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Informa ční leták 
 

Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
 

Brno, 21. dubna – Sv. Anselma 
 
Drazí věřící, 
letošní konec jara a začátek léta je bohatý na různé události a akce, 
z nichž chci alespoň některé připomenout. 
Z památných dnů našeho národa padá na letošní rok sedmdesáté výročí 
vyvraždění obce Lidice. Za komunismu byla interpretace těchto událostí 
poplatná režimu, proto mají někteří dodnes na lidické události zkreslený 
pohled. Nejvýznamnější postavou mezi oběťmi byl lidický farář Dp. 
Josef Štemberka, který odmítl opustit svěřené stádce, muže připravoval 
v křesťanském duchu na smrt a stal se tak dalším z řady českých 
mučedníků kněžských povinností. O mučednictví můžeme hovořit ale i u 
lidických mužů, kteří jím připraveni přijali smrt v duchu křesťanských 
ctností jako oběť za svoji vlast. V tomto letáku je jako připomínka 
hrdinství a oběti našich předků přetištěn článek o Dp. Štemberkovi. 
Po loňském velmi pozitivně přijatém setkání u Sobenského rybníka letos 
strávíme víkend ve východních Čechách. Jedná se o setkání všech, kteří 
mají pozitivní vztah k hájení tradice Církve. Nejde jen o Mši sv., 
modlitbu a přednášky, alebrž a možná nejvíce o strávení příjemného času 
s „dušemi spřízněnými“, kterých věrný katolík ve svém okolí většinou 
nemá příliš mnoho. Je tu i možnost seznámit se s ostatními věřícími 
z jiných koutů naší vlasti a navázat kontakty pro spolupráci na apoštolátu 
tradice. Akci zajišťuje především Institut sv. Josefa pod vedením pana 
Michala Semína, na bedrech jehož rodiny leží hlavní tíha organizační 
práce, duchovní záležitosti jsou starostí našeho Kněžského bratrstva a 
setkání spoluzaštiťuje i časopis Te Deum.  
Významnou událostí začátku července je pro nás kněžské svěcení a 
primice dalšího českého kněze P. Luďka Čekavého. Kněžská povolání 
jsou největším a nejdobrotivějším znamením Božího požehnání, kterého 
se nám „v tomto slzavém údolí“ dostává. Každé kněžské svěcení je 
nadějí „obnovy všeho v Kristu“ skrze působení Jeho služebníků, které 
vysílá na svou žeň. Prosme Pána žní, aby na nás hříšníky dále dobrotivě 
shlížel a slyšel naše nedokonalé a lidskými slabostmi zatížené modlitby 
za kněžská povolání. P. Čekavý se hned po primici ujme za českou 
stranu vedení tábora pro chlapce v Jaidhofu, a doufáme, že i poté bude 
pracovat v našem distriktu. 
Někteří možná očekáváte i slovo k jednání s modernistickým Římem. 
Ale v okamžiku, kdy píši tento dopis, nic konkrétního říci nelze, vše je 



jaksi mlhavé. Ale slyšme na hlas našeho generálního představeného 
Msgre. Fellaye a za tuto záležitost se modleme. Prozřetelnost Boží se 
jako vždy naplní zcela jistě, ale prosme, aby vše bylo ukončeno 
naplněním Boží vůle a ne Božím dopuštěním. 
S létem se nám blíží i čas letní módy, chci proto připomenout hlavní 
zásady oblékání pro Chrám Páně, které ostatně platí po celý rok. 
Muž je hlavou rodiny a měl by jít tedy příkladem. Košile a slušné 
(dlouhé) společenské kalhoty by měly být samozřejmostí. Kaple není ani 
pláž, ani hřiště, čemuž by mělo odpovídat i obutí. Džíny a sportovní trika 
jsou vhodné na brigádu, ne však na bohoslužbu. Obepínavé (elastické) 
oblečení může být snad do určité míry tolerováno při některé sportovní 
činnosti, ale do kostela absolutně nepatří (toto platí i pro ženy). 
Společenským oděvem pro ženy je per se sukně slušné (což neznamená 
automaticky totéž co slušivé) délky, která nemusí mít rozparky až po pás 
– nejsme v Africe –, a blůzka nevzniknuvší jako projekt na úsporu 
materiálu. Nedodržování těchto zásad při bohoslužbách především 
v pronajatých sálech může způsobit nejen pohoršení, ale úměrně vzhledu 
a věku i rozptylování či nevolnost celebranta.  
Dodržování starobylé zásady, že ženy mají v kostele hlavu pokrytou, je 
chvályhodné, nelze to však považovat za povinnost. Pokud ženy 
pokrývku hlavy nosí, musí odpovídat našim zvyklostem a módě, tedy 
musí být taková, kterou obvykle nosí do společnosti a na veřejnosti. 
Zavádět do našich končin cizí zvyklosti je zcela nevhodné a působí to 
sektářsky.  
Co je někde vhodné, je jinde nepřijatelné. Například starosta české obce 
nemůže přijít do kostela ve slavnostním úboru kmenového náčelníka 
z brazilského pralesa. Obecně platí, že oblečení musí být slušné, ne 
extravagantní, a mělo by být i slušivé a odpovídat místním zvykům.  
Některým věřícím je dobré připomenout, že vůně Esauova, která byla 
vůní jeho stád, byla pozitivně hodnocena v době patriarchů, v současné 
evropské civilizaci však platí jiné společenské zvyklosti.  
Jako kněz se necítím být módním návrhářem a mravnostní policií, ale 
nechci si v kapli připadat ani jako na diskotéce, na sportovišti, v lékařské 
ordinaci či v chlévě. Jsem přesvědčen, že v duchu křesťanských zásad, 
dobrého vkusu a při užití zdravého rozumu může být výše řečené pomocí 
a vodítkem k nápravě tam, kde je tato žádoucí. Dům Hospodinův nejen 
je, ale má i vypadat jako Dům modlitby, včetně údů Kristových, jimiž 

jsme se stali skrze křest, aby se za nás náš Pán Ježíš Kristus při pohledu 
ze Svatostánku nemusel stydět. 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
 
 

Poslední lidický farář 
 
Jméno Josefa Štemberky zůstane navždycky spojeno s farností, ve které 
působil třiatřicet let. Ačkoliv se mohl násilné smrti vyhnout, zůstal mezi 
svými. František Křelina mu určil hlavní roli v knize o lidické tragedii 
Každý své břímě. V roce 1992 mu byl in memoriam udělen Řád Tomáše 
Garrigua Masaryka I. třídy. 
 
V Pecce 
    
Pocházel z velmi skromných poměrů. Rodina Štemberkových žila 
v chaloupce nad potokem Brodkem v Pecce čp. 187. Otec byl domácí 
tkadlec. Josef se narodil 2. února 1869. Měl dalších šest sourozenců 
a jeho těžce nemocná matka zemřela, když mu bylo jedenáct let. 
Stejně jako jeho bratr Jindřich, který se stal advokátem a spisovatelem, 
i Josef byl velmi nadaný. Na přímluvu svého učitele odešel studovat na 
gymnázium do Jičína. Bydlel v jezuitské koleji, živil se kondicemi a 
milodary. Z domova nemohl dostávat nic. 
Po středoškolských studiích nastoupil cestu přípravy ke kněžství. Po 
ukončení semináře roku 1894 přijal kněžské svěcení. Do farnosti Lidice 
byl Josef Štemberka poslán v roce 1909. 
 
Skromnost jej šlechtila 
    
Věnoval se své službě svědomitě a věrně: oddával, křtil, zpovídal, kázal 
a pohřbíval. Obyvatelé Lidic se na něj často obraceli s prosbou o radu 
i se svými sousedskými spory a jeho rozumná slova i rozhodnutí 
většinou rádi respektovali. Velmi se staral o farní kostel, povznesl 
chrámový zpěv lidový i sborový. Sám byl muzikant, hrál na harmonium. 



Zvlášť krásný vztah měl k dětem, které ho milovaly, a dodnes žijící 
pamětníci vzpomínají na rozlehlou farskou zahradu, kam je zval na 
ovoce a ořechy. I na to, že do hodin náboženství přinášel pecny 
domácího chleba s medem. Včelařství a ošetřování stromů patřilo k jeho 
koníčkům. 
Páter Josef byl velmi skromný: denně se umýval studenou vodou, 
nekouřil, maso jedl jen výjimečně, k večeři míval pravidelně hrnek 
mléka a krajíc suchého chleba. Měl rád zeleninu a sladil pouze medem. 
Farní hospodyně vzpomíná, že když začala druhá světová válka, 
nakoupil velké množství dětského ošacení, protože odhadl, co vše se ve 
válce bude hodit. Poslední varhaník v lidickém kostele, lékař Quido 
Jeřábek, zase krátce po válce vzpomínal na faráře jako na upřímného 
vlastence, ke kterému za války chodili přátelé poslouchat zahraniční 
rozhlas a diskutovat o válečných událostech. 
Do rodné Pecky jezdil Josef Štemberka navštěvovat své tři sestry 
Anežku, Leopoldu a Lojzičku, které zůstaly doma svobodné, protože 
chudá rodina neměla na věno. Při jedné návštěvě se s nimi dohodl, že na 
místě staré rodné chaloupky postaví vilku, kde budou bydlet na sklonku 
života opět společně. 
Začátkem roku 1942 se stavba budovy chýlila ke konci a páter Josef se 
chystal na stěhování, které bylo plánované na květen. Jeho nástupce však 
nebyl na převzetí kněžské služby v Lidicích ještě připravený, a tak 
vyhověl žádosti a termín odchodu odsunul o několik dní. Ty se však staly 
pro jeho farnost osudnými. 
 
Tragédie z roku 1942 
   
Lidice se staly obětí zločinu, který změnil životy mnohých. Podrobnosti 
se dozvídáme ze zápisků farské hospodyně Antonie Škrdlové. Přežila 
pobyt v několika koncentračních táborech, v roce 1945 se vrátila a svůj 
život dožila v Pecce. 
„Na Boží Tělo v roce 1942 přijelo do Lidic několik aut a v nich gestapo. 
Ve vsi byl velký rozruch. Zamířili k domku paní Stříbrné a pak 
k Horákovům. Obě rodiny a jejich příbuzné odvedli na konec vesnice 
a tam je hlídali. Mezitím chodili druzí gestapáci od domu k domu 
a prohlíželi je. U nás na faře vyházeli všechno prádlo a šaty ze skříně 
a šlapali v tom, řvali, kde máme co schováno. Když nic nenašli, odešli. 
Oddychli jsme si, ale naše radost netrvala dlouho. V úterý 9. června byl 

důstojný pán na Kladně u zkoušky z němčiny. Domů se vrátil večer. 
Najednou o půl jedenácté bylo slyšet střelbu a bouchání na domovní 
dveře u fary. Šla jsem otevřít. Dovnitř se vhrnulo šest esesmanů a ihned 
žádali všechny klíče. Ptali se, kde je farář. Uvedla jsem je do pokoje. Pan 
konzistorní rada se hned oblékl a šel dolů. Já musela se dvěma vojáky do 
kuchyně. Dokud jsme byli na faře, viděli jsme, jak esesmani nosí dolů do 
auta stojícího před farou matriky, zlaté kostelní předměty i šatstvo, 
prádlo a koberce. 
Potom nám poručili jít do kostela. Vzala jsem klíče a šla s nimi. 
Důstojný pán jim musel dát klíče od svatostánku. Sami si ho otevřeli 
a vše z něho vyházeli. Přitom jsme se nesměli ani pohnout. Stáli u nás 
s puškami napřaženými k výstřelu. Po prohlídce nás vyvedli ven. Chtěli 
jsme jít k faře, ale oba nás odvedli na dvůr k Horákovům. Na statku jsme 
stáli až do půl třetí ráno. Pak přišel rozkaz: ženy do školy, muži zůstanou 
zde.“ 
 
Mučednická smrt 
 
„M ěla jsem pro důstojného pána balíček prádla,“ vzpomínala hospodyně. 
„Když jsem mu jej předávala, esesman ho chytil za rameno a srazil ho 
k zemi. Začal do něj kopat. Chtěla jsem mu pomoci vstát, ale rozzuřený 
voják mě začal škrtit. Upadla jsem, kopal do mě. Potom jsem musela jít 
do školy a víc jsme nikoho z mužů a chlapců nad patnáct let neviděli.“ 
Neexistuje jediný svědek, který by dovolil nahlédnout na poslední 
hodiny prožité ve stodole Horákova statku, kde byl s ostatními lidickými 
muži P. Josef Štemberka zavřený. Ale z nepřímých svědectví vyplývá, že 
v této beznadějné chvíli dodával svým farníkům sílu, odvahu i víru, 
zpovídal je a žehnal jim. Sami esesáci později potvrdili, že lidičtí muži 
odcházeli před hlavně popravčí čety klidně, zpříma a statečně. Nebyli 
spoutáni a ani jim nezavazovali oči. 
Ke zdi Horákova statku se třiasedmdesátiletý bělovlasý pastýř postavil 
jako jeden z posledních. Byl mu sice po zatčení gestapem nabízen volný 
odchod z obce, ale kněz, žijící třiatřicet let v Lidicích, nabídku nepřijal. 
Jako dobrý pastýř chtěl být se svým stádcem i v jeho nejtěžších chvílích, 
kdy ho jeho věřící nejvíce potřebovali, a tuto věrnost kněžskému úřadu 
osvědčil prolitím mučednické krve. V naší vlasti je to další z řady 
mučedníků pro věrnost kněžským povinnostem. 
 

Podle článku Miroslava Procházky, knihovníka z Pecky; mírně upraveno. 



 

Vliv donucení a strachu 
na odpovědnost za hřích 

 
Hřích náleží do kategorie lidských jednání. Lidské jednání obecně je 
jednání (čin, úkon), který činí člověk vědomě a dobrovolně, který tedy 
vychází z rozumu (poznání) a jemu odpovídajícímu užití svobodné vůle. 
Naproti tomu lidskými jednáními nejsou akty člověka, které jsou na 
rozumu nezávislé, resp. konané bez užití rozumu, a současně mimovolné 
nebo lidskou vůlí neovlivnitelné (činnost vegetativního nervového 
systému, fyziologické procesy v těle, jako trávení či dýchání, reflexní 
reakce, chování ve stavu bez užití rozumu – u duševně chorých, ve 
spánku, u velmi malých dětí; při náhlých hnutích mysli a dále právě při 
donucení). Pravá lidská jednání, tj. ta, která vycházejí ze svobodné vůle 
odpovídající rozumovému poznání, jsou také přičitatelná, to znamená, že 
za ně jednající nese odpovědnost. Hřích (formální) je morálně negativní 
lidské jednání, které spočívá ve vědomém a dobrovolném přestoupení 
Božího zákona. K tomu, aby pachatel hříchu byl za něj také odpovědný, 
musí být přítomna subjektivní stránka objektivně hříšného činu, 
spočívající v zavinění. Zavinění jako vnitřní vztah jednajícího 
k hříšnému jednání, resp. jeho následkům, pak zahrnuje dvě složky, které 
musí být současně přítomny: 1) složka rozumová (tj. schopnost 
rozpoznávací) a 2) složka volní (tj. schopnost ovládací). Jen tehdy, je-li 
hříšné jednání vědomé a dobrovolné (tj. zaviněné), a v té míře, v níž 
takové je, je jednající tímto hříchem vinen a zasluhuje také vině 
odpovídající trest. Jestliže někdo páchá objektivní morální zlo, ale 
z jakéhokoliv důvodu bez vlastní viny zcela nevědomě (bez poznání 
pravé povahy činu či jeho následků) či nedobrovolně (nechtěně), není za 
toto jednání odpovědný a hovoříme o tzv. hříchu materiálním (tj. 
nezaviněné morální zlo).   
Jak řečeno výše, lidské jednání je do té míry svobodné a tím 
i přičitatelné, do jaké vychází ze souhlasu svobodné vůle. Pro pravou 
svobodu jednání je nutná objektivní svoboda, která zahrnuje: a) svobodu 
vnější (tedy možnost jednat svobodně bez vnějšího nátlaku); tuto 
svobodu omezuje, popř. vylučuje donucení (násilí) nebo vyvolání 
strachu; b) svobodu vnitřní (tedy schopnost volby, zda jednat, či nejednat 

určitým způsobem); na tuto svobodu mají negativní vliv vášeň, zvyk či 
chorobný stav osoby po stránce tělesné nebo duševní. 
A) Donucení neboli násilí (violentia, vis, coactio) je negativní vliv na 
svobodu (dobrovolnost) lidského jednání, který vychází z nějaké vnější 
svobodné příčiny a fyzicky vynucuje určité jednání bez ohledu na vůli 
toho, komu se toto násilí děje. Násilí může být buď absolutní, kdy 
donucený nemá žádnou možnost odporu (např. vedení ruky ochrnutého 
k podpisu textu s hříšným obsahem, naprosté zabránění poskytnout 
jinému pomoc), nebo relativní , kdy je odpor možný, ale jen ve více či 
méně omezené míře (např. při znásilnění).  
Je nutno zdůraznit, že donucení (vnější násilí) nemůže mít žádný vliv na 
samotnou vůli (tedy na to, co člověk chce či nechce). Stvořené věci 
mohou vůli sice ovlivnit, ale nemohou ji vynutit. Naproti tomu vnější 
jednání (činy), které vycházejí z rozhodnutí vůle a jsou vykonávány 
tělesnými orgány, mohou být proti vůli vynuceny násilím.  
Z výše uvedeného vyplývají následující závěry  ohledně odpovědnosti za 
jednání spáchané pod vlivem donucení (násilí):  
Vnitřní akty (rozhodnutí vůle) jsou vždy přičitatelné a osoba za ně nese 
odpovědnost. Pokud člověk k násilím donucený k hříšnému aktu vnitřně 
přivolí, tak hřeší. 
Vnější akty způsobené uplatněním násilí se nepřičítají a donucovaná 
osoba za ně nenese odpovědnost, pokud k nim nepřivolí, a je-li to možné, 
se jim brání. 
Nedobrovolné vnější akty způsobené absolutním násilím zcela vylučují 
uplatnění svobodné vůle, nejsou proto ani lidským jednáním dané osoby 
v pravém slova smyslu a donucený za ně nenese žádnou odpovědnost. 
Při relativním násilí není sice uplatnění svobodné vůle navenek zcela 
vyloučeno (je možné vyjádření nesouhlasu či určitá obrana), ale je více 
či méně omezeno; proto je také přiměřeně omezena přičitatelnost a 
donucený za takové vynucené akty nese jen více či méně omezenou 
odpovědnost, odpovídající míře násilí a možnosti klást účinný odpor. 
Jestliže je při donucení násilím k hříchu odpor možný, je také nutný 
tehdy, jestliže jeho uplatněním může být ono násilí skutečně odvráceno; 
pokud odpor nemá reálný význam k odvrácení donucujícího násilí, není 
nutný, ledaže by nekladení odporu znamenalo pohoršení nebo nebezpečí 
souhlasu vůle (přivolení) s činem. 
 



B) Strach či obava (metus) je zneklidnění mysli z důvodu nebezpečí, 
které spočívá v tom, že dotyčnému člověku hrozí nějaké bezprostřední 
nebo budoucí zlo. Strach působí negativně na vnější svobodu lidského 
jednání tím způsobem, že může přimět jednajícího rozhodnout se a 
jednat v rozporu s tím, jak by se rozhodl jednat a jednal nebýt strachu, 
tedy za normálních okolností plné svobody. Příčiny strachu mohou být 
vnitřní (mající původ v jednajícím samotném, např. nemoc; za vnitřní 
příčiny se považují také přírodní vlivy – např. když hrozící ztroskotání 
lodi kvůli bouři na moři vyvolá strach ze smrti), nebo vnější (pocházející 
od svobodné příčiny – jiného člověka nebo od zlého ducha).  
Podle závažnosti hrozícího zla můžeme rozlišit dva druhy (stupně) 
strachu:  
 
a) strach těžký – ten je dán tehdy, když hrozí velké zlo, kterému navíc 
nelze snadno uniknout; těžký strach může být buď absolutní (jestliže má 
hrozící nebezpečí obecně silný vliv na průměrného člověka), nebo 
relativní (když hrozící zlo je samo o sobě malé, ale má velký vliv na 
formování vůle dotčené osoby, např. vzhledem k její úzkostlivosti);  
 
b) strach lehký – jeho příčinou je buď malé zlo, anebo sice zlo velké, 
kterému je však možno snadno uniknout. 
Zvláštní kategorii strachu představuje tzv. metus reverentialis (strach 
motivovaný úctou). Je to obava protivit se někomu, vůči komu je 
jednající povinen úctou (nadřízený, představený, učitel, rodič apod.). 
Tento strach může být lehký nebo těžký podle toho, zda se jednající 
v případě určitého svého jednání obává jen rozladění, nespokojenosti 
respektované osoby (strach lehký), anebo důvodně očekává šikanu, tvrdý 
postih, dlouhodobou nepřízeň apod. (strach těžký, tzv. kvalifikovaný); 
pro vnější obor (tj. z hlediska uplatnění pro vnější vztahy) se vždy strach 
úcty považuje za lehký, neprokáže-li se, že byl těžký.  
Z hlediska přičitatelnosti jednání, které člověk koná pod vlivem strachu, 
a tudíž i odpovědnosti za hřích spáchaný ze strachu, je třeba vycházet ze 
základní skutečnosti, že strach v zásadě nevylučuje svobodu 
(dobrovolnost) lidského jednání, jen ji omezuje. Strach totiž působí, že 
člověk sice něco skutečně chce, ale je to něco, co by jinak nechtěl. 
S ohledem na to také obvykle snižuje vinu za hřích za předpokladu, že 
jednající člověk skutek vynucený strachem koná jen neochotně či 
s odporem. Jen v případě, že by strach způsobil neschopnost užívat 

rozum (člověk by pod jeho tlakem např. zešílel), nebyl by jednající za 
své jednání vůbec odpovědný a případný hřích by se mu nepřičítal. 
Při posuzování povahy a přičitatelnosti hříšného jednání konaného pod 
vlivem strachu používá morální teologie následujících princip ů: 
1) V případě činů, které jsou samy o sobě zlé, neomlouvá jednajícího ani 
těžký strach zcela, nýbrž jen zčásti; nikdy však do té míry, že by se 
smrtelný hřích stal pouze hříchem všedním (člověk např. nesmí nikdy, 
ani proto, aby si zachránil život, obětovat modlám, výslovně zapřít svou 
víru, zabít nevinného apod.). 
 
2) Ve věcech, které jsou zakázány jen pozitivním (ne božským) 
zákonem, ale vážou pod hříchem, může těžký strach omlouvat zcela, 
s výjimkou případů, kdy jednání působí pohoršení, nebezpečí pro víru 
nebo pro obecné dobro, a to podle zásady, že pozitivní zákon nezavazuje 
za velmi nepříznivých okolností (např. když člověk za války v neděli 
nejde do kostela ze strachu před zastřelením; v církevním právu např. 
v určitých případech omlouvá těžký strach z vnitřní příčiny tak, že 
nenastupují automatické církevní tresty).     
 

P. Aleš Hakl FSSPX 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POŘAD BOHOSLUŽEB NA ČERVEN – ČERVENEC 

 
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.  
1. 6.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
2. 6.  –  8.00  – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem  
15. 6.  – 17.30  – Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
29. 6.  – 17.30  – Svatých apoštolů Petra a Pavla 
6. 7.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem  
Ostatní dny –  8.00  – Mše sv. 

 
PRAHA 

 
PRAHA-VINOHRADY, Národní dům, nám. Míru 9 

 
3. a 17. 6. – 10.00  – Mše sv. (chorální)  
 

STARÁ BOLESLAV 
 

15. a 29. 7. – 10.00  – Mše sv. (chorální) 
 
1. 7. vzhledem ke kněžskému svěcení P. Luďka Čekavého v Zaitzkofenu Mše sv. odpadá 
 

FRÝDEK-MÍSTEK 
Zámecké nám. 1251, 1. patro 

 
17. 6. a 15. 7. – 10.00  – Mše sv. (chorální)  
 
3. 6. odpadá Mše sv. kvůli Setkání duší spřízněných a 1. 7. vzhledem ke kněžskému 
svěcení P. Luďka Čekavého v Zaitzkofenu  

 

 
PARDUBICE 

Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 
 
10. a 24. 6.  
8., 22. a 29. 7. – 10.00  – Mše sv. (chorální)  
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Metropol, Senovážné náměstí 2 

 
10. 6. a 8. 7. – 17.30  – Mše sv. (chorální)  
 

UHERSKÝ BROD 
Hotel Monde, Moravská 80 

 
24. 6. a 22. 7. – 17.30  – Mše sv. (chorální)  

 
 
 

Slavnost Božího Těla 
Kaple Královny posvátného růžence – 7. června – 10.00 hod. 

 
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 místě konání a programu si lze vyžádat na adrese 
isj@upcmail.cz nebo po Mši sv. v našich kaplích. 

 
Cyrilometodějská pouť 

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

Primice P. Luďka Čekavého 
Brno – 7. července – 10.00 hod. 

 
 
 
Naše internetové stránky: http://fsspx.cz 


