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, Lubomír Hykel.
Panno Maria, Uzdravení nemocných, přimlouvej se za ně u svého Syna, Ježíše Krista! Amen.
GRATULUJEME všem oslavencům měsíce listopadu a přejeme a vyprošujeme jim hodně zdraví, síly,
radosti a Božího požehnání.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
SETKÁNÍ RODIN se uskuteční v sobotu 10. listopadu v 17.00 hod. Podrobnosti Drábovi (905-636-7726)
SETKÁNÍ SENIORŮ budou jako obvykle první a třetí středu v měsíci – 7. a 21. listopadu v knihovně kostela
sv. Václava. Před těmito setkáními je možnost účastnit se mše sv. ve 12.00 hod.
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ MATEK V měsíci listopadu budou 7. a 21. listopadu 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 odevzdaněji se modlit za své děti. Během modlitby poznaly,
že Pán Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do Jehou rukou, aby On mohl působit v jejich životech a
mohl tak zmírnit jejich bolesti.
SETKÁNÍ SE SV. MIKULÁŠEM se uskuteční v neděli 9. prosince 2018 po mši svaté a po společném obědě.
Cena oběda: dospělí $15.00, děti (do 12 let) $8.00. Lístky na oběd je možné zakoupit o po každé nedělní
mši svaté a nebo je objednat telefonicky: paní Jena Hladíková (416) 367-3964 a Miloš Janek (416)8223031
Prosíme rodiče, aby zapsali počet dětí, které se zúčastní setkání, na tiskopis na nástěnce v kostele
(příprava dárků).
Rovněž prosíme rodiče, aby přihlásili své děti, které chtějí vystupovat v programu na patřičný tiskopis v
kostele a napsali s jakým programem děti vystoupí - do 2. prosince.
Při tomto setkání bude jako každý rok možnost zakoupení vánočního cukroví.
VELMI VÁS PROSÍME O POMOC při přípravě cukroví. Podrobné informace poskytne paní Dana
Nohavicová. Prosíme, abyste cukroví přinesli do kostela nejpozději do soboty 8. prosince do 11.00 hodin.
Děkujeme!
Mikulášská zábava Sokola Toronto se bude konat v sobotu 17. listopadu 2018 v hale kostela sv. Václava.
Vánoční Bazar tradiční sokolský se bude konat v neděli 25. listopadu 2018 v hale kostela sv. Václava
NÁVŠTĚVA Páter Jan Žaluda k nám přijede, od 7 – 23. listopadu.

_____
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