
 
POŘAD BOHOSLUŽEB NA LEDEN 

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

 

PRAHA 
 

PRAHA-VINOHRADY, Národní dům, nám. Míru 9 
 
9., 23. a 30. 1. – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní katecheze 
 

BRNO-ČERNOVICE 
 

Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 26 
 
1. 1.  – 16.00  – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
2. 1.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
5. 1.  – 17.30  – Svěcení tříkrálové vody 
6. 1.  – 17.30  – Zjevení Páně – Mše sv. (chorální) 
7. 1.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
9. 1.  – 10.00  – Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem  
16. 1.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
23. a 30.1. – 10.00  – Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem  
3., 8., 10., 15., 17., 22., 
24., 29. a 31. 1. –  8.00  – Mše sv.  
 

FRÝDEK-MÍSTEK 
 

Zámecké nám. 1251, 1. patro 
 
 2. 1.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní katecheze 
16. 1.  – 17.30  – Mše sv. (chorální) 
 

PARDUBICE 
 

Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 
 
23. 1.   – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní katecheze 
 
 
Naše internetová adresa: http://fsspx.cz 
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Informa ční leták 
 

Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
 



Jaidhof, 13. prosince – sv. Lucie 
Drazí věřící, 
v tomto letáku najdete program duchovních podniků na rok 2011. Tyto jsou 
příležitostí k poděkování a k prosbě za další Boží ochranu, k posile pro 
duchovní život a k setkávání těch, kteří se v milosti Boží rozhodli oprostit se od 
koncilního marasmu a jít ve svém životě cestou plnosti katolické víry. Člověk je 
bytost sociální, jak praví Písmo: „Těžko je člověku býti samotnému.“ Proto i 
duchovní boj musí být naším bojem společným. Přátelské vztahy mezi věřícími 
a vzájemná pomoc jsou pro uchování víry nezbytné. 
Vzájemná opora při kněžském životě je i jednou ze základních myšlenek 
našeho zakladatele Msgr. Marcela Lefebvra, proto se členové našeho 
Kněžského bratrstva zavazují ke společnému životu. A nejen každodenní 
společný život duchovní komunity, ale i setkávání kněží z více domů mezi 
sebou a s vyššími představenými je oporou pro vytrvání v současných pro víru 
těžkých časech. Takové bylo i kněžské setkání kněží našeho distriktu za 
přítomnosti našeho generálního představeného Msgr. Bernarda Fellaye v druhé 
polovině listopadu. 
Msgr. Fellay zdůraznil, že největší útěchou je pravá víra a důvěra k Matce Boží. 
Obzvláště modlitba růžence je zdrojem milosti pro věrnost ve zkouškách, které 
přijdou jako trest za vzpouru Evropy a celého světa proti Bohu. Připomněl, že 
Kněžské bratrstvo vede v Římě rozhovory jako svědectví o integrální katolické 
víře, cílem tedy není politický kompromis. Řekl, že situace v Římě je lidsky 
viděno neřešitelná, ale že se setkává i s církevními hodnostáři, kteří opravdově 
chtějí pracovat na záchraně Církve a naše přítomnost je jim oporou. Ve 
srovnání se situací ve většině diecézí je pro nás atmosféra v Římě příznivější, 
což se projevuje i tím, že naši kněží v městě Římě běžně dostávají delegaci pro 
církevní sňatky, mohou zpravidla sloužit Mši sv. na posvátných místech apod. 
Msgr. Fellay ale varoval před přílišným optimismem, iluzemi a vzbuzováním 
falešných nadějí. Zdůraznil nutnost věrnosti plnosti toho, co jsme od Církve 
přijali. Znamená to uchování pokladu víry bez příměsí a kompromisů.  
V liturgické praxi musí jít ruku v ruce s katolickým ritem i katolická víra a 
morálka. Kde toto není dáno, nelze doporučit věřícím účast. Msgr. Fellay 
varoval před tradičním ritem spojeným s koncilním duchem, jak je tomu u 
Bratrstva sv. Petra a u ostatních indultních společenství, a zdůraznil, že 
z principu nelze navštěvovat tradiční Mši sv. celebrovanou těmi kněžími, kteří 
slouží i podle nového ritu. 
Msgr. Fellay hovořil i o setkávání se spřátelenými kněžími. Kněží, kteří se 
s námi kontaktují a přicházejí za námi, od nás očekávají jasné principy a 
důslednost. To je to, co v současném chaosu nejvíce chybí. Je samozřejmé, že 
přijímáme každého kněze, který za námi přichází, jako spolubratra v kněžské 
službě. Nezasloužené milosti, které jsme přijali, nás zavazují ke službě Církvi, a 
v žádném případě nejsou důvodem k nějaké povýšenosti. Jsou však důvodem 
k hrdosti na naši víru a k věrnosti tomu, co jsme přijali, pro nás kněze i pro 
věřící. Kdo dává pohoršení skrze kompromisy ve víře a v liturgické praxi, nese 
před Kristem a Církví velkou zodpovědnost. 

Prosme, abychom zůstali věrni cestě, na kterou nás Boží milost přivedla, a 
abychom svým životem a postoji svědčili pro plnost katolické víry. 

 
S kněžským požehnáním 

 
P. Tomáš Stritzko FSSPX 

 
 
 

Slavnost Božího T ěla 
Kaple Královny posvátného růžence – 23. června – 10.00 hod. 

 
Cyrilometod ějská pou ť 

Sady u Uherského Hradiště – 5. července – 10.00 hod. 
 

Svatoprokopská pou ť 
Z Chocerad na Sázavu – 9. července 

 
Svatováclavská pou ť 

Stará Boleslav – 24. září – ca. 12.30 hod. Mše sv. 
Odchod do Staré Boleslavi od kostela ve Vinoři v 9.00 hod. 

 
Růžencová slavnost 

Kaple Královny posvátného růžence – od 1. do 2. října 
15.00 hod. přednáška – 17.30 Nešpory a výstav Nejsvětější Svátosti – 

celonoční adorace – 10.00 Mše sv. a závěrečné Požehnání 
 

Exercicie 
  

Exercicie pro ženy – Jaidhof 
Začátek 5. 9. – 14.00 hod. 
Konec 10. 9. – 13.00 hod. 

1800,- Kč (studentky polovinu) 
 

Letní tábory 
 

Tábor pro chlapce od 6 do 14 let – Jaidhof 
10. 7. – 23. 7. 1400,- Kč (každé další dítě ze stejné rodiny 900,- Kč) 

 
Tábor pro dívky od 6 do 14 let – Jaidhof 

24. 7. – 6. 8. 1400,- Kč (každé další dítě ze stejné rodiny 900,- Kč) 
 

Tábor pro dívky od 14 do 22 let – Jaidhof 
7. 8. – 14. 8. 900,- Kč  

 


