turekové, Jarmile Pachnerové, Czeslavě a Václavovi Vostřezovým.
Panno Maria, Uzdravení nemocných, přimlouvej se za ně u svého Syna, Ježíše Krista! Amen.
GRATULUJEME
všem oslavencům měsíce května a přejeme jim hodně zdraví, životních úspěchů, sil, radosti, pokoje a Božího požehnání.
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
v měsíci květnu budou spojeny s páteční mší svatou, kromě prvního pátku v měsíci (pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu).
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ MATEK
v naší farnosti je každou 1. a 3. středu v 11.00 hod. přede mší svatou v kostele. V měsíci květnu bude modlitební setkání 3.
května a výjimečně pak až ve středu 24. května. Modlitby matek byly založeny v roce 1995 v Anglii. V té době dvě babičky,
Veronika a její švagrová Sandra, obě z Anglie, pocítily touhu modlit se odevzdaněji za své děti. Během modlitby poznaly, že Pán
Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech a mohl tak zmírnit jejich
bolesti.
SETKÁNÍ RODIN
v měsíci květnu nebude, ale uskuteční se podpora akce March for Life (Pochod pro život) a to v Ottawě. Více informací o akci
poskytne pan Pavel Belanský, tel. 905-631-6126.
SETKÁNÍ SENIORŮ
bude ve středu 3. května a výjimečně pak až ve středu 24. května. Před tímto setkáním je možnost účastnit se mše svaté ve 12.00
hod.
NEDĚLE 7. KVĚTNA
na tradiční kávičku a společenské posezení jste zváni po mši svaté do farní knihovny.
DEN MATEK
"dětská" mše a farní oběd bude v neděli 14. května 2017. Jednotná cena je $12. Lístky je možno objednat osobně u P. Tomáše po
nedělní mši svaté, nebo telefonicky 416-532-5272 popř. na e-mailu: t.kana@seznam.cz
POUŤ DO MIDLANDU
bude o víkendu 3. a 4. června 2017. Koordinátoři poutě jsou paní Marika Janková, tel. 416-614-0550 a paní Hana Drábová, tel.
905-636-7726.
"DĚTSKÁ" MŠE SVATÁ
na závěr školního roku spojená s farním obědem bude v neděli 25. června 2017. Jednotná cena lístků je $10. Lístky je možno
objednat osobně u P. Tomáše po nedělní mši svaté, nebo telefonicky 416-532-5272 nebo na e-mailu: t.kana@seznam.cz. Při mši
bude natáčena reportáž pro TV NOE (katolický televizní kanál v České republice).
"Dětská" mše v neděli 10. září bude spojená se žehnáním aktovek, pak následuje oběd.
SVATOVÁCLAVSKÉ VINOBRANÍ (taneční zábava) - sobota 23. září 2017.
SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ (slavnostní oběd) - neděle 1. října 2017.
MAŠKARNÍ KARNEVAL nejen pro děti a mládež na téma: České a slovenské pohádky - neděle 5. listopadu.
SBÍRKY
2.4. $430 ● 9.4. $552 ● 13.-16.4. $831 ● 23.4. $235● MT 29.4. $100 ● 30.4. $355.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať za podporu Farnosti svatého Václava v Torontě, české misie v Kanadě.

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 more information send e-mail: t.kana@seznam.cz or call phone number: 416-532-5272.
Actualization 2. 5. 2017.
Thank you and God bless you!

