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 září a přejeme jim hodně zdraví, životních úspěchů, sil, radosti, pokoje a Božího požehnání.
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ MATEK
bude ve středu 6. a 20. září 2017 v 11.00 hod. přede mší svatou v kostele. 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.
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ RODIN
v měsíci září nebude. Bližší informace poskytne paní Hana Drábová, tel. 905-636-7726.
SETKÁNÍ SENIORŮ
bude ve středu 6. a 20. září 2017. Před těmito setkáními se nabízí možnost účasti na mši svaté ve 12.00 hod.
"DĚTSKÁ" MŠE SVATÁ
v neděli 10. září bude spojená se žehnáním aktovek, pak následuje obvyklý program ve farní hale.
NOVĚ SE NABÍZÍ VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
pro děti - zájemce, nutno se předem domluvit s P. Tomášem. Začneme o posledních sobotách v měsíci, kdy se nabízí
doprovázejícím dospělým adorovat v kostele a účastnit se mše svaté (10.00 hod. adorace, 12.00 mše svatá, hodina náboženství by
byla mezi 10. a 12. hodinou).
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 emailem.
SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
bude v neděli 1. října 2017, cena obědu dospělí $16, děti $8. Rezervace lístků - P. Tomáš, po mši svaté, telefonicky nebo
emailem.
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 emailem.
SBÍRKY
25.6. $720 ● 2.7. $274 ● 9.7. $217 ● 16.7. $375● 23.7. $245 ●30.7. $605 ● 6.8. $162 ● 13.8. $327.50 ●20.8. $225 ● misie 20.8.
$395 ●27.8. $277
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať za podporu Farnosti svatého Václava v Torontě, české misie v Kanadě.
Školákům přeji po prázdninách úspěšný začátek nového školního roku
a těším se na viděnou při žehnání aktovek a "dětské" mši svaté v neděli 10. září v 10.30 hod. P. Tomáš
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Thank you and God bless you!

