Změna v časech bohoslužeb: pátek 18.00 hod. svátost smíření
18.30 hod. mše svatá - v angličtině
sobota 10.00 (Adorace od 8 hod.)
Páteční mše v anglickém jazyce budou od pátku 8. března. (S výjimkou bohoslužeb Velkého pátku.)
Pobožnosti křížové cesty a adorace budou v češtině. Konzultovano s toronským pomocným biskupem
Robertem Kasunem a s farní radou.
VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM
Otci biskupovi Mons. Petrovi Esterkovi, Heleně Dvořákové, Václavovi Fürbacherovi, Anežce Optisové, Heleně Paťavové,
Zdeňkovi Prajzovi, Martě Růžičkové, Martě Slavíkové,Robertu
Kasunovi, Alžbětě Turekové, Jarmile Pachnerové, Václavovi
Vostřezovi, Lubomíru Hykelovi.
Panno Maria, Uzdravení nemocných, přimlouvej se za ně u
svého Syna, Ježíše Krista! Amen.
UPŘÍMNOU SOUSTRAST vyslovujeme všem přátelům
pana Josefa Janíka z Montrealu, který zemřel v sobotu
16.února 2019. Hlubokou soustrast rovněž vyslovujeme
rodině a přátelům paní Marie Tonnerové, která zemřela
v pondělí 18. února 2019. Pamatujme na ně ve svých
modlitbách.
Odpočinutí věčné dej jim i všem našim zemřelým Pane
a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen

Postní doba se blíží. I letos se připravuje pastorační aktivita pro
toto období přípravy na velikonoce. „Postní kapky 2019“ jsou
každodenní inspirace, které mohou „osvěžit“ tvůj život.
Myšlenky papeže Františka z katechezí o Desateru
- Liturgická modlitba pro daný den
- Biblický citát s inspirativní myšlenkou
- Nedělní liturgické texty a zamyšlení
Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových
stránek můžeš každý den dostat krátké inspirace.
ZAČÍNÁME NA POPELEČNÍ STŘEDU 6. 3. 2019
MOBILNÍ APLIKACE:
Postní kapky 2019 si můžeš stáhnout na Google Play.
KAPKY DO E-MAILU:
Postní kapky 2019 ti mohou pravidelně každý den ráno
chodit do tvého e-mailu. Stačí vyplnit jednoduchý webový
formulář.
Více info: www.postnikapky2019.maweb.eu

SVATÝ VÁCLAVE VÉVODO ČESKÉ
ZEMĚ KNÍŽE NÁŠ NEDEJ
ZAHYNOUTI NÁM I BUDOUCÍM,
je nápis na chodníku před pomníkem
svatého Václava na Václavském náměstí v
Praze, který patří mezi nejznámější
sochařská díla v Česku. Jeho autorem je
nejvýznamnější český sochař přelomu 19.
a 20.století, představitel monumentálního realismu a zakladatel
novodobého českého sochařství Josef Václav Myslbek, který zvolil
netradiční podobu svatého Václava jako bojovníka. Původní model
byl mnohokrát upraven a časem byla jezdecká socha svatého Václava doplněná ještě čtyřmi sochami stojících světců: sv. Ludmily,
sv. Prokopa, sv. Vojtěcha a sv. Anežky.
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ MATEK
6. března a 20. března 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 SENIORŮ bude 6. března a 20. března v knihovně
kostela sv. Václava. Před těmito setkáními je možnost účastnit se
mše sv. ve 12.00 hod.
SETKÁNÍ RODIN se uskuteční v nedeli 3. března v
16.00 hod. Podrobnosti Jankovi (416 822 3031)
UPOZORNĚNÍ: V březnu 2019 v Kingstonu, Ottawe
a Montrealu bohoslužby NEBUDOU!
Kingston
Sobota 6. dubna a 11.května 11.00 hod.
Kaple Newman House, 172 Frontenac St.

Ottawa
Sobota 6. dubna a 11. května 17.00 hod
Kostel sv. Leopolda Mandiče, 170 Hinchley Av.

Montreal Neděle 7. dubna a 12. května 11.00 hod
Kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke St.

www.katolik.ca

