25. května 2017 – Nanebevstoupení Páně
Drazí věřící,
vzhledem k tomu, že jsem slíbil Vás průběžně informovat o postupu registrace
našeho Kněžského bratrstva a v souladu s vůlí Ministerstva kultury, aby věřící
byli o principech a faktech našeho počínání dostatečně informováni, Vám
předkládám k nahlédnutí tři důležité dokumenty, první ovšem, jež nepochází od
nás, s výmazem osobních dat, abychom učinili zákonu zadost.
Prvním dokumentem je vyjádření ČBK z 23. ledna 2017 k otázkám zaslaným
v souvislosti s registrací FSSPX Ministerstvem kultury. Toto vyjádření
nepokrytě demonstruje, jak smýšlí ČBK o našem Kněžském bratrstvu. Její
postoj vyjádřený v tomto manipulativním stanovisku neodpovídá skutečnosti,
dle Svatého stolce nejsou členové FSSPX exkomunikováni, o to méně naši
věřící, neboť exkomunikace je spojena vždy s těžkým hříchem, a proto by
nebylo možné udělit kněžím FSSPX pro naše věřící zpovědní jurisdikci. Postoj
vyjádřený dopisem ČBK není kompatibilní ani se současnou politikou Svatého
stolce. Manipulace a dikce tohoto dokumentu silně připomínají styl ministra
informací Václava Kopeckého. Takový způsob chování, zřejmě uplatňovaný
nejen vůči nám, ale vůči každému, kdo se tomuto orgánu znelíbí, může být po
opuštění plnosti pravd zjevené víry, pravé mariánské zbožnosti a hluboké úcty
k obětnímu oltáři také jedním z důvodů, proč se po devadesátém roce hlásilo ke
katolické Církvi 40% občanů, a dnes je to sotva 15%.
Druhým dokumentem z 6. března 2017 je vyjádření našeho generálního
představeného Msgr. Bernarda Fellaye k registraci FSSPX jako právnické osoby
v rámci ČR. Jedná se o věcné shrnutí a potvrzení, že tato registrace je plně
v souladu s principy FSSPX a záměry generalátu.
Třetím dokumentem je naše vyjádření k dosavadnímu průběhu řízení
z 24. května 2017. Toto řízení je vedené orgánem státu, který deklaruje svoji
naprostou náboženskou indiferenci. Důsledkem je, že roviny práva státního a
kanonického jsou naprosto odlišné a některé pojmy mají ve státním právu zcela
jiný význam než v právu kanonickém, což může být zneužito k manipulacím,
psychickému nátlaku a mobbingu vůči těm, kteří přináleží ke katolické tradici.
Věřící z určitých oblastí mne rovněž upozornili, že mají podezření, že došlo
k úniku informací z podpisových archů. Pokud víte o takových případech a máte
případně důkazy (mínění nestačí, je třeba se vyvarovat křivých obviňování, to
by nebylo křesťanské), tak nás prosím uvědomte, abychom věc oznámili Úřadu
pro ochranu osobních údajů.
S kněžským požehnáním
P. Tomáš Stritzko – prior

