UPŘÍMNOU SOUSTRAST
vyslovujeme blízké rodině, přátelům a známým nad úmrtím paní Drahomíry Ovčačíkové. Zesnula 14. dubna 2018.
Odpočinutí věčné dej Drahomíře i všem našim zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
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 Hoškové-Elias, Václavovi Vostřezovi.
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.
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).
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
budou v měsíci květnu vždy v pátek při mši svaté (kázání) a po mši svaté (litanie u sochy Panny Marie).
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ MATEK A SETKÁNÍ SENIORŮ
bude ve středu 2. a 16. května 2018. V 11.00 modlitební setkání matek, ve 12.00 mše svatá, poté setkání seniorů.
NEDĚLNÍ KÁVA
bude v neděli 6. května 2018 ve farní knihovně. Jste srdečně zváni.
POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
na Masaryktownu bude při květnové mši svaté (sobota 12. května 2018 v 15.00 hod.).
"DĚTSKÁ" MŠE SVATÁ
bude v neděli 13. května 2018. V červnu bude "dětská" mše svatá opět až druhou neděli v měsíci.
DEN MATEK - MOTHERS´ DAY
"dětská" mše svatá a farní oběd bude v neděli 13. května 2018. Jednotná cena $13 (pečené kuře, salát z červených brambor, moučník).
Lístky lze objednat a zaplatit u P. Tomáše nejpozději do 6. května 2018. Objednávat lze po nedělní mši svaté, na tel. 416-532-5272
nebo na e-mailu: t.kana@seznam.cz
ČESKÁ NÁRODNÍ POUŤ DO MIDLANDU
ke kanadským mučedníkům do Midlandu proběhne v neděli 3. června 2017 (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). Kdo by chtěl putovat část cesty
pěšky, ozvěte se, prosím, paní Marice Jankové, tel. 416-614-0550. Vychází se v sobotu 2. června ráno v 10.00 hod. z Coldwater po
turistické stezce do Midlandu (celková délka cca 23 km). V Midlandu je zajištěn nocleh v ubytovně pro poutníky.
MISIJNÍ KÁZÁNÍ
a misijní sbírka za účasti misionáře Fr. Josepha Kongoly z Indie se koná v neděli 8. července 2018. V této době se podílí na
archeologickém průzkumu v Římě. Předem Pán Bůh zaplať za Vaši podporu misií.
SBÍRKY
Velikonoce $847 ● MT 2.4. $160● 8.4. $455 ● 15.4. $95.50 ● 22.4. $295 ● 29.4. $283 ● Share Life 18.3-30.4. $ 658
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. 4. 2018.
Thank you and God bless you!

