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Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
 

Brno, 2. ledna -  Nejsvětějšího Jména Ježíš 
 

Drazí věřící, 
postní čas jako čas pokání není zaměřen pouze na lítost a zadostiučinění 
za hříchy, ale v širším slova smyslu nás vede k zamyšlení nad vlastním 
životem, jeho uspořádáním a jeho směřováním. Smyslem věci jistě není 
měnit každý rok zvyklosti a návyky, vše ve svém životě reformovat, 
nýbrž ve vnitřním usebrání se podívat na svůj život s určitým nadhledem, 
a nalezneme-li věci, které vyžadují nějakou korekturu, změnit je. 
Žijeme ve světě stvořeném, materiálním, máme proto zcela legitimně s 
materiálním světem spojené potřeby i radosti. Pokud však tento 
materiální svět v nás a okolo nás začne převažovat na úkor duchovního, 
odvádí nás postupně od smyslu naší existence. Věci stvořené jsou Božím 
darem, musí proto v konečném důsledku přispívat chvále Boží, nesmí se 
nám stát okovy a modlou. 
Z pozemských prostředků musí každý zajistit životní potřeby své rodiny, 
duševní zdraví žádá ponechat i něco k zábavě a odpočinku. Požehnání 
pozemskými dobry v sobě zahrnuje povinnost přispívat na církevní a 
charitativní podniky. Tak tomu bylo od stvoření člověka. Z nejlepších 
věcí se vybírala oběť Bohu, později v době mojžíšské byl ustanoven 
desátek a už ve Starém zákoně nacházíme nauku o milosrdenství. 
Například právo chudých paběrkovat po sklizni bylo dáno zákonem, ale 
nalezneme i napomenutí k pomoci sirotkům a vdovám. „Milosrdenství 
chci, a ne oběti, praví Hospodin.“ 
Jako věřící v našich kaplích přispíváte pravidelně ve sbírkách a na 
některé podniky mimořádnými dary. Pro naše Kněžské bratrstvo je to 
znamením přání věřících, abychom v dané zemi nebo místě působili. Jak 
víte, nemáme žádné státní či jiné příspěvky; sbírky a drobné výdělky 
např. za vydané knihy jsou naším jediným příjmem. Cílem apoštolátu 
v každé zemi je mimo jiné i postupný přechod k samofinancování. U nás 
se situace za dobu působení zlepšuje, nicméně jsme stále částečně 
odkázáni na velkorysost věřících v zahraničí, především v Rakousku. 
Největší deficit je v provozních nákladech. Nejde tedy jen o to přispět na 
nějaké mimořádné vydání se stavbou, opravou či pořízením části 
inventáře kaple, nýbrž je třeba si uvědomit, že největší položkou je běžný 
provoz. 
Podniků spojených s tradičními katolíky se účastní z větší části titíž 
věřící, kteří nemají nekonečné příjmy a nekonečné finanční možnosti. 



Nutit někoho přispívat z podstaty nutné k zajištění chodu rodiny by bylo 
nezodpovědné. Příspěvek má být tedy na jedné straně velkorysým 
sebezáporem, ale nesmí být ohrožením existence vlastní rodiny a 
projevem nezodpovědnosti. Proto je a v současné neustále se zhoršující 
ekonomické situaci i bude důležité položit si otázku, které z finančně 
náročných podniků jsou pro nás prioritní, co lze omezit, co může počkat 
a s čím raději nezačínat. Zodpovědné zamyšlení se nad těmito 
skutečnostmi je povinností nás, kněží, ale dotýká se všech, kteří se 
podílejí na bohulibých podnicích přispívajících k životu v plnosti 
katolické víry. 
Zmínil jsem, že k postnímu času patří i skutky milosrdenství – 
duchovního i tělesného. Obé se snoubí v misijním díle. Považuji pro 
katolíky za přirozené, že pokud chtějí přispět, je to na podniky katolické, 
a nikoliv na budování škol pro výchovu dobrých muslimů, jak to činí 
některé oficiální charitativní organizace. Na misie našeho Kněžského 
bratrstva lze přispět penězi v obálce s nápisem „Pro misie“. 
Podstatnou a vůdčí stránkou našeho života je a musí být duchovní život. 
Nejde o nějakou přehnanou exaltovanost a zanedbávání světských 
povinností, ale o vyhrazení patřičného času pro Mši sv. a přípravu na ni, 
pro ostatní obřady a pro společnou a soukromou modlitbu. 
Na prvním místě je Mše sv. a církevní obřady. K povinné účasti v neděli 
a zasvěcené svátky je vhodné dle možností něco přidat, neboť liturgie 
Církve stojí na prvním místě a vztah k ní je barometrem pravého 
duchovního života. Ovšem horlivost nesmí jít tak daleko, aby se kostel 
stal místem útěku před stavovskými povinnostmi, ženě stydla plotna a 
dítky se bez otcovské autority proměnily v tlupu nezkrotných paviánů. 
To ostatně platí o povinnostech rodičů vůči dětem i při Mši sv. a po ní – 
dozor nad nimi a péče o ně má přednost. Zbožnost osob bezdětných, 
nebo s dětmi odrostlými, které mají více času, by se naopak měla 
projevit nejen horlivější modlitbou, ale i ochotnou pomocí při úklidu a 
jiných službách při kapli. Pro skutečně duchovního člověka je práce pro 
dům Hospodinův radostí. Požehnáním našich kaplí jsou děti a mládež, ti 
jsou budoucností Církve. Radost z nich se přirozeně pojí s určitou 
zdravou tolerancí. Naopak nelze tolerovat věřící, kteří si z nedbalosti či 
drze a vědomě před vstupem do kaple nevypínají mobilní telefon, osoby, 
které se v kapli vybavují, a hašteřivé baby, které se dohadují o místa, 
přestože bylo řečeno, že v našich kaplích kromě těch knězem explicitně 
vyřčených neplatí žádné rezervace. 

Po modlitbě liturgické v hierarchii důležitosti následuje společná rodinná 
modlitba. Ta otvírá prameny milosti ze svátosti manželství, rodinu 
stmeluje a chrání v dobách nepříznivých. Měl by být vybrán termín 
příhodný pro všechny členy rodiny, spíše navečer a vedena by měla být 
otcem. Jako součást rodinné modlitby nemá chybět růženec, alespoň 
jeden desátek. Je vhodné, aby rodinná modlitba tvořila harmonický 
celek, její délka musí zohledňovat všechny členy rodiny, i mladší děti 
tak, aby se jim nestala trapnou vzpomínkou na dětství. Rodiče či starší 
sourozenci pak jistě mohou soukromě něco přidat. Ke společným 
modlitbám patří i modlitba před jídlem a po něm při rodinném stolování. 
Soukromá modlitba začíná alespoň krátkým ranním poručením dne 
Bohu, byť by to bylo jen znamení kříže, Otče náš a Zdrávas Maria. 
Večer pak nezapomeňme na krátké zamyšlení se nad uplynulým dnem, 
vzbuzení lítosti nad chybami a poděkování za obdržená a s Boží pomocí 
vykonaná dobra. 
Až pak přicházejí na řadu jiné duchovní aktivity, modlitby s přáteli apod. 
V duchovním životě je důležitá vyváženost a rozumná míra. Rodina není 
klášter, ale nesmí být ani konglomerátem zesvětštělých materiálně 
koexistujících individuí.  
Křesťanský život je mnoho převážně malých, zdánlivě bezvýznamných 
činů, které skládají mozaiku, jejíž hodnota bude patrna až před soudnou 
stolicí našeho Pána Ježíše Krista. Snažme se proto i v nadcházejícím 
postním čase na neopakovatelném díle svého života pracovat, abychom 
za něj mohli jednou obdržet odměnu věčnou. 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
 
 
 

Program na rok 2012 
 

Biřmování 
Kaple Královny posvátného růžence – 19. května – 10.00 hod. 

 
Slavnost Božího T ěla 

Kaple Královny posvátného růžence – 7. června – 10.00 hod. 



 
Cyrilometod ějská pou ť 

Sady u Uherského Hradiště – 5. července – 10.00 hod. 
 

Primice P. Lu ďka Čekavého 
Brno – 7. července – 10.00 hod. 

 
Svatoprokopská pou ť 

Z Chocerad na Sázavu – 18. srpna 
 

Svatováclavská pou ť 
Stará Boleslav – 22. 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 6. do 7. října 

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

 
Exercicie 

 
Rekolekce pro dívky 

(od 14 do 22 let) 
Jaidhof 

Začátek 10. 2. – 18.00 hod.  
Konec 12. 2. – 13.00 hod. 

250,- Kč 
  

Exercicie pro ženy – Jaidhof 
Začátek 3. 9. – 14.00 hod. 
Konec 8. 9. – 13.00 hod. 

1800,- Kč (studentky polovinu) 
 

Letní tábory 
 

Tábor pro chlapce od 6 do 14 let – Jaidhof 
8. 7. – 21. 7. 1400,- Kč (každé další dítě ze stejné rodiny 900,- Kč) 

 
Tábor pro dívky od 6 do 14 let – Jaidhof 

22. 7. – 4. 8. 1400,- Kč (každé další dítě ze stejné rodiny 900,- Kč) 
 

Tábor pro dívky od 14 do 22 let – Jaidhof 
5. 8. – 12. 8. 900,- Kč  

 

Poslední kázání Jeho Excelence arcibiskupa 
Marcela Lefebvra 

dne 17. února 1991 v Nice 
(v kapli Navštívení Panny Marie priorátu sv. Josefa, Francie)  

 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 
Moji milovaní bratři! 
S velkou radostí a s velkým uspokojením jsem dnes zde mezi vámi v této 
překrásné kapli, která také skýtá tolik upomínek na sv. Kláru. Vyšlo to 
tak, že Prozřetelnost vybrala první neděli postní za den, v němž u vás 
pobývám. Takže mi dovolte, abych vám dal několik rad, jak by bylo 
dobré strávit tuto postní dobu, která přece není ničím jiným než 
přípravou na krásné velikonoční svátky. Máme se snažit o to, abychom 
měli účast na Vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista, ale předtím se 
musíme podílet také na Jeho utrpení, na Jeho vykoupení, na Jeho oběti. 
Je správné, že je postní doba časem pokání a že musíme podstoupit určité 
námahy, abychom si odřekli obvyklého uspokojení v jídle, v pití a v 
jiných věcech, což je čas od času užitečné, abychom ještě více přilnuli k 
duchovním dobrům a na časná dobra trochu zapomněli a abychom se 
pozvedli k dobrům věčným. Ale ještě víc než tyto skutky pokání se líbí 
Bohu, když žijeme podle Jeho přikázání. Bůh nás stvořil, abychom k 
Němu jednoho dne došli. Tato cesta, jež nás těmi několika málo roky, 
které strávíme zde na zemi, vede k Němu, je k Bohu nasměrována skrze 
Jeho zákon. Jeho zákon není koneckonců nic jiného než vymezovací 
kolíky, které náš Pán vztyčil podél naší pozemské cesty, abychom došli 
do nebe, abychom dospěli k nebeské blaženosti. 
A co tedy jsou tato Boží přikázání? Sám náš Pán se staral o to, aby nám 
je připomněl, a také sv. Pavel nám je opakuje. Spočívají jednoduše 
v tom, milovat Boha a milovat bližního. Všechna Boží přikázání lze 
takto shrnout. A v té míře, v jaké milujeme Boha a milujeme bližního a 
činíme to v našem každodenním životě, v našich každodenních 
činnostech, blížíme se nerušeně k nebeské blaženosti.  
Jak bychom mohli Pánu Bohu ukázat obzvláštním způsobem svou lásku? 
Myslím, že nejhlubší, nejdůležitější způsob, jak Bohu dokázat svou 
lásku, spočívá v tom, že se modlíme. Všichni jsme se učili z našeho 
katechismu, jak se modlit, z malého katechismu z dřívějška, neboť 



dnešní katechismy bohužel všechno znetvořily a už nic nedefinují. My 
jsme ale zachovali dobrou definici z dřívějších dob: „Modlitba je 
pozvednutí duše k Bohu.“ 
Je to prosté, je to málo, ale přece je to velmi mnoho. Pozvednout svou 
duši k Bohu! Myslím, že kdybychom tuto definici modlitby – „svou duši 
pozvednout k Bohu“ – více uskutečňovali, lpěli bychom méně na statcích 
této země, ale zato více na samotném Bohu a na statcích nebeských.  
Snažme se proto během této postní doby lépe se modlit a více se modlit. 
A jaké jsou druhy modlitby? Které jsou různé způsoby, jak se modlit? 
Nuže, je zde ústní modlitba, ta, kterou se modlíte zde během mše svaté, a 
modlitby, které konáte společně, jako například růženec, který jste se 
právě pomodlili. To jsou ústní modlitby, jimiž vyjadřujete svou lásku k 
Pánu Bohu a jejichž prostřednictvím k Bohu pozvedáte svou duši. Jsou 
to tedy modlitby, kterých si velmi vysoce ceníme a které musíme často 
provádět, zejména spoluslavením mše sv. a také, můžeme-li, svým 
růžencem, modlitbou k nejblahoslavenější Panně Marii, když se s ní 
sjednotíme, a konáním všech ostatních ústních modliteb a Církví 
schválených pobožností, jimiž jsou zajisté ty, které vykonávaly všechny 
zbožné duše po celý život, ony duše, jež nás předešly do nebe a nyní 
zpívají v nebi chválu Pánu Bohu, především svatí muži a svaté ženy. 
Jiným druhem modlitby je vnitřní modlitba, ta, která se nazývá tichou 
modlitbou. Tichá modlitba spočívá v tom, že člověk pozvedne svého 
ducha k Pánu Bohu a uvažuje o Jeho vznešenosti a Jeho dokonalosti, 
aniž by však vyslovoval navenek vnímatelná slova. Tedy další forma 
modlitby. Ten, kdo během dne přijde k Nejsvětější Svátosti ve 
svatostánku, k našemu Pánu, aby se u Něho usebral, a kdo, aniž by musel 
říkat slova, pozvedá svou duši k Pánu Bohu v oddanosti vůči Němu, na 
Něho myslí, nějakou dobu s Ním zůstává zcela spojen a tak se vzdaluje 
od starostí tohoto světa, od starostí všedního dne, ten koná vnitřní 
modlitbu. K této vnitřní modlitbě samozřejmě velmi radí vůdci 
duchovního života, především světci, a to především ti, kteří založili 
řeholní řády. Jistě víte, že milé klarisky, které byly dříve zde, za těmito 
mřížkami, se vnitřní modlitbě věnovaly dlouhé hodiny. Tak je to též ve 
všech karmelech, ve všech řádových kongregacích, dokonce i předpisy 
pro klérus vyžadují od kněží, řeholníků a řeholnic, aby se věnovali 
vnitřní modlitbě. Je tedy také pro věřící dobré napodobovat ty, kdo jsou 
Bohu zejména zasvěceni, a konat tuto vnitřní modlitbu. Člověk se ji 
nemusí modlit pouze v kostele, v kapli, může ji konat i doma před 

sochou Matky Boží, před křížem nebo v kapličce, kterou si zřídil doma. 
Zde se může člověk klanět našemu Pánu a duchovně se sjednotit s 
nejblahoslavenější Pannou Marií. 
Potom existuje ještě třetí druh modlitby. Vedle ústní a vnitřní modlitby je 
ještě modlitba srdce a ta představuje vlastní podstatu modlitby a je 
nejdůležitější. 
A co je to modlitba srdce? Je to ta modlitba, jež vnitřně vyjadřuje lásku, 
kterou má člověk k Pánu Bohu, dokonce bez zvláštních myšlenek o 
nějakém předmětu, jako třeba o dokonalosti Pána Boha nebo o 
prokazování Boží lásky k nám. Spočívá jednoduše v tom, že Boha 
milujeme, že Pánu Bohu svoji lásku k Němu vyjadřujeme, což je 
podobné tomu, co cítí dítě v mateřském objetí ve svém srdci ke své 
milované matce nebo ke svému milovanému otci. Je šťastné. Je v objetí 
svého otce, své matky. Nemyslí na nic jiného. Myslí jen na to, že svoje 
rodiče miluje. A my také, i my bychom měli mít k Bohu tuto přirozenou, 
hlubokou, trvalou lásku. V této modlitbě srdce má Bůh největší zalíbení, 
poněvadž při ní zcela náležíme Bohu. Právě skrze ni se Bohu naprosto 
dáváme. Dáváme svoje tělo, dáváme svoji vůli, dáváme svůj čas a vše, 
co jsme, Tomu, kdo nás stvořil, Jemu, jenž nás očekává, aby nám daroval 
onu nebeskou blaženost, kterou pro nás připravil. A to je také ten 
nejlepší prostředek k tomu, abychom již nehřešili nebo přinejmenším již 
nehřešili těžce. Kdo Pána Boha opravdu miluje, daruje Mu do jisté míry 
svoje bytí a vše, čím je ve všedním životě a napořád. Tato modlitba srdce 
může trvat neustále bez přerušení. Stejně jako dítě miluje své rodiče 
vždy v dokonalé stálosti, tak bychom i my měli Pána Boha milovat. A 
jestliže Ho milujeme tímto způsobem, už nebudeme mít strach před 
hříchem, protože budeme cítit, že nás neposlušnost vůči Bohu od Něho 
vzdaluje. Jestliže Ho tedy doopravdy milujeme, jak bychom Ho mohli ze 
srdce milovat, a současně se mu nelíbit a být Mu neposlušní? To by byl 
svého druhu protimluv. A právě proto je modlitba srdce tak důležitá. 
Snažně Vás prosím, abyste se v průběhu této postní doby svěřili do rukou 
Božích, abyste trochu pozapomněli na věci tohoto světa, abyste patřili 
Pánu Bohu. To je ta nejdůležitější rada, kterou bych Vám chtěl dát k 
naplnění zákona Pána Boha, jenž od nás žádá, abychom Ho milovali. 
První deska Mojžíšova zákona nesla tato tři přikázání týkající se Pána 
Boha. Druhá deska byla ta, která obsahovala zákon lásky k bližnímu. A 
jak bychom mohli ukázat svou lásku k bližnímu? Určitě službami, které 
prokazujeme bližním ve své rodině, ve svém povolání, ve svém 



každodenním životě. Avšak můžeme se také ptát, jak se nejčastěji proti 
lásce k bližnímu proviňujeme. 
Zde je třeba požádat o radu sv. Jakuba, jenž v listu, který napsal a který 
byl přijat do Písma svatého, hovoří o oné malé části těla, kterou nám 
daroval Pán Bůh a která se nazývá jazyk. A říká nám: Jazykem pějeme 
chválu Pánu Bohu, ale jazykem se také zapaluje oheň hříchu a sváru. A 
to je pravda.  
Snažme se tedy poněkud o to, cvičit se v lásce ve slovech a tím také v 
lásce v myšlení. Vyhýbejme se předčasným soudům, nactiutrhání a 
pomluvám, které se tak lehce vysloví a při rozhovorech jsou tak svůdné. 
Lidé bohužel rádi to či ono kritizují, rozdělují, místo aby sbližovali, 
místo aby pěstovali lásku. Snažme se během této postní doby svoji 
blíženskou lásku dokazovat a zkusme se vyhýbat nactiutrhání a 
pomluvám a všem těmto hříchům jazyka. To jsou, moji milovaní bratři, 
rady, které bych Vám chtěl dát na počátku postní doby, jež se mi zdají 
důležité. 
Prosme nejblahoslavenější Pannu Marii, svatého Josefa a Dítě Ježíše, 
abychom žili tak, jak oni žili v Nazaretě. Musíme pomyslet na to, že 
příklad, který nám dal náš Pán, je třeba absolutně respektovat. Co dělal 
sám Bůh (neboť to byl Bůh, kdo k nám sestoupil) v průběhu třiatřiceti let 
svého života? Z těch třiatřiceti let, která strávil zde na zemi, dříve, než 
vstoupil na nebesa, setrval třicet let ve své rodině, kromě chvíle, kdy 
opustil své rodiče a zůstal v Jeruzalémě, aby šel za učiteli zákona a 
poučoval je. Je to jediná událost, kterou známe z doby Jeho dětství, Jeho 
mladistvého věku. Až do věku třiceti let prokazoval skutky lásky ve své 
rodině. Je to obdivuhodný příklad, který nám dal náš Pán. 
On po nás tedy nevyžaduje nic, co by bylo naprosto nemožné, jen skutky 
lásky, skutky lásky k Bohu a k bližnímu, jak to On sám činil ve své 
rodině v Nazaretu.  
Prosme nejblahoslavenější Pannu Marii a sv. Josefa, aby nám pomáhali 
projevovat tuto lásku, abychom se s pomocí milosti ze svátostí, které 
přijímáme, pomalu přibližovali k cíli, kvůli němuž jsme zde na zemi: 
jednoho dne mít účast na nebeské blaženosti se všemi těmi, které 
milujeme a kteří nás již opustili.  

   
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 

      

Interview s biskupem Bernardem Fellayem: 
Rozhovory s Římem 

 
(úterý 29. listopadu 2011)  

 
Kněžské bratrstvo sv. Pia X. a „věroučná preambule“  

 
Proč je věroučná preambule, kterou Vám 14. září předal kardinál Levada, 
podrobena takovému utajování jak ze strany Kongregace pro nauku víry, 
tak i Kněžského bratrstva sv. Pia X.? Co se skrývá za tímto mlčením 
před kněžími a před tradičními věřícími? 
 
Tato diskrétnost je normální u každého důležitého záměru, zaručuje jeho 
serióznost. Nám předaná věroučná preambule je, jak se uvádí v 
průvodním dopisu, dokumentem, který může být opatřen vysvětleními a 
podroben změnám. Nejedná se o žádný text s konečnou platností. V 
krátké době dáme na tento dokument odpověď, při níž otevřeně uvedeme 
doktrinální postoje, na kterých podle našeho názoru musíme trvat. Naše 
neustálá starost od počátku rozhovorů se Svatým stolcem byla – to naši 
partneři v rozhovorech přesně vědí – zastávat ve vší oddanosti tradiční 
pozici. 
 
Navzdory okamžité situaci, která vyžaduje obsáhlejší vysvětlení, se 
požaduje diskrétnost rovněž ze strany Říma, neboť textu hrozí velké 
nebezpečí, že vyvolá opozici progresistů. Ti odmítají už i myšlenku 
diskuse o koncilu, protože považují tento pastorační koncil za 
nepodléhající diskusi a za něco, o čem „nelze vyjednávat“, jako by se 
jednalo o dogmatický koncil. 
 
Přes všechna ochranná opatření se rozšířily závěry setkání vyšších 
představených FSSPX v Albanu ze 7. října po internetu z různých zdrojů, 
které se však shodují.   
 
Indiskrétností je na internetu spousta! Je pravda, že tuto věroučnou 
preambuli nemůžeme přijmout, přestože počítá s rámcem pro „legitimní 
diskusi“ o jistých bodech koncilu. Jak velký je tento rámec? Návrh, který 
v těchto dnech učiním římským autoritám, jakož i jejich odpověď nám 



dovolí zvážit možnosti, které jsou nám dány. Ať už bude výsledkem těchto 
rozhovorů cokoliv, závěrečný dokument – ať přijatý, nebo odmítnutý – 
bude zveřejněn.  
 
Protože je tento dokument ve Vašich očích málo jasný, nebylo by 
nejjednodušší jej ve vztahu k jeho autorům jako nepřijatelný odmítnout? 
 
Nejjednodušší snad, ale ne nejčestnější. Poněvadž průvodní dopis 
předvídá možnost připojení objasňujících poznámek, zdá se mi nezbytné 
si je vyžádat místo jejich odmítnutí předem. Což neznamená, že je 
předjímána odpověď, kterou dáme. 
 
Protože debata mezi Římem a námi je ve své podstatě věroučná a 
protože se točí především kolem koncilu, avšak také proto, že se tato 
disputace týká nejen Kněžského bratrstva sv. Pia X., ale velmi také celé 
Církve, budou mít upřesnění, která buď obdržíme, anebo ne, 
neopominutelnou zásluhu. Lépe ukáží, kde jsou těžkosti a v čem spočívají 
řešení. To je přesně ten duch, který stále řídil naše rozhovory v 
posledních dvou letech.  
 
 
Tento dokument bude sloužit jako předběžná podmínka pro kanonický 
status. Nevzdáváte se tu implicitně trasy, kterou jste stanovili: Před 
každou praktickou dohodou se nejprve předvídá věroučné řešení? 
 
Ono se ale právě jedná o „preambuli“ (tj. předběžnou podmínku). Její 
přijetí nebo odmítnutí je podmínkou pro získání nebo odmítnutí 
kanonického statusu. Nauka nepřijde v žádném případě až následně. 
Předtím, než se zavážeme k nějakému eventuálnímu kanonickému 
statusu, studujeme podrobně tuto preambuli podle kritéria tradice, které 
jsme věrnými stoupenci. Neboť nezapomínáme, že jsou to právě naukové 
rozdíly, jež po čtyřicet let stojí na počátku názorových rozdílů mezi 
Římem a námi. Když je ponecháme stranou proto, abychom obdrželi 
kanonický status, tak budeme konfrontováni se skutečností, že budeme 
nevyhnutelně svědky vzniku stejných rozdílů. To by kanonický status 
učinilo prekérním, vlastně jednoduše nerealizovatelným. 
 

Takže se po dvou letech teologických rozhovorů mezi Římem a 
Bratrstvem sv. Pia X. nic nezměnilo? 
 
Tyto rozhovory umožnily našim teologům představit bez okolků ústřední 
body koncilu, které ve světle tradice představují těžkosti. Souběžně s tím 
a možná také kvůli těmto teologickým rozhovorům si během těchto dvou 
let zjednaly sluchu i jiné hlasy než náš. Formulují body kritiky, které se s 
těmi našimi ohledně koncilu shodují. Tak zdůrazňuje Mons. Brunero 
Gherardini ve svém díle „II. Vaticanum, stávající diskurs“ rozdílné 
stupně autority dokumentů, jakož i onoho „protiducha“, který se již od 
počátku vetřel do II. vatikánského koncilu. Stejně tak měl J. Exc. biskup 
Athanasius Schneider tu odvahu, že v průběhu kongresu v Římě koncem 
roku 2010 požadoval sylabus, který by odsuzoval bludy ve výkladu 
koncilu. Ve stejném duchu poukázal historik Roberto de Mattei ve své 
poslední knize „Vaticanum II., dosud nenapsané dějiny“ na protikladné 
vlivy, jež se na koncilu uplatňovaly. Zde bychom měli zmínit také 
prosebný dopis italských intelektuálů Benediktu XVI., kteří požadují 
hlubší zkoumání koncilu. 
 
Všechny tyto iniciativy, všechny tyto intervence jasně ukazují, že 
doktrinální problémy, které vykazuje II. Vaticanum, nevidí již jenom 
Kněžské bratrstvo sv. Pia X. Tento pohyb se rozmáhá a již nemůže být 
zastaven. 
 
Ano, ale tyto univerzitní studie, tyto vědecké analýzy nepřinášejí žádné 
konkrétní řešení problémů, které teď a tady z koncilu vyplývají. 
 
Tyto práce poukazují na naukové obtíže, které vyplývají z koncilu, a 
následně ukazují, proč je lpění na koncilu problematické. To je první, 
podstatný krok. 
 
V samotném Římě se objevují různé interpretace, které se poskytují k 
náboženské svobodě, změny, jež byly v souvislosti s tímto tématem 
provedeny v „Katechismu katolické Církve“ (KKC) a v Kompendiu, 
opravy, které se momentálně studují k církevnímu právu…, to vše 
ukazuje potíž, která vyvstane, když se někdo za každou cenu chce držet 
koncilních textů. Viděno z našeho stanoviska to také velmi dobře ukazuje 
nemožnost trvale přilnout k nauce, která je v pohybu. 



 
Co je podle Vás dnes naukově platné? 
 
Jediné učení, které se nemění, je zjevně Krédo, katolické vyznání víry. II. 
vatikánský koncil chtěl být pastorační; nedefinoval žádné dogma. 
Nepřipojil k článkům víry: „Věřím v náboženskou svobodu, v 
ekumenismus, v kolegialitu…“ Nedostačuje snad již dnes Krédo k tomu, 
aby byl člověk uznán za katolíka? Nevyjadřuje dnes již celou víru? 
Vyžaduje se snad dnes od těch, kdo odpřisáhnou bludy a sjednotí se s 
Církví, aby vyznali svou víru v náboženskou svobodu, v ekumenismus a v 
kolegialitu? My, duchovní synové arcibiskupa Lefebvra, který si vždy 
zakazoval založit nějakou paralelní církev, který chtěl být vždy věrný 
věčnému Římu, nemáme vůbec žádnou potíž být v plném rozsahu zastánci 
všech článků Kréda. 
 
Může v tomto kontextu existovat nějaké řešení krize v Církvi? 
 
Bez zázraku nemůže přijít žádné bezprostřední řešení. Abychom to 
vyjádřili jedním výrokem Jany z Orléansu: Chtít, aby Bůh dal vítězství, 
aniž bychom povolali vojáky do bitvy, je formou zběhnutí. Chtít ukončení 
krize, aniž bychom se cítili dotčeni nebo zataženi do děje, znamená 
Církev opravdově nemilovat. Prozřetelnost nás nezbavuje závazku plnit 
svoje stavovské povinnosti tam, kam jsme postaveni, jakož ani převzít 
zodpovědnosti a spolupracovat s milostmi, které nám udělí. 
 
Současná situace Církve v našich kdysi křesťanských zemích představuje 
dramatický pokles povolání: Čtyři svěcení v Paříži v roce 2011, jedno 
jediné v římské diecézi pro rok 2011/2012; to znamená alarmující pokles 
počtu kněží: jak ukazuje příklad jediného faráře z Aude, který má na 
starost 80 kostelů; to jsou tak vykrvácené diecéze, že se budou muset ve 
Francii ve velmi blízké budoucnosti slučovat tak, jak se již slučovaly 
farnosti… Jedním slovem, církevní hierarchie dnes řídí struktury, které 
jsou předimenzované vzhledem k okruhu osob, jenž vykazuje neustálý 
pokles. Tady se vzpírá každá správa, nejen v hospodářské oblasti. Musí 
se, abychom to názorně ukázali, pro tři zbylé sestry vydržovat klášter, 
který byl postaven pro tři sta. Může to takto jít dál ještě deset let? 
 

Mladí biskupové a kněží, kteří tuto situaci dědí, jsou si stále více vědomi 
sterility padesáti let otevření se světu. Nedávají jen a pouze vinu laicizaci 
společnosti, kladou si také otázku po odpovědnosti koncilu, který otevřel 
Církev tomuto světu ve stavu úplné sekularizace. Kladou si otázku, zda se 
Církev mohla přizpůsobit modernímu světu až do tohoto bodu, aniž by 
přijala jeho ducha. 
 
Tito biskupové a tito kněží si kladou tyto otázky – a někteří je kladou 
nám…, v tajnosti, jako Nikodém. My jim odpovídáme, že se člověk tváří v 
tvář takovému úpadku musí ptát, zda je tradice prostou volbou, anebo 
nezbytným řešením. Odpovědět, že je to volba, znamená krizi 
minimalizovat, ba vlastně popírat a spokojovat se s opatřeními, která již 
sama prokázala svou neúčinnost. 
 

Odpor biskupů      
   
Ale i kdyby Kněžské bratrstvo sv. Pia X. dostalo od Říma nějaký 
kanonický status, tak by navzdory všemu nemohlo nabídnout žádné 
přímé řešení, neboť biskupové by se tomu bránili, jako to učinili u Motu 
proprio k tradiční mši. 
 
Tato opozice biskupů proti Římu našla němý a účinný výraz ve vztahu k 
Motu proprio ohledně tridentské mše a je ze strany mnohých biskupů 
tvrdošíjně udržována ve vztahu k pro multis v kánonu mše sv., kterážto 
slova chce mít Benedikt XVI. v souladu s katolickou naukou přeložena 
jako „za mnohé“, a ne „za všechny“, jak je tomu ve většině liturgií v 
lidovém jazyce. Ve skutečnosti trvají jisté biskupské konference na tom, 
aby tyto nesprávné překlady zůstaly zachovány, jak se to zcela nedávno 
stalo v Itálii.  
  
Tak zažívá papež sám, jak se odštěpuje více biskupských konferencí, jak v 
této, tak i v mnoha jiných oblastech. To mu velmi snadno umožňuje 
pochopit zatrpklou opozici, kterou by Kněžské bratrstvo sv. Pia X. 
bezpochyby zakoušelo ze strany biskupů v jejich diecézích. Říká se o 
Benediktu XVI., že by si kanonické řešení osobně přál, ale musí se také 
chtít  chopit prostředku, který by vůbec toto řešení reálně umožnil. 
 



Nevyhlásil jste kvůli závažnosti právě probíhající krize nové růžencové 
modlitební tažení? 
 
K těmto modlitbám jsem vyzval, a to především proto, že jsem chtěl, aby 
byli kněží a věřící denní modlitbou a hlubokým rozjímáním tajemství 
růžence vnitřněji spojeni s naším Pánem a jeho svatou Matkou. Nejsme v 
normální situaci, která by nám umožňovala spokojit se s průměrnou 
rutinou. Pochopení aktuální krize nespočívá v pověstech rozšiřovaných 
po internetu – stejně málo, jako spočívají řešení v politické vychytralosti 
nebo diplomatických vyjednáváních. Člověk musí tuto krizi vidět z 
hlediska víry. Pouze pravidelný kontakt s naším Pánem a naší milou 
Paní zachová všem s tradicí spojeným kněžím a věřícím tuto jednotu v 
posuzování, kterou poskytuje nadpřirozená víra. Tak budeme stát 
pospolu v tomto období velkého zmatku. 
 
Modlíme se za Církev, za zasvěcení Ruska, jak to žádala svatá Panna ve 
Fatimě, a za vítězství jejího Neposkvrněného Srdce. Tak se pozvedáme 
nad až příliš lidské naděje, překonáváme až příliš přirozený strach. 
Pouze v této výši můžeme Církvi opravdu sloužit, v plnění své stavovské 
povinnosti, která je uložena každému z nás.  
 
Menzingen, 28. listopadu 2011.    
 
Zdroj: Mezinárodní tiskový portál Kněžského bratrstva sv. Pia X. (DICI) 
 

 
POŘAD BOHOSLUŽEB NA ÚNOR – BŘEZEN 

 
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 po ní  

svátostné požehnání)  
Každé úterý – 18.00  – Mše sv.  
2. 2.  – 17.30  – Svěcení svící a Mše sv.   
3. 2.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
4. 2.  –  8.00  – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem  

11. 2.  – 16.00  – Nešpory a svátostné požehnání  
22. 2.  – 17.30  – Popeleční středa – udílení popelce a Mše sv.  
2. 3.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
3. 3.  –  8.00  – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem  
10. 3.  – 16.00  – Nešpory a svátostné požehnání  
19. 3.  – 17.30  – Sv. Josefa – Mše sv. (chorální) 
26. 3.  – 17.30  – Zvěstování Panny Marie – Mše sv.  
27. 3.  – 17.30  – Výroční requiem k úmrtí Msgr. Marcela Lefebvra 
Ostatní dny –  8.00  – Mše sv. 

 
PRAHA 

 

PRAHA-VINOHRADY, Národní dům, nám. Míru 9 
 
5. a 19.2.   
4. a 18. 3. – 10.00  – Mše sv. (chorální)  

 
FRÝDEK-MÍSTEK 

Zámecké nám. 1251, 1. patro 
 
5. a 19.2.   
4. a 18. 3. – 10.00  – Mše sv. (chorální)  

 
PARDUBICE 

Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 
 
12. a 26. 2.  
11. a 25. 3. – 10.00  – Mše sv. (chorální)  
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Metropol, Senovážné náměstí 2 

 
12. 2. a 11. 3. – 17.30  – Mše sv. (chorální)  
 

UHERSKÝ BROD 
Hotel Monde, Moravská 80 

 
26. 2. a 25. 3. – 17.30  – Mše sv. (chorální)  

 
Naše internetové stránky: http://fsspx.cz 


