ČASOPIS KUŘIMSKÉ FARNOSTI
ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ KE KUŘIMSKÉ POUTI
ROČNÍK VII.

Drazí ctitelé sv. Maří Magdaleny,
srdečně vás zdravím v den slavnosti patronky našeho kostela. Děkuji vám za vaši
přítomnost, za společnou modlitbu ke sv. Maří Magdaleně – k té, která první viděla
vzkříšeného Ježíše a která první oznámila apoštolům tuto radostnou zvěst. V dnešní době
plné pochybností i nám říká: Pán je blízko; On zvítězil nad smrtí a Satanem.
Sv. Marie Magdalena je pro nás vzorem hlasatele Vzkříšeného, hlasatele plného
lásky a entuziasmu, plného radosti. Počáteční nedůvěra lidí, učedníků, pro ni nebyla
překážkou – ona jasně říkala: „Viděla jsem Pána a toto mi řekl“ (Jan 20, 18). Stejně jako
naše patronka máme nedůvěřujícím lidem ukazovat, že jsme se osobně setkali
se vzkříšeným Ježíšem v modlitbě, při mši svaté, ve svátostech. Naše osobní svědectví
víry přitáhne k Ježíšovi významný počet lidí – to nás i dnes učí naše svatá patronka, Marie
Magdalena.
Otec Adam

Kostely a kaple zasvěcené svaté Maří
Magdaleně v brněnské diecézi
Brno – sv. Maří Magdalena
Rektorátní kostel sv. Maří Magdaleny v Brně se
nachází na rohu dnešní Masarykovy a Františkánské ulice a byl ještě v první pol. 15. stol.
synagogou. Poté, co Ladislav Pohrobek vykázal z několika moravských měst židovské
obyvatelstvo a brněnská židovská čtvrť byla včetně synagogy násilně obsazena, byla
synagoga přeměněna v kostel sv. Maří Magdaleny.
Tento kostel je známý především díky přítomnosti řeholníků Kongregace Nejsvětější
Svátosti – eucharistiánů, kteří tady působili od roku 1912 až do doby vlády komunismu,
kdy byla zakázána jejich činnost a klášter zrušen. Ti zde založili pravidelný eucharistický
výstav (adoraci). Začátkem 90. let požádal brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, zda by
v započatém charismatu eucharistiánů, to je v pokračování pravidelného sloužení mše
svaté, eucharistické adoraci a zpovídání, pokračovali bratři Nejsvětější Svátosti (petrini),
protože jejich charisma je velmi obdobné. Ti zde působili od 90. let 20. století. Nyní je
rektorem Mons. František Koutný.
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Doubravník
Do farnosti Doubravník patří dvě kaple zasvěcené sv. Maří
Magdaleně, a to v obci Kaly a přímo v Doubravníku. Doubravník patří do děkanství
tišnovského.
Jinačovice
V roce 1854 byla postavena na návsi kaple zasvěcená sv. Maří
Magdaleně, v níž je umístěn obraz této světice. Jinačovice patří do farnosti Kuřim a
tišnovského děkanství.
Kuřim
Kostel sv. Maří Magdaleny je farním kostelem farnosti Kuřim
patřící do tišnovského děkanátu. Kuřimský kostel nechal postavit v roce 1226 český král
Přemysl Otakar I.
Lančov
Kostel sv. Maří Magdaleny je farním kostelem farnosti Lančov.
Patří do děkanství vranovského.
Meziříčko u Letovic Kaple sv. Maří Magdaleny nacházející se v Meziříčku spadá
pod farnost Letovice a do děkanství boskovického.
Olešná na Moravě Farní kostel sv. Maří Magdaleny patřící do děkanství
žďárského.
Ostrov u Macochy Jedná se o starý moravský farní kostel spadající do děkanství
blanenského.
Předklášteří – Zahrada Kaple svaté Maří Magdaleny se nachází v Zahradě,
farnost Předklášteří a patří do děkanství tišnovského.
Rousínov u Vyškova
Filiální kostel svaté Maří Magdaleny v Rousínově patřící
do děkanství slavkovského byl postaven roku 1699. První kaple sv. Maří Magdaleny i se
hřbitovem byla zbudována na témže místě pravděpodobně v 15. století. Protože kaple
byla zpustlá a nevyhovovala, byl s povolením biskupské konzistoře postaven nový kostel
v barokním slohu se třemi oltáři. Starý hřbitov byl zrušen a roku 1706 byl mimo město
založen nový hřbitov, který byl později ještě rozšířen.
Růžená
Kostel sv. Maří Magdaleny je farním kostelem farnosti Růžená
a spadá do děkanství jihlavského.
Sulíkov
Jedná se o farní kostel spadající do děkanství boskovického.
Šebkovice
Kostel svaté Maří Magdaleny v Šebkovicích je filiálním
kostelem farnosti Babice u Lesonic. Nachází se v moravskobudějovickém děkanátu, okres
Třebíč. Kostel stojící na severozápadě obce je obklopen hřbitovem. Původně to byla
rotunda, zbudována koncem dvanáctého století. V šestnáctém století byla půlkruhová
apsida nahrazena obdélníkovým presbytářem. V 18. století kostel prošel barokní úpravou.
V téže době má svůj původ socha patronky kostela: svatá Maří Magdalena pod
ukřižovaným Kristem.
Žatčany
Kaple spadající do děkanství modřického
Hanka

Svatá Marie Magdalena
Postava sv. Marie Magdaleny byla
vlastně již od začátku složitá a navíc ještě
zkomplikována určitými dodatky a výroky,
které
nejsou
vždy
podložené
a
oprávněné. Stalo se totiž, že ze tří žen,
které se jmenovaly Maria a o kterých se
mluví v evangeliích, udělali jen jednu
ženu, jejíž rysy tím byly ovšem pozměněny, anebo alespoň k nim byly přidány i

rysy ostatních žen s tímto jménem.
První – abychom tak řekli
autentickou – Marií, je Maria z Magdaly,
vesnice na březích Tiberiadského jezera
v Galileji. Evangelista sv. Lukáš píše, že
Ježíš z ní vyhnal sedm zlých duchů. A to
je také vše. Tím ovšem nechtěl říci, že by
byla bývala hříšnice. Později snad
někoho oklamalo číslo sedm a vyložil vše
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tak, že tato cifra představovala sedm
smrtelných hříchů. Takový výklad je
přirozeně nesprávný.
Druhá
Marie,
kterou
často
ztotožňují s Marií Magdalenou, byla
Lazarova sestra, ale ta nepocházela
z Magdaly, nýbrž z Betánie, kde se
setkávala s Ježíšem v domě svého bratra
Lazara a své sestry Marty.
Třetí Maria pak byla hříšnice, která
potřela Ježíšovi nohy vonnou mastí a
utírala svými vlasy, žena, která mnoho
zhřešila, ale také mnoho milovala. Té
také Ježíš řekl: „Odpouštějí se ti tvé
hříchy. Tvá víra tě zachránila. Odejdi
v pokoji.“
Jenže tuto opravdovou hříšnici
evangelium neuvádí jejím jménem. Není
pravděpodobné, že by právě ona byla
Marií Magdalenou, kterou Ježíš osvobodil
z moci démonů a která ho pak
z vděčnosti všude následovala. Výše
uvedená hříšnice totiž vtrhla znenadání
do domu, kde Ježíš seděl, kdežto Maria
Magdalena mu jistě byla i tehdy nablízku,
ale jen jako věrná a diskrétní osoba ve
skupině zbožných žen, které stále
následovaly
Marii
z Nazareta,
čili
Ježíšovu matku.
Chceme-li tedy rozpoznat a
charakterizovat
skutečnou
Marii
Magdalenu a oprostit ji ode všech dalších
nánosů, které z ní udělaly hříšnici a
potom kajícnici plnou výčitek svědomí,
musíme se soustředit na skupinu
zbožných žen, které byly nebojácně
přítomny i při Ježíšově ukřižování.
Setkáváme se s ní tedy znovu až
na Kalvárii, kde máme její přítomnost
potvrzenu
nezvratným
svědectvím
evangelisty sv. Jana, který o tom píše: „U
Ježíšova kříže stála jeho matka, sestra
jeho matky Marie Kleofášova a Marie
z Magdaly.“ Vidíme ji pak znovu i při
Ježíšově uložení do hrobu, jak to
dotvrzuje ve svém evangeliu sv. Matouš:
„Před vchod do hrobky (Josef z Arimatie)
přivalil velký kámen a odešel. Marie
z Magdaly a druhá Marie seděly naproti

hrobu.“
Naposledy se s ní setkáváme na
úsvitu nového, dalšího dne. Je stále ve
skupině ostatních žen, které se chtěly jít
opět podívat na Ježíšův hrob. Nalezly
však kámen odvalený a hrob prázdný.
Marie Magdalena byla tedy první osoba,
která poznala, že Kristus vstal z mrtvých
a také jako první uviděla a rozpoznala
zmrtvýchvstalého Ježíše.
Poslechněme si, jak o tom
s podivuhodnou krásou a básnicky
vypráví sv. Jan ve svém evangeliu:
„Marie stála venku u hrobky a
plakala. Když tak plakala, naklonila se do
hrobky a viděla tam sedět dva anděly
v bílém rouchu, jednoho v hlavách a
druhého v nohách toho místa, kde dříve
leželo Ježíšovo tělo. Řekli jí: „Ženo, proč
pláčeš?“
Odpověděla jim: „Vzali mého Pána
a nevím, kam ho položili.“ Po těch
slovech se obrátila a viděla za sebou stát
Ježíše, ale nevěděla, že je to on. Ježíš jí
řekl: „Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?“
Ona myslela, že je to zahradník, a proto
mu řekla: „Pane, jestliže tys ho odnesl,
pověz mi, kam jsi ho položil, a já ho
přenesu.“
Ježíš jí řekl: „Marie!“ Ona se
k němu obrátila a zvolala hebrejsky:
„Rabbuni“ – to znamená „Mistře“.
Ježíš jí řekl: „Nezadržuj mě! Neboť
ještě jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi
k mým bratřím a oznam jim: ‘Vystupuji
k svému Otci a k vašemu Otci, k svému
Bohu a k vašemu Bohu.’“ Marie
Magdalská tedy šla a zvěstovala
učedníkům: „Viděla jsem Pána!“ – a toto
že jí řekl.“
Z tohoto důvodu a pro tuto scénu,
v níž se její postava obzvláště zaskvěla,
byla
Marie
z
Magdaly
nazvána
„apoštolem apoštolů“, neboť právě ona
jim oznámila, že Spasitel vstal z mrtvých
a že ho jako první spatřila svým tělesným
zrakem, smrtelnýma očima, které pak už
přestaly plakat.
Otec Adam

Litanie Magdalenská
Pane, smiluj se.
(Pane, smiluj se.)
Kriste, smiluj se.
(Kriste, smiluj se.)
Pane, smiluj se.
(Pane, smiluj se.)
Bože, náš nebeský Otče,
(smiluj se nad námi.)
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,
Svatá Maria,
(oroduj za nás.)
Svatá Boží rodičko,
Svatá Panno panen,
Svatá Marie Magdaleno,
(oroduj za nás.)
Sestro Lazara a Marty,
Ve svatém evangeliu hříšnicí nazvaná,
Boží milostí k veřejnému vyznání kajícnosti volaná,
U nohou Ježíšových do proudu slz ponořená,
V líbání Ježíšových nohou blažená,
Nelaskavým farizejem zahanbená,
Od božského slitovníka v ochranu vzatá,
Rozhřešením z úst Páně potěšená,
Ježíši Kristu celým srdcem oddaná,
Služebnice a průvodkyně Páně,
Horlivá učednice božského Mistra,
Dychtivá posluchačko Kristových slov,
Pro vyvolení lepšího údělu chválená,
Vylitím drahé masti na hlavu Ježíšovu proslavená,
Očitá svědkyně umučení Páně,
Věrná společnice Matky Páně pod křížem,
Vděčná účastnice Kristova pohřbu,

Bolestná poutnice k Božímu hrobu,
Nad prázdným hrobem zármutkem naplněná,
Pohledem na vzkříšeného Pána poctěná,
V bolesti nevýslovné ukojená,
Po nanebevstoupení Páně v kajícnosti vytrvalá,
Po třicet let v poustevně tuhé kázni oddaná,
V modlitbě a postu svých poklesků pamětlivá,
Blahým skonáním vazeb těla zproštěná,
Anděly do nebeské vlasti doprovázená,
Kajícnice svatá,
Abychom své tělesné žádosti krotili,
Abychom marnosti v oděvu nehověli,
Abychom srdce čisté a tělo neposkvrněné zachovali,
Abychom slovo Boží dychtivě poslouchali,
Abychom byli horliví v Boží službě,
Abychom vzbuzovali opravdovou lítost nad hříchy,
Abychom s bázní a chvěním na svém spasení pracovali,
Abychom cestou kajícnosti nebeského cíle dosáhli,
(oroduj za nás.)
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
(smiluj se nad námi.)
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
Kriste, uslyš nás.
(Kriste, uslyš nás.)
Kriste, vyslyš nás.
(Kriste, vyslyš nás.)
Pane, smiluj se.
(Pane, smiluj se.)
Kriste, smiluj se.
(Kriste, smiluj se.)
Pane, smiluj se.
(Pane, smiluj se.)
Otče náš …

Modleme se:
Všemohoucí věčný Bože, probuď nás z hrobů našich hříchů na přímluvu kajícnice Marie Magdaleny, jako jsi na její přímluvu
probudil jejího bratra Lazara, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky. Amen

