
 

POŘAD BOHOSLUŽEB NA ČERVEN – ČERVENEC 
 

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

PRAHA 
 

PRAHA-VINOHRADY, Národní dům, nám. Míru 9 
 

12. a 26. 6. – 10.00  – Mše sv. (chorální)  
 

STARÁ BOLESLAV 
 

10., 24. a 31. 7. – 10.00  – Mše sv. (chorální) 
 

BRNO-ČERNOVICE  
 

Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 26 
 
1. 6.  – 17.30  – Prosebné procesí a Mše sv. 
2. 6.  – 17.30  – Nanebevstoupení Páně – Mše sv. (chorální) 
3. 6.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem  
4. 6.  –  8.00  – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem  
4. 6.  – 16.00  – Nešpory a Svátostné požehnání 
5. 6.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
12. 6.  – 10.00  – Boží hod svatodušní – Mše sv. recitovaná  
19. 6.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
26. 6.  – 10.00  – Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem 
29. 6.  – 17.30  – Sv. Petra a Pavla – Mše sv. 
6., 13., 18., 20., 
25. a 27. 6. –  8.00  – Mše sv. 
1. 7.  – 17.30  – Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – Mše sv. 
2. 7.  – 8.00  – Navštívení Panny Marie – Mše sv.  
3. 7.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
10. 7.  – 10.00  – Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem  
17. 7.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
24. a 31. 7. – 10.00  – Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem 
4., 9., 11., 16., 18., 
23., 25. a 30. 7. –  8.00  – Mše sv. 
 

FRÝDEK-MÍSTEK 
 

Zámecké nám. 1251, 1. patro 
 

5. 6. a 3. 7. – 10.00  – Mše sv. (chorální) 
19. 6. a 17. 7. – 17.30  – Mše sv. (chorální) 
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Informa ční leták 
 

Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
 



Jaidhof, 26. dubna, sv. Marka 
 
 
Drazí věřící, 
tři nejvýznačnější svátky církevního roku určují jeho běh – Boží hod 
vánoční, velikonoční a svatodušní. Vánoční cyklus je prosycen 
tajemstvím vtělení a narození našeho Pána, půst a Velikonoce nás 
vedou k rozjímání Jeho oběti, vykoupení a spásy lidstva. Svatodušní 
svátky jsou pro většinu lidí nejtíže srozumitelné, připomínají nám totiž 
tajemství milosti ve vedení Církve a každé jednotlivé duše skrze Ducha 
Svatého, jehož nám seslal náš Pán Ježíš Kristus desátého dne po svém 
nanebevstoupení. Svatodušní oktáv nekončí dnem oktávu, ale první 
nedělí po Svatém Duchu (od Lva XIII. je svátkem Nejsvětější Trojice), 
čímž svatodušní myšlenka plynule přechází do církevního roku.  
Naše víra není bezduchým souhrnem pravidel, přikázání a 
náboženských nauk, nýbrž životem v Kristu oživovaným milostí Ducha 
Svatého. K tomuto životu potřebujeme sice plnost Kristova učení; pokud 
bychom jej nedej Bože ztratili, směřovali bychom k věčné smrti.  Ale víra 
bez lásky je mrtvá, proto věčná smrt je osudem nejen těch, kteří víru 
odmítají, nýbrž i věřících, kteří víru vyznávají pouze ústy, podle své víry 
však nežijí, milost ztrácejí svými hříchy a o mravní nápravu neusilují. 
Takto mnohdy vypadal „společenský předkoncilní katolicismus“, o této 
podobě víry, a ne v první řadě o nepřátelích Církve, hovořila Panna 
Maria v La Salettě i na jiných místech, když varovala před Božími tresty. 
II. vatikánský koncil byl do jisté míry reakcí na tyto poměry, ovšem 
reakcí zhoubnou, podobně jako byla reakce reformace na renesanční 
zlořády. Obé totiž není reformou společensko-církevních poměrů, nýbrž 
vzpourou proti víře. 
Cestou z krize však není ani návrat k předkoncilním pořádkům, ale 
skutečná obnova všeho v Kristu, jak o ni usiloval sv. Pius X. V díle 
tohoto svatého papeže musíme v boji o obnovu Církve a společnosti 
pokračovat – víra a láska našeho Pána musí proniknout celý život jak 
každého jednotlivce, tak i celých národů. Zbraněmi tohoto boje jsou 
trpělivost, dobrota a pokora. Kristus je vůči nám velkorysý, trpělivě nám 
znovu a znovu odpouští hříchy ve svátosti pokání, pomáhá nám 
k nápravě a v našich pádech se k nám dobrotivě sklání, aby nás 
pozvedl. A i když zatvrzelé trestá, milosrdně usiluje o jejich spásu.  
Takovými bychom měli být v následování Páně vůči svým bližním i my. 
Realita je však taková, že býváme tomuto ideálu ve svém životě velmi 
vzdáleni. Pak také unikáme spásonosnému působení Ducha Svatého, 

který nepůsobí v bouřích hněvu, vád a svárů, nýbrž v hřejivých 
plamenech své lásky a v osvěžujícím vánku milosti.  
Prosme proto o naplnění dary Ducha Svatého k proměně svého života, 
abychom v moudrosti každý okamžik směřovali k blažené věčnosti, naši 
víru rozumem pronikali a uměli z okolností svého života poznávat Boží 
vůli, abychom v síle milosti přemáhali všechny překážky naší spásy – 
hlavně sebe samy, správně se rozhodovali podle prospěchu věčného, a 
ne klamného časného, abychom se skláněli před Boží vůlí, Jeho řádem 
a pro milosrdnou dobrotu Boží se našemu Pánu z celého srdce 
odevzdali. 
 

K tomu Vám žehná 
 

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 

 
Mše sv. novokn ěze P. Dawida Wierzyckého 

Brno – 7. srpna – 10.00 hod. 
 

Svatováclavská pou ť 
Stará Boleslav – 24. září – cca. 12.30 hod. Mše sv. 

Odchod do Staré Boleslavi od kostela ve Vinoři v 9.00 hod. 
 
 
 

PARDUBICE 
Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 

 
26. 6. a 24. 7.  – 10.00  – Mše sv. (chorální)  
 


