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Informa ční leták 
 

Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
 

Brno, 1. září, sv. Jiljí 
 
Drazí věřící, 
zdánlivá bezvýchodnost církevní krize vede k dvojímu pokušení: 
k apatičnosti a smíření se s daným stavem, a ještě hůře k postupnému 
omlouvání zlořádu a pohoršení, nebo naopak k přesvědčení, že už musí 
přijít konec světa a že žádná obnova již nenastane. 
Bůh však žádá po nás trpělivost, abychom přijímali Jeho vůli a 
nezaměňovali ji se svojí vůlí. Abrahamovi se syn zaslíbení ze Sáry 
narodil až jakožto stoletému, Matku Boží počala svatá Anna stejně jako 
Hanach Samuele také v pokročilém věku. Všichni tito svatí obdrželi 
největší milost svého života až poté, co osvědčili svoji trpělivost a 
věrnost v lidsky viděno beznaději. Milost si máme vyprošovat, ale nelze 
ji svévolně vynutit v okamžiku, kdy si to umaneme. 
Boží vůli musíme přijímat v křížích i požehnáních, a to i milosti udělené 
jinak, než jsme o ně prosili. Bůh na upřímnou modlitbu odpovídá tím, že 
dává člověku co je pro něj dobré. Pouze samolibou a ješitnou modlitbu 
Bůh někdy trestá udělením toho, co člověk chce a co si vynucuje. 
Boží vůli nestačí ovšem pouze navenek přijímat, obzvláště tehdy, když 
nám nic jiného nezbývá. S Boží vůlí se musíme identifikovat ve svém 
srdci, snažit se Božím úradkům přiblížit a hledat v nich zalíbení. Náš Pán 
Ježíš Kristus nesl kříž s nesmírnou bolestí a námahou, ale v lásce a 
radosti z vykoupení lidského pokolení. Takto musíme přijímat kříže i my  
křesťané. Ne, že bychom se masochisticky těšili z utrpení samého, nýbrž 
musíme vnímat neštěstí a bolesti jako kříž, který neseme s Kristem a 
podílíme se tak na větším oslavení Boha v přijímání Jeho vůle a na 
zadostiučinění za hříchy. Je těžší zůstat věrný na cestě křížové, než při 
svatbě v Káně, či na Hoře proměnění, ale je to záslužnější.To je i 
požehnání a milost krize Církve, která je cestou křížovou, při níž se katy 
Mystického Těla stali Jeho vlastní, kteří Ho odvrhli a nechtějí přijmout 
Jeho vládu. Nejsme-li na této křížové cestě svatou Veronikou v její 
velkorysé věrnosti, buďme alespoň Šimonem Cyrenským, který si sice 
svůj úděl nevybral, ale v blízkosti Kristově ho přijal a posvětil se v něm. 
Následovat musí předávání přijatého, svědectví o plnosti víry. Podle toho 
budeme i souzeni, jak jsme naložili se svěřenou hřivnou. Poznání ve víře, 
které se nám dostalo nás neopravňuje ke kompromisům v osobním i 
společenském životě. Tomu, kdo svěřenou hřivnu zakope, nechá si ji 
pouze pro sebe, aby ji nepoužitou vrátil v den soudu, bude tato odňata a 



jeho úděl bude věčný trest. Uvědomíme-li si, že kněz bude souzen dle 
svého působení, dle svých věřících, rodiče dle svých dětí, společenské 
autority dle společnosti, kterou spravují či ovlivňují, pak pochopíme, co 
to znamená „Dies irræ“ – den hněvu a soudu, jak o něm zpívá mešní 
sekvence Requiem. 
Útěchou ve všem je nám pak Boží milosrdenství a mateřská náruč Panny 
Marie, kde ve všech těžkostech a křížích nacházíme útočiště. Růžencový 
říjen nám připomíná co máme v naší bolestné době dělat, jak o tom 
hovoří i náš zakladatel v níže otištěném kázání: modlit se růženec. 
Když pak v listopadu budeme vzpomínat poslední věci, nezapomínejme 
na naše drahé zesnulé, na všechny, kteří v očistci nejvíce potřebují 
milosrdenství, především na duše kněžské, které skrze nesmazatelnou 
pečeť vštípeny v Krista nesly největší tíhu zodpovědnosti a jejichž 
odměna i trest proto převyšuje ostatní. 
 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kázání Jeho Excelence arcibiskupa Marcela Lefebvra 

dne 22. srpna 1987 ve Fatimě 

na svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie  

o pouti Kněžského bratrstva sv. Pia X. do Fatimy 

 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 
Moji milovaní spolubratři, 
moji milovaní přátelé, 
moji milovaní bratři! 
 
Vyjádřeme dík Bohu a nejblahoslavenější Panně Marii za to, že se zde 
dnes můžeme shromáždit, abychom několik okamžiků, několik dní žili 
jen pro naši víru. Neboť jestliže nejblahoslavenější Panna Maria chtěla 
přijít do této portugalské země, do Fatimy a chtěla se zjevit několika 
dětem, aby jim předala poselství určené světu, tak to proto, že chtěla, aby 
se naše duše pozvedly k nebi. Jaká je to milost, moji milovaní bratři, 
smět sem přijet, na toto místo, kde kdysi byli oni malí pasáčci a kde byli 
také všichni, kteří k nim přicházeli každého třináctého dne v měsíci roku 
1917 až do října, kdy se uskutečnil mimořádný zázrak, sem, právě sem, 
neboť, jak se říká, byl tento zázrak viditelný čtyřicet kilometrů okolo 
Fatimy. A kdybychom zde onoho 13. října bývali byli, viděli bychom i 
my tento mimořádný zázrak otáčejícího se slunce, které vrhalo ohnivé 
svazky všech barev, takže celé okolí bylo ponořeno do těchto 
nádherných barev, a to vše po dobu třiceti minut. A potom nakonec se 
slunce přímo spustilo s oblohy dolů a přibližovalo se k přítomným 
věřícím, aby zvěstovalo pravdu o zjevení nejblahoslavenější Panny 
Marie fatimským dětem.  
Proč se nám dostalo tohoto zjevení nejblahoslavenější Panny Marie? 
Protože chtěla, aby naše duše byly spaseny, aby naše duše jednoho dne 
přišly za ní do nebe. 
A v několika mimořádných obrazech se zjevila dětským pasáčkům z 
Fatimy celá skutečnost naší víry. Ty děti z ní byly za nejhlubšího obdivu 
natolik unešené, že byly jakoby v extázi, uchváceny a u vytržení. Protože 
nevěděly, jak by měly popsat krásu nejblahoslavenější Panny Marie, 



pokoušeli se někteří nabízet jim srovnání, ale žádné srovnání se nemohlo 
rovnat kráse nejblahoslavenější Panny Marie tak, jak ji viděly.  
Ale nejblahoslavenější Panna Maria jim nezjevila jenom sebe samotnou. 
Chtěla jim zjevit z nebe ještě něco: svatého Josefa, který nesl našeho 
Pána na rukou již žehnal světu. Představila se též jako naše milá Paní 
z hory Karmelu a jako naše milá Paní Sedmibolestná, přece se však 
celkově ukázala jako naše milá Paní Růžencová, protože chtěla dětem 
vtisknout do paměti nutnost růžence, nutnost trpět s naším Pánem 
Ježíšem Kristem a s naší milou Paní Sedmibolestnou. Tak chtěla vyjádřit 
svoje vlastní pocity a sdělit je dětem, aby je zase děti samy sdělily všem 
těm, kteří měli příležitost přijmout poselství těchto dětí.  
Mimoto se jim ukázal sv. archanděl Michael. 
Naše milá Paní k nim hovořila též o duších v očistci, na které se sestra 
Lucie ptala, aby se dozvěděla: „Kde je moje kamarádka, která zemřela? 
Je v nebi? Je v očistci?“ Nato se dozvěděla: „Tato duše ještě není v nebi, 
je v očistci.“ Nejblahoslavenější Panna Maria jim chtěla ukázat také 
skutečnost pekla. Chtěla zděšeným dětem ukázat, co je to peklo, aby je 
povzbudila ke skutkům pokání, aby je povzbudila modlit se k záchraně 
duší. Chtěla tím ukázat, že její Srdce, její Neposkvrněné Srdce je zcela 
nakloněno oslavě jejího božského Syna a spáse duší: Spasit duše! Spasit 
duše! Pomoci jim, aby přišly do nebe! Tak děti viděly pomocí milosti 
nejblahoslavenější Panny Marie do jisté míry celý náš katechismus 
v obrazech.  
Pokusme se přenést do tohoto světa i my dnes, neboť to, co se událo 
v roce 1917, je pravdivé ještě i dnes a možná ještě více než tehdy, v oné 
době, protože stav světa je nyní ještě horší, než byl v roce 1917. Víra 
mizí, všude se rozšiřuje bezbožnost, to ohlásila nejblahoslavenější Panna 
Maria již tenkrát. Jak byla vzata na nebe, tak chtěla také přijít na zem. 
Dětem řekla: „Lidé se musí modlit, lidé musí konat pokání, aby zadrželi 
neblahé důsledky oné odporné bludné nauky komunismu, který ovládne 
svět, pokud lidé nebudou konat pokání a nebudou se modlit a pokud 
nesplní mou vůli.“ A její v ůle byla také to, aby se zveřejnilo tajemství, 
které nejblahoslavenější Panna Maria předala Lucii. A bohužel jsme ve 
skutečnosti nuceni konstatovat, že se nejednalo podle její vůle a toto 
tajemství nebylo zveřejněno, a proto se komunismus všude rozšiřuje.  
Je teď na nás, moji milovaní bratři, přenést se do této atmosféry, vnitřně 
se na ni naladit, abychom mohli mít podíl na přesvědčení těchto dětí, 
abychom se přiblížili Srdci Mariinu. Naše srdce hoří přáním, které 

v srdci nosila nejblahoslavenější Panna Maria a i dnes ještě nosí, přáním, 
aby její božský Syn vládl. Co může chtít jiného než vidět, jak její božský 
Syn vládne nad celým světem: nad dušemi, nad rodinami, nad 
společností? To je její přání, aby On vládl nad celým světem tak, jak 
vládne v nebi! A proto přichází na zemi, aby nás prosila, aby zde u nás 
zvěstovala: „Ježíš nad vámi musí vládnout!“ Ona to chce, ona po tom 
touží. 
Ale dává nám k tomu také prostředky. Prvním prostředkem je modlitba. 
Lidé se musí modlit. Nepřestává to Lucii neustále říkat. Neboť Lucie jí 
pokaždé položila otázku: „Senhora, co ode mne chcete? Co chcete, 
abych udělala?“ Stejná otázka, kterou položil sv. Pavel našemu Pána na 
cestě do Damašku: „Domine, quid me vis facere? – Pane, co chceš, 
abych učinil?“ (Sk 9,6). „Ó Maria, co chceš, abychom učinili?“ A Maria 
na to řekla: „Musíte se modlit! Vezměte svůj růženec, modlete se každý 
den váš růženec, abyste se posvěcovali a zachraňovali duše, abyste 
zachraňovali duše hříšníků.“ To vždy opakovala, pokaždé, když přišla. 
Povzbuzovala děti také k přijetí svatého přijímání. A dokonce dovolila, 
aby dětem nejsvětější Eucharistii podal anděl. Může chtít Maria něco 
jiného než nám dát svého Syna, než vložit Ježíše do našeho srdce?  
A tajemství? V její lásce k nám, v tom, že se snížila k nám, kteří jsme 
bídní hříšníci, nás chtěla nejblahoslavenější Panna Maria varovat, 
oznámit nám budoucí události, aby nás chránila, abychom si zachovali 
naši víru, abychom si zachovali milost v našich duších. Proto přišla, 
proto zjevila toto tajemství a požadovala, aby se uvedlo ve známost. A 
musí se říct, nelze to tajit: Bohužel se podle vůle nejblahoslavenější 
Panny Marie nejednalo. Jestliže nejblahoslavenější Panna Maria 
požadovala od Lucie, aby se třetí tajemství uvádělo ve známost počínaje 
rokem 1960 a že se má oznamovat prostřednictvím papeže, tak to nebylo 
bez důvodu. Neboť v oněch letech od roku 1960 měly zkřížit dějiny 
svaté Církve velmi vážné události. Chtěla nás varovat a chtěla varovat 
představitele Církve, aby se tomuto neštěstí vyhnuli, aby se vyhnuli 
tomu, že se bude ztrácet víra a duše půjdou do záhuby. Byli jsme tedy 
varováni, byli jsme upozorněni. Víme, že po roce 1960 určují dějiny 
Církve závažné události, zvláště ve vztahu k osobám zodpovědným za 
Církev. A lze předpokládat, že proto tyto za Církev zodpovědné osoby 
toto tajemství nezveřejnily. Myslely si, toto uveřejnění by nepřišlo vhod. 
Velké tajemství, moji milí bratři, velké tajemství! 



Jestliže tedy nejblahoslavenější Panna Maria chce, abychom duší 
vpravdě tíhli k nebeskému, abychom měli sklon k lásce k Pánu Bohu, 
sklon k modlitbě, sklon sjednocovat se s naším Pánem v nejsvětější 
Eucharistii, sklon obětovat se za hříchy světa, potom ji za to dnes 
prosme! A myslím, že to je pro Vás jednou z hlavních pohnutek k tomu, 
že tady jste, moji milí bratři, kteří jste přijeli ze všech konců světa. Přijeli 
jste přece ze Severní a Jižní Ameriky, z Austrálie, z jižní Afriky, z celé 
Evropy, abyste se modlili k nejblahoslavenější Panně Marii Fatimské, 
v srdci s odhodláním malých pasáčků, kteří nejblahoslavenější Panně 
Marii porozuměli a jednali podle jejích slov. Prosme nejblahoslavenější 
Pannu Marii, aby nám přispěla na pomoc! Prosme ji, aby nám vyřešila 
toto velké tajemství Říma, toto velké tajemství dnešní situace papežství. 
Často nám říkají: „Ale netrhejte přece Církev, nerozdělujte Církev, 
nepůsobte rozkol!“ Ale řekněte mi, moji milí bratři: V čem spočívá 
jednota Církve? Co vytváří jednotu Církve? Otevřete všechny 
theologické knihy, všechny spisy papežů, všechny knihy duchovních 
učitelů, theologů: To, co vytváří jednotu Církve, je jednota víry! Jestliže 
se člověk odloučí od Církve, potom již nemá katolickou víru. To je vše. 
Každý, kdo je od té doby, co náš Pán založil svou Církev, v této Církvi 
vybaven nějakou mocí, má ji kvůli víře, to je jasné, a především 
biskupové a papež stojí ve službě této jednoty, stojí ve službě této víry. 
Jděte a učte Evangelium! Ne nějaké jiné evangelium, ne kterékoliv 
evangelium –, jděte a učte Evangelium! Stojíte ve službě této radostné 
zvěsti, kterou jsem vám Já předal. Nikdo tuto zvěst nesmí měnit. Co se 
tedy týká nás, kteří svatě zachováváme celou víru, tak od ní nechceme za 
nic na světě odebrat ani „Jota“ a o to méně nějakou ucelenou část naší 
víry, chceme ji uchovat neporušenou, naprosto neporušenou. A protože 
chce uchovat tuto jednotu víry, jsme pronásledováni těmi, kteří jsou ve 
stavu ji ztratit. 
To je skutečná dnešní situace, v níž se nacházíme. Situace tajemná, 
pravděpodobně situace oznámená naší milou Paní Fatimskou v jejím 
třetím tajemství, že totiž ti, kteří chtějí zůstat katolíky, budou 
pronásledováni těmi, kteří jsou vybaveni autoritou v Církvi, sami se však 
od víry vzdalují. Protože se od víry vzdalují, chtějí nás stáhnout s sebou, 
a protože jsme jim neposlušní, neboť nechceme spolu s nimi ztratit víru, 
tak nás pronásledují. Náš Pán to přece předpověděl, že budou špatní 
pastýři a že špatného pastýře nesmíme následovat, že musíme následovat 
dobrého pastýře.  

Je to tajemství, co dnes zažíváme. Proto prosíme nejblahoslavenější 
Pannu Marii, aby toto tajemství vyřešila! Je to mučednictví, pro nás, pro 
Vás, pro všechny, kteří žijí v této době, skutečné duševní mučednictví! 
Možná horší než krvavé mučednictví, když člověk zjišťuje, že ti, kteří 
mají katolickou víru kázat, kteří mají katolickou víru bránit v zájmu 
jednoty Církve, tuto katolickou víru obětují. Snaží se mít dobré vztahy se 
světem, s moderními principy, s principy této společnosti, která se dává 
více vést Satanem než Pánem Bohem. Proto zde u nejblahoslavenější 
Panny Marie přijímáme rozhodnutí a prosíme o milost, moji milí bratři, 
uchovat si víru, zůstat katolíky až do konce našich dní, prosíme o to, 
abychom měli milost vytrvalosti v katolické víře až do konce! Proč 
prolili všichni mučedníci svou krev? Aby si zachovali víru! A i když my 
nemusíme být mučedníky prolitím krve, musíme být přesto mučedníky 
v naší duši, v našem srdci, v našem duchu. A určitě budeme nějakým 
způsobem mučedníky, neboť chceme být dědici těch, kteří prolili krev, 
jen aby nezapřeli víru. To musíme slíbit nejblahoslavenější Panně Marii 
a o to se snažit, aby to vše pochopili ti, kteří jsou kolem nás, aby oni 
neztratili víru, neboť jestliže ztratí víru, ztratí svou věčnou spásu.  
Vidíte, moji milí bratři, jaká rozhodnutí dnes musíme přijmout: modlit 
se, obětovat se, přinášel oběť svého života, svůj život obětovat za 
vykoupení světa, za spásu duší, za spásu naší duše, za spásu duší našich 
rodin, za každého jednotlivého člena našich rodin. Prosme také za 
obnovu svaté katolické Církve, aby Církev opět získala svůj lesk, aby 
Církev znovu získala jednotu ve víře, aby Církev opět jako kdysi viděla 
tisíce a tisíce řeholních povolání, aby se jako kdysi opět plnily noviciáty, 
aby se znovu plnily semináře k zachování katolické víry, k životu 
z katolické víry, k šíření katolické víry. Proto se modleme za ty, které 
zde vidíte, za tyto mladé kněze, za tyto mladé seminaristy! Jakmile je 
zde vůle uchovat víru, jakmile je zde vůle uchovat svatou mešní Oběť, 
pravou nejsvětější Eucharistii, jakmile je člověk celým srdcem, tělem a 
duší oddán Církvi, přicházejí povolání. U nás povolání přicházejí, 
protože my zůstáváme v pravdě. 
Prosme nejblahoslavenější Pannu Marii, aby žehnala našim seminářům, 
aby žehnala našim mladým kněžím, aby byli apoštoly; aby žehnala našim 
řeholnicím, aby žehnala sestrám Bratrstva a všem sestrám, které se 
odevzdávají tradici, našim karmelitkám, dominikánkám, benediktinkám 
z Uzès, všem řeholnicím, které chtějí zachovat katolické mravy, kteří je 
chtějí šířit. Kéž nám nejblahoslavenější Panna Maria ráčí žehnat, 



abychom mohli statečně pokračovat ve službě vládě jejího božského 
Syna navzdory zkouškám. „Adveniat regnum tuum. – Přijď království 
Tvé!“ Pane Ježíši Kriste, přijď království Tvé k osobám, do rodin a do 
společnosti a pokračuj na věky. 
 
 Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.    
 
 
 

Kázání o nevěrném správci – abbé Luděk Čekavý 

 

Quia fílii hujus sǽculi prudentióres fíliis lucis in generatióne sua sunt. 
Neboť synové tohoto světa jsou opatrnější vzhledem k sobě vespolek, 
nežli synové světla. 
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 
 
Důstojný otče, drazí věřící. 
Dnes nám Církev klade před oči jedno velice zajímavé podobenství. 
V něm vidíme jakéhosi boháče chválícího svého podvodného správce za 
opatrné jednání. Co ale tento správce učinil? Tento umožnil dlužníkům 
svého pána zfalšovat jejich dlužní úpisy. Je samozřejmé, že tento boháč 
v evangeliu nemůže chválit tento skutek jako takový. Tento skutek je 
totiž sám v sobě hříšný. Navíc je jisté, že by nikdo nikoho nechválil za 
to, že ho připravil o majetek. Co je to tedy co tento pán chválí a co 
nazývá opatrným jednáním? 
Tento služebník ví, že jeho nepravosti vyšli najevo, a že musí opustit své 
místo. A nyní přichází to důležité. Tento člověk se bojí o svou 
budoucnost. Neví jak to s ním dopadne a obává se, že na něj čekají zlé 
časy. A že jeho obavy jsou opodstatněné dosvědčují jeho slova: „Co 
mám dělat? Kopat nedokážu a žebrat se stydím.“ Proto také volí jako 
prostředek pro zajištění své budoucnosti tento podvod. Tímto si chce 
získat přízeň dlužníků svého pána, a jako odměnu očekává, že se ho 
později ujmou a že mu pomohou. A to je právě také pravý důvod, proč 
onen boháč tento čin nazývá opatrným. Ne proto, že by se mu líbil ten 
čin sám. Ten je jak již řečeno sám v sobě hříšný a pro onoho boháče i 

škodlivý. Nýbrž on chválí právě onu vychytralost, která v sobě nese 
prvky podobající se dokonalé ctnosti opatrnosti. 
Ctnost opatrnosti nám totiž pomáhá používat vhodných prostředků pro 
dosažení věčného cíle, totiž Boha a věčné spásy. A právě tato volba 
prostředků, to je to co onen boháč chválí. Tento správce zvolil totiž 
takové prostředky, které mu zřejmě zajistí dobrou budoucnost. Je to 
podobné, jako když někoho nazýváme „dobrým“ zlodějem, aniž bychom 
chtěli chválit jeho zločiny. Toto označení pouze dokládá, že tento zloděj 
je při výkonu svých zločinů prostě dovedný. 
Kristus chce tímto podobenstvím ale ukázat na něco hlubokého. Jeho 
slova, že „děti tohoto světa jsou vzhledem k sobě opatrnější než synové 
světla“ je pro nás výzvou k zamyšlení nad naším životem a vztahem 
k Bohu. Kristus nám těmito slovy jakoby říká: „Přátelé, rozhlédněte se 
okolo sebe a pozorujte jak žijí lidé tohoto světa. Lidé žijící bez Boha, 
lidé jejichž posledním cílem je tento svět. Oni se snaží neustále používat 
všemožné prostředky, které jim mají jistě přinést co možná nejlepší 
budoucnost v tomto světě.“ 
A právě onu vynalézavost, chytrost a opatrnost těchto lidí nám Kristus 
dává za příklad. Ne jejich cíle ani jejich hříšné prostředky. Kristus si 
totiž přeje, aby se v nás probudila alespoň taková horlivost a láska pro 
nebeské království, jakou mají i bezbožníci ve vztahu k tomuto světu. A 
tato horlivost a láska roznítí pak náš zájem o to, abychom vždy volili 
správné prostředky na cestě k Bohu, máme-li Ho správně ctít a jednou se 
s ním v nebi i jistě setkat. 
A proto je opatrný ten, kdo rád prohlubuje své znalosti o Bohu a rád se 
modlí nad rámec povinných modliteb. Opatrný člověk totiž pozoruje, jak 
se dá ve světě vztah dvou lidí neustále prohlubovat, a vidí, že růst 
vzájemné lásky je podmíněn i stále větším vzájemným poznáním. Toto 
poznávání se pak děje buď nepřímo, tím, že čteme dopisy od milované 
osoby, že posloucháme vyprávění o ní od rodinných příslušníků a 
blízkých přátel, že si prohlížíme její fotografie a tak dále. Nebo na 
druhou stranu přímo, tím, že spolu tito dva lidé hovoří, tráví volný čas a 
v podstatě každým společným podnikem. A protože víme, že vztah dvou 
lidí se velice podobá vztahu Boha s člověkem, rozhoduje se moudrý 
člověk, který chce prohloubit svou lásku k Bohu pro podobné prostředky 
jaké vidí ve světských vztazích. Proto se snaží Boha poznávat četbou 
Písma svatého, které je dopisem pro nás. Dále pak studiem katechismu, 
pozorným nasloucháním kázání a duchovní četbou. Člověk může Boha 



poznávat i rozumným zájmem o Církví uznané zázraky, které jsou jakési 
obrazy Boží. V nich se totiž zrcadlí mnoho Božích vlastností, jako je 
například jeho všemohoucnost, milosrdenství, láska, mnohdy i Jeho 
smysl pro humor, a tak dále. 
Ale člověk skutečně opatrný ví, že tímto všechny prostředky pro poznání 
Boha ještě vyčerpány nejsou. Proto se takový člověk i rád modlí, rozjímá 
a přijímá svaté svátosti. A vůbec žije s vědomím, že je Bůh stále s ním a 
že vidí každý jeho čin i myšlenku. 
A proto drazí věřící. Čiňme Bohu radost a snažme se ho a jeho vůli vždy 
a všude poznávat a podle tohoto poznání také i žít. K tomu si berme za 
příklad Pannu Marii, kterou Církev nazývá Pannou nejmoudřejší, a 
prosme ji, aby nám na Bohu vyprosila milost dokonalé ctnosti opatrnosti 
(neboli moudrosti), abychom vždy volili správně prostředky na naší cestě 
ke spáse a jednou tak jistě došli do života věčného. 
 
  Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. 
 
 

 
POŘAD BOHOSLUŽEB NA ŘÍJEN – LISTOPAD 

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

 
 

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

 
Každá neděle       – 10.00  – Mše sv. (2. a  4. v měsíci chorální a Svátostné                    
.                                                           požehnání)  
Každé úterý – 18.00  – Mše sv.  
1. 10.  –  8.00  – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem  
7. 10.  – 17.30               – Mše sv. s lidovým zpěvem  
1. 11.                    – 17.30  – Slavnost Všech svatých – Mše sv. (chorální) 
2. 11.                    – 8 .00 a 8.30 – Requiem    
                             – 17.30  – Zpívané Requiem                                                                 
4. 11.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
5. 11.  –  8.00  – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem  
12. 11.  – 17.30  – Nešpory a Svátostné požehnání  
28.,  29. a 30. 11. – 7.00  – Roráty 
Ostatní dny –  8.00  – Mše sv. 
 

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

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

 
PRAHA 

 
 

PRAHA-VINOHRADY, Národní dům, nám. Míru 9 
 
2 ., 16. a 30.10.   
6. a 20. 11.           – 10.00  – Mše sv. (chorální)  

 
FRÝDEK-MÍSTEK 

Zámecké nám. 1251, 1. patro 
 
28. 9.  a 16.10.   
6.  a 20. 11.           – 10.00  – Mše sv. (chorální)  

 
PARDUBICE 

Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 
 
9., 23. a 30. 10.  
13. a 27. 11.          – 10.00  – Mše sv. (chorální)  
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Metropol, Senovážné náměstí 2 

 
9. 10. a 13. 11. – 17.30  – Mše sv. (chorální)  
 

UHERSKÝ BROD 
Hotel Monde, Moravská 80 

 
23. 10. a 27. 11. – 17.30  – Mše sv. (chorální)  
 

 
 
Naše internetové stránky: http://fsspx.cz 
 
 
 


