Informace k epidemiologické situaci

Prosím sledujte informace na stránkách torontské
arcidiecéze. https://www.archtoronto.org/covid19

Všechny mše sloužené v našem kostele jsou až do
odvolání privátní.
Aby jste se mohli alespoň duchovně připojit, jsou
celebrovány v časech, kdy obvykle bývají
pravidelné bohoslužby, ve všech ostatních dnech
v 7.30 ráno.

Na stránkách torontské arcidiecéze najdete odkazy na přenos mší z mnohých lokálních
kostelů, např. ze slovenského kostela sv. Cyrila
a Metoděje- http://slovakparish.ca/, on-line jsou
dostupné také české mše z Velehradu v Kalifornii
https://www.czechchurch.org. Pozor na časový
posun - pokud mše v Kalifornii začíná v 10.00, v
Torontu už máme 13.00.
Sloup sv. Trojice v Olomouci

Aktuální informace ohledně tradiční české
národní pouti ke Svatyni kanadských
mučedníků v Midlandu

Správa svatyně kanadských mučedníků v Midlandu
(dále jen “správa“) nás v dubnu informovala, že veškeré hromadné akce jsou do odvolání zrušeny, vzhledem k tomu, že areál nemohl být na tyto akce
v důsledku opatření na ochranu obyvatelstva před
pandemií COVID-19 náležitě připraven.
Začátkem května nás správa informovala, že
připravuje možnost poskytnutí alespoň příležitosti ke
slavení mše svaté v chrámu svatyně pro farnosti, které
by měly zájem a to tak, že mše by byla slavena
knězem příslušné farnosti spolu s dvěma doprovázejícími farníky. Mše by se zároveň účastnil jeden kněz
svatyně plus kameraman svatyně, který by pořídil
videozáznam z této mše svaté. Tento videozáznam by
následně byl k dispozici všem farníkům prostřednictvím internetu.
Tato služba je správou svatyně poskytnuta zcela
zdarma, přičemž správa svatyně vítá jakýkoliv
příspěvek na podporu provozu svatyně, která fakticky
může existovat jen díky dobrovolným příspěvkům.
Farnosti svatého Václava byl nabídnut termín
pondělí 8. června se začátkem mše v 10:00. Vzhledem k tomu, že otec Jan souhlasil s touto formou
připomínky české národní poutě, prosíme tímto
všechny farníky a příznivce farnosti o vaše přímluvné modlitby na úmysl tohoto náhradního skutku
poutě a též podle možnosti účast na této mši svaté
v duchu – na dálku v čase jejího konání.
Doufáme, že toto mimořádné náhradní řešení
nebude nutné opakovat příští rok a pouť se v roce
2021 uskuteční obvyklým způsobem.
Pavel Belansky

Kněz:
Pravidelné bohoslužby:
P. Ján Čukáš 416-532-5272
neděle
10.30 hod. mše svatá
Pastorační rada:
První neděle v měsíci: měsíční mše se scholou (dětská)
Hana Drábová 905 636 7726
(během letních prázdnin se nekoná
Daša
Hladíková 416 249 1085
pátek
18.00 hod. svátost smíření
Jena
Hladíková
416 367 3964
New / Změna uuu 19.00 hod. mše svatá (v anglickém jazyce)
Miloš
Janek
416 822 3031
adorace a požehnání po mši (1. pátek v měsíci)
Martin
Klapetek
647 875 4244
Poslední soboty v měsíci:
Pavel
Mader
647 639 4881
New / Změna uuu 9.00 hod. zahájení adorace a výstav
Zdenek
Trobl
416 231 6219
Nejsvětější svátosti
NEW!
e-mail:
info@katolik.ca
10.00 hod. svátostné požehnání a mše svatá
Pozor, změny jsou možné podle aktuálních nedělních ústních oznamů!
V našem Farním Zpravodaji budeme na zadní straně uvádět
SVÁTOST SMÍŘENÍ (svatá zpověď), KŘTY, SVATBY, NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH,
zajímavosti
nebo životopisy světců. Pokud sami chcete přispět
SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH,
zpracováním
tematiky, rádi vaší spoluprací přijmeme.
na požádání, dle domluvy, v naléhavých případech volejte kdykoli!

ZPR AVODA J

FARNOSTI SV. VÁCLAVA

