
 

POŘAD BOHOSLUŽEB NA DUBEN 
 

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

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

 
25. 4.  – 9. 00  – Velikonoční pondělí – Mše sv. a svěcení pokrmů 
 

PRAHA-VINOHRADY, Národní dům, nám. Míru 9 
 
10. 4.  – 10.0  – Mše sv. (chorální) a po ní katecheze  
 

STARÁ BOLESLAV 
 

24. 4.  – 10.00  – Hod Boží velikonoční – Mše sv. (chorální) 

 

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

 
1. 4.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem  
2. 4.  –  8.00  – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem   

– 16.00  – Nešpory a Svátostné požehnání 
3. 4.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
10. 4.  – 10.00  – Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem 
17. 4.  – 10.00  – Květná neděle – svěcení ratolestí a Mše sv. (chorální) 
21. 4  – 18.00  – Zelený čtvrtek – Mše sv. a po ní rozjímání 

   v Getsemanské zahradě 
22. 4.  – 10.00  – Jitřní hodinky  

– 17.00  – Bohoslužba Velkého pátku zakončená rozjímáním 
   na Božím hrobě do večera Bílé soboty 

23. 4.  – 18.00  – Bohoslužba Bílé soboty a slavné Vzkříšení  
24. 4.  – 10.00  – Hod Boží velikonoční – Mše sv. s lidovým zpěvem 
25. 4.  – 10.00  – Velikonoční pondělí – Mše sv. a svěcení pokrmů  
4., 9., 11., 16., 18., 
19., 20. a 30. 4. –  8.00  – Mše sv. 
 

FRÝDEK-MÍSTEK 
Zámecké nám. 1251, 1. patro 

 
3. 4.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) 
17. 4.  – 17.30  – Květná neděle – svěcení ratolestí a Mše sv. (chorální) 
 

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

Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
     



24. února, sv. Mat ěje, apoštola 
Drazí věřící, 
opět se blíží nejslavnější a nejradostnější svátky církevního roku – 
svátky vítězství Krista nad hříchem a smrtí a Jeho oslavení. 
Tyto svátky by měly prostoupit celé naše bytí a formovat náš 
křesťanský život. Učme se žít v křesťanské naději a radosti, která 
se těší na věčné oslavení s Kristem a v pozemském životě 
směřuje vše k tomuto cíli. 
Cestou ke spáse není brilantní kritika herezí, zvučné odsuzování 
modernismu a liberalismu a příkladné pohoršování se nad věcmi 
pohoršeníhodnými. Cestou ke spáse je život v plnosti pravdy 
Kristova učení a v milosti zasloužené Jeho láskou na kříži. 
Abychom z této cesty nesešli, je sice nutné mít se na pozoru před 
herezemi a odvrhnout to, co je bezbožné a hříšné. Ale toto vše 
není hodno, aby tím přetékalo srdce křesťana. Sv. Pavel hovoří o 
hříších, které nemají být mezi křesťany ani jmenovány. A i když 
existují věci, před kterými musí kněz věřící a rodiče své děti 
varovat, nesmějí se stát hlavním tématem naší víry. 
Duch pravé křesťanské zbožnosti ukazuje krásným způsobem náš 
zakladatel Msgr. Marcel Lefebvre ve stanovách našeho 
Kněžského bratrstva, které sepsal v rozpuku koncilní krize Církve. 
Hovoří o posvěcování kněžství, způsobu společného života a 
dává praktické pokyny k řízení našeho institutu. Nenajdeme zde 
žádnou zmínku o liberalismu, modernismu, zednářství a krizi 
Církve a společnosti. Pro mnohé to bude zklamáním, protože by 
je spíše uspokojily šťavnaté nadávky na tu vši žoužel Satanovu. 
Ale naše stanovy jsou tu proto, aby sjednocovaly kněze 
s vítězným Kristem, který ve svém mystickém Těle posvěcuje svět 
a sklání se ve svých údech opět a opět ke křižování, ovšem aniž 
by pozbyl již dobytého vítězství. Tak zavlažuje svoji vinici hojnými, 
neustále rozmnožovanými milostmi. 
Tento smysl a způsob křesťanského boje žel Bohu někdy 
nechápou lidé, považující se za spojené s tradicí, kteří by však – 
zdá se – ztratili náplň svého života, kdyby nebylo modernistů, 
ekumenických setkání, nehodných oslavy, a přesto oslavovaných 
papežů, a nadto těch, o kterých už zmiňovaný sv. Pavel ani mluvit 
nechtěl.  

Rádi máme hovořit o dobrých, krásných věcech; o zlu a vší 
špatnosti jen z nutnosti neradi a s nepředstíraným vnitřním 
odporem. Pokud rádi hovoříme o herezích, o ďáblu a o všem zlu, 
byť kriticky, pokud se rádi pohoršujeme a hledáme skandály, 
abychom se mohli „upřímně“ z celého srdce pohoršit, je v tom 
mnoho přilnutí k duchu tohoto světa. 
Letošní čas velikonoční je prodchnut mimořádnou vzpomínkou na 
našeho zakladatele, jehož dvacáté výročí úmrtí si připomínáme 
25. března o svátku Zvěstování Panny Marie. Msgr. Marcel 
Lefebvre nám svým životem a dílem připomněl slova archanděla 
Gabriela: „Tvůj Syn Ježíš Synem Nejvyššího slouti bude; Pán Bůh 
dá mu trůn Davida, otce jeho, bude kralovati v domě Jakubově na 
věky a království jeho nebude konce.“ Tváří v tvář bezbožnému 
koncilu vyznal, že „Ho sesadili z trůnu“, nechtějí, „aby nad nimi 
panoval“. Msgr. Lefebvre však nezahořkl, nýbrž veden Boží 
prozřetelností začal skrze obnovu kněžství pracovat na tom, aby 
ty, kteří zůstali trůnu Kristovu věrni, podpořil a posílil a ostatní 
přiváděl zpět. A když se nyní sám u nebeského trůnu Kristova a 
jeho božské Matky, jak v naději věříme a zakoušíme, za nás 
přimlouvá, musíme my zde na zemi pokračovat v započatém díle, 
které nám předal.  
Vyprošujme si proto od ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše 
trpělivost v každodenním životě a sílu k překonávání překážek a 
nástrah, abychom vytrvali věrni zděděnému dílu, byť by mohlo 
někdy procházet zdáním velkopáteční beznaděje.  
 
K duchovně plodnému prožití zbytku postu a velikonočních svátků 

Vám žehná 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
 
 
 

Podjáhenská svěcení v Zaitzkofenu přijme abbé Luděk 
Čekavý o sobotě Sitientes 9. dubna. Posvátná liturgie 
začíná v 9.30 hod.  
 


