KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI

Dekret
Prot. N. 257/16
O svaté Marii Magdaléně, první svědkyni a zvěstovatelce (»evangelistce«) vzkříšení
Páně, církev na Západě i na Východě vždycky smýšlela s velikou uctivostí, i když jí
prokazovala úctu rozdílným způsobem.
V naší době je církev povolána, aby hlouběji reflektovala důstojnost ženy, novou
evangelizaci a velikost tajemství Božího milosrdenství. Proto se jeví jako dobré, aby byl
i příklad svaté Marie Magdalény předložen věřícím vhodnějším způsobem. Tuto
ženu — známou tím, že milovala Krista a že ji Kristus velmi miloval, ženu, kterou svatý
Řehoř Veliký nazval »svědkyní Božího milosrdenství« a svatý Tomáš Akvinský »apoštolkou apoštolů« — mohou totiž věřící dnešní doby chápat jako paradigma služby žen
v církvi.
Papež František proto rozhodl, že od této chvíle má být oslava svaté Marie Magdalény zapsána do všeobecného římského kalendáře se stupněm »svátek« místo stupně
»památka«, jak je tomu teď.
Nový stupeň slavení není spojen ani se změnou dne, kdy se má oslava konat, ani
se změnou textů misálu a denní modlitby církve, které se mají použít. To znamená:
(a) den oslavy svaté Marie Magdalény zůstává týž, jako je uveden v římském kalendáři — 22. července;
(b) mešní texty a texty božského oficia, které se mají použít, zůstávají tytéž, jako jsou u příslušného dne
uvedeny v misálu a denní modlitbě církve; v misálu se však přidává vlastní preface, která je v příloze
tohoto dekretu. Biskupské konference se postarají o překlad textu preface do vernakulárního jazyka, aby
se ho po předchozím schválení apoštolským stolcem mohlo užívat. V příslušný čas má text být vřazen do
dalšího vydání vlastního Římského misálu.

Kde je svatá Marie Magdaléna v souladu s partikulárním právem náležitě slavena
v jiný den nebo v jiném stupni, tam bude slavena v tentýž den a v tomtéž stupni jako
dřív i nadále.
Všechna ustanovení, která jsou s tímto v rozporu, ztrácejí platnost.
V sídle Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dne 3. června 2016, o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
ROBERT KARDINÁL SARAH

prefekt
 Arthur Roche
arcibiskup sekretář
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Příloha
Præfatio: de apostolorum apostola
Vere dignum et iustum est,
æquum et salutáre,
nos te, Pater omnípotens,
cuius non minor est misericórdia quam potéstas,
in ómnibus prædicáre per Christum Dóminum nostrum.
Qui in hortu maniféstus appáruit Maríæ Magdalénæ,
quippe quae eum diléxerat vivéntem,
in cruce víderat moriéntem,
quæsíerat in sepúlcro iacéntem,
ac prima adoráverat a mórtuis resurgéntem,
et eam apostolátus offício coram apóstolis honorávit
ut bonum novæ vitæ núntium
ad mundi fines perveníret.
Unde et nos, Dómine, cum Angelis et Sanctis univérsis
tibi confitémur, in exsultatióne dicéntes:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth…
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