
POŘAD BOHOSLUŽEB NA SRPEN – ZÁŘÍ 
 

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

PRAHA 
 

STARÁ BOLESLAV 
 

8., 22. a 29. 8.     - 10.00                  - Mše sv. (chorální) 
 

PRAHA – VINOHRADY, Národní dům, Nám. míru 9 
 
12. a 26.9.           - 10.00  - Mše sv. (chorální)  
 

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

 
1.8.               - 17.30                 - Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
6.8.                      - 17.30                 - 1. pátek -Mše sv. s lidovým zpĕvem                     
7.8.                      -  8.00                  - 1. sobota -Mše sv. s lidovým zpĕvem                  
8.8.                      - 10.00                 - Mše sv. recitovaná s lidovým zpĕvem                  
15.8.                    - 10.00                 - Svátek Nanebevzetí Panny Marie - svěcení bylin 
                                                           a Mše sv.(chorální)                                                   
22. a 29.8.           - 10.00                 - Mše sv. recitovaná s lidovým zpĕvem 
2., 9., 14., 16.,21.,                                                                                                             
23., 28. a 30.8. -  8.00  - Mše sv. 
3.9.                      - 17.30                 - Sv. Pia X. - Mše sv. (chorální)                            
4.9.                      -  8.00                  - 1. sobota -Mše sv. s lidovým zpĕvem                                                        
5.9.                      - 17.30                 - Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
12.9.                    - 10.00               - Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem               
18.9.                    - 17.30                 - Nešpory a Svátostné požehnání                          
19.9.                    - 10.00                 - Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
26.9.                    - 10.00               - Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem                  
28.9.                    - 17.30                 - Sv. Václava - Mše sv. (chorální)                                              
29.9.                    - 17.30                 - Sv. Michaela archanděla - Mše sv. (chorální)                                              
6., 11., 13., 18., 
20., 25. a 27.9.     - 8.00                   - Mše sv. 
 

FRÝDEK – MÍSTEK 
Zámecké nám. 1251, 1. Patro 

 
1.8.,  5.9. a 28.9.   - 10.00               - Mše sv. (chorální)                                                 
15.8. a 19.9.          - 17.30               - Mše sv. (chorální) 
 

 

Srpen - září  2010                    č. 111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informa ční leták 
 

Knĕžského bratrstva sv. Pia X. 
 
 



                                                                                Jaidhof, 15. června, sv. Víta 
 
Drazí věřící, 
v květnu jsme se z médií dozvěděli, že dohodou o správě katedrály mezi Církví 
a státem končí „spor o katedrálu“. Brzy poté stáhly Svatovítská kapitula a 
Kapitula Všech Svatých žalobu u Ústavního soudu týkající se určení vlastnictví 
církevních objektů v areálu Pražského hradu.  
Aniž bych se zabýval tím, jak nezodpovědně někdy nakládají koncilní sektáři 
s majetkem Církve a zda by v takové situaci vydání majetku těmto lidem bylo 
ku prospěchu Církve, chci se přesto z hlediska morálního k otázce „katedrály“ 
vyjádřit. 
Předně se nejedná pouze o katedrálu, ale o celý církevní majetek v areálu 
Pražského hradu. Tento majetek skutečně „financovali občané a království“, jak 
tvrdí nepřátelé Církve ve svém právním stanovisku, ale katoličtí občané a 
katolický stát, ke službě Boží, a logicky byl tento Boží majetek ve správě 
katolické církve – obou kapitul. Před státem platily proto kapituly za zákonného 
vlastníka.  
V dějinách byla moc nad katedrálou (opomenu-li spontánní rabování husitské) 
upřena Církvi dvakrát. Poprvé kalvinistickou lůzou v čele s tvrdým 
germanizátorem protikrálem Fridrichem Falckým, která tento skvost barbarsky 
zdevastovala a vyloupila, přičemž potupila i hroby českých králů a světců. 
Podruhé to bylo v roce 1954, kdy zločinní bolševici v čele s Antonínem 
Zápotockým celý církevní majetek na Pražském hradě „vyvlastnili“ – tedy 
uloupili. Pro církevní obřady bylo od té doby nutné půjčovat si poníženě klíče 
od Správy Pražského hradu. 
Při zlepšení poměrů po roce 1620 byl církevní majetek na Hradě vydán 
právoplatnému vlastníkovi a spravován opět ke cti a chvále Boží. Po roce 1989 
se zdálo samozřejmé, že bolševiky uloupený majetek bude vrácen, ale místo 
toho se držitel uloupeného přes své distancování se od komunistické minulosti 
lupu nechce vzdát dodnes. Ale loupit a zadržovat uloupené je mravním podílem 
na tomtéž zločinu, v tomto případě svatokrádeže. Proto postoj k vlastnictví 
katedrály je signálem, že přes vnější proklamace v naší zemi stále vládnou 
pohrobci Zápotockého a jeho soudruhů let padesátých. Touto mentalitou je 
prodchnuta nejen politická levice, ale i většina tzv. pravice, a žel Bohu se s ní 
smiřují i církevní hodnostáři. Ale církevní hodnostáři jsou před Bohem pouze 
správci církevního majetku, obzvláště kostelů, nikoliv vlastníky, a proto mají 
povinnost hájit práva Církve. Z církevního pohledu bych pochopil uzavření 
dočasné smlouvy o správě katedrály, než bude věc vlastnictví uvedena do 
souladu s právem, ale způsob informování o dohodě o správě katedrály a 
stažení žaloby u Ústavního soudu takovému řešení nenasvědčují.  
Za komunistů se s jistou nadsázkou říkávalo: „Každá změna v socialismu je 
změna k horšímu.“ Pokud pozorujeme koncilním liberalismem zachvácenou 
českou Církev a kroky našich hierarchů v posledních dvaceti letech, tak mne 
napadá, že v podstatě platí totéž. Bůh nám svým dopuštěním ukazuje, že 
pokud se bloudící synové Církve nevrátí k plnosti víry, katolicky udělovaným 

svátostem a k duchovnímu boji o spásu duší „opásáni na bedrech pravdou, 
oblečeni v pancíř spravedlnosti a obuti na nohou hotovostí pro evangelium 
pokoje, se štítem víry k uhašení ohnivých šípů nešlechetníkových, s přilbicí 
spásy a mečem Ducha, to jest slovem Božím“ [Ef 6,14–17], nelze od nich přes 
jisté zdánlivě pozitivní kroky očekávat žádné konzistentní dobro. 
Hlavním zájmem Církve nesmí být otázky majetku, Církev musí pracovat na 
díle spásy, k čemuž má posledních dvacet let plnou svobodu. Ale přesto nelze 
loupež toho, co jest Boží, kamuflovat líbivými politickými prohlášeními, byť by 
pravdivé stanovisko vedlo nakonec k definitivní ztrátě uloupených pozemských 
statků. Láska Boží nás totiž zavazuje říci: Pokud zadržujete, co je Božího, co 
pochází ze svatokrádeže, pokud s tímto souhlasíte, svoláváte na sebe Boží 
trest. Církev i bez jediného pozemského domu zůstane věrna svému úkolu vést 
duše ke spáse, ale tomu, kdo se podílí na svatokrádeži, zůstává cesta spásy 
uzavřena.  
Sv. Pius X. při francouzských událostech řekl: „Naší úlohou je bránit zákon 
Boží. V ohledu k Církvi, která je založena Kristem, nás nemůže žádná 
pozemská moc nutit zříci se jejích práv, která jsou nezcizitelná.“  
 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
 
 
 
 
 

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. 

 
 

Exercicie pro ženy – Jaidhof 
 

Začátek 12.9. – 14.00 hod. 
Konec 18.9. – 13.00 hod. 

1700,- Kč (studentky polovinu) 
 

 


