GRATULUJEME všem oslavencům měsíce dubna a přejeme a vyprošujeme jim
hodně zdraví, síly, radosti a Božího požehnání.

SETKÁNÍ SENIORŮ bude první a třetí středu v měsíci – 3. a 17. bubna v knihovně
kostela sv. Václava. Před těmito setkáními je možnost účastnit se mše sv. ve 12.00
hod.
Modlitba optinských starců.
Pane, dej, abych s pokojem v duši přijal vše,
co mi přinese nadcházející den.
Dej, abych se cele odevzdal tvé svaté vůli.
Po celý den mě ve všem veď a posiluj.
Ať bych dostal jakékoliv zprávy během dne,
nauč mne je přijmout s pokojnou duší
a pevným přesvědčením,
že nade vším je tvá svatá vůle.
Ve všech mých skutcích a slovech
veď mé myšlenky a city.
Ve všech nepředvídaných situacích
mi nedej zapomenout,
že všechno je sesláno od tebe.
Nauč mne přímo a rozumně jednat
s každým členem mé rodiny,
abych nikoho nezarmucoval a neroztrpčoval.
Pane, dej mi sílu přenést se přes útrapy
přicházejícího dne a přes všechny
události, které přinese.
Veď mou vůli a nauč mě modlit se,
věřit, doufat v tebe, trpět, odpouštět
a milovat. Amen.

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ MATEK 3. a 17. dubna v 11.00 hod. přede mší svatou v
kostele.
“Vaše slzy jsou jako semínka a Bůh nedovolí, aby padla na zem a proměnila se

v bláto, ale posílá své anděly, aby je sbírali. A v nebi se tyto slzy promění v perly.
Toto je naděje, v které může žít každá jedna z vás. To nejsou slova laciné útěchy,
ale slova, kterým Bůh může dovolit, aby se vás dotkla. Abyste byly vděčné i za své
prázdné ruce, za své duchovně prázdné děti, za své rodiny, za své trápení. To, že
čtete tyto řádky, není náhoda. Bůh očekává, že dokážeme mít i prázdné ruce, abychom díky Boží milosti dokázaly unést prázdnotu svého života a svých rodin….”
Z promluvy o. Mariána Dragúňa – duchovního otce Modliteb Matek na Slovensku

VELIKONOČNÍ SV. SMÍŘENÍ (sv. zpověď) bude možné přijmout v neděli 7. dubna
po skončení mše svaté anebo v neděli 14. dubna po mši svaté. Jinak dle osobní
domluvy.

Den Matek
Oslava Dne matek se v našem kostele uskuteční dne 12.5.2019. Děti si mohou
nachystat program pro maminky a bude možnost zakoupení oběda.
Všichni jste srdečně zváni! Rezervace lístků na čísle 416 538 2468 Dana Nohavicová;
nebo 416 367 3964 Jena Hladikova.

BOHOSLUŽBY VE “SVATÉM” TÝDNU:
Úterý
16. dubna
Středa
17. Dubna
Zelený čtvrtek
18. dubna
Velký pátek
19. dubna
Bílá sobota
20. dubna
Velikonoční neděle
21. dubna
Velikonoční pondělí
22. dubna

11.00 hod. St. Michaels Cathedral - Mass of Chrism
12.00 hod. mše svatá
19.00 hod. mše svatá
15.00 hod. Křížová cesta a Velkopáteční obřady
20.00 hod. Velikonoční vigílie + žehnání pokrmů
10.30 hod. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
15.00 hod. Masaryktown - mše svatá

