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Informa ční leták 
 

Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
 

Brno, 13. dubna – Květná neděle 
Drazí věřící, 
v introitu mše sv. k posvěcení chrámu Páně se modlíme: „Hrozné je toto 
místo! Zde jest dům Boží a brána nebeská; a slouti bude síň Boží“ (1. 
Mojž. 28,17). Jsou to slova patriarchy Jákoba, který je vyřkl po 
procitnutí ze sna, v kterém viděl vystupovat a sestupovat anděly jako 
posly Boží a nad nimi Hospodina pravivšího slova zaslíbení pro jeho 
potomstvo. A vztyčil na tomto místě Jákob kámen, který pomazáním 
oleje zasvětil Hospodinu jako památku této události. Tento Církví užitý 
předobraz nám ukazuje, jak máme k oltáři Hospodinovu přistupovat. 
Místo oběti za naše hříchy je nejprve hrozné – je to místo Božího hněvu, 
Golgota utrpení usmiřující Boží hněv, před nímž musíme ve své hříšnosti 
padnout tváří kajícího srdce do prachu země. Chrám je dům Boží, 
v němž v bázni Boží prosíme skrze oběť Kristovu milosrdného Boha o 
odpuštění, místo, na němž se smíme s Bohem setkat a jsme znovupřijati 
do domu otcovského, naplněného poklady milostí. Běda těm, kteří se na 
tomto „hrozném místě“ Boží spravedlnosti považují za spravedlivé, jako 
by Božího odpuštění, milosrdenství nepotřebovali. V návratu do Božího 
náručí je chrám bránou nebeskou k věčné spáse v blaženém patření 
svatých. V chrámu Páně k nám při oběti a modlitbách sestupují andělé 
nebeští a vynášejí naše prosby k Hospodinu, v chrámu Páně k nám 
nebeský Otec neustále hovoří slova zaslíbení ve vtěleném Slově, 
sestoupivším k nám slovy kněze na oltář – kámen památky, ustavičně 
připomínající oběť mše sv., na něm přinášené. Chrám Páně je tedy 
místem oběti, bázně, milosrdenství a cestou k blažené věčnosti. Proto 
byly naše kostely obklopeny křesťanskými hroby a jejich okolí bylo 
upraveno tak, aby dle možností co nejvíce odpovídalo vznešenosti místa. 
Pro věřícího člověka není nic dostatečně vznešené a drahocenné, aby to 
bylo příliš pro službu oltáře, pro ozdobu chrámu Páně, a není nic 
důležitějšího než dbát o ozdobu domu Hospodinova a důstojnost kultu.  
Z řečeného vyplývá, že chrám Páně není nějaké pastorační středisko, 
přednáškové či zábavní centrum, nepatří do disneylandu a dětského 
parku s prolézačkami a pískovišti. Do kostela se totiž nechodíme bavit, 
nýbrž plnit svoji povinnost vůči Bohu, ve splnění této povinnosti pak 
nacházet útěchu a požehnání pro pozemský život a připravovat se na 
cestu k věčnosti. Zacházení s lidskou svobodou, kterou nám Bůh jakožto 
nejvznešenější dar dal, je totiž určováno naší povinností tvorů k řádu 
určenému Stvořitelem. Mexický císař Maxmilián I. to vyjádřil 



následujícími slovy: „Náboženství z povinnosti je nutné, utěšitelné a 
jediné, které udržuje člověka v rovnováze; náboženství ze zalíbení je 
vášeň jako každá jiná, ústí zpravidla do fanatismu, trápí a mučí své oběti 
a až příliš často se zvrhává do pravého opaku.“ Náboženství ze zalíbení 
bývá důvodem religiózního putování po různých spiritualitách a 
náboženských společenstvích nebo snahy vynucovat si podružné 
náboženské záležitosti k obrazu svému a stavět je za principiální. 
Abychom mohli plnit povinnost vůči Bohu, musíme Ho poznávat, Jeho 
zákon, Jeho přikázání. Cestu víry jakožto služby nám ukazuje náš 
zakladatel Msgr. Marcel Lefebvre, když nás vede k oběti mše sv., 
vyjádřené v plnosti v tradičních ritech Církve, a napomíná věřící 
k uchování víry katolického katechismu jakožto měřítka k jejímu 
přijímání. Toto je jediná cesta života v lásce Boží, které jsme z Jeho 
milosti uvěřili – „Credidimus Caritati“. 
Ďábel se naopak snaží každý řád rozvrátit nebo převrátit. Velmi zřetelné 
je to u kultu. To, co dnes vídáme v kostele – hraní s dětmi, tance, 
kytarové zpěvy a pohoštění –, jsou věci dobré ve školce, na plese, u ohně 
či v pohostinském zařízení. Že něco samo o sobě není hříchem, ještě 
neznamená, že to má v kostele své patřičné místo. K našemu životu patří 
věci přirozené i nadpřirozené, zvrácené je profanovat věci náboženské a 
naopak z přirozených věcí dělat věci nábožné, což vede k sektářskému 
supranaturalismu. Obojí jde velmi často ruku v ruce. 
Boží vůle je a výlučně může být pouze to, co je v souladu s Božím 
zákonem – přirozeným i nadpřirozeným. Co je s ním v rozporu, je Božím 
dopuštěním zneužití svobodné vůle tvorů, ale ani Boží dopuštění se 
nevymyká Boží prozřetelnosti. Jak i v kříži Syna je nakonec oslava Otce 
v oběti větší než Jeho urážka v bohovraždě, tak i v současném křižování 
Církve bude nakonec Bůh více oslaven, než je urážen. Že však nakonec 
musí v Boží prozřetelnosti sloužit Božímu oslavení i ti, kdož páchají zlo, 
je nikterak neomlouvá. Ale mějme na paměti, že se nejedná o dílo lidské, 
nýbrž dílo milosti, proto je pro nás tajemstvím stejně, jako byl kříž 
tajemstvím pro apoštoly. Snaha celou současnou krizi Církve příliš 
pochopit či ji nějakými lidskými způsoby řešit vede ke ztrátě církevního 
smýšlení a k náboženským extravagancím.  
Naší povinností je osvědčit věrnost nám předanému, trpělivost 
v očekávání úradků Božích. Za těchto podmínek pak může náš apoštolát 
přes veškeré protivenství při rozumném posouzení reálných možností 

přinášet plody a být užitečný pro spásu duší v současnosti a pro uchování 
svěřeného pokladu víry pro budoucnost našeho národa, naší vlasti.  
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 

 
Prohlášení Msgr. Bernarda Fellaye, generálního 

představeného Kněžského bratrstva sv. Pia X., k novému 
pastoračnímu přístupu k manželství podle kardinála 

Waltera Kaspera 
 
Co se bude odehrávat při mimořádné synodě, která se sejde 5.-19. října 
2014 a která se bude věnovat pastoračním výzvám rodiny v kontextu 
evangelizace? 
Tuto otázku si klademe s velkým znepokojením od té doby, kdy kardinál 
Walter Kasper při posledním konzistoriu dne 20. února 2014 na pozvání 
papeže Františka a s jeho výslovnou podporou představil téma příští 
synody, přičemž propagoval takzvanou pastorační otevřenost, která 
z hlediska nauky vyvolává pohoršení. 
Toto vyjádření, jež mělo původně zůstat utajeno, bylo zveřejněno v tisku. 
Bouřlivá diskuse, kterou vyvolalo mezi členy konzistoria, vyšla rovněž 
na denní světlo. Jeden akademik, Roberto de Mattei, se nezdráhal hovořit 
o pravé kulturní revoluci. Jeden novinář, Sandro Magister, označil 
skutečnost, že kardinál Kasper navrhuje, aby rozvedení „znovusezdaní“ 
mohli přistupovat ke svatému přijímání, aniž by jejich předchozí 
manželství bylo prohlášeno za neplatné, za změnu paradigmatu; neboť 
právě toto teď není možné na základě Ježíšových slov, která jsou velmi 
přísná a jednoznačná, co se rozluky týče. 
Určitý počet prelátů se postavil proti této změně, jako např. kardinál 
Carlo Caffarra z Boloně, jenž si položil tuto otázku: „Jak je tomu s prvně 
uzavřeným a dokonaným manželstvím? Jestliže je [rozvedené 
„znovusezdané“] Církev připustí k Eucharistii, tak musí v každém 
případě učinit rozhodnutí ohledně právoplatnosti druhého svazku. To je 
logické. Ale,“ ptá se opět, „jak je tomu potom s prvním manželstvím? 
To druhé manželství, řekne se, nemůže být pravé, neboť bigamie 
odporuje slovům božského Mistra. A to první? Je rozvázané? Ale 



papežové vždy učili, že pravomoc papeže tak daleko nesahá: nad 
uzavřeným a dokonaným manželstvím nemá papež žádnou duchovní 
moc. [Kardinálem Kasperem] navrhované řešení nutí připustit to, že 
první manželství zůstává zachováno, že však přesto existuje nějaká druhá 
forma soužití, kterou Církev prohlašuje za právoplatnou. […] Základní 
otázka je tudíž jednoduchá: Jak je tomu s prvním manželstvím? Ale 
nikdo na ni neodpovídá“ (Il foglio, 15/03/14). 
Mohli bychom připojit závažné námitky, které předložili kardinálové 
Gerhard Ludwig Müller, Walter Brandmüller, Angelo Bagnasco, Robert 
Sarah, Giovanni Battista Re, Mauro Piacenza, Angelo Scola, Camillo 
Ruini… Avšak také tyto námitky zůstávají bez odpovědi. 
Nemůžeme vyčkávat, až bude na podzim synoda jednat ve zhoubném 
duchu, který by jí kardinál Kasper chtěl propůjčit, aniž bychom pozvedli 
svůj hlas. Přiložená studie pod názvem Nemilosrdnost kardinála 
Kaspera vůči rozvedeným „znovusezdaným“ poukazuje na těžké omyly 
v jeho vyjádření. Nepranýřovat je by mohlo znamenat, že bychom 
dovolili otevřít dveře nebezpečím, na něž ukázal prstem kardinál 
Caffarra: „To by znamenalo, že mimo manželství existuje uplatňování 
lidské pohlavnosti, které Církev uznává jako oprávněné. Z tohoto 
hlediska se můžeme ptát: Proč neschvalujeme volné soužití? Proč ne 
vztahy mezi homosexuály?“ (Tamtéž.) 
Zatímco se početné rodiny v posledních měsících statečně zmobilizovaly 
proti civilním zákonům, jež všude podkopávají přirozenou a křesťanskou 
rodinu, je v pravém slova smyslu skandální vidět, jak jsou tyto zákony 
podprahově podporovány muži Církve, kteří chtějí přizpůsobit 
katolickou nauku a morálku odkřesťanštěné společnosti místo toho, aby 
usilovali o obrácení duší. Pastorace, která je úderem do tváře výslovného 
Kristova učení o nerozlučitelnosti manželství, není milosrdná, nýbrž 
hanebná vůči Bohu, jenž své milosti rozděluje přiměřeně; nadto je 
nemilosrdná vůči duším, které se nacházejí v obtížné situaci a dostávají 
ty milosti, jež potřebují k tomu, aby žily křesťansky a rostly ve ctnosti 
dokonce až k hrdinskému stupni.          
 
Menzingen, 12. dubna 2014. 
 
+ Bernard Fellay 
generální představený Kněžského bratrstva sv. Pia X. 

 

Kněžské bratrstvo sv. Pia X. v poměru k církevní krizi 
Kázání P. Stefana Freye FSSPX, představeného distriktu, při 

vizitaci v Českých Budějovicích o 1. neděli po Devítníku 
(23. března 2014) 

 
Sv. Pavel nám dnes vypráví o neslýchaných trápeních, která musel 
vytrpět pro šíření víry, jakož i o svých bojích proti nepřátelům evangelia. 
To byly oběti, jež od něho Bůh vyžadoval k budování a šíření království 
Božího, tj. Církve. 
Sv. Pavel je vznešeným vzorem i pro dnešní dobu. Neboť také my 
musíme trpět kvůli víře a pro její šíření a také my musíme bojovat proti 
Božím nepřátelům. Nicméně je tu jeden rozdíl oproti tehdejší době: 
Útoky proti Církvi se neprovádějí jen zvenčí – od pohanů, mohamedánů 
a pronásledovatelů křesťanů –, ale zuří rovněž uvnitř, v lůně samotné 
Církve: modernisté, mezi nimi vysocí církevní hodnostáři, se celá 
desetiletí snaží zničit víru.  
Arcibiskup Lefebvre označil tuto skutečnost za nepochopitelné tajemství, 
za hádanku: neboť na jedné straně Kristus vytvořil Církev jakožto 
božskou instituci, která je zcela a naprosto svatá, na straně druhé vidíme 
na vlastní oči zjevný opak: zpustošenou, raněnou a pošpiněnou Církev. 
Tolik neřesti a hereze proniklo do Církve! Není to snad rozpor? Dnešní 
církevní krize je skutečnou hádankou! Jak se dá tento zdánlivý rozpor 
vyřešit? Náš zakladatel o tomto problému dlouho přemýšlel a dal nám 
klíč k řešení této hádanky.  
Chtěl bych pro Vás shrnout jeho vysoce zajímavou argumentaci, 
abychom se v dnešním zmatku mohli lépe orientovat a měli správné 
chápání ve vztahu k Církvi.  
Msgr. Lefebvre říká: Církev dnes musí jít strašnou cestou utrpení. Je 
možné tuto cestu utrpení srovnat s utrpením našeho Pána Ježíše Krista. 
Kristus přece nadále žije ve své Církvi. Církev je dále žijící Kristus, jeho 
mystické Tělo, On je Hlava, jež neustále své mystické Tělo oživuje. 
Proto existuje velká podobnost mezi životem Kristovým a životem 
Církve, mezi jeho utrpením a utrpením Církve! Podívejme se nejprve na 
utrpení   Kristovo, abychom  je  potom  použili  pro  srovnání se  situací 
v dnešní Církvi. 



Pokud v dnešní  době  nenacházíme  slov  a  jsme  pohoršeni  tím,  co se 
v Církvi odehrává, potom uvažme, že apoštolové prožívali něco 
podobného při Kristově utrpení. Byli zcela na rozpacích, když před 
sebou viděli našeho Spasitele svázaného poté, co ho Jidáš zradil. Je zajat, 
spoután, bit, potupen, popliván – a apoštolové prchají. Nemohou to 
pochopit. Jsou tím pohoršeni. Myslí si: To přece není možné, aby Ježíš, 
Boží Syn, který je Bůh sám, byl sražen do tohoto ponížení, do této 
hanby. To není možné! Vzdali to a ztratili víru! Díky Bohu se poté opět 
obrátili. 
A tak se vedlo mnoha dalším během celých dějin Církve. Pohoršovali se 
nad Kristem: Nemůže být současně Bůh i člověk! Všemohoucí Bůh na 
sebe nemůže vzít bídu a slabost! Buď, anebo! Jsou jen dvě možnosti:  
1) Jedni říkali: Kristus není Bůh! To byl případ Aria.  
Arius prohlásil: Ne, to není možné, tento člověk nemůže být Bůh. 
Bezpochyby je to nadčlověk. Je prvorozený. Ale není Bůh! Není možno. 
Neboť Ježíš přece dokonce na kříži řekl: „Bože můj, proč jsi mě 
opustil?“ Jak jen může Bůh sám říci: „Proč jsi mě (Bože) opustil?“ A 
pohoršení se hrozivě šíří. Arius s sebou strhává téměř celou Církev 
slovy: „Ne, tento není Bůh.“ – Většina biskupů se stala ariány. 
2) Jiní říkali opak: Ale ano, náš Pán je Bůh, ale to, co vytrpěl, všechny 
jeho rány, to je pouhý přelud. Ve skutečnosti neměl pravé lidské tělo, 
nýbrž jen zdánlivé tělo! Podobně jako u archanděla Rafaela, když se 
zjevil Tobiášovi a doprovázel ho a jedl s ním. Rafael jedl jen zdánlivě. 
Tak i Kristus trpěl jenom zdánlivě, ne doopravdy. Byli to monofyzité, 
kdo popírali Kristovu lidskou přirozenost.     
Arcibiskup Lefebvre konstatuje: Dvě mocné bludné nauky, které 
povstaly proto, že se člověk pohoršuje nad realitou, nad pravdou! 
A nyní učiňme srovnání s Církví dneška. 
Jako u Krista také u Církve existuje božský a lidský prvek. Církev je 
božská, neboť je Bohem založená. Kristus jí daroval božskou sílu a 
spásné prostředky: neomylnost v pravdě (pouze Bůh je neomylný), 
božské svátosti a božskou autoritu! Má za úkol lidi zbožšťovat. Ale ona 
je též lidská, neboť lidé ji přece řídí. A tito lidé jsou hříšníci. Bůh 
dopouští hřích, protože respektuje svobodnou vůli lidí. Církev má sice 
dost sil k tomu, aby učinila ze všech lidí světce, ale nikdo k tomu není 
nucen. Lidé se mohou milosti protivit a tak je možné, že existují velcí 
hříšníci, i mezi papeži. Také jako papež člověk zůstává člověkem, 

zůstává hříšníkem. Papež může dělat chyby, a pokud si nenárokuje užití 
neomylnosti, může hlásat omyly.  
S ohledem na chyby a hříchy papeže se může vyskytnout dvojí chybné 
hodnocení: 
1) Jistí lidé říkají podle Ariova vzoru: „Není to papež!“, tak jako Arius 
řekl: „Náš Pán není Bůh!“ 
„To není možné, Svatý otec nemůže být papežem, když takto jedná.“ – 
Oficiální Církev již přece nemůže být Církev Kristova! 
2) Potom je zde druhý extrém: Určití lidé by naopak chtěli Církev natolik 
zbožštit, že říkají: „Církev nemůže být nedokonalá. Co přichází z Říma, 
je v každém případě dobré. Pro nás nepřichází v úvahu, abychom se kdy 
protivili. II. vatikánský koncil je neomylný, takže nemůže být vůbec 
špatný. Ne, musíme přijmout všechno, co přichází z Říma.“ 
Ti jednají jako monofyzité, kteří říkají: „Náš Pán je výlučně Bůh. Proto 
není možné, aby byl mučen a pošpiněn, to vše bylo pouhé zdání.“ Také 
oni se klamou. Neřídí se pravým stavem věcí.  
Velký problém dnešní doby je tento: člověk by býval nikdy nepovažoval 
za možné, že by zlo a blud mohly tak hluboko proniknout do nitra 
Církve, takže z její božské povahy a svatosti je prakticky stěží ještě něco 
vidět.  
Msgr. Lefebvre k tomu řekl: „Je to velké tajemství. Můžeme konstatovat 
jen skutečnosti a s těmito skutečnostmi se musíme vyrovnávat. Ale 
nesmíme se nikdy zříci Církve, římskokatolické Církve, nesmíme se 
nikdy zříci Petrova nástupce! Neboť skrze něho jsme spojeni s naším 
Pánem Ježíšem Kristem, skrze něho, římského biskupa, Petrova 
nástupce. Jestliže nás však chce neblahým způsobem vést a s sebou 
strhávat na cesty, na kterých nám hrozí ztráta víry, potom jej právě 
proto nemůžeme následovat“  (Kázání při kněžských svěceních v Ecône 
dne 29. června 1982). 
Náš zakladatel zde vyslovuje obě zásady, jimiž se řídil ve svých vztazích 
s Římem:  

1) Uznáváme autoritu papežů a církevní hierarchie. 
2) Jestliže však papež činí nebo učí něco, co je v rozporu se stálou 

tradicí Církve, musíme to odmítnout. Abychom mohli účinně 
hájit víru, musíme bojovat proti dnešním omylům a bludným 
směrům. 



To jsou principy, kterými se FSSPX řídí dodnes. Pokud někdo zrovna 
tvrdí opak, tak to není pravda! Pro nás absolutně nepřipadá nic jiného 
v úvahu než věrně zachovat nám svěřený odkaz našeho zakladatele.  
Na závěr bych chtěl to, co bylo řečeno, použít ve dvou ohledech ve 
vztahu k Vám, milí věřící. 
1) Musíme si zachovat úctu vůči Církvi a nositelům církevních 
úřadů.  
Protože je Církev božská a svatá, musíme ji ctít. Musíme ctít rovněž 
nositele úřadů v ní, neboť jsou zasvěceni Bohu. Pokud se na papeže a 
Církev nadává a hovoří o nich pohrdavě, je to závažný prohřešek proti 
povinné úctě. Vezměme si příklad z Msgr. Lefebvra: Ačkoliv musel 
vytrpět mnoho bezpráví ze strany církevních autorit, přesto si vůči nim 
zachoval vždy úctu! To bylo nápadné: ve způsobu, jakým o nich hovořil, 
se nikdy nevyskytlo žádné hrubé nebo pohrdavé slovo, ne: papež byl 
vždy „Svatý otec“.  
2) Jestliže je Církev nemocná, tak ji musíme tím spíše opravdu 
milovat a mít s ní soucit.   
Ona je a zůstává naší Matkou. Každé nemocné matce prokazuje člověk 
tím spíše láskyplné služby a snaží se pomoci, kde jen může. A pomoci 
může každý, jen když upřímně usiluje o to, aby se posvěcoval a konal 
zadostiučinění. Především modlitba a oběť mají posvěcující a smírnou 
sílu.  
Matka Boží to velmi pěkně prohlásila ve Fatimě. Dne 13. května 1917 se 
zeptala tří dětských vizionářů:  
„Chcete se darovat Bohu, abyste byli připraveni přinést jakoukoliv oběť 
a přijmout jakékoliv utrpení, které na vás sešle, na smír za to množství 
hříchů, jimiž je urážena božská velebnost, za obrácení hříšníků, z nichž 
tolik běží vstříc peklu…?“ 
„Ano, to chceme,“ odpověděla Lucie nadšeně jménem všech tří.  
Matka Boží se usmála a tím ukázala, jak velmi se v tomto zjevení raduje 
nad touto velkodušností nevinných srdcí. – „Budete tedy muset mnoho 
trpět, ale Boží milost vás bude stále posilovat a těšit!“   
Vezmeme-li si napomenutí Matky Boží k srdci, nebude nám nikdy 
chybět síla a útěcha. Ano, ona nám sesílá pravou nadpřirozenou radost, 
poněvadž nám dává stále hlouběji chápat, jaká je to vysoká pocta smět 
trpět pro Církev, neposkvrněnou Nevěstu Kristovu.          Amen. 

Ignaciánské exercicie 
(kázání Msgr. Marcela Lefebvra z 28. září 1980 pro účastníky 

exercicií)  
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 
Moji milí bratři, jak bych k Vám neměl promluvit těmito slovy svatého 
Pavla: „Děkuji Bohu svému vždycky za vás, za milost Boží, danou vám 
v Kristu Ježíši: ve všem jste v něm zbohatli, ve všelikém slově i ve 
všelikém poznání, a tím jest i svědectví o Kristu utvrzeno mezi vámi; a 
tak nejste pozadu v žádné milosti a očekáváte (jen) zjevení Pána našeho 
Ježíše Krista. On vás utvrdí až do konce, abyste byli bez úhony v den 
(příchodu) Pána našeho Ježíše Krista.“ Myslím, že tato slova platí právě 
po ty, kdo směli zažít milost exercicií svatého Ignáce. Skutečně, tyto 
exercicie jsou velkou milostí. Někteří z Vás je mohli vykonat již vícekrát 
a pokaždé jste při nich obdrželi novou sílu a novou pobídku, abyste svůj 
křesťanský život uspořádali lépe podle Boží vůle. Neboť když se 
odeberete na pět dní na exercicie, tak to ještě nestačí k tomu, abyste měli 
jistotu, že jsou všechny překážky křesťanského života odstraněny a že 
jste poté navždy upevněni v milosti. Víte dobře, že zůstáváme slabými 
lidmi. Proto musíme opakovaně a stále znovu probouzet milost, kterou 
nám Bůh daroval na sv. křtu a rozmnožil svátostmi pokání a Eucharistie. 
Takže také poznáváme, že je nutné si často své exercicie znovu 
připomínat. Rád bych Vás následujícími myšlenkami opět tak trochu 
vrátil do atmosféry exercicií, přičemž Vám krátce vyložím hlavní části, 
ony čtyři „týdny“ exercicií svatého Ignáce.  
Vzpomeňte si na to, že sv. Ignác nás v prvním týdnu přivádí k tomu, 
abychom uvažovali o svých hříších, abychom pochopili hrůzu a tragiku 
hříchu. Před oči nám staví závažné skutečnosti: peklo a očistec; ale také 
kříž našeho Pána Ježíše Krista a Krev, kterou prolil za naše hříchy. Proto 
nás tedy tato rozjímání musí přivést k vědomí závažnosti hříchu, 
abychom se od něho odvrátili a své hříchy smyli Krví našeho Pána Ježíše 
Krista skrze svátost pokání. První dny exercicií slouží k tomu, abychom 
přemýšleli o těchto důležitých věcech, s nimiž se přece v našem životě 
denně setkáváme. Ach ano, vždyť když svatý Jan říká, že dokonce i 
spravedlivý padá sedmkrát denně – ačkoliv tím nemyslí těžké hříchy, 
nýbrž nedbalosti a nedokonalosti –, čím více bychom měli i my pomýšlet 



na to, že máme litovat hříchů, a stále znovu musíme u kněze prosit o 
rozhřešení. A to také děláme právě při exerciciích; vykonáme dobrou 
zpověď, generální zpověď, a naší duši se dostane vysvobození, ulehčení, 
naše duše nalezne pokoj.  
Po svátku „marnotratného syna“ potom začíná druhý týden voláním 
Krista Krále. Osvobozeni od břemene hříchů jsme uslyšeli volání našeho 
Pána Ježíše Krista Krále; ano, neboť On je Král! Je Král jakožto 
Bohočlověk, On je Král; Král stvoření, všech věcí, celého světa. Tak nás 
Ježíš Kristus povolává. Slyšíme toto volání našeho Pána Ježíše Krista? 
„Pojďte, následujte mne, neste svůj kříž a buďte mými učedníky, aby vás 
vedl do věčného království, do mého království, které nemá konce,“ jak 
zpíváme v Krédu.  
A poté se nám ukazují dva prapory: prapor Krista Krále a prapor ďáblův. 
Který prapor budeme následovat v našem životě, v těchto letech života, 
které nám zde Bůh daruje? A nevíme, kolik roků nám ještě zbývá. Koho 
budeme následovat: našeho Pána Ježíše Krista a jeho nejsvětější Matku, 
blahoslavenou Pannu Marii, Královnu nebe a země, anebo ďábla? 
Pomysleme na to, co se děje ve světě, jaká je skutečnost. Kolik lidí je 
oklamáno zdánlivým štěstím nebo potěšeními, které nám nabízí svět; 
věří jen tomu, co vidí oči. Dobra tohoto světa, bohatství a radovánky, to 
vše je přitahuje a oni nic dalšího nehledají. Nechtějí hledat, neboť kdyby 
prozkoumali skutečnost, která se za těmito věcmi skrývá, potom by 
museli dospět k uvažování. Ale oni nechtějí mít žádné problémy; dávají 
přednost tomu, zavřít oči. Chtějí se raději dále potácet na cestě jako 
slepci než přemýšlet o vážné skutečnosti a o smyslu života.  
Avšak my, to my nemůžeme. A my to tak nechceme dělat, jelikož víme, 
že jsme pokřtěni v Krvi našeho Pána Ježíše Krista. Pro nás proto není 
žádná jiná volba než následovat našeho Pána Ježíše Krista, než se 
postavit pod prapor Krista Krále, našeho Krále, a nejblahoslavenější 
Panny Marie, naší Královny. To však od nás vyžaduje rozhodnutí a (toho 
se týká) ještě jedno rozjímání druhého týdne: volba stavu. Důležité a 
závažné rozhodnutí, které u mladých lidí určuje celý život: (jde o to) 
zjistit, zda nás Pán Bůh snad nevolá k řeholnímu životu nebo ke 
kněžství, (tj.) k životu, jenž je celý zasvěcen království našeho Pána 
Ježíše Krista ve službě jemu, anebo zda jsme povoláni k manželství. Dvě 
životní cesty, které nás zavazují s konečnou platností, na celý život. Je 
tudíž pro mladého člověka důležité, aby o těchto věcech popřemýšlel. 
Bezpochyby je většina povolána ke stavu manželskému. Proto ve 

druhém týdnu rozjímáme zejména o Svaté rodině. Jaký příklad nám jen 
Svatá rodina dává, jaký nádherný vzor pro ty, kdo se zavážou 
k manželskému stavu! Uvažme rovněž to, že náš Pán Ježíš Kristus chtěl 
strávit třicet ze svých třiatřiceti let ve své rodině! Náš Pán Ježíš Kristus 
žil se svou Matkou a svým pěstounem, svatým Josefem. Náš Pán Ježíš 
Kristus nám dal příklad rodinného života, nejblahoslavenější Panna 
Maria příklad pro matky rodin a sv. Josef pro otce rodin. V této skrytosti 
a tichu, v radosti a pokoji, v této svornosti žil náš Pán třicet let. A poté, 
v posledních třech letech života, začal vykonávat své kněžství. Ti, kdo si 
zvolí řeholní život a kněžství, mají rozjímat zejména o těchto třech letech 
veřejného působení našeho Pána Ježíše Krista. Ano, mladí lidé proto 
musí učinit důležitou volbu. Co ale bude s těmi, kteří se již k nějakému 
životnímu stavu zavázali, k čemu ještě nějaká volba? Je nezbytná! 
Musíme zkoumat, zda se ve svém každodenním životě opravdu 
nacházíme na cestě do nebe. Nestačí, že se člověk jednou definitivně 
rozhodl pro kněžství, řeholní život nebo manželství, aby mohl říci: Teď 
je všechno dobré, určitě přijdu do nebe. Během života musíme volit ještě 
mnohokrát. Kolik rozhodnutí v rodinném životě, ohledně dětí, našeho 
povolání a majetku, který vlastníme. Kolik věcí může ovlivnit naši duši 
z hlediska věčnosti! A tak musíme přemýšlet i o těchto věcech a 
nastoupit cestu, která nás povede do věčného života. Musíme přece 
dosáhnout cíle, k němuž jsme byli stvořeni. To jsou úvahy, kterými se 
máme zabývat během druhého týdne, jenž obsahuje rozjímání radostných 
tajemství našeho Pána. 
Následující třetí týden, týden rozjímání o utrpení, je velice důležitý, 
neboť nás upomíná na to, co musíme mít stále před očima: na kříž 
našeho Pána Ježíše Krista. Náš Pán Ježíš Kristus přišel, aby za nás 
zemřel, aby za nás prolil svou Krev. Ano, my potřebujeme kříž! 
Neobejdeme se bez kříže našeho Pána Ježíše Krista. Je to cesta, po níž 
chtěl náš Pán Ježíš Kristus jít, jeho cesta, jeho trůn, cesta k nebi. On se 
nechtěl vydat žádnou jinou cestou; chtěl dospět ke Zmrtvýchvstání skrze 
utrpení a kříž. A my, kteří jsme ještě ke Zmrtvýchvstání nedospěli, 
máme zde na zemi jako cestu kříž. A jaká naděje, jaká hluboká radost, že 
se ve svém životě, v obtížích, ve zkouškách, ale i v radostech můžeme 
sjednotit s naším Pánem Ježíšem Kristem. Stále s naším Pánem Ježíšem 
Kristem a s nejblahoslavenější Pannou Marií kráčejme po cestě kříže, 
obětujme se s naším Pánem Ježíšem Kristem. A Bůh to ví, jak zejména 
dnes musíme trpět; duševní utrpení kvůli stavu naší Církve; tím trpíme 



každý den. Také my jsme proto vyzýváni, abychom nesli kříž ve spojení 
s naším Pánem Ježíšem Kristem. On jej nese, protože vidí Církev. Není 
možné, aby náš Pán Ježíš Kristus a nejblahoslavenější Panna Maria 
netrpěli, když vidí, co se zde na zemi děje s Církví, toto utrpení Církve. 
Tak trpíme i my, sjednoceni s naším Pánem Ježíšem Kristem; neseme 
svůj kříž. A abychom mohli, musíme mít neustále před očima našeho 
Pána Ježíše Krista: Ježíše ukřižovaného. Právě proto je On na našich 
oltářích. A proto nám odkázal svatou mešní oběť, která není nic jiného 
než jeho oběť na kříži. Zve nás, abychom se s ním jakožto obětním 
Beránkem spojili ve svatém přijímání. On je obětovaný Spasitel, na kříži 
krvavě obětovaný Beránek, kterého přijímáme a na němž máme podíl, 
abychom s ním nesli také svůj každodenní kříž. Ach, avšak nikoliv 
s hořkostí nebo sklesle, nýbrž naopak v bezpečné naději, že jednoho dne 
budeme mít s ukřižovaným Pánem rovněž podíl na jeho Zmrtvýchvstání 
a na jeho slávě.  
A proto nám čtvrtý týden staví před oči Zmrtvýchvstání a 
Nanebevstoupení našeho Pána a věčnou slávu našeho Pána a všech 
svatých v nebi. Poté se naše srdce naplní radostnou nadějí. Několik let 
žijeme zde na zemi; zde se máme rozhodnout, máme učinit volbu, a sice 
odvážně! Máme nést svůj kříž s naším Pánem Ježíšem Kristem a potom 
se budeme jednoho dne podílet i na jeho oslavení a na jeho 
Zmrtvýchvstání.  
Takže to jsou tedy exercicie, zcela jednoduše: je to žité křesťanství, 
křesťanský život ve světle věčných pravd; oněch vážných skutečností, 
s nimiž se všichni lidé střetávají. Ale kolik z nich je slepých, kolik 
neznalých, kolik lidí z toho pro sebe nevyvozuje žádné závěry! Ale my, 
kteří jsme obdrželi zvláštní milost, abychom tyto věci chápali a věřili 
v našeho Pána Ježíše Krista: jak velmi bychom měli být apoštoly! Neboť 
tuto milost si nesmíme nechat jenom sami pro sebe. Musíme být apoštoly 
ve své rodině, apoštoly pro své bližní, pro své blízké a známé, apoštoly 
pro své okolí, ano i pro celý svět. Jestliže musíte snášet nějaké utrpení, 
nějakou obtíž nebo pokud budete možná jednoho dne ležet v nemocnici, 
obětujte svá utrpení pro spásu duší, aby se duším dostalo osvícení, aby se 
duše zachránily skrze našeho Pána Ježíše Krista. – To je ideál 
křesťanského života. V tom spočívá také krása a vznešenost našeho 
křesťanského života. 

Poručme tyto myšlenky nejblahoslavenější Panně Marii. Ve Fatimě nás 
nabádala ke křesťanskému životu. Ona je s námi a bdí nad námi; mějme 
důvěru k naší dobré nebeské Matce. Amen.      
 

Zbraslavská kronika 
Kniha II. I, kap. XXII 

 
V těch dobách a letech začala značně a podivně vznikati skoro u všech lidí a 
zvláště v krajinách českých a v okolních zemích jakási nová zvláštnost a 
zvláštní novota jak v oděvech, tak ve zvycích a mravech; a nechybějí z počtu 
moudrých, kteří takové věci pozorují s podivem a ve svých výkladech a básních 
je zavrhují a dělají si z nich úštipky. Jeden z těchto karatelů byl v Kutné Hoře 
zabit. Jsou někteří z těchto podivných vynálezců, kteří po způsobu barbarů 
pěstují dlouhé brady a neholí se. Jsou i jiní, kteří zneucťují mužskou důstojnost 
a v úpravě vlasů se ve všem přidržují ženského způsobu; jiní své vlasy jako 
vlnaři naširoko rozčechrávají do okrouhla a až po uši je rozpouštějí; druzí si 
vlasy nakrucují želízkem, aby ozdobili své plece vlasy zkadeřenými a kolem 
poletujícími. 
Nošení čepic, které bylo nejdříve, nyní úplně vymizelo. Zpěv lomenými hlasy 
v půltónech a kvintách zpívaný, který kdysi pěstovali jen dokonalí hudebníci, 
ozývá se už všude při tancích a na náměstích od laiků a farizeů. Také přemnozí 
naši mluví už na ulicích rozličnými jazyky. 
V oděvech je tak veliká různá znetvořenost, jak veliká různost znetvořených 
myslí uvnitř to káže. Každý se pokládá za šťastnějšího, kdo vymyslí novou 
módu. Už je vidět u většiny lidí krátké a úzké šaty s jakýmsi cípem, u lokte 
splývajícím na sukni, který poletuje jako oslí uši. Klobouky dlouhé a nahoře 
špičaté, různě zbarvené, se nosí v městech, více na cestách. Nevidíme už na 
polích orat žádného tak opovrženého sedláka, který by nenosil širokou a 
podlouhlou kapuci. Nad botami a střevíci, které velmi těsně stahují lýtka i nohy, 
staří a rozumní lidé se diví a smějí. 
Nyní nosí kněží na hlavách malé tonzury svými vlasy zakryté, ale po boku 
veliké meče a dýky; naproti tomu zřídka vidíme laika, který by neměl u pasu 
růženec k modlení. Nastalo tak veliké a takové zneužívání a vynalézání 
odporných novot, že je kárám nejen sám, nýbrž i většina lidí, a nechci je 
popisovati. Neboť tato novota nevzdělává toho, kdo ji vidí nebo o ní čte, nýbrž 
znamená a naznačuje převelikou změnu Českého království. Vždyť po záhubě 
přirozených králů zakoušely Čechy různé a mnohonásobné vlády a přijaly od 
nich obyčeje různých mravů. Vzniklo nyní obecné přísloví: „Čechy se chovají 
tak jako opice“, neboť dělají, cokoli uvidí jiné provádět. 
 



Kdyby tak nové ty věci zřel Neithard, jenž k novotám nebyl 
liknavý, byl by složil, ach, přemnoho výborných satir, 
protože jeho mysl zášť chovala k takovým skutkům, 
konaným od nevzdělaných. Vždyť každý, ať sedlák neb měšťan, 
kněžstvo a rytíři též teď důvod by dávali, aby 
Neithard je opěval dost a vykládal způsoby novot. 
Dokonce jsou už i ve vsích, kdož z oněch novot se těší, 
na hradech však a v městech jsou četnější zástupy nyní. 
 

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. (1., 3. a 5. v měsíci chorální a Svátostné  
      požehnání)  
Každé úterý – 18.00  – Mše sv.  
6. 6.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
7. 6.  – 10.00  – Vigilie svatodušní  
8. 6.  – 10.00  – Boží hod svatodušní  
19. 6.  – 10.00  – Slavnost Božího Těla 
24. 6.  – 17.30  – Narození sv. Jana Křtitele – Mše sv. (chorální) 
27. 6.  – 17.30  – Nejsvětějšího Srdce – Mše sv.  
29. 6.  – 10.00  – Sv. apoštolů Petra a Pavla – Mše sv. (chorální) 
1. 7.  – 17.30  – Nejsvětější Krve Páně – Mše sv. (chorální)  
4. 7.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
Ostatní dny –  8.00  – Mše sv. 
 

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

 
1., 15. a 29. 6.   
6. a 20. 7. – 10.00  – Mše sv. chorální  
 

FRÝDEK-MÍSTEK 
Zámecké nám. 1251, 1. patro 

 
1. a 15. 6.  
6. a 20. 7. – 10.00  – Mše sv. chorální  
 

 PARDUBICE  
Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 

 
8. a 22. 6.  
13. a 27. 7. – 10.00  – Mše sv. chorální  
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Metropol, Senovážné náměstí 2 

 
8. a 22. 6.  
13. a 27. 7. – 10.00  – Mše sv. chorální  
 

UHERSKÝ BROD 
Hřbitovní kaple, Starý hřbitov 

 
1. a 15. 6.   
6. a 20. 7. – 17.30  – Mše sv. chorální 
 

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

Mše sv. bude zamčeno 
 
7. a 21. 6.  
12. a 26. 7. – 16.00 – Mše sv. chorální 
 

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

 
Pěší pouť z Föhrenau do Mariazell 

od 29. do 31. července 
bližší informace a přihlášky p. Petr Stehlík – pstehlik@email.cz 

 
 
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 


