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, Václavovi Vostřezovi.
Panno Maria, Uzdravení nemocných, přimlouvej se za ně u svého Syna, Ježíše Krista! Amen.
GRATULUJEME
všem oslavencům měsíce července a srpna a přejeme jim hodně zdraví, životních úspěchů, sil, radosti, pokoje a Božího
požehnání.
VÍTÁME MEZI NÁMI
P. Josefa Opluštila z olomoucké arcidiecéze, který bude zastupovat v červenci P. Tomáše po dobu jeho dovolené.
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ MATEK
bude výjimečně ve středu 5. července 2017 v 11.00 hodin, ve 12.00 hodin bude mše svatá ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje,
jinak se modlitební setkání v letních měsících červenci a srpnu nekoná.
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ RODIN
se v letních měsících červenci a srpnu nekoná.
SETKÁNÍ SENIORŮ
se v letních měsících červenci a srpnu nekoná.
POBOŽNOST K PANNĚ MARII FATIMSKÉ
se pomodlíme v neděli 13. srpna po mši svaté a bude tak možno získat plnomocné odpustky pro vlastní posvěcení. (Nedávná
svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl papeže a modlitby v jubilejním roce před obrazem PM Fatimské). Mše svatá
bude slavena ze slavnosti Panny Marie Nanebevzaté.
MISIJNÍ KÁZÁNÍ
a sbírka za účasti misionáře Fr. Thaddeuse Kiwery z Tanzánie se koná v neděli 20. srpna. Předem Pán Bůh zaplať za Vaši
podporu jeho misie.
"DĚTSKÁ" MŠE SVATÁ
v neděli 10. září bude spojená se žehnáním aktovek, pak následuje oběd.
SVATOVÁCLAVSKÉ VINOBRANÍ
bude v sobotu 23. září 2017, 18.00 mše svatá, 19.00 večeře a taneční zábava s kapelou pana Dušana Drobného. Cena lístků $30
dospělí, $20 studenti. Rezervace lístků - P. Tomáš, po mši svaté, telefonicky nebo e-mailem.
SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
bude v neděli 1. října 2017, cena obědu dospělí $16, děti $8. Rezervace lístků - P. Tomáš, po mši svaté, telefonicky nebo
e-mailem.
V NEDĚLI 29. ŘÍJNA
bude téma nedělní promluvy prožívání dušiček podle církevní tradice (a to formou pro dospělé i děti).
V SOBOTU 4. LISTOPADU
bude ve 13.30 modlitba za + kněze naší farnosti a za duše v očistci na hřbitově u semináře sv. Augustina. V 15.00 hod. bude mše
svatá na Masaryktownu.
MAŠKARNÍ KARNEVAL
nejen pro děti a mládež na téma: České a slovenské pohádky, bude v neděli 5. listopadu. Vítáno krátké pohádkové vystoupení
(např. jedné rodiny). Cena lístků $8 dospělí, $5 děti. Rezervace lístků - P. Tomáš, po mši svaté, telefonicky nebo e-mailem.
SBÍRKY
MT 27.5. $35 ● 28.5. $532 ● 4.6. $160 ● 11.6. $425● 18.6. $275
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 23. 6. 2017.
Thank you and God bless you!

