
POŘAD BOHOSLUŽEB NA KV ĚTEN 
 

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

 
PRAHA 

 

PRAHA-VINOHRADY, Národní dům, nám. Míru  
  

22. a 29. 5. – 10.00  – Mše sv. chorální a po ní katecheze 
 

STARÁ BOLESLAV 
 

8. 5.  – 11.00  – Mše sv. chorální 

 
BRNO – ČERNOVICE 

Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 26 
 
30. 4.  – 16.00  – Nešpory a Svátostné požehnání 
1. 5.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a Májová pobožnost 
3. 5.  – 17.30  – Nalezení sv. Kříže – Mše sv. a uctění ostatků 
4. 5.  – 17.30  – Sv. Floriána – Mše sv. (chorální) a Májová pobožnost 
6. 5.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem  
7. 5.  –  8.00  – 1.sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
8. 5.  – 10.00  – Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem  
15. 5.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a Svátostné požehnání  
22. a 29. 5. – 10.00  – Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem  
30. a 31. 5. – 17.30  – Prosebné procesí a Mše sv. 
2., 9., 14., 16., 
21., 23. a 28. 5. –  8.00  – Mše sv. 

 
FRÝDEK-MÍSTEK 

Zámecké nám. 1251, 1. patro 
 
2. 5.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní katecheze  
16. 5.  – 17.30  – Mše sv. (chorální)  

 
PARDUBICE 

Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 
 
22. 5.  – 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, 30. března, středa po neděli Oculi 
Drazí věřící, 
měsíc květen je měsícem mariánským, svatojánským a jako měsíc, do 
nějž padá výročí vítězství nad německými okupanty, je i měsícem 
vzpomínky na kněze zavražděné a trýzněné nacistickým režimem. 
V současnosti jsme svědky toho, že síly, které poskytnutím financí 
umožnily nástup nacismu k moci, staví pomníky zločincům, točí 
protičeské propagandistické filmy a napomáhají snaze některých 
potomků sudetských Němců z viníků udělat oběti a z obětí zločince. 
Proto je důležité nezapomínat na historické skutečnosti a připomínat si 
vlastenecké kněze a věřící, kteří nasazovali a mnozí z nich i obětovali 
v boji proti nacismu svůj život. 
Čeští kněží, bohoslovci, řeholníci i řeholnice se aktivně účastnili odboje, 
ukrývali pronásledované a pomáhali perzekvovaným. Vidíme je rovněž 
v řadách naší zahraniční armády na západě i u Svobodovců na 
východě. Působili nejen jako důstojníci duchovní správy, bohoslovci se 
účastnili přímo bojové činnosti.  
Okupační mocí bylo v koncentračních táborech, ve věznicích a jinak 
internováno 371 kněží, z toho zemřelo a bylo umučeno 58, osm bylo 
popraveno, další zemřeli po válce na následky věznění. Byli mezi nimi 
významné kněžské osobnosti a církevní hodnostáři. Kněží tak dali 
věřícím dobrý příklad lásky k Bohu a ke svému národu a byli v boji i 
v oběti utrpení následováni bezpočetným zástupem věřících. Tuto 
skutečnost hodnotili po válce s uznáním také nekatolíci, například 
prezident Dr. Edvard Beneš řekl delegaci kněží 11. prosince 1945: 
„Znám dobře, jak postupovalo katolické kněžstvo v uplynulé válce, vím, 
že mnozí z nich trpěli v koncentračních táborech, a vím, že konalo své 
vlastenecké povinnosti.“ 
A nejen kněží, velká část zahraničních vojáků na západě i na východě a 
také odbojářů byla praktikujícími katolíky. Katolíci vedení svým 
kněžstvem a katolickými politiky náš národ ve své většině nezradili, 
velká část se zapojila do boje proti okupantům, a to bez stranických 
zájmů se všemi upřímně smýšlejícími vlastenci. 
Nejhorším zrádcem národních zájmů byl naopak zločinecký 
komunismus, který se do napadení Sovětského svazu stavěl proti odboji 
a podporoval vůči Německu vstřícnou sovětskou politiku. Po napadení 
Sovětského svazu se komunisté do odboje zapojili; prostým komunistům 
sice nelze vždy upřít obětavost a upřímnou snahu pomoci, ale 
komunističtí předáci intrikovali vlastizrádně v Moskvě i v Londýně pro 
uchopení moci po válce v duchu mocenských zájmů SSSR. Jejich 
hlavním cílem byla výměna jedné tyranie za druhou, bolševickou. 

Příkladem takového jednání je chování Josefa Smrkovského při 
Pražském povstání v roce 1945, který zabránil požádání o americkou 
pomoc a má na svědomí smrt mnoha pražských vlastenců. Komunisté 
bojovali v první řadě o vládu své ideologie – komunistické internacionály 
– a upřímné vlastenecké cítění prostých lidí k tomu zneužili.  
Po komunistickém puči v roce 1948 se pak vojáci, odbojáři a vězni 
z doby nacistické okupace stávali oběťmi komunistických trýznitelů. 
Komunisté se neštítili ani takové podlosti jako použít nacistické zločince 
a kolaboranty k týrání hrdinů protinacistického odboje. 
Někteří z nich neunikli Boží spravedlnosti již zde na zemi a byli pohlceni 
bouří zla, kterou sami rozpoutali, jako např. Rudolf Slánský, jiní budou 
vydávat počet až na věčnosti. Pro nás, pro křesťany, je ale nejdůležitější 
vidět za vším ruku Boží prozřetelnosti, která pro naše hříchy a 
k posvěcení spravedlivých velké zkoušky na Církev dopustila a která 
každého na věčnosti po zásluze odmění. Máme z těchto těžkých časů 
řadu nebeských přímluvců, kteří se za Církev v naší vlasti obětovali a 
kteří jsou velkou silou a nadějí české Církve. 
Panna Maria, naše ochránkyně a Královna, dodávala, jako vždy 
v našich dějinách, i v těchto těžkých dobách Církvi sílu k hájení všech 
hodnot, jak přirozených, tak nadpřirozených. Hned na počátku okupace 
v roce 1939 pronesl Msgr. Stašek cyklus vlasteneckých májových 
promluv při Madoně Dešťové na památném Vyšehradě. V nich ukazuje, 
jak Panna Maria v těžkých dobách vedla český národ, a proto kazatel 
optimisticky hledí do budoucnosti, přes veškerá nadcházející utrpení. 
Mariánská zbožnost a mariánské poutě posilovaly naše předky v době 
nacismu i komunismu, byly a jsou útěchou i nám. Díky obětavosti 
některých kněží zcela neustala mariánská zbožnost v Čechách a na 
Moravě dodnes, přes veškerou snahu ji rozvrátit, v duchu racionalismu ji 
omezit a podkopávat její základy. Útok na posvátný růženec, a to i 
v kněžských seminářích, na projevy úcty k Matce Boží, jsou útokem na 
samé základy naší víry, na jeden ze dvou sloupů Církve, které spatřil ve 
svém vidění Don Bosco – Svatou Eucharistii a Immaculatu. Tento útok 
nepochází pouze od nepřátel Církve, tak hluboko padají v nenávisti 
k tradici Církve i někteří církevní hierarchové. 
O to více Pannu Marii ctěme, ve vší upřímnosti, oddanosti a bez 
falešných ohledů na lidi tohoto světa, a prosme ji, aby nám svojí 
přímluvou vyprosila uchování oběti svého Syna, Ježíše eucharistického 
spočívajícího v lůně Sedmibolestné Bohorodičky. 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 


