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

SETKÁNÍ SENIORŮ bude první a třetí středu v měsíci – 1. a 15. května
v knihovně kostela sv. Václava. Před těmito setkáními je možnost účastnit se mše
sv. ve 12.00 hod.
SETKÁNÍ RODIN se uskuteční v sobotu 11 května v 17.00 hod. Podrobnosti Pavel
Bělanský (905-631-6126)

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ MATEK 1. a 15. května v 11.00 hod. přede mší svatou v
kostele.
Ze slov bratra Didaka vybíráme část určenou ženám... „K vám sestry ženy, ať už
svobodné, či žijící v manželství, nebo zasvěcené, nebo rozvedené, nebo znovu sezdané, nebo vdovy: dívejte se často a dlouze na Pannu Marii, abyste dobře viděly, k
jaké důstojnosti vás OTEC BŮH povolal. Abyste byly celé krásné jako Maria.
Sestry ženy, musíte znát svou velikost, kterou vám vrací Panna Maria. Musí vědět,
že být služebnicí neznamená být služkou, a kdo slouží, má důstojnost Matky Boží.
Maria nebyla služkou, nýbrž byla nezastupitelná spolupracovnice na díle spásy.
Ženy, musíte být jako Maria, služebnicí, která přináší Pána a slouží Pánu „svým svatým
mateřstvím, ať fyzickým nebo duchovním,“ a starostí o domácnost či církev. Jste nositelky života, jak toho fyzického, tak i duchovního. Jste teplem a duší
domova, ale máte i moc studit a mrazit! Pozorně se dívejte na Pannu Marii, často
si čtěte její Magnificat, kdy Maria říká: „Velebí má duše Pána... že se mnou učinil
veliké věci.“ (Lukáš 1,46-56).
Pavel píše Timoteovi: „Ženy ať se oblékají a zdobí dobrými skutky, jak se sluší
na ženy, které se rozhodly pro zbožný život“ (1 Tim 2, 9-10). Vaše krása spočívá
v srdci, z něj vychází a do něj se vrací! Maria je krásná, i když ji pronikl meč bolesti,
jak říká prorok Simeon: „A tvou vlastní duší pronikne meč bolesti.“ Jste krásné, i když
vámi pronikne meč stáří, meč nemoci a meč bolesti. Krása je ukryta v dobrém a milosrdném srdci! V Marii najdete útočiště a oázu. Najde ji každý, kdo se potýká se svou vlastní hříšností či bolestí. Ona je těšitelkou nemocných a útočištěm
hříšníků. Maria nám dává jednu jedinou radu: „Udělejte vše, co vám Ježíš řekne!“
To, co vám Ježíš položí na srdce, učiňte!
br. Didak Klučka, OFM je farářem v Brně – Husovicích

Výsek z Pastoračního plánu na květen.
4. května, so – mše sv. v Masaryktown
5. května, ne – Sokol, Jarní festival
12. května, ne – dětská mše sv.
/ Mother‘s day /
Nocturnes
20. května, po – Victoria day
30. května, čt – slavnost Nanebevstoupení Páně

1. června, so – pěší pouť do Midlandu
2. června, ne – farní pouť do Midlandu

Pouť do Midlandu se letos uskuteční 2. června. Pouť začneme modlitbou křížové cesty
v 11 hod.
Je možno se také zůčastnit pěší pouti a to v sobotu 1.6. Je to již 5tý ročník a vede z
městečka Cold Water po turistickém chodníku. Délka trasy je zhruba 23 km. Pro pěší
poutníky je zajištěn nocleh ze soboty na neděli.
Kdo by měl zajem o pěší pouť, prosím kontaktujte Mariku Jankovou na tel. 416 614
0550, nebo email : mjanek6@gmail.com

