Svätá Margita Škótska bola dcérou anglického
následníka trónu Eduarda Athelinga a uhorskej princeznej Agáty. Narodila sa okolo roku 1046 v západnom
Uhorsku (pri Nádasde?), kde ţili jej rodičia vo vyhnanstve. Roku 1057 sa vrátila s rodičmi do Anglicka. Ale po
bitke pri Hastingse roku 1066 musela kráľovská rodina
znova utekať, a to pred normanským vojvodom Viliamom Dobyvateľom. Tentoraz našla útulok v Škótsku,
kde ju prijal kráľ Malcolm III. Malcolmovi sa pekná a
múdra princezná Margita zapáčila a roku 1070 si ju vzal
za ţenu. Ich spoločný ţivot sa odohrával väčšinou v mestách Edinburgh a Dunfermline, kde sídlil kráľovský dvor.
Kráľ Malcolm mal dobré srdce, ale inakšie bol drsný a
nevzdelaný. Margitina jemnosť, inteligencia a dobrota
naňho priaznivo vplývali, takţe jej zásluhou sa zo surového bojovníka stal ušľachtilý kráľ. Kráľovským manţelom sa narodilo osem detí: šesť chlapcov a dve dievčatá.
Matka Margita starostlivo dozerala na ich náboţenskú
výchovu i na ich ďalšie vzdelanie. Hoci hlavné Margitino
pôsobisko bola rodina, leţalo jej na srdci aj dobro krajiny, ktorá sa stala jej druhou otčinou. Manţelovi pomáhala dvíhať najmä kultúrnu a náboţenskú úroveň Škótska.
Na uskutočnenie náboţenskej reformy podporovala zvolanie synod a sama sa zúčastnila na rokovaniach, ktoré sa
usilovali odstrániť neporiadky medzi duchovenstvom a
veriacim ľudom. S manţelom zaloţila niekoľko kostolov. Pri obnove náboţenského ţivota Margita sama slúţila dobrým príkladom. Ţila usporiadaným kresťanským
ţivotom, v ktorom modlitba a náboţné čítanie mali pevné miesto. Jedla skromne a pomerne málo spala. Spolu s
manţelom zachovávala dve pôstne obdobia v roku: pred
Veľkou nocou a pred Vianocami. Vtedy vstávala uţ o
polnoci na svätú omšu. Zvlášť vynikala dobročinnosťou.
Nikdy nejedla prv, kým nenasýtila deväť sirôt a dvadsaťštyri dospelých chudobných. Keď sa objavila vo verejnosti, vţdy sa k nej hlásili ţobráci a ona nikoho nenechala bez almuţny. Na jar roku 1093 Margita ťaţko ochorela
a po šiestich mesiacoch, 16. novembra toho istého roku,
zomrela v edinburskom zámku. Štyri dni pred smrťou sa
dozvedela, ţe v bitke pri Alnwicku zahynul jej manţel
Malcolm a najstarší syn Eduard. Margitu pochovali v
Dunfermline, v kostole Najsv. Trojice, ktorý sama zaloţila pre canterburských benediktínov. Škótsku kráľovnú
Margitu vyhlásil za svätú pápeţ Inocent IV. roku 1249.

11. November 2018
Na budúcu nedeľu, 18.11. budeme zapisovať úmysly
sv. omší na mesiac December.
Mládeţ, ktorá sa prihlásila na evanjelizačné podujatie
GODZONE: Autobusy budú odchádzať v stredu 14.11
o 15:15 hod z hornej zastávky pri kasárňach smerom
nadol a budú stáť na kaţdej zastávke.

Kto by mal v roku 2019 záujem odoberať časopis
RUŢENEC, môţe si tento objednať do 15. 11. 2018
u p. Štefana Kolenčíka, mobil 0907526259. Cena za 12
čísiel je 6 €.
Snúbenci, ktorí chcú uzavrieť manţelstvo v roku 2019
do konca Júla, nech sa prídu nahlásiť a zapísať cirkevnú
zápisnicu v termíne od 12.11.2018-23.11.2018. (mimo
nedele.“)
——————————————————————
Pani katechétka chcela deťom vysvetliť, čo je to zázrak.
Spýtala sa: „-Keď pokrývač spadne zo strechy a nič sa
mu nestane, čo je to?“ „-Náhoda“ odpovedá Joţko.
„-A keď druhý deň znova spadne zo strechy a opäť sa
mu nič nestane, čo je to?“ „- šťastie“ odpovedá Joţko
„-No a keď aj tretí deň spadne zo strechy a znova sa mu
nič nestane, čo je to?“ „-To je tréning.“ odpovie Joţko.
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Božie účtovníctvo...
Ako Jeţiš učil zástupy, hovoril im: „Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túţia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach v synagógach a
popredných miestach na hostinách. Vyjedajú domy vdov
a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd.“
Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa,
ako ľud hádţe peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve
drobné mince, čo je kvadrans. Zavolal svojich učeníkov a
povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova
vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo
všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje ţivobytie.“
Mk 12,38-44
Z účtovného alebo daňového hľadiska dala vdova nepatrný dar nehodný pozornosti. Z pohľadu Jeţiša mala zanedbateľná suma vdovy obrovskú cenu! Nehodnotí totiţ
samotný dar, ale ochotné srdce dať aj to, čo potrebuje.
Dať Bohu všetko. Z tých pár drobných mohla ešte vyţiť.
Jeţiša to veľmi dojalo, preto o tom s radosťou povedal
učeníkom. Porovnáva jej veľkorysosť dať všetko s ochotou bohatých, ktorí dávajú z nadbytku. Bez ohľadu nato,
koľko toho mám a vlastním, môţem zaţiť vo svojom ţivote moment, ţe budem dávať a milovať aţ tak, ţe to bude bolieť, ţe stratím naozaj všetko. Boha v jeho veľkorysosti a v jeho v štedrosti ku mne nikdy neprekonám. Pokladničky Boh rozmiestnil všade okolo mňa. Prostredníctvom blíţnych sa najistejšie dostane všetko moje bohatstvo ku Bohu. A nemusia to byť nutne len peniaze.

Poď. za 40 r. ţ. a BP pre rod. č. 104

14:00

Marek Makúch (*26.10.2018)

+ Ignác Piták a Jozef Nodţák

18:00

...nech je jejhoživot Bohu na slávu, svetu na
osoh, rodičom na radosť a jemu samému na
spásu.

Poď. za 57 r. manţ. a BP pre rod. 871

06:30
OHLÁŠKY

Poď. za 65 r. ţivota a BP pre deti a vnúčatá z č. 765

18:00

Poď. za 15 r. manţ. a BP pre rod. č.738

06:30

+ rodičia a BP pre č. 799

18:00

+ rodičia, vnúčatá a Dušan č. 124

07:00

07:00

Michal Kuchťák, syn rodičov Štefana a
Margity r. Jantolákovej, narodený v DK,
bývajúci v Novoti
a Silvia Bystričanová, dcéra rodičov Milana a Jany
r. Petrekovej, nar. v DK, bývajúca v Novoti

Ľuboš Kuhejda, syn rodičov Serafína a Margity rod.
Pidičákovej, nar. v DK, bývajúci v Novoti
a Terézia Baková, dcéra rodičov Ľudovíta a Jarmily rod.
Ondrejíčkovej, nar. v Trenčíne, bývajúca v Zemianskom
Podhradí.
...aj týchto snúbencov odporúčame do vašich modlitieb.

+ otec, rodičia a + Martinka

08:30

Za Boţí ľud

10:30

PONDELOK

V cirkvi sme privítali:

UTOROK

18:00

STREDA

+ rodičov, starých rodičov, súrodencov
a ostatných zosnulých z č. 380

FÉRIA

FÉRIA

ŠTVRTOK

Za zdr. a BP pre rod. č. 286

SV.JOZAFÁT, BISKUP A MUČENÍK
SPOMIENKA

FÉRIA

PIATOK

Vo štvrtok bude adorácia
od 17:00 do sv. omše

18:00
06:30

Na úmysel č. 561

+ Štefan, Jozefína a Štefan č. 967
NEDEĽA

06:30

SV. MARGITA ŠKÓTSKA
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA

SOBOTA

+ z r. Skurčákovej a Brodecovej č.181

12.-18.. november
2018

SV. ALŢBETY UHORSKEJ
SPOMIENKA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

12.-18.. november 2018

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA

Lektorská služba (nedeľa, prikázaný sviatok) - skupina: III

