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Informa ční leták 
 

Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
 

Brno, 1. listopadu, svátek Všech svatých 
 
Drazí věřící, 
k dvacátému výročí působení našeho Kněžského bratrstva v Českých 
zemích vyšel nový zpěvník Dědictví otců. Za jeho vydání vděčíme 
mnoha spolupracovníkům, všem zaplať Pán Bůh. Tento zpěvník 
obsahuje písně a modlitby pro společnou pobožnost v našich kaplích. Od 
1. listopadu je verze písní a modliteb tohoto zpěvníku výlučně závazná.  
Myslím, že by bylo pro naše věřící vhodné, aby tuto verzi přijali za sobě 
vlastní a používali ji i pro soukromou modlitbu. Pro každého z nás to 
znamená v některých věcech se přizpůsobit, a to i tam, kde je nám 
osobně bližší jiná varianta. Překonat v tomto sám sebe může být 
vhodným adventním předsevzetím. V zájmu důstojné společné modlitby 
v našich kaplích je to však jistě bohulibé a užitečné. 
Dvacet let našeho působení bylo v letošním roce završeno založením 
brněnského priorátu pro České země. Vzhledem k započetí působení 
v Budějovicích a v Uherském Brodě působíme již na šesti místech naší 
vlasti. Je to důvod k poděkování našemu Vykupiteli, očekávání jehož 
příchodu si budeme v adventu připomínat a o Vánocích slavit. 
Při ohlédnutí na minulá léta máme být za co vděční, za co děkovat. Je to 
i Matka Boží Panna Maria, která nad námi drží ochrannou ruku a 
pomáhá nám v situacích, někdy i lidsky viděno neřešitelných. 
Nemáme zatím na většině míst kaple či kostely, ale máme to 
nejdůležitější: okolo kněze u obětního oltáře shromážděné věřící, kteří ve 
většině věrni svému poznání a udělené milosti usilují o křesťanský život 
bez kompromisů s tímto světem, s nekatolickými naukami a 
s pohoršlivou liturgickou praxí v rámci nového mešního ritu. 
Radostné je vidět, že i mimo naše řady nacházejí kněží a věřící cestu zpět 
k plnosti katolické víry včetně návratu ke skutečně posvátné liturgii. I 
když to není vždy a ve všech ohledech důsledné, je to důležitý vklad do 
budoucnosti Církve v naší vlasti. Až přijde v plné integritě víry katolický 
papež a zakáže nelegitimně zavedený nový mešní ritus, odmítne 
náboženský liberalismus a bude opět usilovat o vládu Krista Krále nad 
celou společností, bude každý dělník na vinici Páně pro práci na její 
obnově drahý. Nehledě k tomu, že i dnes jako v každém okamžiku se 
svádí boj o spásu duší. „Čím hůře, tím lépe“ není zásadou Kristova 
evangelia; naopak náš Pán Ježíš Kristus říká: „Nalomenou třtinu 
nedolomíš.“ Proto je důležité se za každý pozitivní projev víry modlit a  



kněžím na této nelehké cestě návratu dle možností i pomoci. To však 
neznamená, že bychom se z plnosti, která nám nikoliv naší zásluhou, ale 
Boží milostí byla dána, měli vracet zpět na půl cesty a začít dělat indultní 
kompromisy. To platí nejen pro kněze, ale i pro věřící. 
Náš Pán Ježíš Kristus se narodil v rodině, svaté Rodině. Při svém 
veřejném působení pak konstituuje duchovní rovinu Církve a dává jí 
Pannu Marii za Matku. Pro nás je nedocenitelným darem, že jako součást 
Církve můžeme žít ve spojení kněží a věřících ve svých duchovních 
rodinách při našich kaplích. Pro osamocené kněze a věřící bývá uchování 
věrnosti plnosti víry velmi těžké, proto vznikající kontakty a povědomí 
toho, že nejsou osamoceni, je velmi důležité.  
Až budeme o Narození Páně uctívat právě narozeného Vykupitele, 
vzpomeňme v modlitbě na všechny, kteří k rodině Církve patří, na ty 
dezorientované, pomýlené, na opuštěné, někdy i zoufající, aby našli 
skrze Ježíše v jeslích a Jeho svatou Rodinu místo v rodině Církve – 
skutečný domov, v němž kraluje Kristus se svojí Matkou, ve 
společenství svého pěstouna svatého Josefa a všech svatých oslavených.  
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
 
 

Kázání Jeho Excelence arcibiskupa Marcela Lefebvra 
dne 13. prosince 1987 v Paříži 

 
při jeho pontifikální mši sv. v kostele Saint-Nicolas-du-Chardonnet 

 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 

Moji milovaní bratři! 
 

S velkou radostí a velkým uspokojením k Vám pokaždé 
přicházím do tohoto nádherného kostela Saint-Nicolas-du-Chardonnet, 
nejen proto, že je tak krásný, zvláště nyní, kdy byl zrestaurován díky 
Vaší šlechetnosti a díky oddanosti Vašich kněží a zvláště P. Philippa 

Laguérieho, faráře této farnosti, a blahopřeji všem, kteří se na této 
renovaci, jež je znamením životaschopnosti tradice, podíleli. 
Této příležitosti, že tudy dnes, o třetí neděli adventní, dvanáct dní před 
Vánoci a několik málo týdnů před Novým rokem, projíždím, bych rád 
využil a vyslovil svá přání. 
A co to bude za přání? Chci je shrnout do jedné zcela jednoduché věty, 
moji milí bratři, a říci Vám: Buďte dobrými zastánci tradice! 
Kdo je zastáncem tradice? Zastáncem tradice je někdo, kdo věří, kdo má 
víru a kdo chce, aby tato víra byla neporušená, takže se žádným 
způsobem nezmění a neodstraní se z ní ani „iota“. Mnoho mučedníků 
vydalo svůj život na obranu i jedné jediné pravdy víry. A Lev XIII. velmi 
důrazně řekl: „Jestliže někdo popírá jeden jediný článek víry, již není 
katolíkem.“ Kdo miluje tradici, kdo chce žít z tradice, uchovává víru. To 
je poznávací znamení zastánce tradice.  
Zastáncem tradice je dále někdo, kdo se z celého srdce, z celé duše snaží 
zachovávat zákon Boží a předpisy evangelia. Nechce, aby se tento Boží 
zákon měnil nebo se popíral. Chce jej zachovávat proto, aby žil 
v souladu s Boží vůlí.  
V důsledku toho usiluje o to, aby se vyhýbal hříchu, který považuje za 
zlo pro svoji duši. Neboť ten, kdo hřeší, nemiluje sám sebe, nemiluje 
svoji duši. Také toto je jednou z charakteristik zastánce tradice. 
Zastánce tradice chce uchovávat víru a dodržovat Boží přikázání, Boha 
poslouchat a zachovávat předpisy evangelia. Ale ví přesně, že je slabý a 
že potřebuje veškerou pomoc, kterou Pán Bůh dává prostřednictvím 
Církve, jež vyšla z Jeho Nejsvětějšího Srdce, této Církve, které předal 
všechny prostředky k posvěcování, obzvláště svátosti a svatou mešní 
Oběť, jakož i úctu k nejblahoslavenější Panně Marii.  
Zastánce tradice pevně trvá na úctě ke svaté mešní Oběti, k pravé mši 
svaté, k té mši svaté, která je na oltáři obnovenou obětí Kříže se 
skutečnou fyzickou přítomností těla, krve, duše a božství našeho Pána 
Ježíše Krista. Proto si kleká, když přijímá Tělo a Krev našeho Pána 
Ježíše Krista, plný uctivosti, plný klanění a vděčnosti. Prosí Pána Boha 
za odpuštění: „Non sum dignus, non sum dignus,“ nejsem hoden Tě 
přijmout, Pane Ježíši. Přijď ke mně! Pomoz mi zachovávat přikázání 
Boží! Zachovej mě v katolické víře! Neboť zastánce tradice je, jak říká 
sv. Pius X., zcela jednoduše katolíkem, a proto jste Vy tak pevně 
rozhodnuti zachovávat tradici, protože chcete zůstat katolíky.  



K tomu Vám blahopřeji z celého srdce. A z tohoto důvodu chce Pán Bůh, 
aby byl kostel Saint-Nicolas-du-Chardonnet příkladem pro všechny, kteří 
si chtějí zachovat katolickou víru. Na celém světě znají lidé Váš 
nádherný kostel. Ví se, že je v neděli vícekrát zcela zaplněný, a to je 
veliké povzbuzení. A všichni, kteří nemají to štěstí jako Vy, aby měli 
k dispozici kněze, kteří nemají žádného kněze, na Vás myslí a sjednocují 
se s Vámi, kdo se těšíte z té výhody a z té radosti, že máte kněze, kteří 
Vás zachovávají v tradici. 
Moji milovaní bratři, Pán Bůh nám prokázal velkou milost, když nás 
zachoval v katolické víře. Víte zajisté velmi dobře, že nás v naší situaci 
považují více či méně za stojící mimo správnou cestu. Rádi by nás 
přiměli si myslet, že jsme se vzdali pravé cesty, cesty, která vede k Bohu, 
která vede do nebe. My jsme ale pevně přesvědčeni, když zachováváme 
učení, které je Církví hlásáno dva tisíce let, když trváme na učitelském 
úřadu Církve, když trváme na katechismu Tridentského koncilu, na 
tomto shrnutí celé naší víry, že jsme bezpochyby na cestě do nebe. A 
nechceme se změnit. Chceme zůstat takoví, jací jsme. 
Měli jsme vizitaci z Říma, moji milí bratři, a musím říci, že jsem o ni již 
celá léta prosil. Když jsem měl příležitost přijet do Říma, prosil jsem 
kardinála Šepera, později kardinála Ratzingera: „Pošlete k nám přece 
vizitátora, pokud možno nějakou osobnost s postavením, nějakého 
kardinála. Nikdo nemůže nikoho odsoudit, aniž by ho znal. Přijďte, vizte 
a slyšte!“ Proč tak dlouho čekali? To ví jen Bůh! Možná proto, aby nám 
umožnili rozšířit se, rozvinout se, s milostí Boží růst, tak aby vyslanec 
z Říma mohl lépe zjistit plody tradice. 
Myslím si zcela upřímně, že kardinál Gagnon, i když u Vás nevykonal 
žádnou návštěvu, přece jen tento kostel Saint Nicolas navštívil a nemálo 
věřících od Vás si vyslechl. Hovořil s nimi, s Vašimi kněžími, 
s početnými kněžími, všude, kam zašel. A vyslovil s velkou prostotou a, 
myslím, s velkou upřímností svůj obdiv, obdiv k víře katolíků, kteří se 
zachovali v tradici, a obdiv vůči jejich poslušnosti Božím přikázáním, 
protože viděl všechny tyto nádherné rodiny, které mají mnoho dětí, 
všechny ty, kdo ve své rodině, ve svém domově zachovávají Boží zákon. 
To byla pro něho velká útěcha, speciálně pro něho, kterému je svěřena 
Papežská komise pro rodinu. Obdivoval zbožnost stoupenců tradice. 
Obdivoval plody, tyto skvělé plody v podobě povolání, a to zejména 
kontemplativních povolání. Měl možnost vidět a vizitovat karmelitánské 
kláštery, benediktinky z La Font de Pertus u Le Barroux. Měl možnost 

navštívit i dominikánky, které vyučují děti, a řádová společenství 
stejného smýšlení, ono od Bratrstva a mnoho dalších. Mohl tedy vidět, že 
povstala početná, zapálená, dílu kontemplace Pána Boha a apoštolátu 
zcela oddaná povolání. 
Mohl se přesvědčit o počtu křesťanských rodin, které náležejí tradici, a  
o tom, že tradice není vyhrazena snad pouze seniorům, ale že je naopak  
s katolickou vírou pevně spojena i slibná mládež. Jsem přesvědčen, že 
kardinál, jak sám řekl, o tom, co viděl a slyšel, podá příznivé hlášení.  
Tento dokument, o němž doufám, že ho jednoho dne, možná dokonce 
brzy, budu mít v ruce, bude, v to upřímně věřím, pro Vás a pro nás 
důležitým důkazem. Bude pro nás uznáním požehnání pro tradici, toho, 
co může katolická víra vytvářet v duších, a konečně oficiálním uznáním 
toho, že náš odpor byl požehnaný, uznáním našeho pevného přilnutí 
k víře navzdory všem námahám, které se podstupují, abychom ztratili 
katolickou víru. 
Neboť již dvacet let usiluje mnoho zodpovědných osob v Církvi, aby děti 
ztratily víru prostřednictvím špatných katechismů, prostřednictvím spisů 
všeho druhu, prostřednictvím kongresů nepravých teologů, kteří 
falešným ekumenismem ničí víru Církve. 
Jednou před Bohem určitě uvidíme v hlubokém uspokojení, že dokonce 
současný Řím, tento Řím, který není vždy příkladem katolické víry, 
uzná, že odpor, který jsme kladli silám rozvracejícím řád v Církvi, byl 
dobrodiním a že přinesl dobré ovoce. 
Co bude výsledkem této vizitace? Moji milí bratři, je pro mě velice těžké 
Vám to říci; nemohu přesně dopředu vědět, jaké návrhy mi budou 
v Římě činit na podkladě zjištění kardinála Gagnona.  
Ale o tomto Vás mohu ujistit: Když v Římě zjistí požehnané účinky 
tohoto odporu a udržení katolické víry v lidských srdcích a v duchu, měli 
by nám logicky pomoci tuto katolickou víru udržovat naživu. 
Jestliže by na nás chtěli snad vytvářet tlak, abychom učinili ústupky vůči 
koncilu poté, co mnoho osobností v Římě (mohli jsme to znovu slyšet při 
obou posledních synodách) chce II. vatikánskému koncilu připsat jeho 
špatné plody jako dobré, to bychom nemohli přijmout.  
Až do této chvíle to pro nás vypadá bohužel tak, jako kdyby jeho plody, 
plody „nových Letnic“, pro Církev nebyly příliš potěšující. Jsou to 
dokonce spíše jedovaté plody. Pokud koncil proto chtějí mít absolutní, 
abychom vytvořili svého druhu kompromis s moderními naukami, které 
naši víru ničí, pak bychom odmítli. Chceme zůstat katolíky. Nebojovali 



jsme dvacet let proto, abychom nyní svůj boj vzdali a vstoupili do 
řad těch, kdo ztrácejí víru. 
Doufám, že v Římě uvažují logicky. Doufám, že u vědomí toho, že to, co 
děláme, je dobré a zdravé a je v souladu s učením a svatostí Církve, nám 
přijdou pozitivním způsobem na pomoc a dovolí nám, abychom se 
rozvíjeli a tato požehnání rozšiřovali. Ale nejsem si tím jist. 
Když vezmeme v úvahu, jak velkou váhu mají v dnešní 
zmodernizované a modernistické Církvi ony teorie, které jejího 
ducha otravují, nebyl bych překvapen, kdyby se snažili všemi 
prostředky dosáhnout toho, abychom se přiblížili jim a tomuto 
koncilnímu duchu. Z toho mám strach. Ale vkládám svou důvěru, a 
vložte svou důvěru také Vy, moji milovaní bratři, v nejblahoslavenější 
Pannu Marii. Tento adventní měsíc je měsícem Panny Marie. Právě jsme 
slavili její Neposkvrněné Početí. Maria nosí Ježíše pod svým srdcem a 
brzy nám Jej představí. A pro nás je Ježíš, který přijde, naším Králem. 
Chceme, aby On panoval. On je náš Bůh. On je náš Pán. On bude           
v hodině naší smrti naším Soudcem. 
A proto chceme, aby On nosil korunu, královskou korunu. Aby On 
panoval! Aby On panoval nad našimi srdci, nad našimi dušemi, nad naší 
vůlí, aby On panoval nad našimi rodinami a nad našimi obcemi. To je 
tedy tradice Církve. To je věrnost tradici.  
Ale bohužel musíme konstatovat, že tohoto Ježíše, kterého nám daruje 
Panna Maria a kterého nám přináší jako Krále světa, Krále věčnosti a 
Krále času, chtějí snížit a také Ho opravdu snižují. Chtějí Ho postavit na 
jeden stupeň se všemi falešnými bohy. Už nechtějí, aby vládl nad 
společností. Sesadili Ho s trůnu. My ale chceme našeho Pána Ježíše 
Krista korunovat. On je zajisté korunovaný, náš Pán Ježíš Kristus ponese 
stále korunu, ať již chceme, nebo ne. On je Bůh, On je Král, nikdy mu 
Jeho korunu nebudeme moci uloupit. My ji uznáváme a chceme ji 
uznávat.  
Velmi cenné mi připadá poslední vydání v rámci řady spisů našeho 
univerzitního institutu sv. Pia X. La Croix et la Couronne („K říž a 
koruna“), ve kterém je ukázáno, že naši králové kdysi nosili kříž a 
korunu. Toto spojení kříže a koruny je velkolepé, je velkolepé pomyslet 
na to, že naši králové nosili kříž! Oni věřili v panství našeho Pána Ježíše 
Krista a chtěli toto panství našeho Pána šířit. My jsme syny těch, kteří 
sjednotili korunu s křížem, protože chceme, aby náš Pán Ježíš Kristus 
panoval nejen v rodinách, ale i ve státech. 

V roce 1988 máte přistoupit k volbám a já si myslím, že si při tom 
budete vědomi toho, jak důležité je dát naší zemi vládce, kteří věří          
v desatero a je, jakož i předpisy evangelia, dodržují. 
To je vůle Boží. To je zdroj pokoje. To je zdroj pořádku, křesťanského 
pořádku. Odmítněme svou podporu těm, kteří jsou proti desateru. To je 
přece jasné, to je očividné. To musíme říci těm, kteří nás zastupují ve 
vyšších instancích společnosti: Jste pro desatero Božích přikázání, nebo 
proti němu? Pro zákon Pána Boha? Pro to, aby byl dodržován? Pokud 
ano, tak jsme pro Vás, pokud ne, tak pro Vás nejsme, protože chceme, 
aby v naší zemi vládl Boží zákon tak, jako vládne v našich rodinách a 
v našich kostelích, a tak, jak se ho snažíme nechat vládnout ve své duši.  
Je mým živým přáním, moji milí bratři, abyste zůstali věrni tradici 
Církve, tradici našich křesťanských králů, tradici, která nás činí katolíky. 
Přijměte pevné rozhodnutí zůstat stále katolíky, nikdy nepřejít 
k modernismu, k progresismu a všem těm bludům, které byly odsouzeny 
naším svatým papežem Piem X., posledním papežem, který byl 
svatořečen. Buďme věrni učení tohoto světce, který je vzorem pro naši 
dobu! 
To si vyprošujme obzvláště od nejblahoslavenější Panny Marie, od naší 
milé Paní Fatimské, která je Pannou našeho století, neboť Panna Maria 
Fatimská se zjevila v roce 1917 a určila svoje třetí tajemství ke 
zveřejnění v roce 1960. Ona nám tedy přišla na pomoc, ona, naše milá 
nebeská Matka. Ona na nás nezapomíná. Má s námi soucit. Ve Fatimě 
sestoupila na zem, aby nám řekla: Chraňte se před obludným 
nebezpečím, které hrozí pohltit celý svět, před komunismem!  
„Modlete se, čiňte pokání! Zasvěťte svět, zasvěťte Rusko mému 
Neposkvrněnému Srdci a Rusko se obrátí.“ Věděla, o čem mluví, naše 
milá nebeská Matka, a ví to stále. My se však chceme svěřit do její péče. 
Prosme zejména v tomto adventním čase, aby nám přišla na pomoc a aby 
způsobila ten zázrak, onen mimořádný zázrak, že nám Řím dá možnost 
nadále rozmnožovat a bránit počet katolíků, počet seminářů, našich 
konventů, našich klášterů, našich křesťanských rodin, aby náš Pán Ježíš 
Kristus, její božský Syn, kraloval jako v nebi, tak i na zemi. 
  

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.  
 
 



 Kázání P. Aleše Hakla FSSPX na svátek Krista Krále 
 
Drazí věřící,  
dnešní evangelium nás upomíná na okamžik, když náš Pán Ježíš Kristus stál před 
římským správcem Pilátem Pontským poté, co byl před Piláta postaven židovskou 
veleradou jako údajný těžký zločinec, již zbitý a potupený, a sice se žádostí o Jeho 
odsouzení k smrti. Pilát slyšel, že židé Ježíšovi přičítají opovážlivé královské nároky; 
proto se Ho jednoduše ptá: „Ty jsi král židovský?“ A po krátkém, ale o to důležitějším 
rozhovoru říká Pán Ježíš sám zcela jednoznačně: „Ano, já jsem král. Já jsem se k tomu 
narodil, a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.“  
Ano, náš Pán Ježíš Kristus je skutečně Král; a proto také dnes slavíme svátek Jeho 
kralování. Ale v čem spočívá Jeho kralování a kdo je podřízen Jeho královské vládě? 
Víme, že náš Pán Ježíš Kristus je Boží Syn, Druhá božská Osoba, která na sebe svým 
Vtělením vzala lidskou přirozenost. Kristus je tedy současně Bůh i člověk, Bohočlověk.  
 

1) Jako Bůh je náš Pán samozřejmě absolutní Pán a Král. Protože je Kristus 
stejné podstaty s Otcem, má s Bohem Otcem všechno společné a vlastní 
tak nade všemi tvory nejvyšší a plnou moc. 

2) Ale náš Pán je Král také jako člověk: a jako člověk má Ježíš Kristus 
skutečná královská práva ze dvou důvodů:  

• kvůli hypostatické unii (osobní jednotě), tedy vzhledem ke 
sjednocení lidské přirozenosti s osobou Božího Syna, vlastní také 
člověk Ježíš Kristus moc nade všemi tvory; toto královské právo 
je našemu Pánu vrozené;  

• ale náš Pán je také náš Spasitel, náš jediný Vykupitel! Trpěl za 
všechny lidi a za všechny lidi zemřel na kříži a vzal na sebe 
všechny hříchy všech lidí. Svou krvavou zástupnou obětí za celé 
lidstvo získal pro Sebe od nebeského Otce jakožto Vykupitel 
právo, aby nad námi všemi vládl.  

 
Královské panování našeho Pána není jen nějakou symbolickou vládou nad rozumem, 
nad vůlí a nad srdci lidí. Kristus má skutečnou moc, trojí moc, která patří ke každému 
pravému kralování – On je zákonodárcem, nařizovatelem a soudcem. Sám před svým 
Nanebevstoupením slavnostně prohlásil: „Dána je mi veškerá moc na nebi i na zemi.“ 
Avšak toto panování Kristovo je především duchovní povahy. Jak tomu máme 
rozumět? Náš Pán Ježíš Kristus nevládne po způsobu pozemských, světských politiků 
nebo ministrů, nerozhoduje bezprostředně ohledně staveb domů a silnic, o finančních 
výdajích státu, o dopravních předpisech, i když i toto vše je Jeho vládě podřízeno. 
Kristus chce především panovat nad dušemi v oblasti víry a mravů, v oblasti milosti a 
ctností. Jeho království je nebeským královstvím, které se však má šířit již zde na zemi. 
S Kristem coby naším králem a Vykupitelem bojujeme proti království Satana a 
potíráme moc temnoty. On nad námi chce a musí panovat, aby vedl naše duše 
k věčnému životu a do nebe. A proto sám řekl před Pilátem, že Jeho království „není 
z tohoto světa“.  

Nyní přistupujeme k důležitému bodu. Náš Pán sice řekl, že Jeho království není 
z tohoto světa, ale neřekl, že Jeho království není nebo nemá být na tomto světě nebo   
v tomto světě. Království Krista Krále zahrnuje ve skutečnosti opravdu celý svět, 
všechny lidi, všechny národy a všechny státy, vůbec všechno stvoření, jak jsme již 
zdůraznili.  
Takže viděno objektivně je Ježíš Kristus také jako člověk absolutním Králem celého 
lidstva. Těmto královským právům našeho Pána odpovídá nárok, aby jeho sladká vláda 
byla co možná nejšířeji přijata. Jako svého Krále mají Krista veřejně a oficiálně uznávat 
nejen jednotliví lidé, ale také rodiny a celé státy a pokorně se podrobit jeho vládě. 
V encyklice Quas primas, o království Kristově, která vyšla před 86 lety a jíž byla 
ustanovena slavnost Krista Krále, píše její autor, papež Pius XI., jak nezbytné a 
blahodárné je uznání království Kristova: „Pokud […] by lidé v osobním a veřejném 
životě uznávali Kristovu královskou moc, potom by občanskou společnost (tj. stát) 
nutně obšťastňovaly neuvěřitelná dobrodiní, jako jsou spravedlivá svoboda, pořádek a 
klid, svornost a mír.“ Papež říká „by“, hovoří tedy podmíněně, protože již tenkrát, 
stejně jako, a to bohužel ještě více, i dnes, vládu Kristovu mnozí odmítají a proti ní 
bojují.  
Zmiňovanou encyklikou se papež obrací proti laicistům, kteří tvrdí, že stát a veřejný 
život vůbec nesmí mít žádný vztah k Bohu a k náboženství. Laicisté se snaží omezit 
víru a spolu s ní také vládu Kristovu na vnitřní a soukromou rovinu. Podle jejich 
bludného učení musí být stát bezbožný (oni to nazývají „laicistický“ nebo „nábožensky 
neutrální“) a nesmí oficiálně uznat a přijmout královskou vládu Kristovu nad 
společností.  
Královské nároky našeho Pána jsou dnes nepohodlné dokonce i pro mnoho katolíků 
včetně členů hierarchie. Jedná se o lidi, kteří se dávají vést (či spíše svést) falešným 
duchem smíření s bezbožným světem, kteří jsou v zajetí bludných nauk o náboženské 
svobodě a o tzv. dialogu s nepravými náboženstvími. Tito pomýlení křesťané chtějí ve 
jménu lidské důstojnosti oloupit společnost o vládu našeho Pána, který přece 
prostřednictvím smíření hříšníků s Bohem a skrze milost člověku jeho pravou 
důstojnost znovu vrací a ještě pozvedá! To, že odmítají Kristovo panování nad 
společností, není nic jiného než vstřícnost vůči nepřátelům Církve, nepřátelům našeho 
Spasitele a v konečném důsledku je to podpora samotného ďábla!  
Tváří v tvář takové zradě Krista se můžeme jen nechápavě ptát: Jak si vůbec může 
křesťan, katolík nepřát, aby všude vládl náš Spasitel? Dobrý křesťan Ježíše Krista zná, 
miluje Ho a raduje se, že Kristu náleží. Dobrý křesťan si přece zcela přirozeně přeje, 
aby byl Kristus uctíván – všude, všemi lidmi a také veřejně od společnosti; přeje si to 
nejen proto, že miluje Krista, ale také proto, že miluje bližního a ví, že všichni lidé, 
všechny rodiny, všechny národy, všechny státy mohou najít spásu a pravé štěstí jen a 
pouze v Ježíši Kristu. 
Modleme se, drazí v Kristu, o co možná největší uznání panství našeho milovaného 
božského Krále. Kristus nemá kralovat pouze skrytě v srdcích a v kostelích, ale také na 
ulicích, ve všech továrnách, na úřadech, ve školách, v nemocnicích, v soudních síních, 
v parlamentech, v domácnostech. Neboť jen tam, kde Kristus bez překážek vykonává 
svou královskou moc, jen tam může panovat pravá radost, pravý pokoj a pravá láska. 
Amen.  
 



Exercicie pro muže 2012 – Jaidhof 
 

Začátek 23. 1. – 14.00 hod. 
Konec 28. 1. – 13.00 hod. 

1800,- Kč (studenti polovinu) 
 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB NA PROSINEC–LEDEN 
 

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 (kromě adventu) – 18.00 – Mše sv.  
2. 12.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
8. 12.  – 17.30  – Neposkvrněného Početí – Mše sv. (chorální)  
10. 12.  – 16.00  – Nešpory a Svátostné požehnání  
24. 12.  –  8.30  – Vánoční prima 

–  9.00  – Vigilie Narození Páně 
25. 12.  – 00.00  – Půlnoční Mše sv.  

– 10. 00  – Boží Hod Vánoční 
26. 12.  – 10.00  – Sv. Štěpána – Mše sv. s lidovým zpěvem 

27. 12.  – 17.30  – Sv. Jana – Mše sv. a po ní svěcení vína              
31. 12.  – 15.00  – Mše sv. s lid. zpěvem a po ní děkovná pobožnost 
1. 1. 2012 – 10.00  – Mše sv. s lidovým zpěvem 
2. 1.  – 17.30  – Nejsvětějšího Jména Ježíš  
5. 1.  – 17.30  – Svěcení tříkrálové vody 
6. 1.  – 17.30  – Zjevení Páně – Mše sv. (chorální) 
7. 1.  –  8.00  – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem  
  – 16.00  – Nešpory a Svátostné požehnání 
 
V adventu kromě nedělí a 8. 12. denně  – 7.00  – Roráty 
Ostatní dny (kromě adventu)  –  8.00 – Mše sv. 
 

 

PRAHA 
PRAHA-VINOHRADY, Národní dům, nám. Míru 9 

 
4. a 18. 12.   
15. a 29. 1. – 10.00  – Mše sv. (chorální)  

PRAHA-MICHLE, Kaple sv. Anežky České, Na Záhonech 10 
 
5. a 19. 12. – 7.00  – Roráty 
25. 12.  – 00.00  – Půlnoční Mše sv. (chorální) 
 

STARÁ BOLESLAV 
 

25. a 26. 12.   
1. 1.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) 

 
FRÝDEK-MÍSTEK 

Zámecké nám. 1251, 1. patro 
 
4. a 18. 12.   
1. a 15. 1. – 10.00  – Mše sv. (chorální)  

 
PARDUBICE 

Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 
 
11. 12. 
8., 22. a 29. 1. – 10.00  – Mše sv. (chorální)  
 

SPOJIL, Pod Habřím 56 
 
26. 12.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Metropol, Senovážné náměstí 2 

 
11. 12. a 8. 1.  – 17.30  – Mše sv. (chorální)  

 
UHERSKÝ BROD 

Hotel Monde, Moravská 80 
 
28. 12. a 25. 1. – 17.30  – Mše sv. (chorální)  
 
 
 
Naše internetové stránky: http://fsspx.cz 


