Svatí, kteří nás provázejí
Markéta Skotská ( kolem roku 1045 – 1093), 16. listopadu
Patronka: Skotska, rodin, vdov, královen, studujících, učenců.
Atributy: královna s černým křížem, dávající chudým almužnu.

Markéta, dcera anglického prince
Eduarda Athelinga, se narodila v Uhrách,
kam její otec odešel před bojovným
dánským králem Knutem. Její matka
Agáta pocházela z rodu uherského krále
svatého Štěpána. Když bylo Markétě
deset let, její otec se mohl vrátit do vlasti
na dvůr krále Eduarda III. Vyznavače.
Brzy po návratu do Anglie však otec
zemřel. Po prohrané bitvě u Hastingsu
(1066), která otevřela Normanům pod
vedením Viléma Dobyvatele cestu do
Anglie, musela Markéta s matkou a sourozenci utéci do Skotska na
dvůr krále Malcolma III.
Hezká, laskavá a moudrá princezna se králi zalíbila. Ve věku
24 let se Markéta za skotského krále provdala. Měla s ním šest synů a
dvě dcery. Své děti příkladně vychovávala a dvě z nich (David a
Matylda) byly také později svatořečeny. Její jemnost, inteligence a
dobrota měly na drsného krále velmi příznivý vliv. Jako dobrá matka a
královna působila na rozvoj náboženské a kulturní úrovně Skotska.
Proslavila se zvláště svou dobročinností, přičemž se zvláštní láskou se
věnovala chudým, sirotkům a nemocným. Markéta, již vážně
nemocná, zemřela několik dnů po obdržení skličující zprávy o smrti
svého manžela a nejstaršího syna v bitvě u Alnwicku. Markéta
Skotská byla pohřbena ve městě Durnfermline v benediktinském
opatství, které sama pomohla založit. Za svatou ji prohlásil papež
Inocenc IV. roku 1250. V době reformace byly ostatky svaté Markéty
Skotské přeneseny do Španělska a uloženy v kostele, který se nachází
v areálu zámku El Escorial.
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Úvodní zamyšlení
„Tvoje království je království všech věků, Tvoje vláda
přečká všechna pokolení.“
(Žalm 145, 13)

Aktuálně
KLUB ŽEN: koná se pravidelně každou první středu v měsíci.
V listopadu se uskuteční setkání 4. listopadu 2009 od 16:30 na lounském
děkanství. Přijďte a podělte se o své zkušenosti.
∗∗∗∗∗∗∗
SBÍRKA ŠATSTVA A HRAČEK: sbírku na humanitární účely pořádá
KDU-ČSL a Děkanství Louny v sobotu 7. listopadu 2009 od 09:00 do 13:00
v průjezdu děkanství.
∗∗∗∗∗∗∗
MISSA BREVIS OD JIŘÍHO PAVLICY: v sobotu 7. listopadu 2009 od
18:00 se uskuteční v chrámu sv. Mikuláše v Lounech jedinečné koncertní
provedení pro orchestr, sbor, sóla a zvony.
∗∗∗∗∗∗∗
SETKÁNÍ FARNÍ RADY: ve čtvrtek 12. listopadu 2009 od 18:30.
∗∗∗∗∗∗∗
20. VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ: společné poděkování
diecéze litoměřické ve dnech 13. a 14. listopadu 2009 v klášteře a kostele
v Doksanech. Výběr z programu (pátek od 16:30 do 22:00, sobota od 08:30
do 14:30): Zpívané nešpory • Pásmo ze života svaté Anežky •
Koncelebrovaná mše svatá • Eucharistická adorace kněží • Adorace mládeže
za diecézi a povolání • Přednáška Život z víry v rodině • Rozjímavá modlitba
růžence • Soutěž O poklad Anežky české pro děti • Koncert k poctě svaté
Anežky České.
∗∗∗∗∗∗∗
ADVENTNÍ KONCERT: Obecní úřad Černčice spolu s Děkanstvím
Louny zvou na adventní koncert provázený duchovním slovem
v obnoveném kostele sv. Vavřince v Černčicích v neděli 29. listopadu 2009
od 16:00. Duchovní skladby různých mistrů zazpívá Chrámový sbor z Loun.
Budou svěceny také přinesené adventní věnce.

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
01.11. 2009

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.
Při mši bude udělena nemocným a seniorům
Svátost nemocných. V pátek 30.10. a v neděli 1.11.
přede mší svatou lze přistoupit ke svátosti smíření.

02.11.2009

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Mše svatá ráno v 08:00 a večer v 17:00 a v 17:30
v chrámu sv. Mikuláše.

08.11.2009

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.

08.11.2009

DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST, HORNÍ ROČOV
Ve 14:00 v kostele Narození Panny Marie.
Zazpívá Gregoriánská schola z kostela svaté Ludmily
v Praze na Vinohradech.

14.11.2009

SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA
SV. STANISLAVA V MĚRUNICÍCH
Slavná bohoslužba začíná ve 14:00.

15.11.2009

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.

22.11.2009

SLAVNOST KRISTA KRÁLE
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.
Mši svatou bude doprovázet Lounský chrámový sbor.

28.11.2009

POUTNÍ SLAVNOST SV. KATEŘINY, OBORA
Slavná bohoslužba začíná v 16:00.
Možnost dopravy z Loun autobusem: linka č.2,
zastávka Sokolovna v 15:04. V Oboře budete v 15:25.
Odjezd zpět z Obory: linka č.1 v 18:10.

29.11.2009

PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.
Svěcení adventních věnců, roráty.

Učící se církev
Téma: neděle Krista Krále

KKC 567
Nebeské království bylo na zemi zahájeno Kristem. „Toto království
se jasně projevuje lidem v Kristových slovech, v jeho skutcích a
v jeho přítomnosti.“ Církev je zárodek a počátek tohoto království,
jehož klíče jsou svěřeny Petrovi.
KKC 668
„Vždyť právě proto Kristus umřel a vstal k životu, aby se stal Pánem
nad mrtvými i nad živými“ (Řím 14,9). Kristovo nanebevstoupení
znamená, že se svým lidstvím podílí na moci a vládě samotného Boha.
Ježíš Kristus je Pán: má všechnu
moc na nebi i na zemi. Je povýšen
„vysoko nad všechna knížata,
mocnosti, síly, panstva“, protože
Otec „všechno podřídil pod jeho
nohy“ (Ef 1,21-22). Kristus je
Pánem vesmíru i dějin. V něm
nacházejí dějiny člověka, ale i celé
stvoření své opětovné soustředění
jako v Hlavě, své transcendentní
dovršení.
Jak vládne Pán Ježíš nyní?
Oslavený Kristus, Pán vesmíru a
dějin, Hlava své církve, zůstává
tajemně na zemi, kde už je jeho království přítomno v církvi jako
svém zárodku a počátku. Jednoho dne se Kristus vrátí ve slávě, čas
jeho příchodu nám však není znám. Proto žijeme v bdělosti a prosíme:
„Přijď, Pane“ (Zj 22,20).

(zdroj Katechismus katolické církve a Kompendium KKC)

