
 

POŘAD BOHOSLUŽEB NA KV ĚTEN 
 

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

PRAHA  
 

PRAHA – MICHLE, Kaple sv. Anežky České, Na Záhonech 10 
 
22.5.                  - 9.00             - Svatodušní vigilie 
 

PRAHA – VINOHRADY, Národní dům, Nám. míru        
      

23.5.                 - 10.00            - Boží Hod Svatodušní - Mše sv. chorální                                   
30.5.                  -10.00            - Mše sv. chorální 

 
STARÁ BOLESLAV 

 
9.5.                   - 11.00            - Mše sv. chorální 

 

BRNO – ČERNOVICE 
 

Kaple Královny posvátného růžence, Famĕrovo nám. 26 
 
1.5.                      -  8.00             - 1. sobota - Mše sv. s lidovým zpěvem                      
2.5.                      - 17.30            - Mše sv. (chorální) a Májová pobožnost                   
3.5.                      - 17.30            - Nalezení sv. Kříže - Mše sv. a uctění ostatků          
4.5.               - 17.30          - Sv. Floriána - Mše sv. (chorální) a Májová pobožnost 
7.5.                      - 17.30            - 1. pátek - Mše sv. s lidovým zpěvem                       
9.5.               - 10.00            - Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem  
10., 11., 12.5.      - 17.30            - Prosebné procesí a Mše sv.                                                          
13.5.                    - 17.30            - Nanebevstoupení Páně - Mše sv. a Májová pobožnost 
15.5.                    - 10.00            - Udílení svátosti biřmování a Mše sv.                                                                                                      
.                           - 17.30            - Nešpory a Májová pobožnost                                 
16.5.               - 10.00            - Mše sv. (chorální) a Svátostné požehnání               
22.5.                    - 8.00              - Vigilie Svatodušní                                                         
23.4.                    - 10.00            - Boží Hod Svatodušní - Mše sv. s lidovým zpěvem                                                                                    
30.5.                    - 10.00            - Mše sv. Recitovaná s lidovým zpěvem                      
8., 17., 22., 
29. a 31.5.           -  8.00          - Mše sv. 
 

FRÝDEK – MÍSTEK 
 

2.5.                     - 10.00               - Mše sv. (chorální) a po ní katechese                           
16.5.                   - 17.30               - Mše sv. (chorální)  
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Kněžského bratrstva sv. Pia X.                                                                                                                             
.                                                



                                                Jaidhof, 2. dubna, st ředa po ned ěli Smrtelné 
 
Drazí věřící,  
v tomto letáku otiskuji část rozhovoru P. Fuentese se sestrou Lucií. 
V mariánském máji je to jistě vhodné téma k zamyšlení a inspirace 
k modlitbě za obrácení a posvěcení kněží a řeholníků a za pravou 
křesťanskou obnovu Ruska, s níž Panna Maria spojuje záchranu v naší 
bezbožné době.  
Koncem května nás čekají volby do poslanecké sněmovny, proto si 
dovolím připomenout katolické principy účasti ve volbách. 
 
1/ Pokud kandiduje ve volbách strana, která zastává v politice katolické 
principy, je ve svědomí každý katolík vázán účastí ve volbách a volbou 
této strany. 
2/ Pokud taková strana nekandiduje, tak volíme menší zlo – tedy stranu, 
která hájí alespoň elementární mravní principy přirozené morálky, 
umožňuje svobodné působení Církve a garantuje stabilitu a rozvoj státu. 
A i pokud neexistuje strana, která v plnosti zastává všechny tyto zásady, 
snažíme se volit stranu, která alespoň co nejvíce ty nejpodstatnější 
zásady hájí. Je to otázka zvážení a nelze vždy jednoznačně říci, která 
strana tyto požadavky nejlépe splňuje.  
Volba menšího zla je možná i v případě, pokud případná katolická 
strana nemá žádnou naději na úspěch. 
Ani o volbě menšího zla nelze říci, že by člověk touto volbou ve svědomí 
vázán nebyl. 
3/ Strany postavené přímo na proticírkevních ideologiích (marxismus, 
nacismus etc.) je katolíkovi zakázáno volit pod těžkým hříchem, byť by 
pro něj bylo vítězství takové strany nějakým způsobem výhodné 
(zvýšení důchodu, sociální dávky etc.). 
 
Z těchto principů je zřejmé, že Církev posuzuje volby pouze z pohledu 
principů víry a morálky, ale nevyjadřuje se k čistě politickým otázkám, 
v kterých má každý katolík volnost rozhodnutí.  
Vyprošujme si pomoc Ducha Svatého, hlavně dary moudrosti a rady, 
k správnému rozhodnutí. Prosme Pannu Marii Královnu, jejíž svátek 
v poslední den mariánského máje slavíme, aby byla Královnou naší 
drahé vlasti a skrze obrácení mnohých ztracených synů ji přivedla opět 
k životu v Kristu. 

 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 

 
Sestra Lucie z Fatimy řekla v rozhovoru s P. Fuentesem 
mimo jiné následující: 
 

 
 

Otče, nejsvětější Panna Maria je velice smutná, protože se nikdo 
nezajímal o její poselství, ani dobří, ani zlí. Dobří jdou svojí cestou, ale 
nepovažují její poselství za důležité. Špatní, kteří nevidí, že na ně 
dopadne trest Boží, pokračují ve svém hříšném životě aniž by se o její 
poselství zajímali. Ale věřte mi, otče, že Bůh svět potrestá, a to 
strašným způsobem. Trest z nebes není daleko. 

 
Řekněte jim, otče, že nejsvětější Panna řekla vícekrát mému bratranci 
Franciscovi, sestřenici Jacintě a také mně, že mnohé národy zmizí s 
povrchu zemského. Řekla, že Rusko bude Bohem vyvoleným nástrojem 
trestu světa, pokud předtím nedosáhneme obrácení tohoto nebohého 
národa. 

 
Otče, ďábel se chce vrhnout do rozhodujícího boje proti svaté Panně. 
Ďábel ví, co Boha nejvíce uráží a co mu v krátké době získá většinu 
duší. Proto se ďábel snaží všemi prostředky přemoci Bohu zasvěcené 
duše, čímž chce dosáhnout toho, aby duše věřících byly opuštěny  od 
svých pastýřů a mohl je tak snadněji opanovat. 

 
Pád duší řeholníků a kněží je to, co nejvíce zraňuje Neposkvrněné srdce 
Mariino a Srdce Ježíšovo. Ďábel ví, že řeholníci a kněží, kteří odpadnou 
od svého krásného povolání, sebou strhnou do pekel mnohé duše... 
Ďábel si přeje zmocnit se zasvěcených duší. Chce je zkorumpovat, aby 
otupil duše laiků a přivedl je tak ke konečné nekajícnosti. 
 
(Rozhovor se odehrál 26.12. 1957 a byl poté zveřejněn se schválením 
arcibiskupa Sancheze z Vera Cruz v Mexiku) 
 
 


