
 
Svatí, kteří nás provázejí 

Svatý Leonard Murialdo (1828 – 1900), 30. března 
 

Leonard Murialdo se narodil v Turíně 
26. října 1828. Byl osmým dítětem v rodině. 
Ve čtyřech letech mu zemřel otec. Spolu  
s bratrem vstoupil v dětství do koleje Otců 
Scolopiánů v Savoně, kde získal základní, 
střední a vyšší vzdělání. V mládí prožil hlubo-
kou existenciální a duchovní krizi, která ho 
přivedla na další cestu k Bohu a ke kněžství. 
Filozofii a teologii studoval na univerzitách 
v Turíně a v Paříži. Na kněze byl vysvěcen 
20. září 1851. V té době ho jako katechetu 
Oratoře Anděla strážného poznal Jan Bosko, 

který ho přesvědčil, aby přijal úřad vedení nové Oratoře svatého 
Ludvíka v Porta Nuova. Zde působil do roku 1865. 
 

 Jako salesián, spolupracovník Jana Boska, se zabýval křesťan-
skou formací chudých, osiřelých a opuštěných mladých lidí, učedníků, 
dělníků a vězňů. S velkou vírou a odvahou se věnoval nejrůznějším 
iniciativám v oblasti sociální, duchovní, kulturní a legislativní. Stál  
u zrodu křesťanských dělnických organizací a novin a podílel se 
na jejich činnosti. Roku 1873 založil Kongregaci svatého Josefa, 
jejímž apoštolským cílem byla hned od počátku křesťanská a odborná 
výchova mládeže, zejména té nejchudší a opuštěné. Zároveň byl 
člověkem ducha a modlitby. Podobně jako Jan Bosko dokázal spojit 
kontemplativní mlčení s horlivou činností.  
 

Papež Benedikt XVI. ve své katechezi o Leonardu Murialdovi 
uvedl: „Ústředním jádrem Murialdovy spirituality bylo přesvědčení 
o milosrdné lásce Boha: vždy dobrého, trpělivého a velkorysého Otce, 
který zjevuje velikost a nezměrnost svého milosrdenství odpuštěním.“ 
Leonard Murialdo byl blahořečen roku 1963 a svatořečen roku 1970 
papežem Pavlem VI. 
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Úvodní zamyšlení 
Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, 
dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.      (Kol. 3,12) 

 
Aktuáln ě 

∗∗∗∗∗∗∗ 
ZVEŘEJNĚNO POSELSTVÍ BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOB Ě 

 

Letošní papežovo poselství k postní době je uvedeno veršem z listu 
sv. Pavla Kolosanům: „Křtem jste byli spolu s Kristem položeni 
do hrobu, a tím také zároveň s ním vzkříšeni“ (srov. Kol 2,12). 
Benedikt XVI. v něm zdůrazňuje, že „křest není obřadem minulosti, 
nýbrž setkání s Kristem, které utváří veškerou existenci pokřtěného“.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY PRO B ŘEZEN 2011 

 

Všeobecný úmysl – Aby národy Latinské Ameriky zůstávaly věrné 
evangeliu a velkoryse přispívaly k sociální spravedlnosti a pokoji. 
 

Misijní úmysl  – Aby Duch Svatý dával světlo a sílu křesťanským 
společenstvím a věřícím, kteří jsou pronásledováni nebo diskrimino-
váni kvůli evangeliu. 
 

Národní úmysl – Za pochopení závazného podílu všech pokřtěných 
na misijním poslání církve a za vytváření pouta jednoty mezi všemi, 
kdo se z vody a Ducha Svatého znovu narodili a oblékli v Krista. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
SETKÁNÍ FARNÍ RADY:  ve čtvrtek 3. března 2011 od 18:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
UPOZORNĚNÍ NA LETNÍ ČAS: dne 27. března 2011 začíná opět 
letní čas. Nastavte si včas hodinky o jednu hodinu dopředu. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 
 

Od 1. března 2011 opět večerní bohoslužby od 17:30. 
Každý pátek v postní době začíná od 16:45 v chrámu sv. Mikuláše 
Křížová cesta. Po ní následuje mše svatá od 17:30. 
 

03.03.2011 PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI 
  Kostel Nejsvětější Trojice a 14. svatých Pomocníků: 
  mše svatá v 17:30. 
 

06.03.2011 9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 08:30. 
 

09.03.2011 POPELEČNÍ STŘEDA 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech:  

mše svatá v 08:00 a v 17:30. 
Při mši svaté bude udělován popelec. 

 

10.03.2011 UDĚLENÍ KATECHUMENÁTU 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 17:30. 

Při mši svaté bude udělen katechumenát těm,  
kteří chtějí být o Velikonocích pokřtěni. 

 

13.03.2011 1. NEDĚLE POSTNÍ  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 08:30. 
  Při mši svaté bude udělován popelec. 
  Postní zpěvy zpívá Chrámový sbor. 
 

Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích: mše svatá v 10:30. 
Při mši svaté bude udělován popelec. 

 

20.03.2011 2. NEDĚLE POSTNÍ  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 08:30. 
 

25.03.2011  SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 17:30. 
 

26.03.2011 SOBOTA 2. POSTNÍHO TÝDNE 
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích:  mše svatá v 14:00. 

 

27.03.2011 3. NEDĚLE POSTNÍ  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 08:30. 

Učící se církev 
 
Téma 3. neděle postní: Co vyplývá z víry v jediného Boha 
 
37. Proč vyznáváme jediného Boha? 
Protože Bůh se zjevil izraelskému lidu jako jediný, když řekl: „Slyš, 
Izraeli, Hospodin je jediný!“ (Dt 6,4), „nikdo jiný“ (Iz 45,22). Sám 
Ježíš to potvrdil: Bůh je „jediný Pán“ (Mk 12,29). Vyznávat, že Ježíš a 
Duch Svatý jsou také Bůh a Pán, nevnáší do jediného Boha žádné 
rozdělení. 
 
39. Jedině Bůh „je“? 
Zatímco všichni tvorové vše, čím jsou a co mají, dostali od Boha, 
pouze Bůh sám v sobě je plnost bytí a veškeré dokonalosti. On je „ten, 
který je“, bez počátku a bez konce. Ježíš 
zjevuje, že i on má Boží jméno: „Já jsem“ 
(Jan 8,28). 
 
43. Co vyplývá z víry v jediného Boha? 
Z víry v jediného Boha vyplývá: poznávat 
jeho velikost a velebnost; žít v neustálém 
vzdávání díků; důvěřovat mu za všech 
okolností, i v protivenstvích; uznávat 
jednotu a pravou důstojnost všech lidí 
stvořených k jeho obrazu; správně užívat 
stvořených věcí.  
 
64. Jaké je uspořádání stvořených věcí? 
Z Boží vůle existuje mezi tvory vzájemná závislost a hierarchie. 
Zároveň je mezi nimi jednota a solidarita, protože všichni mají téhož 
Stvořitele, jsou jím milováni a jsou zaměřeni k jeho slávě. 
Respektovat zákony vepsané do stvoření a vztahy vyplývající 
z přirozenosti věcí je zásadou moudrosti a základem morálky. 
 
(zdroj Kompendium Katechismu katolické církve) 


