
 
 

Jaidhof, 29. června, sv. apoštol ů Petra a Pavla 
 
Drazí věřící, 
tímto letákem se loučíme s jednou érou apoštolátu našeho Kněžského 
bratrstva, která začala před dvaceti lety v roce 1991 Mší sv. v Praze na svátek 
Krista Krále, érou dojíždění našich kněží ze zahraničí a přípravy pro založení 
pevné struktury našeho institutu v Českých zemích. Na návrh představeného 
distriktu P. Helmuta Trutta rozhodl generální představený Msgr. Bernard Fellay 
učinit patřičné kroky k založení priorátu v Brně. Po pozitivním hodnocení 
podmínek vizitátorem P. Mikulášem Pflugerem a po projednání v generální 
radě generální představený toto založení schválil a pověřil P. Trutta jeho 
provedením.  
Všechny naše představené a rovněž ty, kteří u nás pro dílo tradice pracovali, 
s vděčností uzavřeme do svých modliteb. Toto rozhodnutí je ale pro nás i 
závazkem k osobnímu nasazení pro další apoštolát a ke snaze o dosažení 
materiální soběstačnosti, která je pro většinu evropských zemí samozřejmostí. 
Priorát v Brně bude zatím neúplný, na přechodnou dobu obsazený pouze 
dvěma kněžími (dle stanov a generální kapituly mají žít na priorátě minimálně 
tři členové Bratrstva). Administrátorem jsem byl jmenován já, jako kaplan pak 
P. Aleš Hakl. V souvislosti se založením priorátu začínáme působit nově 
v Českých Budějovicích a v Uherském Brodě. Pod mojí přímou kompetencí 
zůstává Brno a Praha, k nim přibudou České Budějovice a Uherský Brod. P. 
Aleš Hakl zůstává přímo zodpovědným knězem za Pardubice, plně přebírá 
Frýdek-Místek a po předpokládaném založení kaple v Praze tam bude 
vypomáhat. 
Oficiálním dnem založení priorátu je 15. srpen – svátek Nanebevzetí Panny 
Marie, nový pořad bohoslužeb platí od 1. září. Od té doby budeme také až na 
výjimky s P. Alešem alespoň jeden z nás dosažitelní v Brně.  
V sobotu 3. září na svátek našeho patrona sv. Pia X. při Mši sv. chceme 
s vděčností poděkovat našemu Pánu Ježíši Kristu a jeho Božské Matce Panně 
Marii za všechny udělené milosti. Jistě nezapomeneme ani na naše svaté 
patrony a ochránce, které jsme vzývali – na předním místě sv. Prokopa, a na 
našeho zakladatele Msgr. Marcela Lefebvra. 
Prosme o další požehnání pro práci na české vinici Páně, proste také za nás 
kněze, abychom zůstali kněžské službě v plnosti katolické víry vždy věrni. 
 
 
 

S radostí Vás zdraví a v naději žehná 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
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Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
 



 
POŘAD BOHOSLUŽEB NA SRPEN – ZÁŘÍ 

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

 
 

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

 
5. 8.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem  
6. 8.  –  8.00  – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem  
7. 8.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
14. 8.  – 10.00  – Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem  
15. 8.  – 17.30  – Svátek Nanebevzetí Panny Marie – svěcení bylin 

   a Mše sv. (chorální)  
21. 8.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání  
28. 8.  – 10.00  – Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem 
8., 13., 20., 22.,  
27. a 29. 8. –  8.00  – Mše sv. 
2. 9.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
3. 9.  – 10.00  – Sv. Pia X. – Mše sv. (chorální)  
4. 9.  – 10.00  – Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem 
10. 9.  – 17.30  – Nešpory a Svátostné požehnání  
11. 9.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
18. 9.  – 10.00  – Mše sv. recitovaná s lidovým zpěvem 
25. 9.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) a po ní Svátostné požehnání 
28. 9.  – 10.00  – Sv. Václava – Mše sv. (chorální) 
29. 9.  – 17.30  – Sv. Michaela archanděla – Mše sv. (chorální) 
5., 10., 12., 17., 
19., 24. a 26. 9. –  8.00  – Mše sv. 
 

PRAHA 
 

STARÁ BOLESLAV 
 
14. a 28. 8. – 10.00  – Mše sv. (chorální) 
 

PRAHA-VINOHRADY, Národní dům, nám. Míru 9 
 
4 . a 18. 9. – 10.00  – Mše sv. (chorální)  

 
 

 

 
FRÝDEK-MÍSTEK 

Zámecké nám. 1251, 1. patro 
 
7. 8.; 4., 18. a 28. 9. – 10.00  – Mše sv. (chorální) 
21. 8.  – 17.30  – Mše sv. (chorální) 

 
PARDUBICE 

Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 
 
14. 8.; 11. a 25. 9. – 10.00  – Mše sv. (chorální)  
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Bude upřesněno  

 
11. 9.  – 17.30  – Mše sv. (chorální)  
 

UHERSKÝ BROD 
Hotel Monde, Moravská 80 

 
25. 9.  – 17.30  – Mše sv. (chorální)  
 
 
 

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

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

Růžencová slavnost 
Kaple Královny posvátného růžence – od 1. do 2. října 

15.00 hod. přednáška – 17.30 Nešpory a výstav Nejsvětější Svátosti – 
celonoční adorace – 10.00 Mše sv. a závěrečné Požehnání 

 
Exercicie 

  
Exercicie pro ženy – Jaidhof 

Začátek 5. 9. – 14.00 hod. 
Konec 10. 9. – 13.00 hod. 

1800,- Kč (studentky polovinu) 
 
 
Naše internetové stránky: http://fsspx.cz 


