
Brno, 5. 5. 2020 

Drazí věřící, 

vzhledem k stanovení počtu účastníků bohoslužeb od 11. května na 100 osob 

bude možné obnovit konání mší svatých na všech místech našeho působení. 

Poslední internetový přenos nedělní mše sv. a večerního růžence bude v neděli 

10. května. 

Povinností zůstává dodržovat dvoumetrové odstupy mezi jednotlivými rodinami 

(lidmi žijícími v jedné domácnosti). Proto je důležité, aby se každá rodina 

(celá!) při mši svaté zdržovala na jednom místě s odstupem od ostatních. 

U vchodu bude vždy k dispozici předepsaná dezinfekce a při mši svaté je kromě 

svatého přijímání povinností mít nasazenou roušku. Nedisciplinovanost a 

nedodržování pokynů ministerstva zdravotnictví by mohlo mít za následek 

udělení velmi vysoké pokuty a zrušení veřejných bohoslužeb. 

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem budou mše svaté v Brně slouženy na 

venkovním oltáři (svaté přijímání se bude podávat v kapli), v Praze bude mše 

svatá na následující adrese: Avion club, Heřmanova 719/25, Praha 7 Holešovice 

(vstup vedle boku Veletržního paláce). Ostatní místa mší svatých budou 

obvyklá. 

 

Pořad bohoslužeb na květen: 

 

Brno: Neděle 17. 5. – 17.30; 24. 5. a Boží Hod Svatodušní 31. 5. – 10.00 

Sv. Jana Nepomuckého – 16. 5. – 8.00 (po mši sv. svatojánská pobožnost) 

Prosebné dny – 18., 19. a 20. 5. – 8.00 procesí a mše sv. 

Nanebevstoupení Páně – 21. 5. – 18.00 

Svatodušní vigílie – 30. 5. – 10.00 

Všední dny – 8.00; Úterky kromě 19. 5. – 18.00 

Praha: Neděle 17. 5. – 17.30; 24. a 31. 5. – 10.00 

Pstruží: Neděle 17., 24. a 31. 5. – 10.00 

Pardubice: Neděle 17. 5. – 17.30; 24. a 31. 5. – 10.00 

Boršov: Neděle 17. 5. – 10.00; 24. a 31. 5. – 17.30 

Uherský Brod: Neděle 17. 5. – 10.00; 31. 5. – 17.30 

Žďár nad Sázavou: 17. 5. – 10.00; 24. a 31. 5. – 17.30 

Kroměříž: Neděle 24. 5. – 17.30 

Velké Meziříčí: Čtvrtek 14. 5. – 17.30 

Zlaté Hory: Sobota 16. 5. – 9.00 

Pořad bohoslužeb na červen bude v příštím letáku. 

 

Letní tábory: 

 

Vzhledem k předpokládaným komplikacím pro překročení hranice či zahraniční 

pobyt se v letošním roce ruší tábory pro mladší děti v Rakousku bez náhrady, 

příští rok by se již měly konat ve Zlatých Horách, podaří-li se dokončit potřebné 

úpravy objektu. Na tento účel také dle Vaší možnosti prosíme o finanční 



podporu. Nyní probíhá rekonstrukce rozvodů a topení a během léta počítáme 

s tím, že v části prostor bude možno již organizovat tábory pro mládež od 

14. roku věku. Pro letošní rok platí výjimka, že se na tyto tábory mohou hlásit 

i hoši a dívky, kteří dosáhnou 14. roku věku v letošním roce byť po táborech. 

Slevy pro více dětí z jedné rodiny nebude možno uplatnit, ale lze 

v odůvodněných případech požádat zodpovědného kněze o slevu pro 

konkrétního účastníka. 

Tábor pro chlapce od 14 do 22 let  

25. 7. – 2. 8. 2020   1000,- Kč 

Přihlášky: P. Tomáš Stritzko (ptstritzko@fsspx.cz)  

Tábor pro dívky od 14 do 22 let  

8. 8. – 16. 8. 2020   1000,- Kč 

Přihlášky: P. Aleš Hakl (pahakl@fsspx.cz)  

Biřmování: 

 

Ve stanoveném termínu v květnu biřmování nebude, ale předpokládáme jeho 

přesunutí na podzim v návaznosti na svěcení kaple na Pstruží.  

 

Tímto bych chtěl vyjádřit poděkování všem za finanční i morální podporu, za 

trpělivost a za zachovávání pokynů a pořádku, což nám všem umožnilo využít 

dovolení státních orgánů pro pastorační činnost a udělování svátostí bez 

zbytečných komplikací a restrikcí ze strany státních orgánů. 

 

S kněžským požehnáním 

 

P. Tomáš Stritzko FSSPX - děkan 

http://fsspx.cz/ptstritzko@fsspx.cz
http://fsspx.cz/pahakl@fsspx.cz

