VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM
biskupovi Petrovi Esterkovi, biskupovi Robertovi Kasun, Heleně Dvořákové, Václavovi
Fürbacherovi, Anežce Optisové, Zdeňkovi Prajzovi, Martě Růžičkové, Martě Slavíkové, Alžbětě
Turekové, Václavovi Vostřezovi, Lubomíru Hykelovi, Martě Ječmenové.
Panno Maria, Uzdravení nemocných, přimlouvej se za ně u svého Syna, Ježíše Krista! Amen.
UPŘÍMNOU SOUSTRAST vyslovujeme rodině a přátelům paní Jarmily Pachnerové, která zemřela
19. listopadu 2019 ve věku 96 let.
“Odpočinutí věčné dej paní Jarmile i všem našim zemřelým Pane a světlo věčné ať jim svítí, ať
odpočívají v pokoji. Amen. “
GRATULUJEME všem oslavencům měsíce prosince, přejeme a vyprošujeme jim hodně zdraví,
síly, radosti a Božího požehnání.
SETKÁNÍ SENIORŮ bude druhou středu 11. prosince v knihovně kostela sv. Václava. Před
setkáním je možnost účastnit se mše sv. ve 12.00 hod.
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ MATEK bude druhou středu 11. prosince v 11.00 hod. přede mší svatou
v kostele.
PŘEDVÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ (svatá zpověď) – neděle 15. prosince po mši svaté. Jinak
dle osobní dohody. Ve slovenském kostele Sv Cyrila a Metoděje bude sv. smíření 21. 12 od
15hod.
NAVŠTÍVÍ NÁS pomocný biskup torontský Robert Kasun. Bude celebrovat v našem kostele
pravidelnou nedělní bohoslužbu 22. prosince od 10.30.

PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID a přichystání vánoční výzdoby se uskuteční v sobotu 21. prosince od
9hod.
BYLA VYTVOŘENA nová farní e-mailová adresa: info@katolik.ca.
Milí přátelé, sestry a bratři,
ze srdce vás zdravím a děkuji Pánu Bohu i vám za vše, co jsme mohli
tento rok spolu prožít. Děkuji
vám za všechny vaše modlitby, za všechna setkání, za vaši
velkorysou finanční i jinou podporu
našich misií po celé Kanadě.
Děkuji vám za veškerou vaši pomoc. Ze srdce vám i všem vašim
blízkým přeji krásné, radostné a

pokojné prožití adventní doby a Vánoc! Kéž se Ježíš nově narodí i v
našich srdcích a naplňuje nás
svým pokojem a láskou každý den nového roku 2020.
Hodně zdraví, síly, radosti, pokoje, trpělivosti a především LÁSKY
vám přeje a vyprošuje
o. Ján Čukáš

