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Informa ční leták 
 

Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
 

Brno, 25. června – Sv. Viléma 
 
Drazí věřící, 
letošní jaro bylo bohaté na události a obdobný nás čeká i začátek léta 
s kněžským svěcením, poutí a primicí. Vše bylo možno zvládnout díky 
obětavé pomoci některých věřících. V tomto duchu ocenil náš český 
apoštolát generální představený Msgr. Bernard Fellay při návštěvě 
k udílení svátosti biřmování. Před Mší sv. udělil bi řmování jedenatřiceti 
biřmovancům. Mše sv. byla sloužena ke cti sv. Petra Celestýna, který je 
světcem heroické ctnosti pokory, neboť když poznal, že jeho schopnosti 
na vykonávání svěřeného úřadu nestačí, abdikoval, a tak dosáhl svatosti. 
Druhý červencový týden se bude konat generální kapitula našeho 
Kněžského bratrstva, která je jeho nejvyšším orgánem. Její rozhodnutí 
jsou významná pro naši budoucnost, proto se modleme, aby nás Duch 
Svatý skrze rozhodování jejích účastníků ochránil před úskoky 
modernistického Říma a neopatrností těch, kteří jsou vůči němu 
lehkověrní.  
Msgr. Lefebvre v roce 1990 při přednášce v Écône řekl následující: 
„Čím více člověk analyzuje dokumenty II. vatikánského koncilu a 
jejich interpretaci autoritami Církve, tím více je si vědom toho, že se 
nejedná o povrchní bludy, ani o speciální bludy jako ekumenismus, 
náboženská svoboda a kolegialita, nýbrž o totální perverzi ducha, o 
novou filosofii, která je postavena na subjektivismu… To je velmi 
závažné! Totální perverze! To je skutečně hrozné.“ Nejde tedy pouze 
o jednotlivé pravdy víry nebo o praktická rozhodnutí, nýbrž o celý 
způsob zvráceného myšlení, na němž stojí současná vatikánská politika i 
věroučná rozhodnutí. Podlehnout římskému modernismu neznamená 
pouze ztrátu integrity katolické víry, nýbrž znamená vstřebáním 
liberalismu (který je praktickým uplatněním kantiánského subjektivismu) 
i ztrátu reálného posuzování skutečnosti, logického uvažování a 
v principu i ztrátu schopnosti užívat zdravý lidský rozum, který je 
velkým přirozeným Božím darem a bez něhož nelze poznávat jak 
přirozené, tak nadpřirozené pravdy. V důsledku toho vidíme šíření 
ekumenických iluzí a nejrůznějších nelogických tvrzení a nereálných 
očekávání, která od Církve často odpuzují i nekatolíky, kteří neráčili 
ztratit alespoň základní elementy zdravého rozumu. Právě u těch, kteří se 
nechali Římem regulovat anebo po tom nezřízeně touží, nevidíme vždy 
(alespoň ne okamžitě) odklon od výlučnosti tradiční Mše sv., ale 



zpravidla ihned a většinou předem můžeme u nich vnímat zřetelný stav 
pomatení mysli. 
Pro správnou orientaci v problematice je důležité zachovat si určitý 
odstup, nebrat přílišný ohled na osoby, nýbrž posuzovat věci jako takové 
ve světle dvoutisícileté tradice Církve. V tomto letáku najdete postoje 
našeho zakladatele Msgr. Marcela Lefebvra vůči modernímu Římu a 
Josefu Ratzingerovi, jehož už tehdy zcela přesně vystihl (Volba papežem 
neznamená změnu osobnosti a smýšlení. Dosvědčuje to i papežův osobní 
sekretář Msgr. Georg Gänswein v článku o papeži v deníku Avvenire 
z 8. června 2012, když se ptá: „Změnila se snad s oděvem i jeho 
povaha?“ Odpovídá: „Služba nejvyššího pastýře Církve má dimenzi, 
která umožňuje, aby povaha Josefa Ratzingera i dary, kterých se mu 
dostalo, dosáhly toho nejplnějšího a nejryzejšího výrazu.“), a zhodnocení 
současné situace Msgr. Tissierem de Mallerais. Biskup Tissier je 
v současnosti jediným žijícím členem Bratrstva, který je i členem 
zakládajícím. Po celou dobu stál v boji o uchování tradice po boku 
našeho zakladatele, nyní sídlí v Écône a je pověřen spravováním jeho 
duchovního dědictví. Vzhledem k tomu, že sám zažil koncilní rozklad 
v Římě koncem šedesátých let a byl od počátku svědkem všech 
modernistických útoků na naše Bratrstvo, je v tomto ohledu 
nejzkušenější a jeho svědectví je nutno brát velmi vážně. Je také 
jedním z našich čtyř biskupů, kteří sice nemají se svým svěcením 
spojenou hierarchickou jurisdikci, ale jako nástupci apoštolů jsou nositeli 
učitelského úřadu – jsou tedy autentickými svědky víry v tradici, pokud 
učí v souladu s ní. To podtrhl náš zakladatel Msgr. Lefebvre, když jim 
při biskupských svěceních pro uchování tradice předal právo trůnu, které 
jinak světícím biskupům nepřísluší. 
P. Luděk Čekavý, o jehož svěcení jsem se zmiňoval minule, je jmenován 
jako kaplan do Jaidhofu. Odtud bude působit i v Českých Budějovicích, 
které převezme od 15. srpna; tato kaple zůstává podřízena brněnskému 
priorátu. Od 15. srpna se věřící ve svých záležitostech budou obracet na 
něho, nadřízenou autoritou je brněnský prior. 
Od 15. srpna dochází také k mírnému navýšení mešních stipendií pro 
České země a zpřesnění pravidel jejich přijímání. Platí následující taxy: 
Mešní stipendium pro kněze FSSPX a kněze sloužící v našich kaplích 
je 300,- Kč. Je možno dát knězi stipendium vyšší, bez souhlasu priora 
však kněz nesmí přijmout stipendium nižší. Gregoriánské Mše nebývají 
obvykle přijímány, ale pokud výjimečně ano, je za ně taxa 13 500,- Kč. 

Mešní stipendia musejí být předána písemně zároveň s uhrazením částky 
příslušnému knězi, pro něhož je toto hlavním osobním příjmem. Mešní 
stipendia posílaná bez domluvy po prostředníkovi a ta, která nesplňují 
výše uvedené podmínky, budou považována za příspěvek na kapli a 
nikoliv za mešní stipendium. 
Za svatby, křty a pohřby je poplatek, který přísluší Kněžskému 
bratrstvu, poru čen štědrosti věřících. Je však na místě zohlednit 
náklady spojené s touto mimořádnou kněžskou službou včetně nákladů 
na případné cesty, které jsou knězi hrazeny Bratrstvem. A jak víte, naše 
Kněžské bratrstvo žije pouze z příjmů z apoštolátu a darů věřících, 
v tomto duchu je s Boží pomocí a ochranou sv. Josefa poručeno vaší 
velkodušnosti. 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
 
 

Kázání Jeho Excelence arcibiskupa Marcela 
Lefebvra 

dne 30. června 1988 v Ecône 
 

při svěcení P. Richarda Williamsona, P. Bernarda Tissiera de Mallerais,  
P. Alfonsa de Galarrety a P. Bernarda Fellaye na světící biskupy 

spolu s Jeho Excelencí emeritním biskupem Antoniem de Castro Mayerem 
z Camposu (Brazílie) jakožto spolusvětitelem  
za přítomnosti 180 kněží a asi 10 000 věřících 

 
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 

Excelence, milý nejdůstojnější pane biskupe de Castro Mayere! 
Moji milovaní přátelé! 
Moji milovaní bratři! 

 
Jsme zde shromážděni na zajisté historické ceremonii. A na počátku promluvy, kterou k 
Vám při této příležitosti chci pronést, bych Vám rád předal několik informací. 
Nad první z nich se možná poněkud podivíte, stejně jako překvapila i mě samotného. 
Včera večer v 18 hodin přijel vyslanec nunciatury v Bernu s dopisem, který obsahoval 



výzvu Svatého otce, přičemž mi zcela jednoduše dal k dispozici vůz, jenž mě měl včera, 
ještě téhož večera, odvézt do Říma, aby se zabránilo tomu, že dnes vykonám tato 
svěcení – aniž by mi bylo řečeno, proč bych se měl odebrat do Říma a proč do Říma. 
Víc nevím – ale každopádně mi dali k dispozici vůz, abych jel včera v 18 hodin 
neprodleně do Říma. Sami posoudíte, do jaké míry byla tato výzva účelná a 
smysluplná. 
V průběhu tohoto roku jsem byl mnoho dní, dokonce týdnů v Římě – Svatý otec mě 
nepozval, abych jej navštívil. Byl bych býval šťasten, kdybych ho směl navštívit, pokud 
by bývalo došlo k definitivním dohodám. To by tedy byla první informace. Sděluji 
Vám ji tak, jak jsem ji včera sám obdržel prostřednictvím dopisu z nunciatury. 
A nyní Vám dám několik pokynů ve vztahu k obřadu a spolu s nimi možnost lépe 
pochopit význam tohoto obřadu.  
Kandidáti svěcení, budoucí biskupové, složili již do mých rukou přísahu, jež je 
obsažena v brožurce, kterou si určitě mnozí z Vás obstarali, aby mohli sledovat obřad 
biskupského svěcení. Přísaha je tedy již vykonána; stejně i antimodernistická přísaha 
tak, jak byla dříve pro biskupské svěcení předepsaná, a na závěr Vyznání víry. Tyto 
sliby a Vyznání víry složili do mých rukou po krátkých exerciciích v posledních dnech 
v Siders (kanton Valais/Wallis). Nebuďte tedy překvapeni, když hned začneme s 
otázkami ohledně víry, kterou Církev vyžaduje od těch, kteří mají být vysvěceni. 
Kromě toho bych Vám ještě chtěl říci, že po obřadu můžete přirozeně prosit biskupy o 
požehnání a líbat jejich prsten. Není však v Církvi zvykem líbat ruce biskupů, jako se 
líbají ruce nově vysvěcených kněží, jak jste to činili včera; biskupové se mají prosit o 
požehnání a má se jim líbat prsten. 
Konečně jsou Vám k dispozici na knižním pultu zprávy, knihy a letáky, které obsahují 
vše, co Vám umožní pochopit, proč se tato ceremonie – a jak se zdá, proti vůli Říma – 
koná.  
Je nezbytné, abyste správně pochopili, proč tímto obřadem nechceme za nic na světě 
schisma. Nejsme žádní schismatici. Jestliže byla vyslovena exkomunikace nad 
čínskými biskupy, kteří se odloučili od Říma a podřídili se čínské vládě, je velmi dobře 
pochopitelné, proč to papež Pius XII. udělal. Pro nás ale nepřichází absolutně v úvahu 
odloučit se od Říma a podřídit se nějaké Římu cizí moci a založit nějaký druh paralelní 
církve, jak to učinili například biskupové z Palmaru de Troya ve Španělsku, kteří 
jmenovali papeže, kteří založili kardinálské kolegium. Pro nás podobné věci 
nepřicházejí v žádném případě v úvahu! Budiž od nás vzdáleny tak ubohé myšlenky, 
jako je ta, že bychom se odloučili od Říma. Zcela naopak, tento obřad konáme proto, 
abychom manifestovali svoje spojení s Římem, abychom manifestovali svoje spojení s 
Církví všech dob, s papežem a všemi těmi, kdo byli předchůdci papežů, kteří se nyní, 
po Druhém vatikánském koncilu, domnívají, že musí přijmout omyly, těžké omyly, jež 
jsou schopny zničit Církev a zlikvidovat katolické kněžství.  
Mezi těmito spisy, které Vám dáváme k dispozici, naleznete především jednu vskutku 
výtečnou studii Dr. Rudolfa Kaschewského z německé Una Voce-Korrespondenz, která 
skvěle objasňuje, proč se v případě nutnosti přijít Vašim duším na pomoc, přijít Vám na 
pomoc, nacházíme v situaci nouzového stavu. Váš potlesk právě před chvíli byl, 
myslím si, spíše duchovní manifestací, která vyjádřila Vaši radost nad tím, že konečně 
máte katolické biskupy a kněze, kteří zachraňují Vaše duše, kteří Vašim duším udělují 

život našeho Pána Ježíše Krista prostřednictvím nauky, prostřednictvím svátostí, 
prostřednictvím víry, prostřednictvím svaté mešní Oběti, skrze život našeho Pána, který 
je pro Vás nezbytný k tomu, abyste se dostali do nebe a který je ve stavu všude zmizet 
v této konciliární Církvi, jež jde cestami, které nejsou katolickými cestami a které 
vedou nezadržitelně k odpadu od víry. Proto tedy konáme tento obřad. 
Nic mi není vzdálenější než se povyšovat na roveň papeži! Jsem jen biskupem katolické 
Církve, který pokračuje v předávání nauky. „Accepi quod et tradidi vobis.“ Myslím, že 
si budu přát, aby toto napsali na můj hrob – bezpochyby to na sebe nedá dlouho čekat –, 
aby napsali na můj hrob: „Tradidi quod et accepi“, tato slova sv. Pavla: „Obdržel jsem, 
co jsem vám také předal“ [1 Kor 11, 23]. Nic nevynalézám, jsem jen listonoš, který 
přináší dopis. Tento dopis jsem nenapsal já sám, toto poselství, toto slovo Boží, nýbrž 
sám Bůh, sám náš Pán Ježíš Kristus. A my jsme vám jej předali skrze naše milé kněze, 
kteří jsou zde přítomni, a skrze všechny ostatní, kteří byli sami přesvědčeni, že musí 
této záplavě odpadu v Církvi klást odpor tím, že zachovají víru všech dob a předají ji 
věřícím. My jsme jen předavatelé tohoto poselství, tohoto evangelia, které nám dal náš 
Pán Ježíš Kristus, a předavatelé prostředků pro naše posvěcování: mše svaté, pravé mše 
svaté, a pravých svátostí, které opravdu udělují duchovní život. 
Zdá se mi, moji milí bratři, že slyším hlas všech těch papežů od Řehoře XVI., hlas Pia 
IX., sv. Pia X., Benedikta XV., Pia XI., Pia XII., kteří na nás volají: „Ale pro Boha, pro 
Boha, co děláte z našeho učení, z našeho kázání, z katolické víry? Chcete se jí vzdát? 
Chcete dopustit, aby v tomto světě vymřela? Pro Boha, vy přece musíte pokračovat v 
uchovávání tohoto pokladu, který jsme vám předali! Nenechávejte věřící v nouzi! 
Nenechávejte Církev v nouzi! Pokračujte dále s Církví! Neboť od koncilu dokonce 
římské úřady přijímají a učí to, co jsme odsoudili. Jak je to možné? Odsoudili jsme 
liberalismus, odsoudili jsme komunismus, socialismus, modernismus, sillonismus. 
Všechny tyto omyly, které jsme odsoudili, jsou nyní úřady Církve vyučovány, 
přijímány, podporovány! Je to možné? Pokud nic neuděláte pro to, aby pokračovala 
tradice Církve, kterou jsme vám svěřili, bude všechno ztraceno! Církev bude hynout, 
duše jsou všechny ztraceny!“ 
Nacházíme se v situaci nouzového stavu. Učinili jsme vše, abychom se pokusili Římu 
vysvětlit, že je nutné se navrátit k postoji ctihodného Pia XII. a všech jeho předchůdců. 
Psali jsme, jezdili jsme do Říma, jednali jsme, vícekrát jsme zaslali do Říma otevřené 
dopisy, biskup de Castro Mayer a já. Při těchto rozhovorech jsme se všemi prostředky 
snažili přivést Řím k pochopení toho, že ono aggiornamento, tento průlom, který se od 
koncilu v Církvi uskutečnil, není katolický, není slučitelný se stálým učením Církve. 
Tento ekumenismus a všechny tyto omyly, tento kolegialismus, všechno to odporuje 
víře Církve, je s to Církev zničit. Proto jsme přesvědčeni, že jsme dnešním biskupským 
svěcením poslušni výzvě uvedených papežů a tím i výzvě Boží, neboť oni reprezentují 
našeho Pána Ježíše Krista v Církvi.   
„A proč jste, monsignore, přerušil rozhovory, které se přece zdály mít určitý úspěch?“ 
Proto, že ve stejné době, když jsem umístil svůj podpis pod protokol, mi vyslanec 
kardinála Ratzingera, jenž mi přinesl tento protokol k podpisu, předložil dopis: mám 
poprosit za odpuštění kvůli omylům, kterých jsem se měl dopustit. Jestliže jsem v 
omylu, jestliže učím omyly, je jasné, že mě někdo musí přivést zpět k pravdě, k duchu 
těch, kdo mi tento list posílají, abych podepsal, že jsem si svých omylů vědom. Jinými 



slovy to znamená: „Pokud vidíte svoje omyly, pomůžeme Vám navrátit se k pravdě.“ 
Co je ale pro ně tato pravda, když ne pravda Druhého vatikánského koncilu, pravda této 
konciliární Církve? To je zcela jasné. V důsledku toho je též jasné, že pro Vatikán je 
jedinou pravdou, která existuje, pravda konciliární, pravda tohoto „ducha koncilu“: to je 
duch Assisi. To je dnes „pravda“. Ale tu my nechceme za nic na světě, za nic na světě! 
Vzhledem k této pevné vůli současných římských úřadů zničit tradici a všechny 
vtáhnout do tohoto ducha Druhého vatikánského koncilu, do tohoto ducha Assisi, jsme 
upřednostnili to, že se stáhneme. Tady jsme již nemohli souhlasit, to bylo nemožné! 
Nebylo pro nás možné podřídit se takovému vedení, neboť bychom přirozeně podléhali 
úřední pravomoci kardinála Ratzingera, předsedy oné římské komise, která nás měla 
řídit. Takže bychom mu byli vydáni všanc a tím bychom se dostali do rukou těch, kteří 
nás chtějí podrobit duchu koncilu a duchu Assisi. To je nemožné! 
Následně jsme poslali dopis papeži a jasně jsme mu řekli: To není možné. To 
nemůžeme. Navzdory touze, kterou máme, abychom s ním žili v plném společenství, 
dáváme vzhledem k duchu, který v současnosti panuje v Římě a do kterého chce 
vtáhnout i nás, přednost tomu, že budeme nadále pokračovat v tradici, zachovávat 
tradici, dokud tato tradice znovu nenajde své místo v Římě, v duchu římských úřadů. 
To bude trvat tak dlouho, jak to Pán Bůh ve své Prozřetelnosti ustanovil. Není mi dáno 
vědět, kdy tradice v Římě získá nazpět svá práva. Ale považuji za svoji povinnost 
připravovat prostředky a cesty pro akci, kterou bych rád označil jako akci pro přežití, 
jako „Operaci Přežití tradice“. Tento dnešní den je dnem „Operace Přežití“. Kdybych 
však tuto akci prováděl společně s Římem a kdybych dále vedl konzultace, které jsme 
podepsali, a kdybych výsledky těchto konzultací uskutečnil, pak bych prováděl 
„Operaci Sebevražda“. 
To nemohu! Nemám na výběr. Je mou povinností dělat vše pro to, abychom přežili! A 
proto jsem přesvědčen, že dnes tímto svěcením biskupů pokračuji v tradici a pomáhám 
jí přežít, jí, to znamená katolické Církvi! 
Jistě víte, moji milí bratři, víte velmi dobře, že bez biskupů nemohou být žádní kněží. 
Od koho tedy obdrží všichni tito seminaristé, kteří jsou zde přítomni, svátost kněžského 
svěcení, když mě Pán Bůh zítra zavolá? A to na sebe jistě nedá dlouho čekat. Snad od 
koncilních biskupů, jejichž svátosti jsou všechny pochybné, protože člověk přesně neví, 
jaké jsou jejich intence? To přece není přijatelné. A kteří biskupové opravdu uchovali 
tradici, uchovali svátosti tak, jak je Církev po dvě tisíciletí, až do Druhého vatikánského 
koncilu, udělovala? Nuže, biskup de Castro Mayer a já. Tuto skutečnost jsem ani 
nezavinil, ani ji nemohu změnit. A tak se nám svěřilo mnoho seminaristů, viděli, že 
tady u nás je zachována kontinuita Církve, kontinuita toho, co je tradice, a přišli tedy, 
navzdory obtížím, s nimiž se setkali, do našich seminářů, aby přijali pravé kněžské 
svěcení a přinášeli pravou kalvárskou oběť, pravou mešní Oběť, a aby Vám udělovali 
pravé svátosti, hlásali pravé učení, vyučovali pravý katechismus. To je cíl těchto 
seminářů.         
Nemohl jsem tedy sloučit se svým svědomím, abych tyto seminaristy zanechal jako 
sirotky, a nemohl jsem ani vás zanechat jako sirotky a odejít, aniž bych se postaral o 
budoucnost. To není možné. To by odporovalo mé povinnosti. Proto jsme s Boží 
milostí vybrali ty mladé kněze, ty kněze našeho Bratrstva, kteří se nám jevili jako 
nejvhodnější a kteří současně také žijí v podmínkách a v oblastech a zastávají funkce, 

které jim snadno dovolí zastávat biskupskou službu, dětem udělovat biřmování a v 
našich různých seminářích udělovat kněžské svěcení. Tak dáme my, biskup de Castro 
Mayer a já, jak věřím, s milostí Pána Boha tímto svěcením tradici možnost nadále trvat 
a katolíkům, kteří si to přejí, možnost, aby se prosadili v Církvi svých rodičů, svých 
prarodičů, svých předků, aby se prosadili v kostelích, pro které byly založeny jejich 
fary, ve všech těch krásných kostelích s kdysi nádhernými oltáři, které byly nyní často 
zničeny, aby byly nahrazeny stolem a aby se tak předvedla radikální změna, která byla 
od koncilu provedena s mešní Obětí, se svatou mešní Obětí, která je přece srdcem 
Církve a také účelem kněžství. 
Tak Vám tedy děkujeme, že jste přišli v tak velkém počtu, abyste nás při tomto obřadu 
posilnili, a obraťme se k nejblahoslavenější Panně Marii. Vy víte, moji milí bratři, 
určitě Vám to někdo řekl, že Lev XIII. na základě prorockého vidění, které měl, řekl: 
„Petrův stolec se jednoho dne stane sídlem bezbožnosti.“ Řekl to v jednom ze svých 
exorcismů, v Exorcismu Lva XIII. Souhlasí to již dnes, nebo k tomu dojde teprve zítra? 
To nevím. Ale v každém případě to bylo předpovězeno. Bezbožnost, to může být zcela 
jednoduše bludné učení. Bludné učení je bezbožnost. Nevyznávat již víru všech časů, 
nevyznávat již katolickou víru je těžký omyl. Jestliže je nějaká bezbožnost, potom je to 
tato dnešní velká bezbožnost! A myslím, že mohu skutečně říci, že v Církvi nebyla ještě 
nikdy větší bezbožnost než onen den v Assisi, který se prohřešuje proti prvnímu 
Božímu přikázání a taktéž proti prvnímu článku Kréda! Neuvěřitelné, že se něco 
takového někdy mohlo v Církvi udát, před očima celé ponížené Církve! Nikdy jsme 
nezažili ponížení takového druhu. Ostatně to můžete najít v knížce Abbé le Rouxe, 
která byla vydána, aby Vás názorně informovala o dnešní situaci v Římě. 
Ale nebyl to jen dobrý papež Lev XIII., který tyto věci prorokoval, byla to také naše 
milá Paní z Quita. Před nedávnem mi jeden z našich kněží, prior našeho priorátu v 
Bogotě v Kolumbii, přinesl knihu o zjeveních naší milé Paní „de El Buen Suceso“ 
(dobrého úspěchu), která má v Quitu, hlavním městě Ekvádoru, kostel, velký kostel. 
Brzy po Tridentském koncilu, tedy před několika sty lety, měla jedna řeholnice z 
jednoho kláštera v Quitu zjevení nejblahoslavenější Panny Marie, která k ní hovořila. 
Tato zjevení byla písemně zdokumentována a uznána Římem. Proto postavili 
nejblahoslavenější Panně Marii v Quitu nádherný kostel a historikové o tom podávají 
následující zprávu: Když byla socha nejblahoslavenější Panny téměř hotová a sochař jí 
již mohl vytvořit tvář, tak shledal, že tvář již byla zázračným způsobem dokončena. 
Tato zázračná socha nejblahoslavenější Panny Marie je tam ekvádorskými věřícími 
uctívána s velkou zbožností. A tato nejblahoslavenější Panna Maria z Quita této 
řeholnici některé věci prorokovala a při tom také výslovně řekla: Během devatenáctého 
století a převážné části století dvacátého se budou ve svaté Církvi stále silněji šířit 
bludná učení a uvrhnou Církev do katastrofální, naprosto katastrofální situace. Mravy 
budou upadat a víra vyhasne, aniž bychom si toho všimli. A – promiňte mi, když teď 
budu pokračovat zprávou o tomto zjevení, ale ono hovoří o jednom prelátovi, který se 
zcela postaví proti této záplavě apostaze, proti této záplavě bezbožnosti a zachová 
kněžství, přičemž bude vychovávat dobré kněze. Můžete uvažovat o jeho naplnění, 
když chcete, já to neudělám. Nicméně byl jsem překvapen, když jsem tyto řádky četl, to 
nemohu popřít. Ale je to tak, je to napsáno a vytištěno a uloženo v archivech o tomto 
zjevení.            



Kromě toho znáte jistě zjevení z La Saletty, kde naše milá Paní říká, že Řím ztratí víru a 
že tam bude vládnout temnota! Uvažte, co to může znamenat, když nejblahoslavenější 
Panna takto mluví. A nakonec máme fatimské tajemství, které je nám časově ještě 
bližší. Bezpochyby musí třetí fatimské tajemství obsahovat odkazy na tyto temnoty, 
které zatemnily Řím, tyto temnoty, které se od koncilu rozšiřují po celém světě. Papež 
Jan XXIII. považoval zajisté právě proto za dobré toto tajemství nezveřejňovat, protože 
jinak by bylo jistě nezbytné, aby přijal odpovídající opatření, k nimž se však asi necítil 
připraven, totiž aby zcela změnil směr, který nastavil s ohledem na koncil a kvůli 
koncilu. To jsou přece všechno skutečnosti, o které se, myslím, můžeme opřít. 
Svěřujeme se tedy Prozřetelnosti a jsme přesvědčeni, že Pán Bůh ví, co činí, a že se za 
několik let může mnohé změnit, jako třeba dnes, kdy kardinál Gagnon provedl vizitaci, 
čtrnáct let po první vizitaci z Říma u nás, po které jsme tehdy byli suspendováni, 
prohlásili nás za stojící mimo společenství s Římem, postavili nás do pozice, jako že 
jsme „proti papeži“, jako že jsme rebelové, disidenti, po dobu čtrnácti let. A nyní 
přichází opět vizitace z Říma a kardinál Gagnon sám prohlašuje, že to, co děláme, 
nepochybně dosáhne toho, co bude nezbytné k novému znovuvybudování Církve. A 
poté sám asistoval pontifikálním způsobem při mši, kterou jsem celebroval 8. prosince 
1987 k obnově slibů našich seminaristů, přestože jsem byl Římem považován za 
suspendovaného a býval bych již nesměl vysluhovat svátosti! Po čtrnácti letech nám 
tedy prakticky dávají potvrzení o tom, že nejsou pochybnosti, slovy: „Udělali jste to 
dobře.“ Jednali jsme tedy správně, jestliže jsme kladli odpor. 
Jsem proto přesvědčen, že se dnes nacházíme ve stejné situaci. Znovu konáme akt, 
který je pouze zdánlivě nepřípustný. Hromadné sdělovací prostředky nám v tomto 
smyslu bohužel nepomáhají, neboť noviny nás přirozeně připomínají titulky jako 
„Rozkol“, „Exkomunikace“, jak jen mohou. My jsme však přesvědčeni, že všechny tyto 
obžaloby proti nám, všechny tyto na nás uvalené tresty jsou absolutně neplatné a 
nicotné! Proto necháváme to vše zcela bez povšimnutí, tak jako jsme ponechali 
naprosto bez povšimnutí také suspendování a nyní dostáváme blahopřání od Církve a 
dokonce od progresistické Církve. A stejně tak nás za několik let – kdy, to nevím, jen 
Pán Bůh zná množství let, které jsou nutné až do dne, kdy tradice dostane v Římě opět 
svá práva – obejmou římské autority, které nám budou děkovat, že jsme v seminářích, v 
rodinách, ve společenstvích, v našich zemích, v klášterech, v řeholních domech 
zachovali víru a k větší Boží cti a ke spáse duší.  
 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
      
 

Biskup Tissier de Mallerais: „Víra má 
přednost před oficializací“ 

 
Rivarol, francouzský časopis zabývající se převážně politickými 
záležitostmi, s Msgr. Tissierem de Mallerais 13. června publikoval 
následující rozhovor z 1. června. 

 
RIVAROL: Široce se zmiňuje možná bezprostřední „reintegrace“ 
Bratrstva sv. Pia X. (FSSPX) do rámce „oficiální Církve“. Co přesně 
to je? 
Biskup Tissier: „Reintegrace“ – to slovo je mylné. Bratrstvo sv. Pia X. 
Církev nikdy neopustilo. Je v nitru Církve. Tam, kde se hlásá autentická 
víra, tam je Církev. Tento plán „oficializace“ FSSPX mě nechává 
lhostejným. Nemáme žádnou potřebu něčeho takového a Církev nemá 
potřebu něčeho takového. My stojíme na obranné baště, jako znamení 
odporu, které přitahuje vznešené duše, které přitahuje mnoho mladých 
kněží navzdory našemu statutu vyděděnců. Někdo by rád umístil naši 
lampu pod nádobu [srov. Mt 5, 15 – pozn. překl.] kvůli naší integraci do 
koncilního světa. Tento status, který nám je navrhován – personální 
prelatura obdobná jako u Opus Dei – je statutem pro období míru. Ale 
my jsme teď v Církvi ve válečném stavu. Bylo by rozporné chtít 
„regularizovat válku“. 
RIVAROL: Ale n ěkteří v Bratrstvu sv. Pia X. si myslí, že by to 
vlastně byla dobrá věc. Neznepokojuje vás tato „neregulérní“ 
situace? 
Biskup Tissier: Neregulérnost je na straně Říma. Modernistického 
Říma. Liberálního Říma, který se zřekl Krista Krále. Říma, který byl 
předem odsouzen všemi papeži v době před Druhým vatikánským 
koncilem. Na druhou stranu zkušenost kněžských společenství, která se 
spojila se současným Římem, je ta, že všechna jedno po druhém, včetně 
Campos a Dobrého pastýře, byla donucena přijmout Druhý vatikánský 
koncil. A my víme, co se stalo z biskupa Rifana z Campos, který nyní 
nemá žádné námitky proti sloužení nové mše a který zakázal svým 
kněžím kritizovat koncil! 
RIVAROL: Co říkáte těm, kteří věří, že Řím se změnil s Benediktem 
XVI.?  
Biskup Tissier: Je jisté, že Benedikt XVI. učinil některá gesta ve 
prospěch tradice. Zvláště tím, že deklaroval, že tradiční mše nebyla 
nikdy zrušena, a na druhém místě tím, že sňal takzvané exkomunikace, 
které byly vyhlášeny, a týkaly se nás po biskupských svěceních 
arcibiskupem Lefebvrem. Tato dvě pozitivní gesta vyvolala hořké 
stížnosti vůči Benediktu XVI. ze strany episkopátu. Ale papež Benedikt 
XVI., ačkoliv je papežem, zůstává modernistou. Jeho programový 
proslov z 22. prosince 2005 (o hermeneutice kontinuity a reformy – 



pozn. překl.) je vyjádřením přesvědčení o vývoji pravd víry dle 
převládajících idejí každé doby. Navzdory jeho příznivým gestům 
nemůže být jeho úmysl integrovat nás do koncilního tělesa jiný, než nás 
přivést k Druhému vatikánskému koncilu. Sám to řekl J. E. biskupu 
Fellayovi v srpnu 2005 a nedávno to potvrdila jeho vlastní důvěrná 
poznámka, která byla podvodně zveřejněna. (Zde jde o odkaz na 
poznámku připisovanou papeži Benediktu XVI. a vztahující se k FSSPX, 
která byla mezi poznámkami, jež byly publikovány v rámci aféry úniku 
informací z Vatikánu. – Pozn. překl.) 
RIVAROL: N ěkteří si ale myslí, že Benedikt XVI., pocházející z 
katolického Bavorska a projevující podle nich „hlubokou zbožnost 
od svého mládí“, vzbuzuje důvěru. Jak jim odpovídáte? 
Biskup Tissier: Je pravda, že papež je velice příjemný. Je to laskavý, 
kultivovaný, hloubavý člověk, člověk, který je zdrženlivý, ale má 
přirozenou autoritu rozhodného člověka, který svou osobní silou vyřešil 
vícero problémů v Církvi. Například problémy morálky v tom či onom 
kněžském institutu. Je však přesvědčen o koncilu. Když říká, že 
rozřešení problému FSSPX je jedním z hlavních úkolů jeho pontifikátu, 
nevidí, kde skutečný problém je. Umisťuje jej někam jinam. Vidí jej v 
našem takzvaném schizmatu. Nu, problém není s FSSPX, problém je s 
Římem, neomodernistickým Římem, který již není věčným Římem, 
který již není Pánem moudrosti a pravdy, ale který se od Druhého 
vatikánského koncilu stal zdrojem omylu a zůstává jím dodnes. Řešení 
krize proto může přijít pouze z Říma. Po Benediktu XVI. 
RIVAROL: Jak tedy vy řešíte tuto neshodu FSSPX s Benediktem 
XVI., která je mnohými považována za skandální? 
Biskup Tissier: Je pravda, že FSSPX je „kamenem úrazu“ pro ty, kteří 
odporují pravdě [srov. 1 Petr 2, 8], a to je pro Církev dobře. Kdybychom 
byli „uvedeni zpět“, přestali bychom právě pro tu samou skutečnost být 
trnem v oku koncilní církve, živou výčitkou ztráty víry v Ježíše Krista, 
Jeho Božství, Jeho království. 
RIVAROL: Excelence, napsal jste však spolu se svými dvěma kolegy 
dopis J. E. biskupu Fellayovi, abyste odmítl čistě praktickou dohodu 
s Benediktem XVI. Jaké jsou důvody pro toto odmítnutí? 
Biskup Tissier: K zveřejnění našeho dopisu došlo kvůli nediskrétnosti, 
za niž nejsme odpovědní. Odmítáme čistě praktickou dohodu, protože 
věroučná otázka je zásadní. Víra má přednost před dodržováním zákonů. 
Nemůžeme přijmout legalizaci, aniž je vyřešen problém víry. Podřídit se 

nyní bezvýhradně vyšší autoritě prodchnuté modernismem by znamenalo 
vystavit se tomu, že budeme muset být neposlušní. A jaký je v tom 
přínos? Arcibiskup Lefebvre od roku 1984 říkal: „Člověk se nevydá pod 
autoritu, když tato autorita má všechny pravomoci rozdrtit nás.“ A já 
věřím tomu, že je to moudré. Byl bych rád, abychom vytvořili text, který 
se zřekne diplomatických úskoků a jasně potvrdí naši víru a v důsledku 
toho naše odmítnutí koncilních omylů. Tato proklamace by měla výhodu 
toho, že by za prvé otevřeně řekla pravdu papeži Benediktu XVI., který 
je prvním, kdo má právo na pravdu, a za druhé by obnovila jednotu 
tradičních katolíků kolem bojovného a jednoznačného vyznání víry. 
RIVAROL: N ěkteří věří, že statut personální prelatury, který je 
vám navrhován, poskytne dostatečnou záruku, pokud jde o všechna 
nebezpečí opuštění boje za víru. 
Biskup Tissier: To je nesprávné. Podle plánu na prelaturu bychom 
neměli svobodu vytvářet nové prioráty bez povolení místních biskupů a 
navíc by všechna novější místa našeho působení musela být potvrzena 
týmiž biskupy. To by tedy znamenalo docela zbytečně se podřídit 
episkopátu, který je celkově modernistický.  
RIVAROL: Mohl byste nám detailn ě přiblížit onen problém víry, 
který byste chtěl, aby byl vyřešen na prvním místě? 
Biskup Tissier: Zajisté. Je to, jak říkával arcibiskup Lefebvre, pokus 
Druhého vatikánského koncilu smířit nauku víry s liberálními omyly. 
Řekl to sám Benedikt XVI. ve svém rozhovoru s Vittoriem Messorim v 
listopadu 1984, když prohlásil: „Problémem šedesátých let (a tedy i 
koncilu) bylo osvojení si nejvyzrálejších hodnot dvou století liberální 
kultury. Jsou to hodnoty, které, třebaže mají původ mimo Církev, mohou 
nalézt své místo v její vizi světa, budou-li očištěny a upraveny. A to bylo 
učiněno.“ Bylo to dílem koncilu: neproveditelný smír. „Co mají 
společného světlo s tmou?“ Apoštol říká: „Jaká shoda mezi Kristem a 
Belialem?“ [2 Kor 6, 15] Symbolickým projevem tohoto smíření je 
Deklarace o náboženské svobodě. Na místo Kristovy pravdy a Jeho 
společenského kralování nad národy koncil klade člověka, jeho svědomí 
a jeho svobodu. To je ona proslulá „změna paradigmatu“, jak v 
osmdesátých letech připustil kardinál Colombo. Uctívání člověka, který 
se stává Bohem, namísto uctívání Boha, který se stal člověkem (srov. 
Pavel VI., projev na závěr koncilu, 7. prosince 1965). Jde o nové 
náboženství, které není katolickým náboženstvím. Nechceme žádný 
kompromis s tímto náboženstvím, žádné riziko zkažení a právě tohle je 



to, co by nám tzv. „regularizace“ dala. Kéž nás Neposkvrněné srdce 
Panny Marie, neposkvrněné ve své víře, stráží v katolické víře. 
 

 

II. vatikánský koncil – katastrofální rozchod 
s tradicí 

Z přednášky Msgr. Lefebvra – Londýn, září 1985 
 
A nyní ke knihám a rozhovorům kardinála Ratzingera: I když nám 
popisují tragickou situaci Církve, tak nám přesto také sdělují jeho 
bezpodmínečné – bezpodmínečné! – trvání na Druhém vatikánském 
koncilu. Nepřichází v úvahu se obrátit, navrátit se k minulosti. To 
jsou přesně slova kardinála Ratzingera. 
V důsledku toho zcela a vůbec nechápu, žádným způsobem, jak by 
někdo mohl dojít k závěru, že by [římská autorita] v současnosti 
mohla představovat návrat k tradici, a ne naopak další postup v 
duchu Druhého vatikánského koncilu a jeho směrem. Nanejvýš by se 
dalo říci, že je věnováno několik poznámek, několik frází nedobré 
orientaci, výstřelkům, jakými je např. teologie osvobození… [v tomto 
duchu musí být hodnocena i některá pozitivní rozhodnutí papeže, který 
neustále usiluje o naplnění Koncilu v intencích konzervativního 
liberalismu a nikoliv o návrat k plnosti katolické víry – pozn. překl.] 

 
Skutečnost rozchodu s tradicí 

 
Jestliže tedy [římská autorita] potvrzuje současný směr Církve a vyzývá 
biskupy, aby v tomto směru pokračovali a tedy prováděli veškeré 
reformy, které byly po koncilu nařízeny, potom jdeme nutně vstříc stále 
hlubšímu, stále katastrofálnějšímu rozchodu s minulostí Církve, s její 
tradicí. Myslím, že můžete sami odhadnout vážnost situace. 
Jak může někdo po dvaceti letech sebeničení Církve, jak to nazval sám 
papež Pavel VI., stále ještě vyzývat k tomu, aby se pokračovalo v této 
linii a tím v další sebedestrukci Církve? Jak může někdo vyzývat k 
rozchodu s celou minulostí Církve? 
Situace je nepochybně katastrofální, protože je vytvářena zcela vědomě. 
Po dvacetileté zkušenosti se pokračuje dále stejným způsobem! To je 

přece znamení toho, že ti, kdo v současné době okupují Řím, se chtějí 
stále více vzdalovat od katolické Církve, to je přece zřejmé. 
 

Nový směr je v rozporu s duchem katolicismu 
 
[Liberální] biskupové zavedli zcela nový směr. A nelze to říci jinak: 
Tento mylný a nový směr, který je v jistém smyslu přechodem ke světu, 
potvrdil Druhý vatikánský koncil.  
To katastrofální na Druhém vatikánském koncilu spočívá v tom, že 
potvrdil tento směr spočívající v otevření se světu, v otevření se 
světskému, v převzetí názorů pluralismu, liberalismu, že přijal tyto 
myšlenky za vlastní. 
Nacházíme se v situaci, jak ji v Církvi prakticky ještě nikdo nikdy 
nezažil, že totiž samy římské autority nařizují směr, absolutně protiřečí 
duchu katolicismu starému dva tisíce let. 
 

Nechceme patřit k t ěm, kteří ničí Církev  
 
Co teď ale mají vzhledem k této situaci dělat katolíci jako my? Stojíme 
před [tragickými] skutečnostmi. Co však máme dělat? 
Máme dělat to, co řekl sv. Atanáš katolíkům ve své době, kteří byli v 
nebezpečí, že se stanou ariány. Řekl: „Zachovejte tradici, zachovejte 
tradici, zachovejte tradici!“ Jestliže chceme mít v držení Církev, musíme 
mít v držení tradici.  
To tedy musíme činit, ať již přijde, co chce, ať již budeme 
exkomunikováni, ať již nás zasáhnou rány, ať již budeme zesměšňováni, 
ať již budeme považováni za zpátečníky, za včerejší, za vykopávky, ať 
už za cokoliv, to vše nás od toho nesmí odvrátit. Chceme zachovat víru, 
chceme zachovat katolickou víru. 
A proto jsme učinili volbu. Jsme proti sekularizaci, jsme proti novému 
směru skrze koncil, který ničí Církev. Jsme proti všem těm, kteří by – 
jako celá staletí – museli být vždy od papežů odsouzeni. Chceme se 
přiznat k minulosti Církve. Nechceme patřit k těm, kteří ničí Církev. 
 
   
  



Kázání biskupa Bernarda Tissiera de 
Mallerais  

při udílení biřmování v St.-Nicolas-du-
Chardonnet v Paříži (3. 6. 2012) 

 
 
 „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi; jděte tedy, získejte za 
učedníky všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha 
Svatého.“ To je poslání Církve a poslání Bratrstva sv. Pia X. a víra, 
kterou máme mocí Ježíše Krista, mocí Krista Krále, Krista Kněze, jenž 
nás v našem úkolu podporuje. Bojovali jsme za Krista Kněze, za kněžství 
a za jeho kněze, za Církev a za Krista Krále, to jest za katolický stát. A 
my budeme pokračovat v tomto boji, drazí věřící, jako to činili světci 
prvních staletí Církve, když čelili herezi, která ohrožovala katolickou 
víru, stejně jako dnes. Je třeba učinit srovnání mezi ariánskými omyly 
proti Nejsvětější Trojici a současnými herezemi proti kněžství a vládě 
našeho Pána Ježíše Krista. 
Nicméně zahájím toto srovnání jednoduše popisem tří herezí minulosti, 
které byly poraženy světci a kněžími. 
Nejprve arianismus. Arius byl knězem z Alexandrie v Egyptě, který 
popíral dogma katolické víry, když říkal: ne, Slovo Boží, Syn, není roven 
Bohu, není Bůh. Slovo Boží je stvoření (říká); a cituje sv. Pavla, více či 
méně, když říká, že je prvorozeným všeho stvoření. Sv. Pavel to 
skutečně napsal, že Ježíš Kristus je prvorozeným všeho stvoření, je to v 
Božím plánu, Bůh jej viděl na prvním místě ve svém stvoření, v Božím 
plánu viděl svého Syna vtěleného. Arius řekl: ne, je nedůstojné Boha, 
aby přijal tělo, nalezl jsem nové učení, Slovo není Bůh. Byl však svolán 
koncil, skutečný koncil, Nicejský koncil, aby odsoudil Aria a prohlásil, 
že Slovo Boží je rovné Bohu, že Slovo Boží je jedné podstaty s Otcem, a 
my to vyznáváme každou neděli v Krédu, consubstantialem Patri. Slovo, 
Bůh Syn, je jedné podstaty s Otcem, oni jsou jedna podstata, jeden Bůh. 
Avšak byl to filosofický pojem, který nebyl v bibli, a Otcové koncilu 
váhali s použitím tohoto pojmu, jenž byl filosofický a jenž pocházel od 
pohanů a který mohl znamenat spoustu podivných věcí; jako např., že 
Bůh Otec a Bůh Syn jsou dvě masky jedné osoby, takže v Bohu je jedna 
osoba, která střídavě nasazuje masku Boha Otce a Boha Syna. Dokonce i 

sv. Atanáš měl potíže s přijetím tohoto pojmu „jedné podstaty“, ale 
nakonec jej používal a sv. Atanáš využil Nicejského koncilu k tomu, aby 
bojoval proti arianismu, a trpěl kvůli němu. Byl poslán do vyhnanství; 
našel útočiště na poušti atd., a to kvůli své víře v Nejsvětější Trojici, 
kvůli obhajobě naprosté rovnosti Otce a Syna, kvůli obraně božství Slova 
Božího. A tak musíme bojovat i my, drazí věřící, jako bojoval sv. Atanáš 
nemilosrdně proti ariánům. Takže nepřestávejme bojovat v tomto boji, 
který podle mého názoru bude trvat dalších dvacet let. Krize, kterou v 
tomto okamžiku procházíme, je velice vážná, je to krize, která bude trvat 
dlouho. Dějiny Církve nám ukazují, že všechny dlouhé krize Církve 
trvaly sedmdesát let, arianismus, velké schisma atd. Takže konciliární 
krize bude trvat pravděpodobně okolo sedmdesáti let, což znamená 
dalších třicet let čekání. Neočekávejme rychlé vítězství. Ono přijde, 
protože náš Pán dal veškerou moc Církvi, jejíž jsme součástí. 
Druhá hereze, která poté povstala, byla hereze nestoriánská. Nestorius, 
biskup, patriarcha konstantinopolský (cařihradský), prohlásil, že Slovo 
nepřijalo tělo, jak jsem právě zmínil, je to pohoršení, že by Bůh měl 
přijmout lidské tělo, tj. tělo Ježíšovo, to je skandál. Bůh je čistý duch, 
nemůže přijmout tělo, to je v rozporu s filosofií doby a já, Nestorius, 
jsem přemýšlel o něčem jiném, myslím, že Ježíš, člověk Ježíš si svými 
zásluhami zasloužil božství. Ježíš se tedy stal Bohem, Ježíš je Bůh. 
Jestliže je tedy Ježíš Bůh, tak vyznal katolickou víru, není-liž pravda? 
Ježíš je Bůh. Ale jak ji vyznal? Ježíš je Bůh, ale nebyl to Bůh, jenž se 
stal člověkem, člověk se stal Bohem, člověk Ježíš se stal Bohem. Je to 
katolické? Že se Ježíš stal Bohem? Ne, to je heretické. A je to přesně to, 
co před třiceti lety učil ve svých kursech jeden profesor v Řezně [zde 
monseigneur nepřímo poukazuje na P. Ratzingera, současného papeže, 
který v době, kdy byl profesorem, učil otevřeně herezi – pozn. překl.], 
když říkal, že Ježíš se sám sebe natolik vzdal, vyšel natolik ze sebe 
samého, že se svou láskou sjednotil s JEDNÍM, to jest s Bohem. To je 
hereze; hereze, která je velmi podobná nestoriánské herezi. Takže 
buďme velmi bedliví, drazí věřící, abychom vyznávali katolickou víru, 
jak bychom měli. Nestačí říci, že Ježíš je Bůh, musíme říci, že se vtělil. 
Bůh byl učiněn člověkem skrze tajemství Vtělení. A byli světci, např. sv. 
Cyril Alexandrijský, kteří za to bojovali. Protože on řekl, že pokud Ježíš 
není Bůh, kdyby byl (jen) člověk, potom zrodila blahoslavená Panna 
člověka. Takže není Matkou Boží. Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za 
nás! Ne, Maria je matkou člověka Ježíše Krista. Ach! Hereze! Urážka 



naší Paní! Jak můžeme odmítnout její božské mateřství? A sv. Cyril a 
Efezský koncil protestovali a řekli, že blahoslavená Panna je Matkou 
Boží, ona porodila Boha, Bohočlověka, Ježíše Krista. Jestliže porodila 
Bohočlověka, je Matkou Boží. Její dítě je Bůh, Bůh Syn. Zde to máte, 
světec, který neváhal odmítat hereze a za to byl pronásledován, a (přesto) 
herezi neodmítal o nic méně a vysvětloval katolickou víru. Tak, jak to 
musíme činit dnes, drazí věřící, odmítat náboženskou svobodu a 
vysvětlovat katolickou víru. Náboženská svoboda vyžaduje, abychom 
respektovali všechny, kdo vyznávají náboženský omyl, to, že stát by měl 
dát volnost všem nepravým náboženstvím, aby vyznávala omyl ve jménu 
lidské důstojnosti. A my říkáme: ne, kralovat musí Ježíš Kristus. Musí 
kralovat v srdcích a musí kralovat veřejně ve státě. Stát musí být 
katolický. Tak musíme odmítnout tyto omyly o falešné lidské důstojnosti 
a náboženské svobodě, to, že stát musí akceptovat svobodu všech, což je 
nemožné a nesprávné i dnes. A namísto toho se hlásit k opaku – totiž že 
Ježíš má právo veřejně kralovat ve státě. To je to, v čem hodláme 
pokračovat, následujíce příkladu sv. Cyrila Alexandrijského. A nesmíme 
selhat jen proto, že Řím navrhuje dohodu, kanonické řešení pro nás, 
oficiální postavení v Církvi, které by znamenalo, že se musíme vzdát 
prohlašování těchto důležitých pravd, které protiřečí koncilu. My 
nehodláme zastavit boj proti koncilu a jeho omylům. 
Třetí příklad, který bych vám rád předložil, je případ pneumatomachů. 
Tak se stalo, že po Efezském koncilu přišli lidé a říkali, že Duch Svatý 
není Bůh – třetí hereze. Bůh Otec, v pořádku; Bůh Syn, v pořádku, avšak 
nikoliv Bůh Duch Svatý. Duch Svatý je tvor a důkazem toho je, že ho 
Ježíš poslal. „Těšitel, duch pravdy, kterého vám pošlu od Otce.“ Tady to 
máte, jestliže Ježíš kohokoliv posílá, je to tvor. To jsou 
pneumatomachové. Drazí věřící, je pravda, že Duch Svatý není Bůh? 
Doufám, že jste připraveni, připraveni vyznat svou víru, že Duch Svatý 
je Bůh, stejně jako Otec a Syn. Když děláte znamení kříže, je to ve 
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a všichni tři jsou Bůh. Ve jménu – 
existuje jen jedno jméno – Otce i Syna i Ducha Svatého. Jeden Bůh ve 
třech osobách. Duch Svatý je Bůh. V každém případě povstal sv. Basil z 
Caesareje v Pontu a protestoval proti tomuto omylu, přičemž říkal: ne, 
Duch Svatý je pravý Bůh. Musíme se klanět Duchu Svatému stejným 
způsobem, jakým se klaníme Otci a Synu. A bojoval proti těm, kdo 
vyznávali omyl. A v naší situaci, když myslíme na vyřešení krize po 
dvaceti nebo třiceti letech, když se heretici začnou obracet, sv. Basil by 

řekl, že se konciliaristé začínají obracet – ale to prostě není pravda, 
nikde, ani v Římě, ani v diecézích, nikdo z nich se neobrací. Nicméně sv. 
Basil, když viděl, že se pneumatomachové, jak se jim říkalo, začínají 
obracet a navracejí se ke katolické víře, se rozhodl, že je nebude šokovat; 
nemohl říci, že Duch Svatý je Bůh, protože by to bývali neradi slyšeli. 
Takže použil měkčí způsob vyjádření: Duchu Svatému náleží klanění 
spolu s Otcem a se Synem. On vlastní stejnou slávu jako Otec a Syn. 
Musíme se klanět Duchu Svatému stejně jako Otci a Synu a prokazovat 
stejnou poctu Duchu Svatému jako Otci a Synu. Jemnější způsob, jak to 
říci, avšak vyjadřuje to katolickou víru. Nedvojznačně. Pokud se musíme 
klanět Duchu Svatému jako Otci a Synu, je to proto, že je Bůh. A tak sv. 
Basil nepoužil dvojznačné výrazy pro ty, kdo se chtěli navrátit do 
Církve. Vyžadoval, aby vyznali úplnou katolickou víru, ale použil 
jemnějšího způsobu, jak to říci. Byl moudrý, velmi dobře, ale ve 
vyznání pravé víry. Nebyl ochoten podepsat dvojznačné texty, drazí 
věřící. To je to, co dnes musíme činit. Odmítat dvojznačné texty, 
nepřestávat odsuzovat omyl a správně vyznávat katolickou víru. A 
když se konciliaristé budou navracet, jednoho dne, za dvacet pět let, a 
budou litovat koncilu, když uvidí neustálé katastrofy, prázdné semináře, 
kostely v troskách, všude odpad, všude nemravnost, budou hluboce 
litovat, a když to učiní, když se začnou navracet, naplněni lítostí, 
můžeme použít formuli, abychom jim pomohli. Ale ne teď; krize je v 
plném proudu, nyní musíme být pevní a odsuzovat omyly koncilu, 
zvláště popření Krista Krále, odmítnutí Krista Krále. To, drazí  
věřící, je náš plán. Není důvod klamat sami sebe, v žádném případě 
není krize téměř u konce, krize není ještě zdaleka u konce, boj bude 
trvat dlouho, a proto se potřebujeme zorganizovat, abychom vytrvali 
a pokračovali ve vyznávání úplné katolické víry v plné důvěře v moc 
našeho Pána Ježíše Krista: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, 
jděte tedy do celého světa, kažte pravdu, kažte Nejsvětější Trojici, kažte 
Krista Krále, kažte Krista Kněze, mějte podobnou důvěru v moji 
božskou Matku, která má všechny milosti, která rozdává všechny 
milosti, a bude to skrze ni, že Já budu triumfovat nad svými nepřáteli, 
bude to skrze ni, že znovu navrátím do své Církve katolickou víru. Mějte 
důvěru v moji Matku, neposkvrněnou Pannu; kéž blahoslavená Matka 
uchrání naši víru neposkvrněnou.  
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.  



POŘAD BOHOSLUŽEB NA SRPEN A ZÁŘÍ 
 

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. s lidovým zpěvem 
3. 8.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
4. 8.  –  8.00  – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem  
15. 8.  – 17.30  – Svátek Nanebevzetí Panny Marie – svěcení bylin 
1. 9.  –  8.00  – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem  
3. 9.  – 17.30  – Sv. Pia X. – hlavního patrona Bratrstva 
7. 9.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
28. 9.  – 17.30  – Svátek sv. Václava  
29. 9.  – 10.00  – Sv. Michaela arch. – patrona bratří Bratrstva 
Ostatní dny –  8.00  – Mše sv. 

 
PRAHA 

 
STARÁ BOLESLAV 

 
5. 8.  – 11.00  – Mše sv. (chorální) 
 
19. 8.  – 10.00  – Mše sv. (chorální) 
 

PRAHA-VINOHRADY, Národní dům, nám. Míru 9 
 
2. 16. a 30. 9. – 10.00  – Mše sv. (chorální)  
 

FRÝDEK-MÍSTEK 
Zámecké nám. 1251, 1. patro 

 
5. a 19. 8.  
2., 16. a 28. 9. – 10.00  – Mše sv. (chorální)  
 

 
PARDUBICE 

Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 
 
12. a 26. 8.  
9., 23. a 30. 9. – 10.00  – Mše sv. (chorální) 
  

SPOJIL, Pod Habřím 56 
 
15. 8.  – 17.30  – Svátek Nanebevzetí Panny Marie – svěcení bylin 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Metropol, Senovážné náměstí 2 

 
12. 8. a 23. 9. – 17.30   
9. a 30. 9. – 10.00  – Mše sv. (chorální)  
 

UHERSKÝ BROD 
Hřbitovní kaple, Starý hřbitov 

 
26. 8., 9. a 23. 9. – 17.30  – Mše sv. (chorální)  

 
 
 

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. 

 
 
 
 
Naše internetové stránky: http://fsspx.cz 
 
Telefon na priorát: 548 210 160 
 


