
 

POŘAD BOHOSLUŽEB NA DUBEN 
 

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

PRAHA 
PRAHA – MICHLE, Kaple sv. Anežky České, Na Záhonech 10 

 
5.4.                     - 9. 00                 - Velikonoční pondělí - Mše sv. a svěcení pokrmů 
 

PRAHA – VINOHRADY, Národní dům, Nám. míru 9 
 
11. a 25.4.           - 10.00                 - Mše sv. (chorální) a po ní katechese                                  
                  

STARÁ BOLESLAV 
 

4.4.                - 10.00  - Hod Boží velikonoční - Mše sv. (chorální) 

 

BRNO – ČERNOVICE 
Kaple Královny posvátného růžence, Famĕrovo nám. 26 

 
1.4.                      - 18.00                 - Zelený čtvtek -  Mše sv. a po ní rozjímání na                                                                               
.                                                          Getsemanské zahradě  
2.4.                      - 10.00                 - Jitřní hodinky 
                            - 17.00                 - Bohoslužba Velkého pátku zakončená rozjímáním 
                                                            na Božím hrobě do večera  Bílé soboty 
3.4.                      - 18.00                 - Bohoslužba Bílé soboty a slavné Vzkříšení  
4.4.                      - 10.00                 - Hod Boží velikonoční - Mše sv. s lidovým zpěvem 
5.4.                      - 10.00                 - Velikonoční pondělí - Mše sv. a svěcení pokrmů  
11.4.                    - 10.00                 - Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem 
17.4.                    - 17.30                 - Nešpory a Svátostné požehnání                                              
18.4.               - 10.00               - Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
25.4.                    - 10.00                 - Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem 
10.,12.,17.,19., 
24. a 26.4.             - 8.00  - Mše sv. 
 

FRÝDEK – MÍSTEK 
Zámecké nám. 1251, 1. patro 

 
18.4.                     - 17.30              - Mše sv. (chorální) 
 

 
Naše internetové stránky: http://fsspx.cz 
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Informa ční leták 
 

Knĕžského bratrstva sv. Pia X. 
                                               



                                                                 24. února, sv. Matěje, apoštola 
Drazí věřící, 
vzkříšení Kristovo je naší nadějí, ukazující nám cestu ze všech krizí a pádů. 
V situaci lidsky viděno téměř ztracené, kdy poslední učedníci ve skrytu sotva 
uchovávali pouta věrnosti, ale bez odvahy hledět do budoucnosti, vychází svoji 
Božskou silou vzkříšený Kristus triumfálně z hrobu a ujímá se vlády dobyté 
obětí kříže. Ani ďábel, ani mocní z židovstva, ani podplacení pohané nebyli s to 
na tom něco změnit.  
Jak Kristus žil, trpěl a slavně zvítězil ve svém těle lidském, tak žije, trpí a vítězí i 
ve svém Těle mystickém – v Církvi. Podíl na tomto životě, utrpení a vítězství 
mají i jednotlivé křesťanské národy, ovšem vítězství je dáno jen těm, kteří 
v Kristu neztratí naději. Takto můžeme v naději Kristova vzkříšení pohlédnout i 
na naši drahou a zkoušenou vlast. 
Víru jsme přijali od sv. Cyrila a Metoděje, kteří nám ji přinesli z Byzance, ale 
z Moravy se šli poklonit do Říma „Apoštolskému trůnu“, aby získali pro tuto 
misii požehnání. Dali nám život svébytného katolického národa bez cizího jha, 
ukázali nám cestu zdravého křesťanského sebevědomí v duchu pravé svobody 
tvorů Božích, tohoto nejvznešenějšího přirozeného daru, jak o něm píše papež 
Lev XIII. Ale mnozí nedorostli k této vznešenosti, nebyli hodnými nositeli 
takového dědictví a začali se nedůstojně sklánět před cizím. Tak vidíme 
v našich dějinách zápas mezi vírou našich otců, vírou katolickou, která nás 
sjednocovala a přinášela pokoj srdcí v souznění náboženského a národního 
života, a  opájením se cizími vlivy, jejichž nekritické vnášení do české 
společnosti bylo a je příčinou našich národních katastrof. Hus se svým 
wicklifismem způsobil rozpolcení země, bratrovražedné boje, drancování, 
vypalování měst, vesnic, klášterů – loupežné hordy proměnily pod Žižkovým 
vedením kvetoucí království Otce vlasti v hromadu trosek. Protestanté k nám 
ruku v ruce s reformací přinesli nadvládu Němců a poněmčování. Vlastizrádný 
Komenský, „mírumilovný“ Český bratr, šel dokonce tak daleko, že zakreslil u 
švédského královského dvora přístupové cesty do Čech a výčtem toho, co lze 
v Čechách uloupit, pobízel k vojenskému tažení doufaje, že takto vnutí zemi 
své úchylné náboženské blouznění. Naši předkové ovšem pro vyloupení své 
vlasti takové nadšení nesdíleli a sjednotili se k její obraně. V té době již 
přicházela barokní obnova, pod vedením vlasteneckých kněží a řeholníků ožil i 
český katolický život. Vystřídalo ji osvícenství zrozené z idejí svobodného 
zednářstva, které nám mělo kromě jiného přinést i definitivní poněmčení. 
Pohrobci osvícenců u nás působí dodnes. Zrušením Jesuitů, ke kterému dala 
souhlas Marie Theresie, skončila výuka češtiny na gymnásiích a přednostním 
rušením českých klášterů za Josefa II. byla našemu národu zasazena další 
tvrdá rána. České národní obrození, vzbuzené jako protireakce na 
Josefinismus, obnovilo život národní, ale protože bylo ovlivněno osvíceneckými 
idejemi, přineslo rozpolcení srdce. Nám vlastní katolictví začalo být uměle 
stavěno do protikladu k národnímu životu, což přivedlo nejednoho k tragickému 
odpadu od víry a lidé se začali stávat nástrojem moderních politických ideologií, 
jejichž společným cílem je rozklad všech pozitivních hodnot křesťanské 

mnohonárodní Evropy, což umožňuje zákulisní vládu nadnárodního kapitálu. 
Významným proticírkevním a protinárodním hnutím byla od 19. století sociální 
demokracie, Marxův revoluční internacionalismus měl dokončit demolici 
veškerého pořádku, aby bylo připraveno staveniště nového řádu světa, dříve 
jsme slýchali o komunistickém, dnes je nám předkládán levicově liberální. 
Přesto po velmi levicově orientovaných dvacátých letech začala 
v Československu v letech třicátých působením vlasteneckých katolických 
biskupů, kněží i politiků skutečná obnova našeho národa v Kristu. Na obzoru se 
ale objevují noví nepřátelé. Německý nacismus, toužící český národ vymazat 
z mapy Evropy, zavlečený k nám sudetskými Němci, sice svoji válku prohrál, 
ale posílil levicové síly do té míry, že umožnil převzetí moci asiatskému 
bolševismu, který si poté, co třicet let tyranizoval Rusko, vyhlédl další oběti. A 
když jsme v roce osmdesátém devátém doufali, že se blýská na lepší časy, 
přehlédli jsme pravou podstatu levicového liberalismu v nové politice 
odnárodnělé postkřesťanské Evropy a v druhovatikánském sektářství. Tyto 
ideologie, rozvracející jak nadpřirozené, tak i všechny přirozené hodnoty, jsou 
razantně šířeny sdělovacími prostředky, vlastněnými  a řízenými zpravidla lidmi 
našemu národu cizími. 
Bez nadsázky můžeme říci, že prožíváme jeden z Velkých pátků našeho 
národa, křižování víry našich otců. A přesto žijí v naší vlasti ještě za „dveřmi  
pro strach zatarasenými“ rozprchlí apoštolé, učedníci a zbožné ženy. Ve 
skromných podmínkých se na české vinici Páně snaží přivést k plodnosti 
alespoň nějaký vinný kmen, místo prázdného naříkání přikládají ruku k dílu 
snad lidsky viděno marnému, ale v Kristu jistě požehnanému.  
Josef Jungmann, který ve svém mládí slyšel hořekování Josefa Dobrovského a 
Františka ze Sternberga nad zkázou a zánikem kdysi tak slavného národa 
českého, nesouhlasně odpověděl: „Já i kdybych byl rodu cikánského a jeho 
poslední potomek, přičinil bych se, aby alespoň čestná památka po mně zbyla.“ 
O co více musí být tento tvůrčí a zdravě sebevědomý duch podle naší víry 
vlastní každému katolickému Čechovi? Podle zásady „člověče přičiň se a Bůh ti 
pomůže“, prosme za odpuštění svých hříchů, za něž jsme právem trestáni, a 
pracujme pro svoji záchranu. Pak můžeme doufat, že v naší zdánlivě ztracené 
situaci budeme v mystickém Těle Kristově ve víře našich otců vzkříšeni z hrobu 
k novému životu. Ti, kteří nebyli s to něco změnit na Kristově triumfu kdysi, 
nemohou nic změnit na úradcích Božích ani dnes, neboť „je marné proti ostnu 
kopati“ a všichni naši nepřátelé jsou pouhým nástrojem trestu a zkoušky 
v rukách Boží prozřetelnosti.  
Bůh odměňuje věrnost, horlivost pro slávu svého Jména, a pro ně odpouští i 
slabosti lidské, v nichž se ukazuje Jeho vítězství. Bůh však zavrhuje vlažnost, 
zbabělost a zradu víry, proto nikdy v dějinách Církve nepřineslo obnovu 
politikaření, nýbrž horlivost svatých. U vědomí vlastní slabosti si od vzkříšeného 
Vykupitele vyprošujme věrnost a sílu konat to, ce je naší povinností vůči 
českému katolictví, které jsme jako dědičný úděl obdrželi od svých otců. 
 

K duchovně plodnému prožití velikonočních svátků Vám žehná 
                                                      P. Tomáš Stritzko FSSPX 


