
 

POŘAD BOHOSLUŽEB NA BŘEZEN 
 

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

PRAHA 
 

PRAHA-VINOHRADY, Národní dům, nám. Míru 9 
 
13. 3. a 27. 3. – 10.00   – Mše sv. (chorální) a po ní katecheze  
                  

BRNO-ČERNOVICE 
 

Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 26 
 
4. 3.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem  
5. 3.  –  8.00  – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem   

– 16.00  – Nešpory a Svátostné požehnání 
6. 3.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
9. 3.  – 17.30  – Popeleční středa – udílení popelce a Mše sv. 
13. 3.  – 10.00  – Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem 
19. 3.  – 10.00  – Sv. Josefa – Mše sv.  
20. 3.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
19. 3.  – 17.30  – Sv. Josefa – Mše sv. (chorální) 
20. 3.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
25. 3.  – 17.30  – Zvěstování Panny Marie – Mše sv.  
26. 3.  – 10.00  – Výroční requiem k úmrtí Msgr. Marcela Lefebvra 
27. 3.  – 10.00  – Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem 
7., 12., 14.,  
21. a 28. 3. –  8.00  – Mše sv. 
  

FRÝDEK-MÍSTEK 
 

Zámecké nám. 1251, 1. patro 
 
6. 3.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní katecheze 
20. 3.  – 17.30  – Mše sv. (chorální) a po ní katecheze 
 
 

PARDUBICE 
 

Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 
 
27. 3.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní katecheze 
 

Naše internetové stránky: http://fsspx.cz 
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Informa ční leták 
 

Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
 



Jaidhof, 26. ledna – sv. Polykarpa 
 
Drazí věřící,  
postní čas je pro nás velmi důležitá, i když pro ty, kteří jej prožívají 
v duchu Církve, méně příjemná část církevního roku. Činit pokání 
a přinášet zadostiučinění za své hříchy má důvod, při upřímném 
pohledu na sebe, každý z nás. A jak velká pokání by byla 
adekvátní, to nám ukazují staré penitenciáře. V Ustanovení 
svatých Otců, které se užívalo na Velké Moravě, jsou například 
následující pokání: 
Kánon 6.: Jestliže někdo ukradne něco závažného nebo skot 
nebo podkope dům nebo ukradne něco prospěšného, velmi 
drahocenného, nechť se kaje pět let. Pakliže ukradne nějakou 
maličkost, nechť se kaje tři roky. 
Kánon 11.: Jestliže se některý laik, maje ženu, dopustí smilstva 
s cizí ženou nebo s pannou, nechť se kaje pět let, tři z nich o 
chlebu a vodě. 
Kánon14.: Jestliže se někdo dopustí smilstva sám se sebou, 
nechť se kaje rok. 
Kánon 15.: Jestliže někdo ztratí část těla Páně, nechť se kaje rok. 
Kánon 16.: Jestliže někdo pomyslí na cizí ženu, a nemůže s ní 
zhřešiti, nechť se kaje rok. 
Kánon 17.: Jestliže se někdo přejí a pozvrací, nechť se kaje třikrát 
čtyřicet dní. 
Kánon 25.: Jestliže některá žena potratí dítě [ve smyslu vyvolá 
potrat], nechť se kaje tři roky o chlebu a vodě. 
Kánon 26.: Jestliže se někdo dopustí smilstva s vdovou nebo 
s pannou, nechť se kaje tři roky. 
Kánon 36.: Jestliže se některý kněz nebo duchovní opije, nechť se 
kaje deset dní, je-li to laik, nechť se kaje sedm dní. 
Kánon 39.: Jestliže má někdo v úmyslu dopustit se smilstva, a 
nemůže, nechť se kaje třikrát čtyřicet dní. 
Kánon 41.: Jestliže někomu umře dítě nepokřtěné pro jeho lenost, 
nechť se kaje tři roky o chlebu a vodě. 
Kánon 51.: Jestliže někdo koná zaklínání a modlí se k ďáblům 
nebo jim dává lidská jména, nechť se kaje pět let o chlebu a vodě. 
Předpokládalo se, že tato pokání jsou adekvátní nejen jako trest 
za hřích, ale i k odpuštění časných trestů. Rozhřešení kajícníkům 

se pak udělovalo na Zelený čtvrtek při druhé mši sv. Dlouhá 
pokání se pak postupně zkracovala odpustky a pokání se tak 
nahrazovalo zásluhami z pokladnice Církve. Dnešní kající praxe je 
velmi mírná. Ale pokud někteří katolíci volají po prvotní praxi 
Církve, stačí to říci zpovědníkovi a nic nebrání tomu, udělit jim tři 
roky pokání o chlebu a vodě. Ale bez upozornění si jako 
zpovědník místo růžence nebo litanií takováto pokání udělit 
netroufám, a to ani ta sedmidenní. 
Kromě konkrétních pokání za hříchy se zadostiučinění přinášelo 
obecně v kajících časech a v postních dnech. Tyto jsou také 
cvičením v ovládání svých žádostivostí a časem prosby o milosti. 
Hlavním dobou pokání a postu je postní čas. Po koncilu však byla 
většina postů zdobrovolněna a tak pod heslem návratu ke 
kořenům nastal obrat k protestantské praxi. To by však pro nás 
nemělo znamenat, že tuto praxi budeme následovat, a i když 
nejsme dostatečně silní k tomu, dodržovat celý postní řád starého 
kodexu, měli bychom jej následovat alespoň z části a pro postní 
čas připojit nadto nějaké našim hříchům adekvátní pokání. Kdo 
má např. sklon příliš pobývat v hospodě, mohl by se jí na čtyřicet 
dní vyvarovat, kdo má sklon k nemírnému kouření, může o postě 
nekouřit apod. A zdá-li se to někomu mnoho, ať si vzpomene na 
několikaleté posty starých penitenciářů. A rozhodně nepočítejme 
s tím, že tresty očistcové, které nás čekají, jsou mírnější než 
původní kajicí disciplína; ono je to spíše naopak. Lépe je tedy 
odčiňovat časné tresty zde na zemi. 
Proto užívejme čas, dokud je nám dán, a s požehnáním Církve 
užijme postní dobu ke své spáse, k obnově svého života v Kristu a 
čerpejme duchovní posilu na překonávání všech protivenství 
svého křesťanského života. 

 
 

K tomu Vám žehná 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
 
 
 
 
 


