
POŘAD BOHOSLUŽEB NA SRPEN - ZÁŘÍ  
 

Růženec a možnost svaté zpovĕdi vždy půl hodiny před Mší sv. 
 

PRAHA 
 

PRAHA – MICHLE, Kaple sv. Anežky České, Na Záhonech 10 
 
12.9.     - 17.30    - Nešpory a po nich Svátostné požehnání               
26.9.     - 17.30    - Svátostné požehnání a po nich kompletář 
13.9. a 27.9.           -   8.00       - Mše sv. 

 
Každé pondĕlí v 17.30 zkouška zpĕvu a po ní společná modlitba sv. růžence. 
 

PRAHA – CHODOV, Chodovská tvrz, Ledvínova ul. 9 
 
8.8., 22.8. a 29.8.    - 10.00 -  Mše sv. (chorální) 
12.9. a 26.9.            - 10.00 - Mše sv. (chorální) a po ní katechese 
 
 

BRNO – ČERNOVICE 
 

Kaple Královny posvátného růžence, Famĕrovo nám. 26 
 
1.8.      - 17.30    - Mše sv. (chorální) s asistencí                               
7.8.      -   8.00     - Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem                   
8.8.,22.8. a 29.8.      - 10.00              - Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem 
15.8.                         - 10.00             - Nanebevzetí Panny Marie - Mše sv. (chorální)                                   
                                 - 17.30             - Svátostné požehnání a po něm kompletář                 
4.9.      -   8.00     - Mše sv. recitovaná s lidovým zpĕvem 
5.9.      - 17.30  -  Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání                                                  
12.9. a 26.9.             - 10.00   - Mše sv. recitovaná s lidovým zpĕvem 
19.9.                         - 10.00             - Mše sv. (chorální)                                   
                                 - 17.30             - Svátostné požehnání a po něm kompletář                  
16.8., 6.9.,18.9. 
              a 20.9.         -  8.00               -  Mše sv.  

 
FRÝDEK – MÍSTEK 

 

Zámecké nám. 1251, (vchod – Internetová kavárna I – SURF), 1. patro 
  
 5.9. , 28.9. a 7.11.      - 10.00                 - Mše sv. (chorální) 
 
 

 

 Srpen – září  2004                   č. 51 
 

 
 

Informa ční leták 
 

Kněžského bratrstva sv. Pia X. 



                                                                              Jaidhof, 15. června, sv. Víta 
 
 
Drazí věřící,  
V žalmu 88. se praví: „Milosrdenství a pravda kráčí před tváří Tvou, 
Hospodine.“ Boj o pravdu bez lásky a milosrdenství vede k náboženskému 
fanatismu a nakonec ke ztrátě pravé víry, ideologie lásky bez ohledu na 
pravdivost vede ke ztrátě lásky a milosrdenství. Milosrdná láska, pokoj a 
otevřenost pro pravdu vedou člověka ke Kristu, otvírají srdce hojným milostem 
a jsou znamením pravého katolictví. Živým příkladem takového života byl i 
emeritní farář ze Straningu kanovník Rudolf Brock, jejž Bůh k sobě povolal 
jedenáctého dne letošního mariánského máje. 
Kanovník Brock se narodil 7. ledna 1913 v moravských Dyjákovicích. Na kněze 
byl vysvěcen na svátek sv. Cyrila a Metoděje roku 1938 biskupem Dr. Josefem 
Kupkou. Po nelehké životní cestě byl před odchodem do důchodu naposledy 
farářem v rakouském Straningu. Zde zažil II. vatikánský koncil a vše co 
následovalo.  
Kanovník Brock si zachoval úctu k církevní hierarchii, ovšem při vědomí, že i 
tato má své poslání od Krista. Proto mohl vídeňskému arcibiskupovi kard. 
Königovi napsat: „Může se opravdu spravedlivě stát, aby byla uznávána 
všechna učení a tradice Církve, a pak ve skutečnosti nebylo dbáno toho, co 
učili svatí a velicí církevní učitelé? Papež Lev XIII. např. píše: ‚Pokud je ritus 
změněn se zřejmým úmyslem odmítnout obvyklý ritus, který je od ustanovení 
Kristova spojen s podstatou svátosti a je předepsán jiný než ten, který Církev 
dříve předepsala, pak nechybí pouze ke svátosti nutná intence, nýbrž je zde 
intence nová, svátosti protichůdná.‘ ... Je přece známo, co přísahali kněží 
v protimodernistické přísaze. Z výše uvedeného vyplývá, že v případě nového 
ritu se jedná o nespravedlivý zákon, který nemůže nikoho vázat. Představení, 
kteří jsou neposlušní vůči vlastní přísaze, nemohou nikoho nutit, ve jménu 
poslušnosti být také neposlušným! ‚Člověk musí poslouchat Boha více než lidi!‘ 
Nikdo se nemusí podílet na protestantizaci Církve jen proto, aby se neoddělil 
od pravé Církve!“ 
Svá slova doložil kanovník Brock i svým životním postojem. Už při první 
rakouské návštěvě Msgr. Lefebvra vydal svojí přítomností svědectví věrnosti 
nezměněnému katolickému učení. Poté se bez ohledu na možné problémy 
vždy veřejně přiznával ke katolické tradici, byl svící na svícnu, jak o ní hovoří 
evangelium. S odznaky kanovnické důstojnosti byl často přítomen při pro 
Kněžské bratrstvo sv. Pia X. důležitých událostech, např. při biskupských 
svěceních v Econe, mnohých kněžských svěceních apod., naposledy při 
svěcení kaple Královny posvátného růžence v Brně. Tímto svědectvím ukončil 
své veřejné působení tam, kde svoji kněžskou dráhu započal. 
Kanovník Brock byl vždy ochotným pomocníkem při našem apoštolátu, mnozí 
z Vás ho znají jako zpovědníka při českých exerciciích. Ze své farnosti přivedl 
do našeho semináře i jednoho bohoslovce – nyní kněze působícího v Gabunu 
– P. Arnolda Traunera.  

Ze strany vídeňské arcidiecéze musel kanovník Brock odolávat mnohým 
útokům, ale nikdy to u něj nevedlo k zatrpklosti, na vše odpovídal vyznáním své 
věrnosti katolickým principům a modlitbou. Jeho věrnost a milosrdenství nesly 
hojné plody, některé se ukázaly až po mnohých letech. Při příležitosti 
pětašedesátého kněžského jubilea si na svého „rebelujícího faráře“ a 
„rakouského Lefebvra“ vzpomněl s telefonickou gratulací i emeritní vídeňský 
arcibiskup kardinál König. Při tom mu kardinál o dřívějších sporech řekl: „Dnes 
už bych se na to díval jinak.“ Když mi to kanovník Brock vyprávěl , bylo u něj 
vidět určité ulehčení. Po chvíli s vlídným úsměvem dodal: „Budeme se za něj 
modlit.“ Je to krásný příklad vítězství katolické věrnosti a milosrdné lásky nad 
netolerancí ideologie náboženské svobody.  
Poslední slova kanovníka Brocka byla: „Ježíši, pomoz mi! Ježíši, Maria, 
Josefe.“ S nimiž celý život žil, jimž celý život sloužil, s jejich jmény k nim 
z tohoto světa odešel.  
Dle přání zesnulého a s laskavým svolením arcibiskupského ordinariátu ve 
Vídni  vykonal pohřební obřady představený Rakouského distriktu FSSPX. P. 
JuDr. Michael Weigl – slavné requiem ve farním kostele ve Straningu a církevní 
modlitby v kostele a na hřbitově v Elsarn, kde byl zesnulý uložen do hrobu.  
Nezapomeňme, za co věrným pastýřům, kteří přes všechna pronásledování 
věrně uchovali katolickou víru a katolický ritus Mše sv., vděčíme. Bez nich by 
nám už dávno vyschly prameny vody živé z katolických svátostí. Proto na ně 
vděčně vzpomínejme při modlitbách. Oni pak na nás v nebeské slávě jistě 
nezapomenou.  

 
S kněžským požehnáním 

 
P. Tomáš Stritzko FSSPX. 

 
 

Exercicie pro muže - Jaidhof 
 

Začátek 30.8. – 14.00 hod.  
Konec 4.9. – 13.00 hod. 
1500,- Kč (studenti polovinu) 

___________________________________ 
 

Svatováclavská pou ť 
 

Sobota 25. zá ří 
Odchod do Staré Boleslavi v 9.00 hod. od kostela ve  Vino ři 

Mše sv. ve Staré Boleslavi p řibližn ě v 11.30 hod. 


