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Brno, 22. února – Popeleční středa 

Drazí věřící, 
čtyřicetidenní čas pokání vystřídá o Velikonocích období prodchnuté 
duchem triumfu Kristova vítězství nad smrtí, hříchem a ďáblem. Církev 
nám po čtyřicet dnů v posvátné liturgii bude ukazovat, jak radostná naše 
víra je a ve svátku Nanebevstoupení Páně připomene, že i náš život 
směřuje po vzkříšení k nebeské blaženosti. K setrvání na této cestě je 
nám dána posila Ducha Svatého, jehož seslání nejprve s apoštoly 
v novéně očekáváme a ve Svatodušním oktávu oslavíme.  
Velikonoční radostí se prolíná mateřské pohlazení mariánského Máje, 
v němž květy a mláďaty probouzející se příroda s námi oslavuje 
královnu všeho stvoření.  
Tato liturgicky nejbohatší část církevního roku je nejen zdrojem hojných 
milostí, ale každého opravdově věřícího člověka naplňuje i radostí 
z posvátné liturgie, ze všech dobrodiní, které v Církvi máme, z krásy, 
pravdy a harmonie. Žádné radosti na této zemi nemohou poklad tradice 
Církve a s ním spojené tradice a zvyky národní, jež spontánně vytryskly 
ze srdce zbožného lidu, nahradit a učinit nás šťastnějšími. Vrcholem 
stupidity a zločinnosti moderního reformátorství v Církvi je, když chce 
víru vyrvat našim srdcím a nahradit zbožnost jakousi vědeckou či učenci 
„odborně“ produkovanou nábožností v kombinaci s povrchní 
sentimentalitou.  
Važme si svého katolického dědictví a vezměme si čas na přípravu a 
prožití všech svátků velikonočního období a nenechme se pohltit 
upřílišněním všedních starostí. Nechte také vstoupit duch svátků do 
svých rodin a předávejte tento poklad svým dětem. 
Ze společnosti se spolu se ztrátou víry vytrácí i radost. Uchovejme si 
přes veškeré zkoušky radost ve víře – v milosrdenství a pravdě, a buďme 
tak světlem, které prozařuje a rozptyluje temnoty bludů a novopohanství. 
Neboť, jak praví žalmista v žalmu osmaosmdesátém, jen ten národ je 
blažený, jenž zná radost. 
 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
 



 
Kázání Jeho Excelence arcibiskupa Marcela Lefebvra 
na Boží hod velikonoční dne 15. dubna 1979 v Ecône 

 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 

Moji milovaní bratři! 
 Moji milovaní přátelé! 
 
V této dnešní době zmatku ohledně učení Církve by někteří rádi 
interpretovali Velikonoce jako svátek, který přináší v otázce naší spásy 
definitivní řešení: Náš Pán nás všechny skrze své Vzkříšení k naší spáse 
přijal k sobě, uvedl do věčného života, a proto si už nemusíme dělat 
žádné starosti. Ježíš vstal z mrtvých! Ježíš je v nebi. My jsme s Ním a 
jsme si jisti věčným životem. Toto pojetí se velmi podobá pojetí 
protestantskému, a nikoliv katolické nauce.    
Velikonoce jsou bezpochyby vrcholem liturgického života Církve. Jsou 
největším svátkem. Ale zkusme trochu blíže osvětlit to, co nás učí Církev 
o Velikonocích. K tomu postačí, když sáhneme ke skvělým textům 
Tridentského koncilu o svátosti nejsvětější Eucharistie a o svaté mešní 
Oběti, ke všemu, co jsme se naučili z našeho katechismu, a k liturgii 
dnešního dne, kterou zpíváme a která vyjadřuje naši pevnou víru v pravý 
smysl katolických Velikonoc. 
Co znamenají Velikonoce – pascha? Transitus, „přechod“. Když slavíme 
Velikonoce, slavíme vzpomínku na jeden přechod. Který to byl přechod? 
Bylo to odchod Izraelitů z egyptské země do země zaslíbené. Tento 
přechod byl poznamenán událostmi, jež byly naším Pánem vybrány jako 
symboly pro mnohem důležitější přechod. Nejdříve byl odchod Izraelitů 
poznamenán obětí. Všichni Izraelité museli obětovat beránka a krví 
tohoto beránka označit svoje dveře. Museli ho jíst vestoje, s holí v ruce, 
připraveni vyrazit podle Mojžíšových pokynů. Když se vydali na cestu, 
byli zcela mimořádně, zázračně Bohem ochraňováni. Před nimi šel 
zářivý oblak. Bůh jim přišel na pomoc, dal jim na poušti manu. Měli tedy 
potravu, měli hojnost vody, kterou nechal Bůh vyrazit ze skály. Nic jim 
nechybělo. A přece se během těch čtyřiceti let, které strávili v poušti na 
cestě do země zaslíbené, u mnoha z nich ukázala zlá vůle, odpor vůči 
vůli Boží a pochybnost ohledně Jeho zaslíbení. Pochybovali dokonce i 

Mojžíš a Áron, takže jim Bůh řekl, že do zaslíbené země nevstoupí, že ne 
oni přivedou izraelský lid do zaslíbené země, nýbrž Jozue.  
To je symbol, který je zaznamenán jako historická událost. Neboť tento 
odchod byl symbolem jiného přechodu, jiné paschy. Tato jiná pascha byl 
náš Pán Ježíš Kristus sám. Beránek nebyl ničím jiným než symbolem 
našeho Pána. „Ejhle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa,“ říká sv. 
Jan Křtitel. „Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi!“ (Jan 1, 29) 
Ano, náš Pán je skutečně beránkem a bude obětován. Zvolí si právě tento 
velikonoční den, den tohoto svátku, který upomíná na odchod Izraelitů z 
Egypta do zaslíbené země. Náš Pán tím tedy chtěl ukázat, že se u tohoto 
svátku, který si zvolil, také jedná o odchod. A jaký je to odchod? Říká to 
On sám a říká to Písmo svaté: „Ježíš věděl, že přišla Jeho hodina, aby z 
tohoto světa odešel k Otci“ (Jan 13, 1). Je to velký odchod našeho Pána z 
tohoto světa ke svému Otci, z tohoto světa hříchu, z tohoto světa 
temnoty, z tohoto světa neřesti, symbolizovaného Egypťany, kteří 
izraelský lid drželi v otroctví. Také tento svět je držen v otroctví ďáblem. 
My musíme z tohoto světa přejít do zaslíbené země, do nebe. Náš Pán 
věděl, že musí přejít z tohoto světa do zaslíbené země, a proto ustanovil 
svátost nejsvětější Eucharistie, eucharistickou Oběť. V tomto duchu tedy 
náš Pán současně ustanovil kněžství, svatou mešní Oběť a svátost 
nejsvětější Eucharistie. Učinil to tak, že to plně odpovídá symbolu 
představovanému odchodem izraelského lidu z egyptské země do země 
zaslíbené. Oběť, stejně skutečná jako oběť beránka, která bude 
znamením naší spásy a která uskuteční naši spásu. A jaké to bude 
znamení? Jaká to bude oběť? Touto obětí bude náš Pán Ježíš Kristus 
sám, On sám, jenž přinese oběť na kříži. 
V těchto dnech jsme všichni často slýchali při jit řní, při ranních 
chválách, při všech těchto modlitbách officia, které jsme zpívali od 
Popeleční středy až do dnešního rána, volání našeho Pána ke svému lidu, 
ke své vinici, ke svému stádu. Náš Pán se obrací na Jeruzalém, na svůj 
národ, na svoji vinici a říká: „Co jsem ti učinil? – Quid feci tibi?“ Co 
jsem ti učinil, abych byl odvržen, abych byl ukřižován? A přesto náš Pán 
chtěl být ukřižován, právě proto, aby nás při svém odchodu vzal s sebou, 
při svém odchodu z tohoto světa do zaslíbené země, do nebe. Takže se 
musíme sami sebe ptát: Jaké je naše východiště, jaký je náš cíl a kam 
chceme dojít? A jak dospějeme z výchozího bodu až do cíle naší cesty?  
Výchozím bodem je u každého z nás, u každé duše před křtem, ovládnutí 
ďáblem. To je počátek. Jsme v područí ďábla, jako byli Izraelité u 



Egypťanů. A právě z tohoto područí nás chtěl náš Pán Ježíš Kristus 
vysvobodit a vysvobodil nás křtem. Tím, že jsme označeni křtem, jsme 
označeni krví našeho Pána Ježíše Krista a jsme Jeho krví vykoupeni. Ale 
víme velmi dobře, že budeme spaseni jen tehdy, když dojdeme k cíli, o 
který usilujeme, pro který jsme určeni, do zaslíbené země. Zde jsme 
poutníky, jako byli Izraelité na poušti. Na poušti strávili čtyřicet let 
utrpení a obtíží. Ale byli živeni manou, osvěžováni zázračnou vodou, 
kterou jim Bůh dával. 
My však máme mnohem více než tuto manu, my máme mnohem více 
než tuto zázračnou vodu. Máme Krev našeho Pána Ježíše Krista. Máme 
nejsvětější Eucharistii. To je naše mana, to je náš nápoj spásy, to je naše 
potrava na této pouti. Zda na této zemi pobýváme čtyřicet nebo osmdesát 
let, neznamená mnoho. Jsme na poušti a budeme neustále vystaveni 
nebezpečí, že znovu upadneme do otroctví ďábla. Musíme se tedy 
chránit. A i nám dává Bůh zářivý sloup, který jde před námi: je to naše 
víra, je to Církev, která nás vírou učí, kam máme jít, která nám ukazuje 
cestu. 
Rád bych se pozastavil především u prostředku, jenž má pro nás být 
předmětem zbožné úcty, srdcem našeho života, důvodem naší naděje a 
zejména zdrojem naší lásky: je to svatá mešní Oběť. „Cum pascha 
nostrum immolatus est Christus.“ To jsme právě zpívali a ještě budeme 
zpívat. Náš Pán Ježíš Kristus se obětoval jako beránek pro náš odchod. 
Nemáme právo nebrat v úvahu, že náš Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži, 
aby nás spasil, aby se nám dal za pokrm, abychom nezahynuli. To je 
naše duchovní potrava. Bez této duchovní potravy, bez této svaté mešní 
Oběti hyneme. „Nebudete-li jísti Tělo Syna člověka a píti jeho Krev, 
nebudete míti v sobě život“ (Jan 6, 54), říká náš Pán. Musíme tedy mít 
hlubokou zbožnost vůči této svaté mešní Oběti. Tam je naše pascha – 
Velikonoce. Tam je náš přechod. Tam je naše cesta. Žádná jiná není. Pro 
žádného člověka na světě není jiné cesty. Nejen pro katolíky, ale pro 
všechny lidi na světě neexistuje jiná cesta než cesta kříže, než cesta 
našeho Pána Ježíše Krista, než Krev našeho Pána Ježíše Krista, než 
nejsvětější Eucharistie, jež nás zachrání. Tak tedy musíme být my, my, 
kteří máme víru, my, kteří jsme vytrvalí ve víře, co nejhlouběji spojeni se 
svatou mešní Obětí, s onou tajemnou skutečností, kterou svatá mešní 
Oběť představuje. Až příliš často na to zapomínáme. Musíme rozjímat o 
této mimořádné skutečnosti, o smrti našeho Pána Ježíše Krista, která se 
obnovuje na našich oltářích. A na našich oltářích to není symbol, je to 

sama skutečnost svaté mešní Oběti. Přečtěte si znovu úžasné texty 
Tridentského koncilu, které nám říkají: „Je to tentýž kněz, je to tentýž 
obětní dar.“ „Není rozdílu mezi Kalvárií a mší svatou,“ říká Tridentský 
koncil, „než jen ve způsobu, jakým je oběť přinášena. V prvním případě 
se jedná o přinesení krvavým způsobem, ve druhém případě způsobem 
nekrvavým. Ale oběť je tatáž, přesně tatáž. Je to tentýž kněz, náš Pán 
Ježíš Kristus, kdo obětuje. Je to tentýž obětní dar, náš Pán Ježíš Kristus, 
který obětuje sám sebe.“ My, kněží, jsme jen nástrojem našeho Pána 
Ježíše Krista. Jednáme „in persona Christi“, v osobě Kristově, abychom 
vpravdě opakovali toto drama, které se odehrálo na Kalvárii a jež se týká 
nás všech.  
Neznáme dostatečně bohatství, které nám Pán Bůh daroval, lásku, kterou 
nám prokázal a která ukazuje, co pro nás učinil a co je naším cílem. Zde 
máme prostředek, jak dosáhnout našeho cíle. A co je naším cílem? 
Naším cílem je vejít do Nejsvětější Trojice. Ona je zaslíbenou zemí. 
Zaslíbenou zemí je Nejsvětější Trojice, je to nebe. Nebe, to je Bůh. Bůh, 
to je Nejsvětější Trojice. On nás nechá vstoupit do Nejsvětější Trojice. A 
co je Nejsvětější Trojice? Co tam budeme dělat? Čím tam budeme? Je to 
láska. „Deus caritas est.“ Bůh je láska. Nejsvětější Trojice je láska. Není 
nic krásnějšího, většího, lásky hodnějšího, úžasnějšího než láska. 
Přečtěte si slova sv. Pavla o lásce (1 Kor 13, 1-8). Kdo má lásku, nemyslí 
na sebe. Kdo má lásku, myslí jen na druhé. Kdo má lásku, činí vše pro 
druhé. Nedělat nic pro sebe, všechno dělat pro druhé a především pro 
Boha, to je láska k Bohu. Alespoň nějakou, byť velmi slabou, představu 
o této lásce v nitru Nejsvětější Trojice představuje právě svatá mešní 
Oběť; ta nám poskytuje obraz, obraz nejdojemnější, nejpravdivější. 
Neboť byl-li zde na zemi kdy vykonán skutek lásky, který může být 
považován za nejkrásnější, za nejvznešenější, potom je to smrt našeho 
Pána Ježíše Krista na kříži k oslavě Jeho Otce a ke spáse našich duší. 
Láska k Bohu a láska k bližnímu nás musí naplňovat, když spoluslavíme 
svatou mešní Oběť. Musíme být dojati tímto skutkem lásky, který koná 
náš Pán, když sám sebe vydává pro svého Otce, když se pro svého Otce 
obětuje, prolévá krev k oslavení svého Otce. Svatou mešní Obětí náš Pán 
opět obnovuje čest svého Otce, uvádí naše duše znovu do stavu milosti 
Boží, vrací nám opět věčný život, jestliže do této oběti pronikáme 
skutečně stále hlouběji, jestliže při svatém přijímání neustále toužíme po 
tom, abychom Jej i nadále přijímali a zažíhali Jeho lásku ve svých 
srdcích, a tím z nich vyháněli hřích. Neboť hřích je právě všechno to, co 



je v rozporu s láskou. Hřích protiřečí lásce pýchou, sobectvím, které 
zabíjí lásku. V té míře, v jaké jsme naplněni láskou, nemůžeme hřešit. A 
když hřešíme, jednáme proti přikázání lásky. Buďme tedy naplněni 
láskou prostřednictvím Srdce našeho Pána, které bije v našich srdcích 
tehdy, když Je přijmeme v nejsvětější Eucharistii. Náš Pán je celý láska, 
On, jenž má jen jedno přání, totiž vzít nás s sebou tam, kde již nebude 
nic než láska, kde již nebude nic, co protiřečí lásce, a to je nebe. 
Podívejme se tam, kde se lidé mají rádi! Jsou to malé ráje. Společenství, 
kde se mají rádi, je již malým počátkem ráje. Ale když se tam budou 
milovat mnohem silněji a mnohem víc, bude to ještě znamenitější. Nyní 
ale nemáme nejmenší představu o tom, co může být nebe ve srovnání s 
tím, co zažíváme zde na zemi jako štěstí. Snažme se proto stále úžeji a 
stále více se sjednocovat s naším Pánem Ježíšem Kristem, naplňovat se 
Jeho láskou a tak si pro sebe připravovat nebe. 
Těmito několika slovy se mi snad podařilo vysvětlit vám tragédii, kterou 
dnes prožíváme, tragédii věřících katolíků. Je mnoho těch, kdo se 
nechávají strhnout jistým ekumenismem, jistým protestantismem, který 
způsobuje, že již nemají víru ve svatou mešní Oběť. Ale tím Církev 
chřadne. Tím se Církev stává neplodnou. Ne Církev samotná, ale ti, kdo 
se již neřídí učením Církve. Ti potom ztrácejí onu plodnost, kterou 
Církev získává právě z této svaté mešní Oběti. Z ní k nám přichází vše. 
Celý zdroj lásky Církve je obsažen ve svaté mešní Oběti, v oběti kříže. 
Potřebujeme svatou mešní Oběť. Pokud ji pojmeme jinak, pokud již 
nemáme víru ve skutečnou přítomnost našeho Pána, pokud již nevěříme, 
že je to skutečná oběť, která se na našich oltářích opravdu opakuje, 
potom necháme zákonitě vyschnout pramen lásky zde na zemi. A potom 
uvidíme následky, které z toho vyplynou. Jakmile se již nebude vylévat 
láska od našich oltářů, zmizí křesťanská kultura a my upadneme do 
takového stavu, který jsme si dříve ani nedokázali představit.    
Když myslím na to, jak jsem, stejně jako vy, před několika dny četl v 
novinách, že ve Francii byly během pěti let zavražděny dva milióny dětí 
– dva milióny dětí! –, říkám si: Je to možné? Je tohle láska? Je tohle 
možné v zemi, která si říká katolická? Dva milióny dětí! A když je to ve 
všech zemích?! Vynásobte to počtem všech zemí. Představte si tento 
počet, ty milióny a milióny dětí, které jsou zabíjeny samotnými lidmi, 
samotnými rodiči! Je to možné? A k tomu ještě v rámci křesťanského 
života! Existuje ještě vůbec na tomto světě nějaký křesťanský, katolický 
život? Je ještě vůbec přítomen v tomto světě náš Pán, Ten, který je 

zdrojem lásky? Je možné, aby duše, v níž je ještě troška lásky, mohla 
spáchat tak odporný čin, jako je tento? Ne. Katolická církev dnes těžce 
trpí. My, kteří máme víru, si musíme uchovat svou víru ve svatou mešní 
Oběť, jež je zdrojem lásky. Protože lidé již nevěří ve svatou mešní Oběť, 
protože lidé již nevěří, že náš Pán je v Nejsvětější Svátosti přítomen, 
protože lidé Ho již nepřijímají jakožto přítomného v posvátné 
Eucharistii, mizí láska z našich srdcí a my jsme schopni dělat tak 
odporné věci, lidstvo je schopno dělat věci, které přesahují všechno, co 
svět až do dneška napáchal za hrůzné činy. Uchovejme si tedy za každou 
cenu naši svatou mešní Oběť navzdory všem obtížím, navzdory všem 
protivenstvím, s nimiž se můžeme setkat. 
Chtěl bych Vám uvést jeden malý příklad. Před několika dny jsem 
obdržel dopis od biskupa z Newcastlu v Anglii, neboť víře věrní katolíci, 
kteří tam žijí, mě požádali, abych přijel za účelem udělení biřmování 
jejich dětem. Takže jsem se rozhodl, že vyslyším volání těchto katolíků a 
udělím jim svátost biřmování a budu s nimi slavit mši v ritu, který byl 
vždy platný. Tito katolíci mě o to požádali, a oni mají právo na svátosti, 
na svátosti takové, jak byly v Církvi udělovány po celá staletí a jak je 
přijímali jejich rodiče a prarodiče. Dostal jsem tedy dopis biskupa z 
Newcastlu, v němž mi píše: „Dozvěděl jsem se, že chcete přijet do mé 
diecéze, a toho zcela mimořádně lituji. Moji diecézi byste rozštěpil, a 
proto Vás prosím, abyste nejezdil. Nemáte právo přijet do mé diecéze a 
udílet biřmování.“ Já jsem mu odpověděl: „Excelence, jsem připraven 
ochotně vyhovět Vaší žádosti a nepřijet do Vaší diecéze. Jen Vás prosím, 
abyste těmto katolíkům, kteří jsou věrní Církvi, poskytl to, oč prosí. 
Prosí Vás o udělení biřmování tak, jak bylo udělováno jejich rodičům, 
jejich prarodičům a dalším předkům. Prosí Vás o svatou mešní Oběť, jak 
ji odedávna znali a uctívali jejich předkové. Jestliže prosbám těchto 
věřících vyhovíte, potom nepřijedu do Vašeho města, neboť nemám v 
žádném případě v úmyslu protivit se Vaší vůli.“ Odpověděl mi: „Obdržel 
jsem Váš dopis. Co se tedy liturgie týče, ta byla předepsána zákonem, a 
nemohu tudíž ani proti tomu něco dělat, ani zákon změnit.“ Dnes ráno 
jsem mu tedy ve své odpovědi napsal: „Excelence, chraňte se toho říkat, 
že liturgie byla změněna nějakým zákonem, a tím opakovat to, co říkali 
Vaši katoličtí předchůdci, když přišel z Londýna také jeden zákon, který 
nechal změnit liturgii. Co se stalo s Vašimi předchůdci a všemi, kdo je 
následovali? Stali se z nich protestanti. Vzdali se své víry, protože z 
Londýna přišel zákon, který jim nařizoval změnu liturgie, stejně tak, jako 



se to stalo dnes. Že tento zákon přišel z Říma, ještě neznamená, že 
nemůže být špatný. Nepřítel může stejně dobře proniknout i do Říma a 
do Vatikánu a dát nám zákon, který z nás udělá protestanty. Nepřítel, 
který byl před čtyřmi staletími v Londýně, je stejný jako ten, který je 
dnes na chodbách Vatikánu, aby vykonával tlak a vnucoval nám zákony, 
které ničí naši víru. Proto se modlíme, aby měl papež odvahu vyhnat 
tohoto nepřítele, který se ve Vatikánu všude vetřel a který je připraven 
zničit Církev. Měl byste se s námi spojit v modlitbě, v modlitbě s těmi 
věřícími, kteří chtějí zůstat katolíky. Naštěstí jsou na celém světě věřící, 
kteří zachrání Církev svou zcela prostou a upřímnou vírou, jíž se naučili 
ve svém katechismu. Není snad bolestné pomyslet na to, že je tak málo 
duchovních, tak málo biskupů, kteří, stejně jako dobří věřící, dobří, své 
víře věrní katolíci, usilují o to, aby si uchovali svou víru, a kteří se brání 
stát se protestanty a připojit se ke schismatu a k herezi?“ Nevím, co mi 
odpoví. Ale vidíte tu tragédii, kterou prožíváme. Musíme zachovat víru. 
Nesmíme mít strach. Nesmíme se ničeho obávat. Neboť když v této víře 
Církve, která byla definována na Tridentském koncilu, vytrváváme, 
potom vidíme, že právě tento koncil jasně vyjadřuje především učení o 
svaté mešní Oběti. Říká: „To je katolická víra, u níž my, kdo jsme se zde 
za přispění Ducha Svatého shromáždili, vyžadujeme, aby ji všichni věřící 
uchovali tak, jak byla vždy vyučována a bude vyučována až do konce 
časů.“ To je ta nauka, kterou učí Tridentský koncil. A právě tu 
uchováváme. Je to ta nauka, kterou nás Církev vždy učila, a to znamená, 
že bude učena až do konce časů. Na ní trváme, a dokud to činíme, 
nemůžeme se nacházet mimo Církev. To je nemožné. 
Prosme nejblahoslavenější Pannu Marii, která jako nikdo jiný nade vše 
uctívala svatou mešní Oběť a zvlášť hluboce ji chápala, aby nám 
pomáhala, abychom také my mohli hluboce proniknout do tohoto 
velikého tajemství svaté mešní Oběti, do tohoto velikého tajemství 
nejsvětější Eucharistie a po celý svůj život z něho žít tak, abychom 
jednoho dne z něj mohli žít po celou věčnost. 
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 
 
 
 

Sedmdesát let od 27. května 1942 
 

Letos 27. května vzpomeneme sedmdesátého výročí jedné 
z nejúspěšnějších akcí naší zahraniční armády v průběhu II. světové 
války: atentátu na Zastupujícího říšského protektora SS 
Obergruppenführera a generála policie Reiharda Heydricha, vedoucího 
Hlavního říšského bezpečnostního úřadu (RSHA), šéfa gestapa a 
Bezpečnostní služby (SD). Dr. H. B. Gisevius, jeden ze 
spoluorganizátorů červencového atentátu na A. Hitlera, tento čin ocenil 
při svědectví v Norimberském procesu následujícími slovy: „Ano, velmi 
stateční Češi vykonali něco, co jsme my bohužel nevykonali. To bude 
vždycky jejich slávou.“ Pro nás, katolíky, je hrdostí, že rtm. Josef Gabčík 
a rtm. Jan Kubiš byli odchovanci katolického Orla a rtm. Josef Valčík, 
který dvojici atentátníků intenzivně napomáhal, byl zbožným valašským 
katolíkem. Po zmatcích po seskoku a prozrazení své identity 
v Pardubicích hledal radu a posilu u faráře z Valašských Klobouků Dp. 
Boráka. Ten mu dodal odvahu k plnění všech vojenských úkolů. 
Hodnocení významu atentátu na R. Heydricha v naší zemi prodělalo svůj 
vývoj. Bylo výrazně ovlivněno bolševickou propagandou, která si sice 
nedovolila postavit se kriticky přímo proti tomuto hrdinskému činu, ale 
snažila se zpochybnit jeho význam v poměru k následným obětem a 
postavit tak do špatného světla západní velení naší armády. S tím dodnes 
souvisí tendence zlehčovat Heydrichovy zločinné plány a zpochybňovat 
užitečnost atentátu. 
Jaký význam, kromě pomsty za oběti stanného práva po Heydrichově 
nástupu do úřadu Zastupujícího říšského protektora a symbolického činu 
odboje, likvidace tohoto chladnokrevného zločince měla? K posouzení 
této otázky je třeba zvážit význam R. Heydricha pro nacistickou říši a 
vzhledem k našemu národu jeho působení a plán pro zacházení s českým 
národem za války a dokončení jeho likvidace v naší vlasti po válce. 
Do těchto úvah je nutno zakalkulovat chladnokrevnou zločinnost, která 
se vymyká obvyklému lidskému uvažování a jíž Heydrich vynikal i mezi 
nacistickými hodnostáři. Hlavní roli nehraje vždy materiální prospěch a 
význam pro německé válečné úsilí; např. v židovské genocidě nenávist 
vůči židům vedla Heydricha k prosazení rozhodnutí, která byla i 
z hlediska vedení války pro Německo nepříznivá. Německý historik 
Michael Freund ve svém posudku o R. Heydrichovi napsal: „Je nanejvýš 
významné, že Heydrich má bezprostřední odpovědnost za jeden 



z největších zločinů dvacátého století, vyvraždění miliónů Židů a jiných 
lidí, že metodu tohoto zločinu s povšimnutí hodnou, ba velkolepě 
organizátorskou vlohou vymyslel a se stejně zločinecky grandiózním 
smyslem uvedl ve skutek. Je jednou z nejdůležitějších postav Třetí říše, 
je mužem všechno přesahujícího významu, má ďábelskou velikost až 
geniálního zločince z přesvědčení. I podle trestního zákoníku platného 
v Třetí říši by Heydrich musel být označen za vraha.“ 
Jednání zločince z přesvědčení se projevilo právě v židovské otázce. 
Himmler a další nacisté sice také žádali „likvidaci Židů“, nicméně až do 
čtyřicátého roku byli připraveni je propouštět za úplatu do zahraničí. 
Když se vložil do věci Heydrich, tak tento „obchod“ rázně ukončil a 
následovalo chladnokrevné cílené vyvražďování, v němž po 
Heydrichově smrti pokračoval se srovnatelnou krutostí, ale bez 
Heydrichových schopností jeho odchovanec Adolf Eichmann. Heydricha 
„ řešením židovské otázky“ pověřil ve své hysterické nenávisti vůči 
Židům A. Hitler, jehož nenávist vůči nám, Čechům, byla s touto 
srovnatelná. Méně známé je to, že se Heydrich rovněž podílel na 
genocidě po okupaci Polska, kde velel jednotkám SS při výběrové 
likvidaci polských národních elit. 
Ve světle těchto skutečností je nutné posuzovat i působení Heydricha 
v Protektorátu a naplňování nacistického plánu na zčásti poněmčení, 
zčásti vyvraždění a zčásti vysídlení českého národa, což bylo vedle 
„zklidnění českého prostoru“ hlavním zadáním jeho mise. Sám Heydrich 
tři dny po nástupu v Praze 2. října 1941 nacistickým předákům řekl: 
„Základní linie však musí, ač nevyslovena, i při takovém jednání 
(hovořil o získání dělníků pro vyšší pracovní výkony při válečné výrobě) 
platit: tento prostor se jednou musí stát německým a Čech tady nemá už 
koneckonců co pohledávat… Několik myšlenek o konečném řešení musí 
přinést toto. Tento prostor musí být jednou definitivně osídlen Němci. 
Tento prostor je srdcem říše a nemůžeme trpět, to ukazuje německý 
vývoj v historii, aby z tohoto prostoru přicházely znovu a znovu rány 
dýkou proti říši. Nechci však říci o konečném poněmčení tohoto 
prostoru: pokusíme se tedy teď podle staré metody poněmčit českou 
verbež, nýbrž říkám docela střízlivě: začíná to věcmi, s nimiž můžeme už 
dnes skrytě začít. Abychom získali přehled o tom, kdo z lidí v tomto 
prostoru je schopen poněmčení, musím provést soupis v rasově 
národnostním smyslu. To tedy znamená, že musím získat nejrůznějšími 
metodami, nejrůznějšími oklikami příležitost, abych jednou ohodnotil 

veškeré obyvatelstvo z hlediska rasového i národnostního. Ať už pomocí 
rentgenu, prohlídkami ve škole, nebo tím, že rasově přezkoušíme mládež 
při zdánlivém uložení pracovní služby. Musím mít celkový obraz národa 
a pak mohu říci, tak a tak vypadá obyvatelstvo. Jsou to takovíto lidé: 
jedni jsou dobré rasy a dobře smýšlejí, to je pak jednoduché, ty můžeme 
poněmčit. Potom máme ostatní, co stojí na opačném pólu: jsou to lidé 
špatné rasy a špatně smýšlející. Ty musíme dostat ven. Na východě je 
hodně místa. Uprostřed zůstává střední vrstva, kterou musíme přesně 
přezkoušet. V této vrstvě jsou dobře smýšlející lidé špatné rasy a špatně 
smýšlející lidé dobré rasy. U těch dobře smýšlejících špatné rasy se to asi 
musí udělat tak, že je nasadíme do práce někde v říši jinde a budeme se 
starat o to, aby už neměli děti, protože je nechceme v tomto prostoru dále 
rozvíjet. Ale nesmíme je odradit. To vše je řečeno jen teoreticky. Pak 
zůstávají špatně smýšlející lidé dobré rasy. Ti jsou nejnebezpečnější, 
poněvadž je to rasově dobrá vůdcovská vrstva.  
Musíme uvážit, co s nimi uděláme. U jedné části špatně smýšlejících lidí 
dobré rasy nezbude nic jiného než se pokusit usídlit je v říši v čistě 
německém prostředí, poněmčit je a převychovat jejich smýšlení, nebo, 
když to nepůjde, postavit je nakonec ke zdi; poněvadž vystěhovat je 
nemohu, neboť by tam na východě vytvořili vedoucí vrstvu, která by se 
postavila proti nám. 
To jsou zcela jasné, zásadní myšlenky, které musí být vodítkem. Kdy se 
to stane, to je otázka, kterou musí rozhodnout vůdce. Ale plánovat to a 
shromažďovat materiál, to jsou věci, s nimiž můžeme začít.“  
Heydrich tedy chce připravit kroky k poněmčení a začít s nimi, až 
rozhodne Vůdce, tedy nikoliv nutně vše až po válce, jak to někteří 
iracionálně omílají. S „konečným řešením židovské otázky“ také Hitler 
nečekal až po válce, ale bylo spuštěno, jakmile bylo připraveno 
(připravovaly se seznamy nejen židů příslušejících k judaismu, ale i 
křesťanů a atheistů, kteří byli dle Norimberských zákonů židé a kteří 
tvořili velké procento vyvražděných). 
R. Heydrich vyhlásil po nástupu do Protektorátu stanné právo a začal 
s vyvražďováním národní inteligence, těch, které považoval za 
nepoddajné a pro německé cíle nebezpečné. Naopak dělníky se snažil 
zvýšením dávek získat, aby lépe pracovali pro Německo, což byla 
momentální priorita. Nicméně pracoval i na poněmčovacích plánech 
českého prostoru, vedle systematického vraždění národních elit založil 
uprostřed Čech u Benešova cvičiště Waffen-SS. Bylo počítáno s jeho 



překládáním a vysídlené české rodiny měli po opuštění prostoru nahradit 
němečtí osadníci a tak měly v českém území vznikat německé enklávy 
(bez náhrady bylo z 67 vesnic vysídleno ca. 30 000 lidí). Začalo také 
rasové mapování obyvatelstva. I po svém odchodu z Protektorátu by 
Heydrich naplňování svých plánů zcela jistě dozoroval a dále je rozvíjel, 
stejně jako tomu bylo u židovské genocidy.  
To by našemu národu způsobilo nedozírné škody, nesrovnatelně větší, 
než byly oběti tzv. druhého stanného práva. Od 27. května do 3. července 
1942 bylo popraveno 1412 osob, vyhlazeny byly obce Lidice a Ležáky, 
do koncentračních táborů bylo ve třech transportech odesláno a tam 
popraveno 3000 židů (kteří by většinou byli i bez atentátu zavražděni 
později) a v říjnu 1942 bylo v Mauthausenu zavražděno 264 lidí 
obviněných v souvislosti s atentátem a příbuzných parašutistů (26.1. 
1943 následovalo ještě 29 osob a 2.2. Fr. Pecháček). Obvykle bývá 
udáváno ca. 5000 obětí druhého stanného práva. Srovnat to můžeme 
s celkovým počtem civilních obětí nacistického teroru páchaného na 
obyvatelích Čech, Moravy a Slezska, který činí za šest let okupace ca. 
150 000 lidí; asi polovina byla zavražděna pro židovský původ. Za měsíc 
okupace to činí v průměru 2000 obětí. Vzhledem k tomu, že počty 
kolísaly – v prvních letech byly např. hluboko pod tímto průměrem –, se 
teror heydrichiády vyznačuje spíše než počtem obětí propagandistickou 
pompou s výhrůžkami, které vraždění provázely, a krutostí 
v jednotlivých odvetných akcích, jako byly Lidice a Ležáky (zde byla 
nakonec jako rasově méněcenná zavražděna i většina dětí), popravy 
v Kounicových kolejích a na jiných místech a také mnohdy náhodná 
volba obětí. Nejvíce obětí za nejkratší období však vykazují poslední dny 
války. 
 
Heydrichiáda ve svých důsledcích nejprve oslabila odboj, především 
zpravodajskou činnost ve prospěch spojenců. Ale vůli k odporu proti 
okupantům nezlomila a značná část našeho národa se na něm nadále 
různým způsobem podílela. To symbolizuje mimo jiné i na první pohled 
proříšsky uvědomělá báseň otištěná 15. června 1942 v Českém slovu, 
která v prvních písmenech jednotlivých řádků skrývá kryptogram jako 
vzkaz německým okupantům: „Vám, vrahové dětí i žen, všechno, až náš 
čas bude, splatit krví nezapomenem. Nezapomenem! Přísaháme!“ 
Adolf Hitler v Heydrichovi ztratil jednoho ze svých nejschopnějších 
spolupracovníků, člověka všehoschopného, a zároveň zcela oddaného. 

To mělo jistě vliv i na další válečné události. Heydrich například mohl 
Hitlera odradit od některých neprozřetelných rozhodnutí a tím přispět 
k prodloužení války, tváří v tvář prohrané válce mohl zorganizovat 
krvavou pomstu na ujařmených národech včetně našeho, mohl 
s jednotkami SS vést sebezničující boj bez kapitulace, což by stálo 
mnoho životů. Jsou to jen spekulace, ale odpovídají profilu Heydrichovy 
osobnosti a do úvahy o významu atentátu jistě patří. 
Atentát na Heydricha je součástí našeho boje proti okupaci a spolu se 
zpravodajskou službou, sabotážemi válečné výroby, ozbrojeným 
partyzánským odbojem a nasazením našich zahraničních jednotek přispěl 
po boku spojenců k porážce nacistického Německa. Tento boj se stejně 
jako u jiných národů neobešel bez obětí, ale bez nich se válka vyhrát 
nedá. Na všech frontách boje stáli naši katoličtí spolubratři spolu 
s ostatními občany naší vlasti na straně spravedlivé věci při hájení práva 
na existenci našeho svobodného státu a na život našeho národa. Že se u 
nás, stejně jako všude, vyskytli také zrádci a kolaboranti, není nic 
výjimečného. Ve srovnání s ostatními válčícími národy si naši předkové 
však počínali neméně hrdinsky. Máme proto vůči nim povinnost 
vyplývající ze čtvrtého Božího přikázání a z vděčnosti za uchování naší 
vlasti postavit se proti bezcharakternosti těch, kteří zveličují úlohu a 
počty zradivších, vše pozitivně vykonané snižují a náš národ před 
ostatními národy tupí. Jejich odkaz nás rovněž zavazuje své vlasti si 
vážit, vzdělávat ji a hájit její zájmy. 
 
P. Tomáš Stritzko FSSPX 
 
 
 
 
Setkání duší spřízněných 
 

Institut sv. Josefa a časopis Te Deum pořádají ve spolupráci s Kněžským 
bratrstvem sv. Pia X. ve dnech 1. – 3. června 2012 v jarem dýšící přírodě 
východních Čech Setkání duší spřízněných. Přihlášky a bližší 
podrobnosti o místu konání a programu si lze vyžádat na adrese 
isj@upcmail.cz, nebo po Mši sv. v našich kaplích. 

 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB NA DUBEN – KVĚTEN 
 

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, v květnu Májová pobožnost)  
Každé úterý – 18.00  – Mše sv. (v květnu po ní Májová pobožnost) 
1. 4.  – 10.00  – Květná neděle – svěcení ratolestí a Mše sv. (chorální) 
5. 4  – 18.00  – Zelený čtvrtek – Mše sv. a po ní rozjímání 

   v Getsemanské zahradě 
6. 4.  – 10.00  – Jitřní hodinky  

– 17.00  – Bohoslužba Velkého pátku zakončená rozjímáním 
   na Božím hrobě do večera Bílé soboty 

7. 4.  – 18.00  – Bohoslužba Bílé soboty a slavné Vzkříšení  
8. 4.  – 10.00  – Hod Boží velikonoční – Mše sv. a svěcení pokrmů 
9. 4.  – 10.00  – Velikonoční pondělí – Mše sv. s lidovým zpěvem 
25. 4.  – 8.00  – Sv. Marka – Prosebné procesí a Mše sv.  
Květnové pátky – 17.30  – Májová pobožnost 
3. 5.  – 17.30  – Nalezení sv. Kříže – Mše sv. a uctění ostatků 
4. 5.  – 17.30  – Sv. Floriána – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci  
5. 3.  –  8.00  – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem  
14., 15. a 16. 5. – 17.30  – Prosebné procesí a Mše sv. 
17. 5.  – 17.30  – Nanebevstoupení Páně – Mše sv. (chorální) 
19. 5.  – 10.00  – Udílení sv. biřmování a Mše sv. 
26. 5.  – 10.00  – Vigilie svatodušní  
27. 5.  – 10.00  – Boží hod svatodušní  
Ostatní dny –  8.00  – Mše sv. 

 
PRAHA 

 

PRAHA-VINOHRADY, Národní dům, nám. Míru 9 
 
1., 15. a 29. 4.   
6. a 20. 5. – 10.00  – Mše sv. (chorální)  
 

STARÁ BOLESLAV 
 

8. 4.  – 10.00  – Hod Boží velikonoční – Mše sv. a svěcení pokrmů 
9. 4.  – 10.00  – Velikonoční pondělí  
 

 
FRÝDEK-MÍSTEK 

Zámecké nám. 1251, 1. patro 
 
1. 4.  – 17.30  – Květná neděle – svěcení ratolestí a Mše sv. (chorální) 
15.4.; 6. a 20. 5. – 10.00  – Mše sv. (chorální)  

 
PARDUBICE 

Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 
 
22. a 29. 4.  
13. a 27. 5. – 10.00  – Mše sv. (chorální)  
 

SPOJIL, Pod Habřím 56 
 
5. 4  – 18.00  – Zelený čtvrtek – Mše sv. a po ní rozjímání 

   v Getsemanské zahradě 
6. 4.  – 17.00  – Bohoslužba Velkého pátku  
7. 4.  – 18.00  – Bohoslužba Bílé soboty  
9. 4.  – 10.00  – Velikonoční pondělí – Mše sv. a svěcení pokrmů 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Metropol, Senovážné náměstí 2 

 
8. 4. a 13. 5. – 17.30  – Mše sv. (chorální)  
 

UHERSKÝ BROD 
Hotel Monde, Moravská 80 

 
22. 4. a 27. 5. – 17.30  – Mše sv. (chorální)  

 
 
Naše internetové stránky: http://fsspx.cz 
 
 


