
 
POŘAD BOHOSLUŽEB NA ŘÍJEN 

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

 

PRAHA 
 

PRAHA – VINOHRADY, Národní dům, Nám. míru 9 
 
10. a 24.10.          - 10.00  - Mše sv. (chorální) a po ní katechese 
31.10.                   - 10.00  - Krista Krále - Mše sv. (chorální) 
 

BRNO – ČERNOVICE 
 

Kaple Královny posvátného růžence, Famĕrovo nám. 26 
 
1.10.                     - 17.30                - 1. pátek -Mše sv. s lidovým zpĕvem                 
2.10.                     -  8.00                 - 1. sobota -Mše sv. s lidovým zpĕvem                                                        
.                            - 17.30                - Nešpory a výstav Nejsvětější Svátosti 
3.10.                - 10.00               - Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
10.10.                   - 10.00               - Mše sv. recitovaná s lidovým zpĕvem 
17.10.                - 10.00               - Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
24. a 31.10.          - 10.00                - Mše sv. recitovaná s lidovým zpĕvem 
4., 9., 11., 16., 18.,  
23., 25. a 30.10.    -  8.00  - Mše sv. 
 

FRÝDEK – MÍSTEK 
 

Zámecké nám. 1251, 1. patro 
 
17.10.                    - 17.30                - Mše sv. (chorální) 

 
VÝCHODNÍ ČECHY 

 
24.10.                  - 10.00             - Mše sv. (chorální) a po ní katechese 
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Informa ční leták 
 

Knĕžského bratrstva sv. Pia X. 
 



Jaidhof, 8. zá ří – Narození Panny Marie 
   
Drazí věřící, 
růžencový měsíc říjen je pro nás nejen časem vyprošování si nových milostí a 
zvýšené horlivosti v úctě k Matce Boží, nýbrž i měsícem vděčnosti a 
poděkování za všechny udělené dary. Panna Maria je tou, která vede své dítky 
ke svému Synu, k věrnosti Jeho Církvi a k oltáři Páně – k mešní oběti. 
V současné církevní krizi není vůbec samozřejmé uchovat si integrální 
katolickou víru, mít možnost obrátit se na katolicky smýšlejícího a působícího 
kněze, účastnit se katolickým způsobem sloužené Mše sv. Všechny tyto 
nesmírné milosti nám zůstaly uchovány. Naší vlasti víra nebyla nikdy zcela 
vzata ani vnitřními, ani vnějšími nepřáteli Církve. V době, kdy v Čechách a na 
Moravě dožívali poslední římské liturgii věrní kněží, začalo působit v Praze a 
posléze v Brně naše Kněžské bratrstvo, kontinuitu liturgie uchovali i 
řeckokatoličtí kněží, a tak obětní oltář Páně „v našich vlastech slovanských 
nikdy neuhasl“. Letos byl vysvěcen náš třetí český kněz. Mši sv. budeme od 
října sloužit již na čtyřech místech naší vlasti a vidíme i to, že o neporušenou 
římskou liturgii projevují zájem i další kněží. 
Okolo mešních oltářů se shromažďuje neustále více věřících, mezi nimi mnoho 
rodin s dětmi, které, budou-li správně ve víře vychovány – a to je naší vážnou 
povinností –, se stanou budoucností našeho národa. V našich kaplích našli 
věřící domov, v němž vytvářejí pod vedením kněze duchovní rodinu. Jen tak si 
lze uchovat katolického ducha a zůstat věrnými plnosti víry, protože Kristus 
nezaložil Církev jako množinu nezávislých individuí, nýbrž jako hierarchickou 
společnost. Ti, kteří naopak kapli považují pouze za automat na svátosti, 
nejsou ochotni se podřídit žádné církevní autoritě a utvářejí svůj život pouze 
podle svých náboženských pocitů, končí zpravidla tragicky: i toho jsme žel 
Bohu někdy svědky. Všichni také nepochopili podstatu současné krize, která 
má příčinu v II. vatikánském koncilu, v novém mešním řádu a modernismem 
v různé míře prodchnuté hierarchii v čele s papežem, jež obé nadále propaguje 
a obhajuje. Vůči nim platí katolické „hříchy nenávidět, hříšníky milovat“, a proto 
se modlit za jejich obrácení k plnosti víry. To byl vždy postoj našeho 
zakladatele Msgr. Marcela Lefebvra. Kéž by vyprosil všem pochopení svého 
díla a pokračování v něm. 
Že jsou všechny výše zmiňované milosti spojeny s námahami a osobními 
oběťmi, je pro katolíka samozřejmé, a ani cesta za mešní obětí našeho Pána, 
byť na druhý konec republiky, není srovnatelná s utrpením Kristovy křížové 
cesty na Kalvárii pro naše vykoupení. Věrnost v námahách cest, hledání místa 
pro Mši sv. a další jsou nejen naší elementární povinností, ale také nás 
přibližují námahám Kristova pozemského života a v Jeho velkorysosti jsou pro 
nás zdrojem milostí, za což musíme být v první řadě vděčni. Tyto lidsky viděno 
nepříznivé podmínky působí také očistně na naše smýšlení, člověk musí 
pochopit, o co při uchování víry jde, co je podstatné. Uchování tradice není totiž 
bojem o střih ornátů, třásně, krajky a restaurování červotočem provrtaných 
barokních andělíčků, nýbrž bojem o uchování jediné cesty ke spáse duší – 
mostu plnosti Kristovy víry spojujícího nás s věčností. Bez záchrany tohoto 

mostu ztrácí vše pozemské smysl, bez záchrany tohoto mostu by se i naše 
vlast proměnila v údolí smrti. Křesťanská kultura, umění a krásné stavby 
chrámů mají smysl pouze tehdy, jsou-li prostředkem k vyjádření víry a oslavy 
Boží. I pro křesťana je ale určitým nebezpečím nevidět v nich prostředek, nýbrž 
cíl. 
Plnost víry, kterou uchoval náš zakladatel Msgr. Lefebvre, nám umožňuje řádný 
křesťanský život. To je naše povinnost a náš úkol – řádným křesťanským 
životem vydávat svědectví o Kristu. Kristus po nás nežádá konat velkolepé 
věci, obrátit Řím, spasit celý svět a ukončit církevní krizi. To je v rukou Božích, 
za to se musíme modlit, ale nelze si to nějakým nezřízeným aktivismem vynutit. 
Kdo se o něco takového snaží, je neustále zklamáván, protože na to nemá ani 
dost sil, ani milosti spojené jedině s posláním od Boha. Máme ale dostatek 
milosti na to, abychom nyní každý na svém místě plnili své povinnosti – 
v domácnosti, v zaměstnání, v kapli. V této službě Kristu nalezneme jedinou 
skutečnou radost, v této službě můžeme posvěcovat svůj život a splnit svůj úkol 
před Bohem a Církví. Tato cesta nás vzhledem k velikému daru poznání plnosti 
pravdy zavazuje. Buďme tedy za ni vděčni a nenechme se z ní svést příliš 
lidskými představami, byť pod rouškou zbožnosti.  
Od října se bude na apoštolátu v Českých zemích spolupodílet náš novokněz 
P. Aleš Hakl. Převezme pod svou kompetenci nové mešní centrum ve 
východních Čechách a dále bude vypomáhat jedenkrát měsíčně ve Frýdku-
Místku. Brno, Praha a Frýdek-Místek zůstávají pod mou přímou kompetencí a 
zároveň mi v autoritě představeného distriktu P. Trutta zůstala svěřena 
zodpovědnost za veškerý apoštolát v Českých zemích. V Brně, Praze a Frýdku-
Místku se tedy věřící ve svých záležitostech (např. křty, sňatky, přání a stížnosti 
týkající se společenství věřících atd.) budou dále obracet přímo na mne, ve 
východních Čechách na P. Hakla. Proti jeho rozhodnutím se lze odvolat u mne, 
proti mým pak u P. Trutta. 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
 

RŮŽENCOVÁ SLAVNOST V BRN Ě – ČERNOVICÍCH 
 

2. října - 15.00 - Přednáška – P. Jaromír Kučírek FSSPX – Sv. Pius X. –           .    
.                         Mariánský papež                                                                                                                                         
              17.30 - Růžencové nešpory a po nich výstav Nejsvětější Svátosti 
                        - Loretánská litanie a Radostný růženec před vystavenou                      
.                         Nejsvětější  Svátostí   
                        - Celonoční adorace 
3. října -  9.00  - Bolestný růženec před vystavenou Nejsvětější 
                           Svátostí  
              10.00 - Mše sv. (chorální) 
                        - Slavný růženec a zakončení výstavu Svátostným požehnáním 
                        - Růžencová ofěra            


