
 

POŘAD BOHOSLUŽEB NA ČERVEN – ČERVENEC 
 

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

PRAHA 
 

PRAHA – VINOHRADY, Národní dům, nám. Míru 9 
 

13. a 27. 6.          – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní katechese 
 

STARÁ BOLESLAV 
 

11. a 25. 7. – 10.00  – Mše sv. (chorální) 
 

BRNO – ČERNOVICE  
 

Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 26 
 
4. 6.  – 17.30  – Mše sv. s lidovým zpěvem                                   
5. 6.  – 8.00  – Mše sv. s lidovým zpěvem                                   
6. 6.  – 17.30  – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
11.6.                    – 17.30               – Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – Mše sv. (chorální) 
13. 6.  – 10.00  – Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem 
20. 6.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
27. 6.  – 10.00  – Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem 
29.6.                    – 17.30               – Sv. Petra a Pavla – Mše sv. (chorální)                     
7., 12., 14., 19., 
21., 26. a 28. 6. –  8.00  – Mše sv. 
2. 7.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem  
3. 7.  –  10.00  – Primice P. Aleše Hakla 
4.7.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
11. 7.  – 10.00  – Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem  
18. 7.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
25. 7.  – 10.00  – Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem 
10., 12., 17., 19., 
 24., 26.  a 31. 7. – 8.00  – Mše sv. 
 

FRÝDEK – MÍSTEK 
 

Zámecké nám. 1251, 1. patro 
 

6. 6.       – 10.00 – Mše sv. (chorální) 
20. 6., 4. 7. a 18. 7. – 17.30 – Mše sv. (chorální) 
 
Naše internetové stránky: http://fsspx.cz 
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Informa ční leták 
 

Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
 



Jaidhof, 27. dubna, sv. Petra Kanisia 
 
 
Drazí věřící, 
začátek léta nám opět přináší velké svátky pro celou Církev i pro náš národ. 
Budeme slavit mimo jiné sv. Jana Křtitele, sv. Petra a Pavla, sv. Prokopa a sv. 
Cyrila a Metoděje, mučedníky i vyznavače. Přes různorodost jejich charakterů a 
působení je společným jmenovatelem jejich života svatost. V čem spočívá 
svatost, kudy vede cesta ke svatosti? 
Každý národ má své hrdiny, které oslavuje za jejich činy. K hrdinství patří 
přemožení nepřátel či slavné skutky pro vlast apod. Při obětování sebe sama, 
vydání se do nebezpečí pro hodnoty vyšší, než je život jednotlivce. U hrdiny 
hovoříme o lásce k vlasti, ke svému národu nebo k určitým hodnotám. Aby šlo 
o hrdinství, musí jít o hodnoty pozitivní. Obětí vlastní blbosti a ne hrdinou by byl 
ten, kdo by svůj život riskoval či obětoval pro věci malicherné či v neschopnosti 
ovládat se by se nemoudrým jednáním zbytečně vrhal do tenat nepřátel. 
Hrdinství může být projevem už přirozené ctnosti a lásky k přirozeným 
hodnotám a jako takové je dobrem.  
Svatost na rozdíl od hrdinství je vždy projevem nadpřirozeného života v lásce 
k Bohu a pro tuto lásku láskou k bližním. Světec přemáhá nejprve sám sebe, 
své náklonosti, touhy a dobra pozemská neužívá ke svému oslavení, nýbrž 
dává je plně do služeb Bohu, a jsou-li překážkou této služby, tak se jich raději 
zříká. Základem svatosti je tedy přemožení sama sebe, a nikoliv přemožení 
nepřátel nebo vnějších nebezpečí. Svatost se na rozdíl od hrdinství může jevit 
lidem tohoto světa jako slabost, protože její síla přemáhající člověka hříchu ve 
vlastním nitru světce bývá zpravidla zrakům lidí dlouho skryta.  
Díla svatých za jejich života se často zřetelně neodlišují od jejich současníků, 
někdy se zdají marná. Velikost působení světců však září dějinami a jejich díla 
se skvějí ve své slávě po staletích. Takto září neustále jasněji i dílo sv. Cyrila a 
Metoděje, sv. Václava, sv. Prokopa a našich ostatních národních světců, 
milosti, které našemu národu zprostředkovali za svého života a které nám 
vyprošují z nebeských výšin. Tím, že posvětili sebe samy a obětovali se službě 
svému Pánu, přivedli k němu i ty, kteří jim byli svěřeni a které milovali láskou 
Spasitelovou. A právě v tom je hledati důvod, proč náš poměrně malý a 
v dějinách až na pokraj své existence zkoušený národ vždy nakonec dostal 
milost a sílu k vnitřní i vnější obnově.  
Na životě zbožného Joba vidíme, že milosti přinášejí zkoušky, ale v pravém 
duchu snášené zkoušky jsou základem Božího požehnání. Tak i zkoušky 
dnešních časů nejsou automaticky cestou do záhuby, mohou být naopak 
zárodkem nebeských milostí, pokud se najdou ti, kteří se budou snažit jít 
cestami našich světců. To ovšem předpokládá pevné přilnutí k Bohu, neztratit 
naději, přijímat vše dobré, byť nedokonalé, v duchu naší víry, trpělivě znovu a 
znovu ukazovat cestu z temnot těm, kteří bloudí, a vše poroučet Božskému 
Srdci našeho Vykupitele. K tomu však nestačí duch světského hrdinství, sám 
sice dobrý, ale toužící po viditelném vítězství; k tomu je třeba „zapřít sám sebe 

a nést Kristův kříž“, usilovat o cestu svatosti, po níž přichází skrytě vítězství 
milosti bez světských ovací.  
Začátkem července budeme putovat na Velehrad a na Sázavu a v září do 
Staré Boleslavi. Na těchto památných místech nezapomínejme na prosbu o 
milostnou posilu, abychom zůstali věrni dědictví našich duchovních otců. 
Modleme se za kněžská a řeholní povolání, neboť bez dělníků vinice Páně 
pustne a zarůstá trním bezbožnosti a bodláčím neřesti. Prosme také za dobré 
katolické rodiny s mnoha dětmi, protože národ, který nemá lásku k životu a ve 
svých dětech nepředává své požehnání do budoucnosti, proklíná sám sebe 
sudbou smrti. 
 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
 

 
 
 
 

Slavnost Božího T ěla 
Kaple Královny posvátného růžence – 3. června – 10.00 hod. 

 
Primice P. Aleše Hakla 

Brno – 3. července – 10.00 hod. 
 

Cyrilometod ějská pou ť 
Sady u Uherského Hradiště – 5. července – 10.00 hod. 

 
Svatoprokopská pou ť 

Z Chocerad na Sázavu – 10. července 
 

Svatováclavská pou ť 
Stará Boleslav – 25. září – ca. 12.30 hod. Mše sv. 

Odchod do Staré Boleslavi od kostela ve Vinoři v 9.00 hod. 
 
 


