Kostel P. Marie Pomocnice křesťanů,
Žabovřesky

nový chrám: splněný slib salesiánů, vězňů
20. století
Řeholníci - salesiáni Dona Boska, zaměřující se v katolické církvi zejména na práci s mladou generací, v našich zemích působí
od 30. let 20. století. Dílo salesiánů v Brně-Žabovřeskách započaté před 2. světovou válkou bylo komunisty násilím ukončeno
v 50. letech minulého století. Mnoho kněží a řeholníků bylo nezákonně uvězněno a odsouzeno k dlouhým rokům žaláře. I salesiáni
nezůstali těchto perzekucí uchráněni. Již za války a poté i v komunistických věznicích úpěnlivě prosili Pannu Marii, Pomocnici
v těžkostech, o ochranu svou i svých spolubratrů na svobodě a slíbili, že dožijí-li se
svobodných časů a budou-li moci obnovit svou činnost, postaví k její cti v místě svého původního působiště v Brně-Žabovřeskách kostel. Tento slib dovršili v květnu 1995
a v novém víceúčelovém areálu působí dodnes.

O PANNĚ MARII,
OCHRÁNKYNI BRNA
Soutěžní poznávací trasa
na území města Brna
pro všechny generace
Je třeba projít všechna místa daného
okruhu, na každém z nich zodpovědět
otázku a získat razítko. (Na pořadí míst
nezáleží). Soutěžní pas s informacemi lze
získat na kterémkoli stanovišti. Úspěšní
soutěžící obdrží během večera NK v katedrále a poté do 31. 5. 2019 na Petrově 5
(Biskupství brněnské, recepce) malou
odměnu.
18:00–22:45 Kostel sv. Tomáše
původní místo pro Palladium, Pieta

Kostel Zvěstování P. Marie, Tuřany

staletá poutní tradice věřících ze širokého okolí
Poutní místo Tuřany je jedním z nejstarších na Moravě. Podle legendy má původ v době sv. Cyrila a Metoděje, kteří sochu Panny
Marie s Ježíškem na klíně s sebou přinesli z domu svých rodičů
v Soluni. Při rozvrácení Velké Moravy ji zbožný lid ukryl v lese, kde
ji v roce 1050 našel chrlický rolník Horák v šípkovém keři. Od středověku se kostel s milostnou sochou Matky Boží „v trní“ na oltáři stal poutním místem. V průběhu času, zejména za působení
jezuitů v 17. a 18. století, se dále zvyšovala úcta věřících a rostl
počet poutníků. V roce 2009 se na nedalekém letišti uskutečnila
návštěva papeže Benedikta XVI. Milostná socha tuřanské Matky
Boží zdobila papežský oltář.

18:00-22:00 Jezuitský kostel
Nanebevzetí Panny Marie
Panna Maria, ochránkyně před Švédy,
P. Martin Středa
18:00–23:00 Minoritský kostel
Loreta – domek Panny Marie
19:30–22:00 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie,
Křenová ul.
Panna Marie, ochránkyně v nelehké době počátku 20. století
18:45–23:00 Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů,
Žabovřesky
nový chrám – splněný slib salesiánů, vězňů 20. století
18:45–23:00 Kostel Zvěstování Panny Marie, Tuřany
staletá poutní tradice věřících ze širokého okolí

Kostel sv. Tomáše

Minoritský kostel

Raně gotickou ikonu Madony daroval r. 1350 nově vzniklému
augustiniánskému klášteru císař Karel IV. Věřící se po staletí
u ikony modlili a mnohdy docházelo i k zázračnému vyslyšení
jejich proseb: např. mimořádná ochrana hrstky obránců Brna
při obléhání švédskými vojsky r. 1645 či uchránění města před
morovými epidemiemi v 18. století. R. 1736 byl obraz zasazen
do stříbrného oltáře, který byl za josefínských reforem při odchodu augustiniánů na Staré Brno přemístěn do starobrněnské baziliky. Dodnes je ikona Svatotomské Madony hluboce uctívána, její
název Palladium znamená záruku trvání města. Po staletí byla
věřícími uctívána též starobylá pieta (vyobrazení P. Marie s mrtvým Ježíšovým tělem) z 14. století, autorem byl pravděpodobně
Jindřich Parléř, kameník a stavitel markraběte Jošta.

Loretánský domek – Santa Casa – je dle tradice obydlí Panny
Marie v palestinském Nazaretu, které bylo r. 1294 dopraveno lodí
do italského Loreta. Město se časem stalo jedním z nejvyhledávanějších evropských poutních míst, kam putovaly mnohé generace
věřících křesťanů. Poté od 2. poloviny 16. století se začala budovat i další odvozená poutní místa s kopiemi těchto staveb a stala
se opět vyhledávanými centry mariánské úcty. Také minoritskou
Loretu navštěvuje dodnes mnoho věřících s prosbou o pomoc
a ochranu Panny Marie pro sebe, svůj domov a rodinu.

Kostel Nanebevzetí P. Marie u jezuitů

Kostel Neposkvrněného početí Panny
Marie, Křenová ul.

původní místo pro Palladium, Pieta

Panna Maria: ochránkyně před Švédy,
P. Martin Středa

V době obléhání Brna Švédy za třicetileté války působil ve městě
jezuita P. Martin Středa. Dokázal sjednotit Brňany k modlitbám
o pomoc a ochranu k Matce Boží. Neúnavně povzbuzoval obránce
města, aby se nevzdávali bez boje. A ačkoliv převaha švédských
vojáků byla obrovská (dle některých pramenů až dvacetinásobná), Švédové nakonec Brno i po 112 dnech obléhání nedobyli
a 15. 8. 1645 na svátek P. Marie odtáhli. P. Martin Středa zemřel
r. 1648 a byl pochován v kryptě kostela.

Loreta – domek Panny Marie

Panna Marie, ochránkyně v nelehké době počátku
20. století
Koncem 19. století dochází v Brně obdobně jako i v řadě dalších
evropských měst k prudkému rozvoji průmyslu. Nastává mohutný příliv pracujících z venkova, v regionu jižní Moravy převážně
katolického vyznání. Pro zvýšené množství věřících byly brněnské
kostely kapacitně nedostačující, což znamenalo budování nových
chrámů směrem k tehdejším periferiím. I tento secesní kostel dosvědčuje touhu věřících zasvětit své životy v nových podmínkách
Matce Boží a též svěřit její ochraně celou neklidnou středoevropskou oblast.

