UPOZORNĚNÍ
Popeleční středou (letos 14. února 2018) 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. Přísný půst je závazný i na Velký pátek.
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, Marii Elias, Václavovi Vostřezovi.
Panno Maria, Uzdravení nemocných, přimlouvej se za ně u svého Syna, Ježíše Krista! Amen.
GRATULUJEME
všem oslavencům měsíce února a přejeme jim hodně zdraví, životních úspěchů, sil, radosti, pokoje a Božího požehnání.
NABÍZÍ SE VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
pro děti - zájemce, nutno se předem domluvit s P. Tomášem. A to 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).
KVĚTINOVÝ KALENDÁŘ
na celý rok nám pomáhá plánovat květiny do kostela. Prosím, zapište se na nějaký termín, který Vám vyhovuje (např. na tu
neděli, kdy je sloužena mše svatá za Vaše příbuzné).
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ MATEK a SETKÁNÍ SENIORŮ
bude ve středu 31. ledna 2018 a ve středu 14. února 2018. V 11.00 modlitební setkání matek, ve 12.00 mše svatá, poté setkání
seniorů.
ÚKLID KOSTELA
je naplánován na pátek 2. února 2018 před i po večerní mši svaté. Dobrovolníci, zapište se, prosím, do kalendáře. Budou se také
uklízet vánoční stromky a betlém. Po domluvě s P. Tomášem můžete přijít pomoci s úklidem kostela a haly i v jiném termínu.
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
bude v neděli 4. února 2018 po mši svaté, bude se upřesňovat pastorační kalendář.
"DĚTSKÁ" MŠE SVATÁ
bude v neděli 4. února 2018 a dále v neděli 4. března 2018 a při ní se bude udělovat Svatoblažejské požehnání. Všichni jsou
srdečně zváni, zvláště děti a mládež.
POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
bude v neděli 11. února 2018 - památka Panny Marie Lurdské, uzdravení nemocných. Je to i světový den nemocných. Pomazání
nemocných mohou jednou do roka přijmout osoby ve věku 60 let a starší. Dále všichni ti, kteří mají těžkou nemoc. Zájemci zapište se, prosím, na seznam v předsálí kostela.
UDÍLENÍ POPELCE
bude řádně při mši sv. na Popeleční středu 14. února 2018 ve 12.00 (popeleční středa - den přísného půstu!) a mimořádně pak
následující první neděli postní 18. února 2018 (na Masaryktownu též v sobotu 17. února 2018).
SBÍRKY
31.12. $ 283.20 ● 1.1. $ 260 ● 7.1. $ 457 ● 14.1. $ 290.50 ● 21.1. $ 410.50 ● 28.1. $302
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 Parish, 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 30. 1. 2018.
Thank you and God bless you!

