
POŘAD BOHOSLUŽEB NA PROSINEC  
 

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

PRAHA 
PRAHA-MICHLE, Kaple sv. Anežky České, Na Záhonech 10 

 
29. 11. a 13. 12.  – 7.00  – Roráty 
24. 12.   – 8.30  – Vánoční prima 

– 9.00  – Mše sv. (chorální) 
25. 12.   – 00.00  – Půlnoční Mše sv. (chorální) 
 

PRAHA-VINOHRADY, Národní dům, nám. Míru 9 
 
12. 12.   – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní katecheze 
 

STARÁ BOLESLAV 
 

25. 12.   – 10.00  – Mše sv. (chorální) 
26. 12.   – 10.00  – Mše sv. (chorální) 
  

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

 
3. 12.   – 17.30 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
4. 12.   – 16.00 – Nešpory a Svátostné požehnání 
5. 12.   – 10.00 – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
8. 12.   – 17.30 – Neposkvrněného Početí – Mše sv. (chorální)  
19. 12.   – 10.00 – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
31. 12.   – 15.00 – Mše sv. s lid. zpěvem a po ní děkovná pobožnost 
1. 1. 11   – 17.30 – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
12., 24., 25. a 26. 12. – 10.00 – Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem  
4., 6., 7., 9., 10., 18. a 20. 12. – 7.00 – Roráty 
11., 13 a 27. 12.  –  8.00 – Mše sv.  
 

FRÝDEK-MÍSTEK 
Zámecké nám. 1251, 1. patro 

 
5. 12.   – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní katecheze 
19. 12.   – 17.30  – Mše sv. (chorální)  
 

PARDUBICE 
Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 

 
26. 12.   – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní katecheze 
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Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
 



Jaidhof, 4. listopadu – sv. Karla Boromejského 
Drazí věřící,  
očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista je očekáváním narození 
Krále, který od Otce přijal vládu nade vším stvořením. Kristus přijal krá-
lovskou vládu i ve své lidské přirozenosti ve vtělení, a tak před Pilátem 
vyznal „jsem Král“ už zde na zemi, nikoliv „budu Král“ až na věčnosti. Ve 
své oběti završil však plnost své vlády tím, že z otroků hříchu učinil své 
služebníky a dal nám podíl na své vládě skrze naše vykoupení. 
Království Kristovo však „není z tohoto světa“, Kristus je neobdržel od 
tohoto světa a nedobývá se prostředky tohoto světa. Naopak už tento 
svět je mu podřízen a musí mu sloužit. To Ježíš Kristus ukazuje již svým 
příchodem na svět. Rodí se jako Král pokoje a milosti, ve skromnosti 
betlémského chléva. Ale rodí se do tohoto světa a mocní tohoto světa 
Mu dle úradků Boží prozřetelnosti slouží: císař Augustus vypsáním 
sčítání lidu přivádí Svatou rodinu do betlémského chléva a skrze Heroda 
přes jeho nenávist se naplňují další proroctví o Vykupiteli.  
Náš Pán Ježíš Kristus nám pak celým svým životem ukazuje, jak se 
Jeho království dobývá. První, nejdelší část svého života tráví ve Svaté 
rodině. Zde se učí i řemeslu a živí se poctivou prací. Tak i sociální 
království Kristovo začíná v rodinách, v křesťanských obcích, ve vedení 
řádného křesťanského života. Vláda Kristova není nějakou politickou 
ideologií, je to život podle naší víry v lásce ke všem bližním, i k těm, 
jejichž blízkost je nám těžko snesitelným křížem. 
Na začátku svého veřejného působení se Ježíš Kristus čtyřicet dní 
modlil a postil na poušti. Bez modlitby a sebezáporů, bez 
nadpřirozeného směrování nelze budovat království Kristovo. Neboť toto 
království je cestou k věčné blaženosti a jeho síla a moc spočívá 
v milosti Boží. Vláda Kristova začíná tam, kde je přemožena vláda 
hříchu, což bez modlitby a křesťanské askeze není možné. 
Poté Kristus volá apoštoly, učí je, vzdělává a vychovává. Aby apoštolé 
mohli hlásat evangelium, musí si nejprve osvojit učení víry a 
křesťanských mravů. Takto připravené je Ježíš Kristus posílá do celého 
světa, aby skrze ně všichni uvěřili, vytvářeli křesťanskou společnost a 
skrze ni vešli jednou do věčného království. Bez sociální vlády Ježíše 
Krista nad společností nemůže být na zemi nikdy pravý pokoj, bez boje 
o tuto vládu mečem víry, který Kristus přinesl, aby navrátil zemi službě 
Hospodinu. Vláda Kristova není možná bez víry, bez principů víry a 
sociální spravedlnosti, které musí prodchnout celý život společnosti. 
V tomto duchu napomínali papežové obzvláště od devatenáctého století 
k zajištění důstojných podmínek života pro všechny poctivé lidi, 
k vyplácení spravedlivé mzdy a varovali před vykořisťováním a 

zbídačováním národů. Obrátili se proti bezohlednému dravému 
kapitalismu, jehož duchovním otcem je protestantismus a judaismus, 
odsoudili také ideologie, které se pod záminkou pomoci pracujícím 
postavily proti Kristu – varovali přede všemi těmi, kteří mají na svědomí 
největší krveprolití dvacátého století. Nespravedlivé obohacování 
jedněch na úkor druhých je nekřesťanské, stejně jako vyvolávání 
nenávisti mezi národy a různými částmi společnosti. Smír je možný 
pouze v respektování Božího řádu. „Mír na zemi, tuto horoucí touhu lidí 
všech dob, nelze uskutečnit a upevnit, leč když bude nastolen řád 
ustanovený Bohem a když ho všichni budou mít v úctě“ (bl. Jan XXIII., 
Pacem in terris). Každý národ, každý člověk touží po vítězném míru. 
Jsou-li vítězi lidé tohoto světa, vytvářejí tyranii lidských ideologií, peněz, 
ponižování a zotročování druhých pro své zájmy. Jen vítězný mír Kristův 
může přinést křesťanské vlády, které budou vládnout ve službách 
věčného Krále, sloužíce Bohu a jim svěřeným národům. 
Ježíš Kristus zakončil svoji pozemskou pouť obětí kříže pro spásu nás 
všech. Obětí završil své dílo a zasloužil sílu milosti k dobývání světa pro 
svoji vládu. Jsou to právě zbraně víry, kterými křesťané dobyli Římskou 
říši, „opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti a 
obuti na nohou hotovostí pro evangelium pokoje, se štítem víry 
k uhašení šípů nešlechetníkových, s přilbicí spásy a s mečem ducha, to 
jest slovem Božím“ (Ef 6, 14–17). Teklo mnoho krve mučednické, 
v pronásledování se církevní obce modlily za své pronásledovatele. 
Tento boj trval staletí, než přinesl dobře viditelné pozemské plody. Kdo 
však neviděli pozemského úspěchu, nic jim nebylo umenšeno 
v dosažení hlavního cíle Kristova příchodu – ve věčném oslavení. 
Boj o království Kristovo není bojem politické vzpoury, vypovězením 
občanské poslušnosti, stranickými šarvátkami, vyvoláváním pouličních 
nepokojů. Boj o království Kristovo je boj o lidská srdce, jejich 
proměnění vírou a milosrdenstvím, boj o přijetí sladkého jha Kristovy 
milosti celou společností, aby bylo vše „obnoveno v Kristu“, zavládla 
„spravedlnost a mír“ a nastal „pokoj Kristův v říši Kristově“.  
V touze po službě Králi slávy, jehož příchod předpověděli proroci, Krista 
v adventu očekávejme, Jemu přinesme své adventní oběti, abychom 
v Jeho příchodu přijali službu Jeho království a zůstali jí po celý život 
věrni, bez ohledu na to, zda uvidíme Jeho vládu v jednotlivých srdcích, 
rodinách, v křesťanských obcích či v celém národě a v obnovených 
křesťanských zemích. 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 


