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Informa ční leták 
 

Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
 

Jaidhof, 11. února – Zjevení Panny Marie v Lurdech 
 

Drazí věřící, 
určité současné tendence v tradici připomínají dění v Jižní Americe 
z roku 1989. Je to jistě pouze analogie, ale přesto je dobré se nad slovy 
našeho zakladatele Msgr. Lefebvra zamyslet. V tomto letáku je proto 
otištěn jeho list kněžím, seminaristům a věřícím.  
Důležité je vždy si zachovat rozvahu a nesoudit příliš ukvapeně o 
věcech, o kterých člověk nemá dostatečné informace. Odchýlení se 
z cesty našeho zakladatele ať už jakýmkoliv směrem s sebou nese ztrátu 
soudnosti a až příliš často ztrátu morálních zábran užívat prostředky, 
které jsou nejen pro katolíka, ale i pro každého slušného člověka 
naprosto nepřijatelné. To zdůraznil i náš generální představený Msgr. 
Bernard Fellay při letošním únorovém kněžském setkání v Jaidhofu. O 
jednání s Římem řekl, že ujednání, o kterém se jednalo v roce 2012, by 
bylo pro nás sebevraždou, a to nejen s ohledem na současný pontifikát, 
ale i s ohledem na situaci za pontifikátu Benedikta XVI., proto ukončil 
další jednání a stáhl „věroučnou deklaraci“ už v polovici června 2012 a 
celá věc byla definitivně uzavřena na generální kapitule. Msgr. Fellay 
řekl, že vzbuzování přílišného optimismu vůči Římu některými kněžími 
nebylo v jeho intencích. Tento postoj současného nejvyššího 
představitele FSSPX plně odpovídá postojům našeho zakladatele. 
Názor Msgr. Williamsona, že do několika měsíců po generální kapitule 
dojde k dohodě, protože je vše tajně dojednáno, se via facti nepotvrdil. 
V jeho okolí však začal být neustále více patrný vliv těch, kteří se 
odvraceli od cesty našeho Kněžského bratrstva jako takového, a 
projevovalo se, že Msgr. Williamsonovi nejde ani tak o ochranu FSSPX 
před moderní hierarchií, jako o realizaci vlastních idejí. Tím postupně 
ztratil podporu těch kněží, kteří v něm viděli oporu proti „unáhlenému a 
nebezpečnému ujednání“, kteří ale nikdy nechtěli být ničiteli našeho 
Kněžského bratrstva. Msgr. Williamson nakonec prohlásil FSSPX za 
„neobratrstvo“ a veřejně vyzývá k jeho rozvratu. 
Obecně chci připomenout, že Kněžské bratrstvo sv. Pia X. je skutečnou 
církevní organizací se svými stanovami a svojí hierarchií. Kdo sdílí naše 
přesvědčení o správnosti naší cesty, může užívat našich kněžských 
služeb a podřídit se našemu duchovnímu vedení. Nikoho, kdo se na nás 
nechce obracet, k tomu nenutíme. Sám náš zakladatel Msgr. Lefebvre 
řekl, že nikoho nenutí, aby ho následoval, pokud si nemyslí, že jeho cesta 



je správná. Ale jako každá církevní organizace máme i my právo hájit 
své zájmy a vybírat si ty, kteří se veřejně podílejí na našem apoštolátu, ať 
je to v jakékoliv oblasti, a bránit se před zneužíváním našeho apoštolátu 
k soukromým spirituálním, politickým a ekonomickým cílům.  
Někdy se setkáváme s tím, že někdo prezentuje soukromě před různými 
lidmi nekonzistentní či protichůdné postoje, výroky kněží překrucuje a 
za jejich zády se neoprávněně odvolává na jejich autoritu. To logicky 
vede ke ztrátě důvěry a znemožňuje jakoukoliv spolupráci. Také chápání 
duchovního boje jako sbírání a rozšiřování drbů, senzací a skandálů 
z celého světa nemá s uchováním katolické víry nic společného. 
Nový superior distriktu P. Stefan Frey vizitoval zatím brněnský priorát a 
dvě kaple, zbývající má v úmyslu navštívit do léta. Někteří věřící měli 
možnost se s ním setkat v Jaidhofu. Pozitivní hodnocení českého 
apoštolátu přineslo i konkrétní podporu apoštolátu na severní Moravě. 
Do budoucna je pro nás důležité personální doplnění priorátu, aby mohla 
být sloužena mše sv. každou neděli v Praze.  
Modleme se za kněžská a řeholní povolání, prosme za věrnost celé naší 
duchovní rodiny a poroučejme ji do ochrany Panny Marie, přemožitelky 
všech herezí, a sv. Jana Nepomuckého, strážce dobré pověsti a ochránce 
před pomluvami, lží a intrikami. 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
 
 

Finanční situace rakouského distriktu a Nadace sv. 
Josefa a Marcela 

 
(z: Ursprung und Ziel, č. 283/březen 2014) 

 
Vaše velkorysé dary a příspěvky, milí věřící, jsou pro nás cennou pomocí         
k financování činnosti apoštolátu Kněžského bratrstva v Rakousku. Nicméně 
nestačí k tomu, abychom pokryli veškerý rozsah našich nákladů. Jsme odkázáni 
na další podporu, kterou od roku 2008 poskytuje tak zvaná Soukromá nadace 
sv. Josefa a Marcela. Po všechny předcházející roky byl náš distrikt 
subvencován generalátem Bratrstva. Tato nadace je od počátku své existence 
schopná každoročně z výnosů svých uložených prostředků podporovat četná 

díla Kněžského bratrstva, přičemž polovina výnosů připadá našemu distriktu. 
Samozřejmě nejsou možnosti nadace neomezené. Jsme nyní stejně jako dříve 
odkázáni na Vaši podporu a velmi srdečně Vám děkujeme, jestliže budete 
v rámci postní oběti velkoryse pamatovat na naše potřeby. 
 
Soukromá nadace sv. Josefa a Marcela   
Ještě za svého života převedla paní Rosa von Gutmann zámek Jaidhof na 
Kněžské bratrstvo sv. Pia X. Po jejím úmrtí se pamatovalo na Kněžské 
bratrstvo ještě s jedním pozdějším velkorysým příspěvkem z nadace Wolfganga 
a Rosy von Gutmann. Tento majetek byl v roce 2008 vnesen do jaidhofské 
Soukromé nadace sv. Josefa a Marcela.  
Nadace, jejíž činnost není zaměřená na zisk, sleduje v souladu s účelem nadace 
výlučně a bezprostředně obecně prospěšné, dobročinné a církevní cíle. Nadace 
a její účel jsou nadto zavázány křesťanskému (tradičně katolickému) 
hodnotovému postoji a spočívají na základech lásky k Bohu a bližnímu. Navíc 
sleduje nadace naplnění obecně prospěšných, dobročinných a církevních cílů 
v křesťanském chápání „mezinárodního Kněžského bratrstva sv. Pia X.“. Další, 
v nadačním prohlášení výslovně uvedený účel nadace spočívá v revitalizaci a 
zachování památkově chráněného zámeckého objektu v Jaidhofu.  
Nadace je řízena třemi předsedajícími členy; podle stanov musí být členem 
předsednictva jeden kněz Kněžského bratrstva. Dále nadace disponuje 
poradním sborem, v němž zasedají členové Kněžského bratrstva. Určitá 
opatření a obchody smí předsednictvo nadace provádět pouze ze souhlasem 
poradního sboru.  
Od zřízení nadace byly finančně podpořeny četné projekty Kněžského bratrstva 
po celém světě. Zejména se investovaly značné prostředky do renovace zámku 
Jaidhof. Vzhledem k tomu, že jsou prostředky nadace velmi dlouhodobě a 
konzervativně uloženy, jsou k naplňování účelu nadace  použitelné v první řadě 
výnosy uložených prostředků. Nadace navíc podporuje v rámci svých možností 
různé projekty FSSPX. To se může dít prostřednictvím ručení na stavební úvěr, 
což má tu výhodu, že z nadace neodteče ani jedno euro, což je např. případ 
novostavby kněžského semináře v Dillwynu (USA).  
Nadace poskytuje velké příspěvky k financování aktivit Kněžského bratrstva 
jak v rakouském distriktu, tak i v mezinárodním měřítku. Finanční potřeby však 
zdaleka převyšují možnosti nadace, proto je Kněžské bratrstvo i nadále 
odkázáno na dary a příspěvky. 
 
Co je to nadace? 
Soukromá nadace je nositel práv, jemuž zakladatel věnuje určitý majetek, aby 
jeho užíváním, správou a zhodnocováním sloužil naplňování zakladatelem 
stanoveného účelu; je nadána právní subjektivitou, je to tedy právnická osoba. 



Orgány nadace jsou povinně předsednictvo nadace a inspektor nadace; případně 
(nepovinně) také dozorčí rada. Zakladatelé však mohou předvídat i jiné orgány, 
jako například poradní sbor. 
Předsednictvo nadace, které musí sestávat alespoň ze tří osob, spravuje a 
zastupuje soukromou nadaci a pečuje o naplňování zakladatelem stanoveného 
účelu nadace. Nadační inspektor, jímž má být přísežný daňový poradce a 
hospodářský inspektor, má každoročně prověřovat roční závěrku nadace.  
Nadace nemá ani společníky, ani vlastníky; majetek tedy již nepatří zakladateli, 
nýbrž nadaci. A ta slouží jedině a pouze účelu nadace, jenž je však stanoven 
zakladatelem.  
 
P. Stefan Frey FSSPX - superior 
 
 

Msgr. Marcel Lefebvre  
Dopis ze 16. července 1989 k událostem nastalým 

v Jižní Americe 
 

Ecône 
Milí spolubratři, seminaristé a věřící, 
u příležitosti nové roztržky, která se našeho Bratrstva bolestně dotýká, se mi 
zdá vhodné pokusit se analyzovat, jak postupuje ďábel při pokusu oslabit naše 
Bratrstvo, ne-li je dokonce zničit.  
Nemohou se taková štěpení vztáhnout na dvě hlavní pokušení, jež se od sebe 
liší podle svých původců? První pokušení spočívá v tom nacházet se ve spojení 
s papežem a současnými biskupy. Je přirozeně normálnější a příjemnější mít 
dobré vztahy s autoritami než s nimi mít potíže, především když tyto potíže 
mohou vést k sankcím.  
Bratrstvo je obviňováno z toho, že přehání omyly II. vatikánského koncilu, že 
protiprávně kritizuje písemnosti a jednání papeže a biskupů, že se příliš strnule 
drží tradičních obřadů, že má koneckonců tendenci k sektářství, které jednoho 
dne povede ke schismatu. Strašák schismatu bude, jakmile se jednou vyvolá, 
nahánět strach seminaristům a rodinám a povede je k rozhodnutí Bratrstvo 
opustit, když budou od kněží, od biskupů a od Říma nabídnuty záruky ve 
prospěch určité tradice. 
Již lze vyhotovit docela dlouhý seznam těch, kteří nás z těchto pohnutek 
opustili. 
Je jasné, že biskupská svěcení a exkomunikace se (jim) musely jevit jako plně 
dostačující pohnutky k opuštění Bratrstva, především se všemi těmi zárukami 
od koncilního Říma ve prospěch liturgické tradice.  

Přestože se díky faktům lži koncilního Říma tolikrát potvrdily, tak se toto úsilí 
vyplatí, neboť jsou stále takoví, kteří se dají polapit.   
Omyly II. vatikánského koncilu a duch II. vatikánského koncilu se nicméně 
dosud neustále potvrzují slovem i činem. Nic se nemění ve vztahu k liberálním, 
modernistickým principům. Odpad od víry se rozmáhá, katolická víra se nadále 
vytrácí.  
Velká většina našich kněží, našich seminaristů a našich věřících si nedělá žádné 
iluze a myslí si, že nemohou autoritám koncilního Říma důvěřovat, dokud 
otevřeně vyznávají tyto omyly. 
Druhé pokušení, jež ďábel vzbuzuje v nitru mnohých našich kněží, kteří potom 
způsobí novou roztržku v Bratrstvu, se dá shrnout následovně:  
Měli jsme důvěru v Bratrstvo v jeho počátcích, v jeho principech a v jeho 
jednání; avšak konstatujeme, že se mění duch Bratrstva; pro věrnost 
k počátečnímu Bratrstvu opouštíme nynější Bratrstvo!  
Aby tento postoj ospravedlnili, musí hledat známky nějaké změny. A 
v důsledku toho využijí i těch nejnepatrnějších věcí a budou je zveličovat, až se 
z nich stanou skutečné pomluvy. Tak tomu bylo u patera N. a u patera N., tehdy 
došla žaloba až ke mně samotnému. Potom tedy museli být věřící oklamáni, 
aby šli za těmi, kteří nás opustili. Celá akce je postavena na lži. Ve skutečnosti 
byli ti, kdo tvrdili, že existuje rozpor mezi dnešním a předchozím Kněžským 
bratrstvem, „sedisvakantisté“ a veřejně se odmítali modlit za papeže. (…) Pro 
tento postup se musela najít nějaká zdůvodnění. To bylo snadné. „My jsme ti 
čistí, ostatní jsou nečistí.“ 
A od tohoto okamžiku se našich spolubratří zmocnil opravdu ďábelský duch; ti 
nyní všude viděli jen nedostatky, chyby a pochybení. Jedním z prvních 
obviněných byl pater N. Byl obviněn z toho, že je původcem všech změn a že 
má všechny možné chyby, protože totiž (jiný kněz) a jeho blízcí přátelé 
odhalili, že jeho otec byl židovsky pohřben! … (Tento kněz) je tedy Žid! … A 
rovněž odhalili, že (jiní kněží) jsou prý Židé. A potom bylo (opět jinému knězi) 
vyčítáno nemorální chování. A nebyl ušetřen dokonce ani (jeden představený 
semináře), jehož řízení semináře je prý laxistické a v semináři se rozmáhá 
nemravnost. A konečně a naposled měl i sám generální představený hodnotit 
celou záležitost jen povšechně a stranicky. Nedělám si žádné iluze. Já sám budu 
zanedlouho pomlouván, jako jsem byl pomlouván všemi těmi, kteří rozpoltili 
Bratrstvo.  
Postup je vždy tentýž. Skandální čin odloučení jedné skupiny kněží, 
seminaristů a věřících se musí ospravedlnit za každou cenu.  
Přestože se snažíme ty, kdo nás opustili, poučit o závažných škodách, které 
způsobí dílu tradice, nechceme se rozčilovat, chceme v této zkoušce zachovat 
pokoj. Dějiny Bratrstva jsou stejné jako dějiny Církve a pokračují. Oportet 



haereses esse! … Božská Prozřetelnost připouští taková očišťování, abychom 
se vyhýbali nakažení.  
V nejnovějším případě se jedná o chybné pojetí duchovního vzdělávání, které 
má v sobě pachuť jansenismu. Kéž nás Bůh před tím ochraňuje! 
Všimli jsme si toho opravdu pozdě; zlo se již událo u několika mladých kněží a 
u poloviny seminaristů. 
Opatrnost od nás vyžaduje, abychom neměli žádné spojení s těmi, kteří nás 
opustili, ani formou dopisů, s výjimkou toho, když někdo z nich projeví 
opravdové známky lítosti. Modleme se za ně; v tom spočívá pravá blíženská 
láska, kterou vůči nim můžeme uplatňovat. 
Kéž by toto rozštěpení dalo podnět ke zpytování svědomí, abychom energicky 
bděli na tím, aby se nepřipustilo žádné ochabnutí ve vztahu k nauce, morálce, 
duchu nebo kázni. Vigilate er orate. 
Bůh nepřestává uprostřed zkoušek Bratrstvu žehnat, ale může v tom pokračovat 
jen tehdy, jestliže zůstaneme věrni svým konstitucím, v rámci života modlitby a 
oběti, přičemž ve svém vnitřním i vnějším životě budeme žít ze svaté oltářní 
oběti, stejně jako Panna Maria a svatí.  
 
In Christo et Maria Váš hluboce oddaný  
 

+ Msgr. Marcel Lefebvre, 16. června 1989 
 
 

Dr. František Sušil 
Komentář ke Skutkům apoštolským, kap. 5, v. 1-11 

Ananiáše a Safíry klam a potrestání 
 
Povahu prvocírkve vylíčil sv. Lukáš ku konci před. kap. a poznali jsme, jak 
vznešeného ideálu se podjali první křesťané. Co nyní vykládá o Ananiovi a 
Safíře, v tom opak onoho nalezáme, jak totiž lidé zlomyslní ihned té ideální 
v prvé Církvi povahy zneužili; ale spolu se nám vyličuje, kterak Církev se vady 
a zla toho zbyla. Muž pak jeden jménem Ananiáš se Safírou manželkou svou 
prodal pole a ustranil od ceny pole s vědomím manželky své a přines díl nějaký 
k nohám apoštolů položil. Ananiáš a Safíra jsou jména hebrejská; Ananiáš, 
píšeme-li Chanania předchozím ch neb Hanania s předch. h, Jer. 28. 1. Dan. 1, 
6., kdež sedmdesátci Anania kladou, značí tolik co Bohumil, muž, jejž Bůh 
miluje, jemuž přeje a nad nímžto se rád smilovává; jiné psaní jest Anania 
předchozím ajinem ע a značí tolik co Bohokryt, člověka, jejž Bůh okrývá a 
ostříhá. Safíra není slovo řecké, nýbrž podobně hebrejské a značí: Nádobná, 
Pěkná, Sličná. 

Neodpovídalo ale jednání lidí těchto krásným jménům, jež nosili, nýbrž v nich 
se v Církvi dosud panenské objevilo pokrytství spojené s lakomstvím a 
s klamem. Navnaditi se oni nedali sličnotou krásného příkladu Barnabova, 
nýbrž obmýšleli raději zbožnotou a dobrotou proslouti, avšak majetku se přece 
skutečně nezhostiti a takto klam provésti. Uradili se lidé ti dva prodati pole a 
nějaký ceny díl dáti k nohám apoštolů, aby z toho chválu pobožnosti, sdílné 
lásky a dobroty a horlivosti měli; ale při tom část pro sebe skrytě a tajně na 
straně podrželi, aby bezmála v čas nouze opatřeni byli, kdyby pronásledování 
povstati mělo. Prodal tedy majetek svůj, t. j. pole svoje, ale ztržené sumy 
neodvedl docela apoštolům, ač sobě tvárnost toho přisvojoval, nýbrž ustranil a 
tajně ujal od ceny té pro sebe a to také s vědomím ženy či manželky svojí, částku 
jenom k nohám apoštolů přinesa tím způsobem, aby se zdálo, že všechny 
peníze z prodeje byli odvedli. 
Bylo to pokrytství a byl to klam a podvod a spolu oloupení Církve, an chtěli 
napotom ze společné pokladnice tak podělování býti, jakoby veškeren statek 
byli ke společným potřebám odevzdali. Sv. otcové v tom zloskutku vidí také 
svatokrádež, ježto zasvětiv Ananiáš pole Církvi či Bohu v Církvi díl z něho 
zpronevěřil a sobě podržel. Nemělo ale pokrytství to a neměl ten klam obdržeti, 
nýbrž měla přítrž se státi zlu tomu, které se do Církve Páně vlouditi a ji všelijak 
pokaliti a pokaziti usilovalo. Petr prvoapoštol, Duchem sv. osvícen a tím o 
tajném a ukrytém klamu zpraven byv, pravil k Ananiovi: Proč pokusil, aneb dle 
řeckého textu, proč naplnil satan srdce tvého, abys selhal Duchu sv. a ustranil 
něco z ceny za pole? Poznal Petr záměr ten Ananiův pocházeti od satana 
pralháře a praklamatele, J. 8,44., jenž do srdce Ananiášova jak tam do Jidášova 
J. 13, 27. L. 23, 3. vstoupil, je opanoval, ano, jak čte řecký text, naplnil. 
Ananiáš neměl se pokušení tomu poddati aniž srdce svého od satana naplniti 
sobě dopustiti, nýbrž měl ďáblu odporovati vírou, nad ním ovšem s milostí 
Boží zvítěziti moha Jac. 4, 7. 1. Petr. 5, 9. A tudy Petr otázkou svou ukazuje, že 
Ananiáš pokušení odolati a srdce svoje ďábla prázno zachovati mohl: Proč 
naplnil srdce tvoje, proč jsi ďáblu dopustil naplniti srdce? Naplnil pak satan 
srdce jeho, aby selhal Duchu sv. Ananiáš sice hodlal Církev a jmenovitě v ní 
apoštoly, přede všemi Petra, obelhati a oklamati; ale veškera Církev byla tehda 
plna Ducha sv. a apoštolé byli nositelé popřední darův Ducha sv. A tudy kdo 
apoštoly obelhal, ten, co na něm bylo, Duchu sv. selhal jest. Tím větší pak byl 
hřích Ananiův, poněvadž nikdo ho nenutil, aby pole prodal, aniž také když je 
prodal, přinucován byl buď celou cenu, buď částku jí Církvi k rukám a nohám 
apoštolův darovati. Tudy vece Petr: Zdali pole to zůstávajíc neprodáno 
nezůstávalo tobě a prodáno byvši zda nebylo v moci tvé? aby totiž s penězi 
strženými dle jediné vůle svojí naložiti mohl. Touto svobodou, které se mu 
propůjčovalo a z níž obecenství majetku v prvocírkvi co dokona svobodné a 
libovolné se vyskýtá, přitužuje a zvětšuje se vina Ananiášova; mohl ničeho 



nedávati, mohl část dáti a část sobě podržeti, ale měl všecko, cokoli učiniti 
hodlal, upřímně činiti a neměl klamati a lháti, díl ceny složený za celou cenu 
vydávaje. Petr, jak jsme pravili, Duchem svatým osvícen poznal klam ten, aniž 
žalobce a svědků tu potřeba bylo. Ananiáš mohl věděti, že Církev Duchem 
svatým řízena a spravována bývá a že apoštolé zvláštní mocí Ducha sv. nadáni 
jsou, ježto svědkem tolika divů a zázraků byl. Proto opětně dorývá na něho 
Petr: Proč jsi uložil v srdci svém věc tu? klam ten proč jsi provésti ustanovil? 
v srdci, t. j. v mysli a vůli jsi uložil, zamyslil, umínil a ustanovil. Dříve pravil 
Petr: Proč satan naplnil srdce tvé? Teď praví: Proč jsi uložil v srdci svém. 
Z toho patrno, že člověk může pokušením ďábla odolati. Podjal jsi se Církev 
oblouditi, oklamati a obelhati předstojce a náčelníky její. Ale klam tvůj padá na 
Boha a tedy jest skutečným rouháním-se Bohu. Neselhal jsi lidem, nýbrž Bohu, 
dí Petr. Výše pravil v. 3., že Ananiáš selhal Duchu sv., tuto vece, že selhal 
Bohu; tudy se právě odtud vyvozuje osobnost a božství Ducha sv., jak sv. 
otcové Athanas, Gregor Nys., Didymus, Jeronym a j. na to odkazovali a sv. 
Béda výslovně se pronesl, že Macedoniáni, duchoborci a duchopůrci ode Petra 
dávno před narozením-se Macedonia co bludaři odsouzeni byli. Neméně odtud 
vysvítá vážnost předstojcův Církve, a co proti podstatě Církve čelí, to ovšem 
proti Duchu sv. čelí. A což teprva platí o těch, kteří ve svaté zpovědi hlavní věc 
a okolnost k úsudku o hříchu potřebnou tají aneb změňují? Ale i těch se věc 
týká, kteří, slibem Bohu v služby se vydavše, částku zápalné té oběti pro svět 
zadrželi. 
Jakož pak ne lidé, nýbrž Bůh tu uražen byl, také Bůh sám skutku toho zlého 
pomstiti a vážnost Církve hájiti ustanovil spůsobem slavným, patrným a 
nenadálým, když byl úsudek Církve skrze Petra předešel. Vypravuje sv. Lukáš 
dále: Slyše Anania slova ta, padl a skonal. I připadla bázeň veliká na všecky, co 
to poslouchali. V moci Petrově bylo, Ananiáše a Safíru z Církve vyloučiti a od 
těla jejího takové zamřelé či nakažené údy odřezati. Ale Bůh předešel takový 
výhost či raději Bůh sám trest vyobcování takového na Ananiáše uvedl a 
naplnilo se slovo Ž. 9, 17., že se dal Hospodin tu poznati v soudu a hříšník 
v díle rukou svojich lapen byl. Tertullian v soudu tom Božím spatřoval 
následek vynešeného výhostu a vyjádřené kletby Církve a darmo, ješitně a 
nemoudře Porfyr Petra z krutosti vinil, jemuž Jeronym (ep. 8.) odpověděl, že na 
Petra se sčítati vina nemůže, ježto Ananiášovi ani smrtí nevyhrážel. Josua užil 
ukamenování proti zločinci Achanu, Petr neměl leda slovo, jímž hřích jménem 
pravým pojmenoval. Mělo se ukázati, že slovo to má do sebe moc, aby po časy 
budoucí se toho jistota věděla. Origenes (tr. 8. in Mt.) za to měl, že velký stud a 
nenadálá hanba na Ananiáše mrtvici uvedla; po něm obzvláště novější 
vykladači týž náhled o příběhu tom vynesli. Jiní jako prostřednou cestou kráčejí 
a nadpřírodné s přírodným poměšujíce síle a moci Petrova slova co meče 
bodajícího smrt tu připisují. Avšak veškeren ráz vypravování příběhu toho 

takovému výkladu buď přirozenému, buď polovičatému se příčí a zvláště pak 
se protivují tomu slova v. 9., kdež Petr s vědomím mluví, že jeho vůle tuto 
působí a skutkuje. Jako v prvotné Církvi vůbec vyšší svět mocí a silou svou 
skutky patrné provodil, takto zvláště také při prvé kletbě a výluce z Církve se 
tuto děje a idealné odřezání od těla Církve se tu v plastické a realné skutečnosti 
objevuje, jak se to ještě jednou později nejednou dálo. Odkazují při tom 
vykladatelé na podobné náhlé Bohem na lidi seslané pokuty v Starém Zákoně, 
na Ozu 1. Reg. 6, 7. pro dotknutí archy usmrceného, na proroka pro svedení na 
sobě od lichoproroka dopuštěné ode lva udáveného 3. Reg. 13, 24. a j. Že pak 
Ananiáš a Safíra tak přísně potrestáni byli, ježto Šimon čarodějník (k. 8.) a 
Elymas (k. 13.) lidé mnohem horší mírnějšího soudu zkusili, šlo odtud, že 
Ananiáš a Safíra již byli na sobě účinky působení Ducha sv. pocítili, a přece 
hříchu a klamu onoho se podjali, ježto dva jmenovaní, Šimon a Elymas, nic 
toho na sobě nezkusili a tudy menší vinu na se uvalili. Nadto v prvocírkvi, jež 
žádnou mocí přínutnou a přímusnou nevládla, přísnosti nějaké potřeba bylo, 
aby lidé od podobných nepravostí odhrozeni a odstraněni byli a aby, jak vece 
Jeronym, z trestu dvou lidí všickni se kárali a všickni naučení brali. Ostatně 
přemnozí mají za to, že trestem tím časným veškera jejich pokuta se odbavila a 
oba na milost přijati byli, ana jejich malá známost a nezkušenost církevního 
života vinu jejich umaluje. Tak sv. Petr Damianský před jinými a po něm jiní 
zpytatelé, ač i ze svatých otců dřívějších někteří k tomu se nakloňovali. 
Přirozeno jest, že veliká bázeň připadla na všechny, kdož to poslouchali, totiž 
na lidi tuto přítomné, ježto událost ta se přihodila očividně ve shromážděné 
Církvi. Byli pak tuto přítomni také mládenci či jinochové a o nich sv. Lukáš 
vypravuje: Vstavše pak mládenci odklidili jej a vynesše ho pochovali. Povstavše 
svinuli údy jeho rozestřené, sklidili a uklidili jej, aby ho ustrojili ku pohřebu, 
načež pochovali jej. Kdo by jinochy těmi se rozuměti měli, místněji se neví; ze 
členu οί νεώτεροι ale jisto jest, že se tu nejedná o pouhé stáří, jakoby mladíci 
toliko se tu slyšeli, kteří samovolně k službě té se byli nabídli, nýbrž byli to 
raději muži ke službám takovým v Církvi určení, an Církev, jakmile se 
rozmáhala a růstla, takových sluhů postrádati a bez nich obejíti se nemohla. 
Vstali a uklidili mrtevce jako věc, která k jich službě patřila, a tím se sluhami 
Církve býti ukázali; někteří je k akolytům, jiní k jahnům přirovnávají, jiní drží, 
že vůbec nižší v Církvi služby zastávali, an starší πρεσβύτεροι vyššími věcmi se 
obírali, byli bez mála podobni římským hrobařům či fossorům a řeckým 
kopiatům. Co jsme přeložili slovem uklidili , to jiní překládají upravili aneb 
složili a jinak ještě. Mnozí mají za to, že συστέλλω toli značí co περιστέλλω a že 
zahrnuje veškeru službu, která před pohřebem mrtevcům se děje, údův 
ukládání, pomazání, upravení tváře, zatlačení očí, obvinutí stuhami a plenami, 
oblečení rubášů. Složivše a svinuvše tělo Ananiášovo vynesli mrtvolu ven 
z města a tam vně města ve hrobě nějakém, ve skále dřívěji připraveném, ihned 



pochovali. V krajinách těch horkých záhy se pohřebují mrtvoly; any tam lehko 
hnijí a se kazí, děje se to, aby neduhové odtad nevzešli J. 11, 31. Později 
druhdy také pohřeb po některém dni držán v Církvi tamější, ale to dálo se pro 
ustrájení a uprávění mrtvoly, čehož při Ananiáši a ženě jeho nebylo. 
Uplynuly asi tři hodiny od úmrtí Ananiášova, a ženě se manžel nevracoval. 
Doba tří hodin lehko prošla s pohřebáním, ježto přípravy se některé díti musely 
a hrobové obyčejně vzdáleni od města byli. Stalo se pak po projití či mezině tří 
hodin, i vešla manželka jeho nevědouc, co se stalo. Vazba: Stalo se a vešla čili i 
vešla je způsob slohu hebrejského, jak L. 5, 12. Slovem stalo se pozornost 
čtenářova se vyvolává, a spojkou a čili dle genia řeči naší i se souřadně příběh 
vypravuje. Přišla žena hledat Ananiáše, aniž od Petra aneb od jiného apoštola 
povolána byvši a tudy dosti kdy k usmyslení sobě majíc. Již vejití její do 
sbornice či schůze věrcův byla jakoby nějaká po muži otázka a po tom, co se 
s ním přihodilo, ano svědomí její sotva docela poklidno býti mohlo. Tudy se 
praví, že Petr odpověděl jí , t. j. oslovil ji: Řekni ženo, za toli-li jste pole 
prodali? Při tom ukazoval na přinesenou od Ananiáše sumu, místněji jí 
neudávaje. Ona ale, jak obyčejně ženy ve všem se hledí mužům podobati a jak 
člověk každý spíše zla než dobra bližních svojich následuje, zaryla se v klamu, 
o němž se s mužem umluvili, a odpověděla: Ano, za toli. Ješto v stejném klamu 
postižena byla, musela stejnou výtku ode Petra slyšeti a nápotom od Boha 
stejným trestem postižena byla. Proč jste se shodli, aneb blížeji textu: Proč od 
vás ujednáno bylo pokusiti Ducha Páně? Proč jste se usnesli a proč se vám 
zachtělo zkusiti toho, zda lež a klam váš tajen zůstane Ducha sv., jenž nás řídí a 
spravuje? Duch Páně jest Duch Kristův, jenž od Otce i Syna pochází a Duchem 
Synovým jmenuje se také Gal. 4, 6. Týž pak Duch sv. osvědčil Petrovi, když 
uslyšel chůzi a kroky vracejících se od pohřbu mládencův, že Bůh stejný uložil 
trest Safíře jak manželovi jejímu. Petr v tom jen vůli Boží zjevně ženě opovídá, 
an ovšem sám s takovým trestem nijak zakročiti nemohl ve svém jméně; Církev 
majíc trest někomu uložiti, vezdy prostoru časového ku pokání trestancům 
zanechává, aby ač tělo útrapu snáší, duše aspoň spasena byla. Aj, doložil Petr 
v prorockém předvídání, nohy těch, jenž pohřebili muže tvého, u dveří jsou a 
odnesou tebe. Poznal Petr Duchem Božím, čí kroky to jsou a kdož to přichází. 
Tak byl druhdy Elizéus prorok poznal posla od Jorama syna Achabova. 4. Reg. 
6, 32. Aj, dusání noh pána jeho jest za ním. 
Slyševši žena slova ta Petrova, náhle sklesla u nohou Petrových a skonala. 
Jinochové pak vešedše nalezli ji mrtvu, odnesli ji a pochovali podle muže jejího 
právě pochovaného. 
Nenadálý tento soud Boží nyní po druhé již stalý musel bázní naplniti veškeru 
Církev, a ovšem obešel strach všechny, kdožkoli slyšeli o věci té. Takto se 
zpravdilo, co Zach. 5, 4. vece Hospodin: Vyvedu zlořečení do domu zloděje a 
lichopřísežníka a přebude v domu jeho, a stráví jej i dříví jeho i kamení jeho. 

Bázeň a strach přišel na všechnu Církev, vece sv. Lukáš; dříve mluviv jen o 
učenících, 1, 15., o věrcech 2, 44. a o množství věrců 4, 32. mluví nyní o 
Církvi. Nyní k sobě vespolek blížeji přilnuli a sebevědoměji co jednotu se 
považovali. Nikdo neplakal a neželel, vece sv. Zlatoúst, jak tam Lev. 10, 1. 
nesměl nad smrtí synů svojich plakati Aron, nýbrž všickni ctili úsudek Boží a 
podrobili se jemu, a kdo vně Církve se nalézali, Židé a pohané, tím strašlivěji a 
služebněji se báli, ana bázeň křesťanů synovská byla. 
Takto se ukázalo, že ani v nejmravnějším, co kdy na světě byl, spolku nedá se 
společnost majetku provésti; a to musí všem věkům za výstrhu sloužiti, aby se o 
to vícekrát nepokoušeli. Historie učí, že jen blouznivci se toho podjímali a že se 
takový podjem vezdy v nejhnusnější nemravnost zvrhnul. 
 
 

Giacomo Casanova, v Praze 1786 
 
„Podvodníci mají nejsnazší práci na světě: na jejich straně je povaha lidská 
obecná, ale i povaha strojená. Povaha obecná, jež činí člověka lehkověrným, 
náchylným, aby věřil, že se mu dostane, čeho si přeje, byť to bylo přeludné, aby 
měl rád věci zázračné a neobvyklé, aby byl sváděn sofismatem, aby měl hrůzu 
z každé zkoušky, jejíž výsledek by jej mohl vyvésti z bludů, v nichž je všecek 
pohřížen a jejichž vnady ho oblažují. Povaha strojená jej činí zbožňovatelem 
člověka, jenž dal rozlet jeho vášním, jenž polichotil jeho nadějím, jenž ho 
obloudil svými sliby, jenž ho přesvědčil hypnotisérskými kejkly a přiměl ho, 
aby se podrobil bez obav nesrovnalostem svých představ. – Chceme-li znáti 
důvod, proč podvodníci trvají a udržují se přese všechnu zřejmost své 
přetvářky, přes to, co lidé o nich vědí, přese všechny pravdy, jež o nich rozšiřují 
osoby spravedlivé a poučené, aby je odhalily, uvidíme, že je velmi prostý: 
jejich oklamané oběti jsou jejich advokáti: pravda zůstává potlačena. Týž duch, 
jenž činí ošálené lehkověrnými, činí je i nedůvěřivými ihned, jak jen běží o to, 
aby věnovali trochu víry tomu, kdo by je vyvedl z jejich omylu. – Podvodník, 
vida pokolení lidské u svých nohou, těší se ze své převahy: pociťuje svou 
pýchu a schvaluje ji a věří, že po právu využívá slabosti lidí a zneužívá jejich 
lehkověrnosti. A mluvě k nim jenom o věcech, jež jsou mu neznámy, vidí, že 
dovede hnáti svou povýšenost do krajností, kam až chce. Jeho úvěr sám záleží 
jenom v tom, že každý má jen vratké a plytké vědomosti o všech těch 
neobyčejných věcech, jež on napovídá. Nebojí se ani otázek, ani námitek, 
neboť nikdo se neopováží, aby popíral, co mu není známo. Člověk nejpevněji 
věří tomu, co zná nejméně.“ 
 
 



Zbraslavská kronika 
Kniha II., kap. XXII 

 
Téhož roku dne 22. května nastalo v Čechách a Bavorsku veliké zemětřesení a 
bylo znatelně pozorováno. Já jsem v té době seděl klidně v Praze v domě 
našeho kláštera okolo hodiny kumpletu, opřen o kamennou zeď, a ta se oním 
zemětřesením tak silně otřásla, že to rozrušilo mne i ty, kdož byli se mnou, 
k největšímu strachu a hrůze. Jeden list, sepsaný podle hvězdářské vědy, 
předpověděl už dávno před několika lety četné podivuhodné věci, které měly 
toho roku nastati; a protože rozrušil mysli mnohých prostých lidí, rozhodl jsem 
se vložit ho slovo od slova do tohoto výkladu. Jeho znění bylo ve všem 
takovéto: 
 

„Mistr Jan Davidův Toledský a všichni mistři toho místa všem, k nimž se 
dostane tento list, pozdravení a milost i útěchu Ducha svatého. 
Vězte, že léta Páně 1329 v měsíci září, když Slunce bude ve znamení Vah, 
sejdou se spolu všechny planety a Slunce bude v ocasu Draka, ohlásí se věci 
podivné a hrozné, strhne se příval větrů skrze Saturna a Marta, vystoupne moře 
nad obyčej a bude tak prudká srážka větrů, že budou vanouti všechny větry a 
zatemní a začerní všechen vzduch a budou vydávat strašné zvuky a rozmetají 
těla lidská, vyvracejíce stavení a stromy. Četná údolí vyrovnají do úrovně hor a 
naopak do propasti zkázy uvrhnou města, hlavně Babylón, Baldach, Sakan a 
Tripolis, a zvláště města ležící na místech písčitých a prašných. 
A především nastane ubývání neboli zatmění Slunce; a bude Slunce od třetí 
hodiny až do poledne barvy ohnivé a rudé, což znamená převelké prolévání 
krve. A potom bude následovat zatmění Měsíce v barvách smíšených, což 
znamená zmatení národů. A potom vzejdou veliké boje a zabíjení na východě i 
na západě; a nastane obecné zemětřesení po celém světě, vyvracející přemnoho 
míst. I bude veliká drahota a hlad na jaře všude a úmrtnost a zrazování 
království navzájem. A zemře jeden císař veliký a mocný. A tak zůstane po 
přívalu oněch větrů jen málo lidí naživu, ale ti, kdož zůstanou, budou oplývat 
bohatstvím. Vznikne pochybnost mezi Saracény a opustí modly své a sjednotí 
se s křesťany. 
A proto jsme se rozhodli my s úřady a zkušenými druhy a hvězdopravci 
toledskými vám to zjeviti, ukládajíce vám pro odpuštění hříchů a vykoupení 
vašich duší, abyste odkryli svrchu řečenou nevědomost a postarali se o sebe, 
kde budete bydliti, až budou váti větry. Budou totiž vanouti větry v měsíci září 
a tehdy se stěží najde na zemi bezpečný příbytek. Připravíte si tedy komory na 
rovině obklopené horami ne písečnými ani prašnými; a věže ať jsou přikryty a 
pevnou zemi položte navrch a ať tam nejsou stromy nebo jiné věci, které by 
mohly zatarasiti východ komory, a uložte uvnitř potraviny na třicet dní. 

A vězte, že se s námi shodli všichni filosofové a hvězdáři Hispánie, Řecka a 
Arábie a Hebreové. Doslechli jsme se také, že Meathský vystavěl věž 
svrchovaně znamenité stavby, a bude ta věž jako jedna veliká hora, a slyšeli 
jsme to od krále sicilského a zdá se nám to nebezpečné. 
Dáno v Toledu léta Páně 1322.“ 
 

Poučila mne sama zkušenost skutečných výsledků, že bylo vylháno všechno, co 
předpověděl tento list v duchu lživě píšícím. Ba tento rok byl klidný a mírný a 
na obilí svrchovaně úrodný; a proto toho, kdo prorokuje podle svého astrolabia 
taková budoucí nebezpečenství, krotí a ze lži usvědčuje básník, když praví: 
 

Po Božích tajemstvích pátrat, co jsou, i po nebi ustaň!  
Poněvadž smrtelný jsi, též o to, co smrtelné, pečuj!  
Já však poznávám to a chci, ať vy též to znáte: 
směšným že stává se člověk, jenž k věcem budoucím touží  
pozvednout svoji tvář, ač měl by na péči míti  
toliko přítomnou věc, neb neví, zda uštknutím náhlým  
zítra ho neskosí smrt, neb co se mu přihodit může.  
Umění každé je jisté, leč poněvadž ta naše mysl  
plna je mnoha chyb a pro ně podléhá často  
pošetilému bludu a lásce k vlastnímu tělu,  
myslím, že někteří z nás jak zloději chtějí se zdáti,  
touží-li více se skvít než pevně se držeti pravdy.  
O věcech nejvyšších mluví, leč nejnižší rozum jim berou.  
Mnozí mnoho sic vědí, však sobě se stávají blázny,  
jednají o jiných věcech, ač žádná moudrost v nich není.  
Sobě buď nejdříve moudrý a pro jiné za nos se tahej  
naposled; teprve tehdy si osvojuj proroka právo!  
Pro sebe oko je slepé, vše na místě jsoucí zří jinak. 
 
 

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. (1., 3. a 5. v měsíci chorální a Svátostné  
      požehnání, v květnu májová pobožnost)  
Každé úterý – 18.00                – Mše sv. (v květnu po ní májová pobožnost) 



4. 4.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
5. 4.  –  8.00  – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem  
13. 4.  – 10.00  – Květná neděle – svěcení ratolestí a Mše sv. (chorální) 
17. 4.  – 18.00  – Zelený čtvrtek – Mše sv. a po ní rozjímání 

   v Getsemanské zahradě 
18. 4.  – 10.00  – Jitřní hodinky  

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

19. 4.  – 18.00  – Bohoslužba Bílé soboty a slavné Vzkříšení  
20. 4.  – 10.00  – Hod Boží velikonoční – Mše sv. a svěcení pokrmů 
21. 4.  – 10.00  – Velikonoční pondělí – Mše sv. s lidovým zpěvem 
                                          
Květnové pátky – 17.30  – Májová pobožnost 
2. 5.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
3. 5.  – 10.00  – Nalezení sv. Kříže – Mše sv. a uctění ostatků 
26., 27. a 28. 5. – 17.30  – Prosebné procesí a Mše sv. 
29. 5.  – 17.30  – Nanebevstoupení Páně – Mše sv. (chorální) 
Ostatní dny –  8.00               – Mše sv. 
 

Biřmování 
Kaple Královny posvátného růžence – 31. května – 10.00 hod. 
svátost biřmování bude udělovat Msgr. Alfonso de Galarreta 

 

PRAHA 
Praha - Michle, Michelská 1/7, Domov Sue Ryder 

 
6. 4.   
4. a 18. 5. – 10.00  – Mše sv. chorální  
17. 4.  – 18.00  – Zelený čtvrtek – Mše sv. a po ní rozjímání 

   v Getsemanské zahradě 
18. 4.  – 17.00  – Bohoslužba Velkého pátku  
19. 4.  – 18.00  – Bohoslužba Bílé soboty  
20. 4.  – 10.00  – Hod Boží velikonoční – Mše sv. a svěcení pokrmů 
 

FRÝDEK-MÍSTEK 
Zámecké nám. 1251, 1. patro 

 
6. 4.                              
4. a 18. 5.             – 10.00  – Mše sv. chorální  
20. 4.  – 10.00  – Hod Boží velikonoční – Mše sv. a svěcení pokrmů                                                                                
                                                                 (místo konání bude oznámeno v ohláškách) 
 
 
 

Pouť k sv. Antonínovi 
3. května – 8.00 hod. Mše sv. ve Frýdlantě nad Ostravicí 

po Mši sv. pěší pouť na Prašivou 
 

 PARDUBICE  
Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 

 
13. a 27. 4.  
11. a 25. 5. – 10.00  – Mše sv. chorální  
 

SPOJIL, Pod Habřím 56 
 
21. 4.  – 10.00  – Velikonoční pondělí – Mše sv. a svěcení pokrmů 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Metropol, Senovážné náměstí 2 

 
13. a 27. 4.  
11. a 25. 5. – 10.00  – Mše sv. chorální  
 

UHERSKÝ BROD 
Hřbitovní kaple, Starý hřbitov 

 
6. a 20. 4.   
4. a 18. 5. – 17.30  – Mše sv. chorální 
 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
Dům kultury, Dolní 183/30, vstup levým bočním vchodem – v průběhu  

Mše sv. bude zamčeno 
 
12. a 26. 4.  
10. a 24. 5.    – 16.00 – Mše sv. chorální 
 
 
Naše internetové stránky: http://fsspx.cz 
Telefon na priorát: 548 210 160 
 
Dárcovské konto: 
Název účtu: CREDIDIMUS CARITATI  
Měna účtu: CZK  
Číslo účtu: 258469826 
Kód banky: 0300 


