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PÛvodnû na návsi stávala dfievûná zvo-
nice, jejíÏ datum vzniku v‰ak nebylo moÏ-
no zjistit. Zvon v její víÏce byl ulit v r.
1815 a na zdi visel olejov˘ obraz sv. Mafií
Magdaleny, dle v˘povûdi obãanÛ na pa-
mátku velkého krupobití, které obec v ro-
ce 1848 na den sv. Mafií Magdaleny po-
stihlo. Tato zvonice byla zbourána v lednu
1927 pfii zahájení stavby projektované sil-
nice do Letovic a zvon umístûn na proza-
tímních dfievûn˘ch sloupech v zahradû pfii
obecním domku – pastou‰ce.

Plánováno, dle místní kroniky, bylo
postavit zvonici novou, ale z dÛvodu
pomûrnû vysokého finanãního obnosu
bylo rozhodnuto obecním zastupitel-
stvem postavit stavbu vût‰í – kapli, po
jejíÏ dostavbû a následnû pfied vysvûce-
ním „ byla obec fiímsko-katolické kon-
sistofii nucena zavázati se slibem, Ïe ka-
pli tuto Ïádné jiné církvi neÏ fiímskoka-
tolické v dobû budoucí k bohosluÏbám
nepropÛjãí a vystavûním kaple odb˘va-
ti se budou v této kaÏdoroãnû v den
svátku sv. Mafií Magdaleny bohosluÏby
a od té doby v obci vznikla tak zvaná
pouÈ” (z Kroniky obce Mezifiíãko).

Plán stavby kapliãky, i stavba samot-
ná, byl pofiízen stavitelem Ferdinandem
Rydelem z Letovic. Na stavbû se podí-
leli v‰ichni obãané bez rozdílu politic-
kého pfiesvûdãení a díky jejich bezplat-
né pilné práci byla stavba v krátkém ãa-
se dokonãena. Aby se získalo více mís-
ta pfied kaplí, byl pfiesunut kfiíÏ a pomník
padl˘m obãanÛm v dobách váleãn˘ch
po stranách kapliãky, aby i nadále bylo
v‰e pohromadû. Po dohotovení v‰ech
prací byla tedy kaple dne 21. ãervence
1932 slavnostnû vysvûcena konsistor-
ním radou Franti‰kem Kamenn˘m, t.ã.
faráfiem v Letovicích. Ze staré zvonice
byl do kapliãky pfiemístûn i obraz sv.
Mafií Magdaleny a dva men‰í obrazy,
které v pozdûj‰í dobû vûnovala hrabûn-
ka Kalnoky z letovického zámku.

U pfiíleÏitosti 60. v˘roãí vysvûcení ka-
pliãky v r. 1992 byla provedena celková
generální rekonstrukce, pÛvodní kfiíÏ
z bílého kamene se jiÏ nedal opravit,
proto byl postaven kfiíÏ prakticky zcela
nov˘. Byla vymûnûna stfie‰ní krytina –
bobrovky, opravena fasáda, vnitfiní pro-
story novû vymalovány a obraz sv. Mafií

Magdaleny zrestaurován a opatfien no-
v˘m rámem. Vyroben byl pfienosn˘ 
oltáfi, fieãnick˘ pult se stojanem a vymû-
nûno oplechování vûÏiãky pod zvonem.
V roce 2002, pfii 70.v˘roãí bylo vybudo-
váno zastfie‰ení prostoru pfied kapliãkou.

V dfiívûj‰ích dobách se pravidelnû
zvonívalo ráno, v poledne a veãer, k to-
mu v pátek v 15.00 hod. Zvoníval obec-
ní hlídaã, kter˘ byl zároveÀ i obecním
poslem a jak˘msi policajtem. Po nûkoli-
kaletém odmlãení se zvonûní v r. 1996
ujala elektronika, která navrátila tuto no-
stalgickou tradici zpût. V roce 2000 se
rozeznûl zvon nov˘, zhotoven˘ v ãervnu
ve Zvonafiské dílnû Marie Tomá‰kové –
Dytrychové v Brodku u Pfierova, jenÏ
nese jméno Josef a byl vysvûcen pfii
poutní m‰i 23. ãervence 2000. Star˘ liti-
nov˘ zvon v‰ak nebyl zapomenut a jeho
vyzvánûní se nese malou obcí v na‰em
okrese v LaÏánkách.

Mnozí lidé sice jiÏ pÛvodní smysl
zvonûní, jako zdroj ãasového, varovné-
ho a informaãního signálu, moÏná ne-
vnímají, ale cítí je jako tradici, která ne-
odmyslitelnû k Mezifiíãku patfií. Klinkání

V leto‰ním roce pfiesnû na svátek Magdalény, tedy 22. ãervence, konala se v malé obci
Mezifiíãko, místní ãásti Letovic sváteãní bohosluÏba u kapliãky pod ‰ir˘m nebem, stejnû jako
tradiãnû kaÏd˘ rok. Letos v‰ak byla o to sváteãnûj‰í, protoÏe kapliãka na návsi stojí jiÏ 80 let.

80 let Kapličky zasvěcené 
sv. Maří Magdaleně v Meziříčku

Kapliãka v Mezifiíãku.

umíráãku vÏdy vyprovázelo a opût vy-
provází kaÏdého obãana obce na jeho po-
slední cestû a kaÏdodenní zvonûní dává
na vûdomí do dalekého kraje, Ïe na‰e
vesniãka Ïije.
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