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

PRAHA 
 

PRAHA-VINOHRADY, Národní dům, nám. Míru 9 
 
14. a 28. 11. – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní katecheze 
  

BRNO-ČERNOVICE 
 

Kaple Královny posvátného růžence, Famĕrovo nám. 26 
 
1. 11  – 17.30  – Všech svatých – Mše sv. (chorální) 
2. 11.  – 8.00 a 8.30 – Recitované requiem 

– 17.30  – Chorální requiem 
5. 11.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem  
6. 11.  –  8.00  – 1. sobota –Mše sv. s lidovým zpěvem  

– 16.00  – Nešpory a Svátostné požehnání 
7. 11.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
14. 11.  – 10.00  – Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem 
21. 11.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
28. 11.  – 10.00  – Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem 
8., 13., 15., 20., 22., 
27. a 29. 11. –  8.00  – Mše sv. 
 

FRÝDEK-MÍSTEK 
 

Zámecké nám. 1251, 1. patro 
 
7. 11.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní katechese 
21. 11.  – 17.30  – Mše sv. (chorální) 
 

PARDUBICE 
 

Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 
 
28. 11.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní katecheze 
 

Exercicie pro muže 2011 – Jaidhof 
 

Začátek 17. 1. – 14.00 hod. 
Konec 22. 1. – 13.00 hod. 

1800,- Kč (studenti polovinu) 
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Informa ční leták 
 

Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
 



Jaidhof, 21. zá ří – sv. Matouše  
 
Drazí věřící, 
návštěvy hřbitovů v dušičkovém měsíci listopadu nás upomínají na poslední 
věci člověka. Smrti se nevyhne nikdo, i když smrt přichází různě – někdy plíživě 
a postupně, jindy zase člověka překvapí tak, že nemá ani čas vzít ji ještě zde 
na zemi na vědomí. Modlíme se sice, aby nás Bůh od náhlé a nenadálé smrti 
ochránil, ale čas na pokání je milost a nemusí se jí dostat každému. Pokud 
někdo opovážlivě žije v hříších, nesnaží se o nápravu a promrhává tak čas, 
který je nám Bohem zde na zemi dán, není vůbec jisté, zda dostane příležitost 
na konci života. Trestem za aroganci hříšníka může být i to, že někdo zemře 
v aktu hříchu se vztyčenou pěstí proti nebi, a takto je povolán, aby vydal počet 
ze svého života. Mnozí z těch, kteří lehkomyslně odkládají pokání až na stáří, si 
pak na hříchy zvyknou, najdou v nich zalíbení, pročež si je začnou omlouvat a 
v umírání se od Boha odvrací. Nevíme dne ani hodiny, jak nás varuje i 
evangelium v podobenství o nevěrném správci.  
Naše hřbitovy jsou neustále více jícnem pekelným, kde čekají těla zavržených 
na svůj trest po vzkříšení a spojení s již odsouzenou duší. Těla lidí umírajících 
ve svém bezvěrectví, v sebezbožštění heretiků, v konkubinátech katolíků 
vydávaných za civilní manželství, anebo ani ničím nemaskovaných, lidí 
oddaných mamonu, moci a rozkoším tohoto světa, katolíků neplnících své 
povinnosti vůči Bohu a Církvi, kléru rozvracejícího Církev, nevěrného a 
bezbožného, a mnohých dalších služebníků hříchu proměňují hřbitov v místo 
hrozné, místo odsouzení a bránu zavržení. 
I dříve křesťanské hřbitovy – místo očekávání a naděje pro věčnost – dostávají 
podobu místa soudu a zatracení. Znamení víry na pomnících nahrazují 
banality, nic neříkající ornamenty a znamení nevěry. A varovný hlas Církve ve 
společnosti téměř utichl.  
Kdo je stavitelem těchto nových cest věčnosti? Svobodozednářský liberalismus 
a modernismus, který víru akceptuje jako výraz vnitřní touhy člověka, ale nikoliv 
jako přijetí řádu daného celému stvoření Stvořitelem. Pro modernismus je víra 
imanentní a zavazuje pouze podle přesvědčení. Z tohoto vyplývá nauka o 
náboženské svobodě, protože i člověk subjektivně přesvědčený o dobru své 
víry její pravost nemůže dle učení modernistů objektivně prokázat a musí tedy i 
ostatní náboženství respektovat jako hodnotná. Důsledkem této nauky je 
laicismus států majících s vírou neslučitelné zákony, jako by ve stvoření byly 
oblasti autonomní, které nemusí Boží zákony respektovat. Tak nejvyšší 
hodnotou pro modernisty není Bohem zjevená pravda, nýbrž vzájemný respekt 
všech náboženství tvořící lepší zítřky lidstva. Tyto názory korespondují 
s myšlenkami svobodného zednářství, které sice žádá od členů lóží víru ve 
vyšší bytost, ale zároveň uznání principu náboženské svobody pro všechny. S 
touto podmínkou mohou být členy lóží bez rozdílu křesťané různých 
denominací včetně katolíků, muslimové, judaisté atd.  
Církev nauku o náboženské svobodě vždy odsuzovala, neboť je v přímém 
rozporu s učením evangelia. Ani jednotlivec, ani žádné lidské zřízení nemůže 

mít totiž legitimní právo konat proti Božímu řádu – hřešit, hříchy schvalovat a ke 
hříchu vychovávat. 
Až kardinál Bea, osobní zpovědník Pia XII., při přípravě II. vatikánského koncilu 
předložil proti návrhu dekretu „O náboženské toleranci“ kardinála Ottavianiho 
svůj návrh dekretu „O náboženské svobodě“. Výstižně by se tento návrh, který 
svojí podstatou odpovídá koncilem schválenému dekretu „O náboženské 
svobodě“, mohl jmenovat „Dekret o zařazení katolické církve do 
svobodozednářských plánů na vytvoření archy světových náboženství“. Po jeho 
přijetí koncilem o něm řekl teologický poradce Josef Ratzinger, žel Bohu 
pochvalně, ale zcela výstižně, že se jedná o „Antisyllabus“. Syllabus totiž 
obsahuje z velké části odsouzení nauk, útočících na vládu Krista Krále nad 
společností a odmítajících povinnost celého stvoření včetně států sloužit 
Stvořiteli.  
Nauka o náboženské svobodě se stala pilířem pontifikátu Pavla VI., Jana Pavla 
II. a Benedikta XVI., kteří se uvnitř Církve každý svým způsobem snaží uchovat 
určitou katolickou identitu, ale navenek vzdávají úctu ostatním náboženstvím. 
Nejedná se již o rozumnou toleranci falešného vyznání za účelem vyvarování 
se konfliktů a umožňující spolupráci jednotlivců i národů alespoň na základě 
přirozeného zákona, spojenou s misijní snahou vést veškerenstvo skrze 
hlásání plnosti zjevené pravdy ke spáse, nýbrž o snahu klanět se Bohu i 
démonům. 
Výrazem této nové víry je i nový mešní řád, který byl vytvořen jako ekumenický, 
jak dosvědčuje jeho tvůrce Mons. Bugnini, sám člen zednářské lóže, ve svých 
pamětech. Důsledkem koncilu a nového mešního ritu je náboženský 
indiferentismus, duchovní ireneismus a vzdání se snahy „vše obnovovat 
v Kristu“, jak o to usiloval papež pravého pokoje sv. Pius X. Současní 
hierarchové se naopak snaží přetvářet Církev ve stavební materiál pro archu 
všech náboženství a budují tak bránu do propasti pekelné.  
Kdo se na destrukci Církve nechce podílet, musí se vzdát smýšlení koncilu a 
jeho liturgického výrazu – nového mešního ritu. Kdo se k tomuto nakonec 
neodhodlá, nemůže si uchovat věrnost plnosti katolické víry a být služebníkem 
Kristova království, nýbrž zůstává dělníkem nového světového řádu a 
pomocníkem při bourání chrámu sv. Petra, jak to popisovala ve svých viděních 
Anna Kateřina Emmerichová. 
Naší povinností je zůstat věrnými Církvi a vydávat svědectví o pravdě „vhod i 
nevhod“. Musíme se také modlit za obrácení Říma, neboť pouze papež může 
vrátit Církvi víru, klíči sv. Petra otvírat duším brány věčnosti a z našich hřbitovů 
opět učinit pro co nejvíce duší místa naděje.  
 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
 
 


