
 
POŘAD BOHOSLUŽEB NA ÚNOR 

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

 

PRAHA 
 

PRAHA-VINOHRADY, Národní dům, nám. Míru 9 
 
13. a 27. 2. – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní katecheze 
 

BRNO-ČERNOVICE 
 

Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 26 
 
2. 2.  – 17.30  – Svěcení svící a Mše sv.   
4. 2.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
5. 2.  –  8.00  – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
  – 16.00  – Nešpory a Svátostné požehnání 
6. 2.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
13. 2.  – 10.00  – Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem 
20. 2.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
27. 2.  – 10.00  – Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem 
7., 12., 14., 19., 
21., 26. a 28. 2. –  8.00  – Mše sv.  
 

FRÝDEK-MÍSTEK 
 

Zámecké nám. 1251, 1. patro 
 
 6. 2.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) 
20. 2.  – 17.30  – Mše sv. (chorální)  
 
 

PARDUBICE 
 

Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 
 
27. 2.   – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní katecheze 
 
Naše internetová adresa: http://fsspx.cz 
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Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
 



Jaidhof, 13. ledna – K řest Pán ě 
 
Drazí věřící, 
lidé často říkají, že mají určitý názor, člověk si má utvářet své názory apod., ale 
ve skutečnosti nemají na mysli názory, nýbrž pouhé domněnky. 
Slovo „názor“ je odvozeno od slova „nazírati“ – nazíráme něco, co je objektem 
našeho zájmu, tento objekt poznáváme, seznamujeme se s ním a uvádíme do 
souvislostí s ostatním poznáním. Takto vzniká názor. Utváření názoru 
předpokládá zájem o poznávání pravdy, vzdělání umožňující kvalifikovaný 
přístup k předmětu našeho zájmu a schopnost logického uvažování.  
Pokud někdo nechce poznávat pravdu, může svoji paměť sice plnit složitými 
konstrukty, které samy o sobě vypadají učeně, ale jsou nesrozumitelné, protože 
nevedou k pravdě jako shodě poznání se skutečností. Setkáváme se zde 
s fenoménem vytváření fantasmagorických představ a nikoliv s poznáváním 
skutečnosti vedoucím k vytvoření podloženého názoru. To je elementární 
problém v komunikaci s lidmi, jejichž myšlení je paralyzováno moderní filosofií 
či utkvělými představami často s náboženským podtextem. Pro ně je primární 
subjektivní představa, kterou se snaží aplikovat na skutečnosti a život okolo 
sebe. Několik styčných bodů, které mezi svou představou a realitou naleznou, 
považují pak za důkaz správnosti své představy. Skutečností se pro ně stává 
to, o čem jsou přesvědčeni, a ne to, co reálně existuje.  
Ale i při upřímné snaze o poznávání pravdy je nutné, abychom znali způsob 
poznávání – vědeckou metodu, jak k co nejpřesnějšímu poznání dojít. Týká se 
to věd přírodních i humanitních. Každá věda má své principy a metody, bez 
jejich znalostí a aplikace nemůžeme dojít ke správným výsledkům. Elementární 
metodiku poznávání má zprostředkovávat rodina a škola už od dětství. Základy 
fyziky, matematiky, gramatiky, biologie, theologie, filosofie, historie atd. jsou 
nutné pro život každého člověka. Jen na základě znalostí lze utvářet své 
názory a minimalizovat omyly vlastní každému člověku. Jistě je možno prohlásit 
za názor i mínění, že muchomůrka zelená je výborná jedlá houba, ale pokud se 
jím bude člověk prakticky řídit, tak bude brzy svým „názorem“ překonán. Může 
se to zdát samozřejmé, ale mediální svět, proticírkevní propaganda, heretická 
hnutí včetně modernistického a „druhovatikánského“ – všichni, kteří účelově 
manipulují veřejnost, aby svým jedem usmrtili nejen křesťanskou civilizaci, ale i 
elementární přirozené hodnoty, pracují s lidskou nevzdělaností. Odborný 
pracovník hvězdárny v Hradci Králové Jan Veselý ve svém článku o šířících se 
zprávách o konci světa píše: „Skutečné vzdělání je jedinou účinnou obranou 
proti manipulaci veřejným míněním, anebo aspoň pomůže rozeznat reklamní 
fámu od skutečnosti.“ Současný mediální svět umožňuje lacino a účinně 
rozšiřovat kdejaký žvást samolibého diletanta, který se chce zviditelnit, nebo 
vychytralého darebáka, který chce lidskou hloupost využít ke svým mocenským 
či finančním záměrům. To strhuje celou řadu dalších lidí, kteří cítí potřebu se 
také vyjádřit, i když dané věci vůbec nerozumějí a v podstatě o ní nic nevědí. 
V duchu epigramu K. H. Borovského: „Pravý muž tím od lůzy se odlišuje, že 
čemu nerozumí, toho neprovozuje“, jsme v naší době svědky upevňování 

intelektuální lůzovlády. Tomuto systému slouží nechtěně i lidé snažící se 
rozumně oponovat a tím udržují mediální dynamiku věci a vytvářejí zdání určité 
korektnosti. 
Spolu se zájmem o poznávání pravdy a metodu poznávání je pro utváření 
názoru důležité logické zpracování poznaného. Vyloučení rozporuplného a 
schopnost uvést věci do souvislostí při co největší šíři poznání umožňují 
člověku vytvořit si samostatné názory na věci, které ho obklopují. Úpadek 
všeobecného vzdělání činí z lidí mediální otroky těch, kteří mají moc nad 
sdělovacími prostředky, a snadno manipulovatelnou, i když někdy vysoce 
specializovanou, pracovní sílu. 
Jediným východiskem z této civilizační dekadence je návrat k solidnímu 
vzdělávání jak v přirozené rovině, tak v oblasti náboženské. Pan prezident řekl 
v novoročním projevu, že „by rok 2011 mohl být rokem dobrým a úspěšným. 
Nečekejme však, že ho dobrým udělá někdo za nás“. To platí nejen o 
nadcházejícím roce, ale o celé naší budoucnosti. Díky Boží milosti jsme si 
uchovali nebo jsme nalezli katolickou víru, bez níž obnova není možná. Obnova 
pouze v přirozené oblasti je iluzí, bez světla víry se rozšiřují mýty a pověry 
rozkládající elementární základy lidského rozumu. Ale „milost staví na 
přirozenosti“, proto je nejen náboženské, ale i přirozené vzdělávání nezbytně 
nutné pro udržení si pravé víry a ochranou před náboženským blouzněním. 
Schopnost utvářet si zdravé názory je Boží dar, který vyžaduje neustálou práci 
na sobě. Bez vzdělávání se, růstu v pokoře a schopnosti naslouchat a 
korigovat své názory novými poznatky ji člověk ztrácí. Přestává pak být 
inspirací pro druhé, alebrž se stává obávanou latrínou žvástů. 
Panny moudré z evangelia si vzaly dostatek oleje do svých lamp, aby mohly 
svítit na cestu k Ženichovi. Je naším úkolem a zodpovědností svítit na cestě ke 
Kristu, být „světlem světa“ – světlem pro svět. Nezapomínejme proto vedle 
vyprošování si oleje milosti usilovat i o olej vědomostí, neboť součástí dobrých 
tradic Církve je i rozvoj vzdělanosti. Jen obé společně může napájet lampy 
moudrých panen a ozářit svět světlem křesťanské civilizace. 
 
 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


