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Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
 

Brno, 7. června – Svatodušní vigilie 
Drazí věřící, 
náš Pán Ježíš Kristus řekl: „Utěšitel přijde k vám a usvědčí svět z hříchu, že 
nevěří ve mne“ (Jan 16. kap.). První a hlavní svědectví Ducha Svatého proti 
„tomuto světu“ je tedy svědectví o odmítnutí Ježíše Krista a Jeho 
vykupitelského díla. Ne smilstvo, vraždy a zvrácenosti všeho druhu jsou tím 
hlavním hříchem, nýbrž odmítnutí Boha a Jeho bezvýhradně absolutní vlády 
nad stvořením. Ostatní hříchy jsou důsledkem této nevěry, důsledkem zřeknutí 
se Božího řádu. Tak i všechny hrůzy a krveprolití „Velké francouzské 
revoluce“ byly důsledkem vzpoury proti Bohu, a ne naopak. Ideovým nositelem 
této vzpoury proti Bohu je liberalismus, a to i liberalismus u křesťanů, který 
odmítá závaznost katolické víry a Kristova království pro všechny lidi. Zde 
nejde o misijní způsob šíření víry, který musí být milosrdný a nesený 
křesťanskou láskou, nejde o zneužívání víry k mocenským a majetkovým 
ambicím, což jsou věci odsouzeníhodné, které zapříčinily Církvi mnohé škody, 
ale o postoj vůči Bohu.  
Je to právě tato revoluce jakožto postoj vůči Bohu, která pronikla do Církve II. 
vatikánským koncilem, jenž naukou o náboženské svobodě a subtilní destrukcí 
království Kristova, táhnoucí se jako červená nit všemi koncilními dokumenty, 
otevírá cestu nevěře tohoto světa. Typickým projevem liberalismu těchto 
dokumentů je, že jednotlivé věty lze v naprosté většině interpretovat katolicky, 
ovšem jako celek a v souvislostech jsou nositeli ducha hereze, vedou k herezi a 
jsou příčinou destrukce katolické víry. V počítačové terminologii bychom 
mohli říci, že v katolické věrouce se staly virem, který vstoupiv do softwaru 
Církve naprosto rozložil funkčnost jím zachvácených jednotek jakožto nástrojů 
spásy, v těchto případech zůstal pouze hardware, tedy moderní hierarchie, 
která, naplněna koncilním liberalismem zavirovaným softwarem, se stala 
nefunkčním bytovým doplňkem s mitrami, berlami a honosnými tituly.  
Důsledkem opuštění plnosti katolické víry je rovněž rozklad veškeré kultury a 
civilizace, která z ní vyrostla. 
Když náš zakladatel Msgr. Marcel Lefebvre zdůrazňoval, že „současný Řím 
nemá katolickou víru“, tak nehlásá své přesvědčení, nýbrž pouze deklaruje 
svědectví Ducha Svatého, který plností zjevení víry „usvědčuje současný Řím 
z hříchu, že spolu s moderním světem nevěří ve mne“, nevěří totiž ve výlučnou 
nutnost vykupitelského díla Kristova ke spáse, v nutnost pokání z hříchů, které 
jsou na prvním místě urážkou Boží, v jedinečnost katolické Církve jakožto 
mystického těla Kristova, v nutnost hlásání a přijetí království Kristova všemi 
národy, tohoto království lásky a pravdy. Bez katolické víry je hlásání 
křesťanské morálky sterilním moralizováním, domem na písku, pokrytectvím 
farizejů, protestantských puritánů, jansenistů a dalších sektářů.  



O své nové víře, která je nevěrou, svědčí i papežové této víry – Jan Pavel II. 
propůjčením katolických kostelů k modloslužbě v Assisi, uctěním koránu aj., 
Benedikt XVI. ještě před svým zvolením papežem novou eklesiologií v údajně 
konzervativním dokumentu Dominus Jesus, označením svého předchůdce za 
blahoslaveného a vůbec snahou dát koncilní revoluci určitý řád, čímž se snažil 
být takovým Napoleonem koncilní revoluce. Současný papež v díle svých 
předchůdců pokračuje, což jednoznačně deklaroval povýšením Jana Pavla II. 
nikoliv k úctě oltáře, nýbrž k úctě ekumenického stolu, jehož službě zasvětili 
všichni koncilní papežové svůj život. Františkův řekněme více relativizující 
přístup k některým morálním otázkám je logickým projevem koncilní krize 
Církve a pro toho, kdo pochopil podstatu problému této krize, ničím 
překvapivým a nikoliv novým. Vždyť ani jeho předchůdci neřekli k těmto 
otázkám jasné slovo a neodsoudili biskupy a theology hlásající naprosto 
nekřesťanské a amorální nauky. Nejvíce překvapivým je asi to, kolik katolíků 
tato logická konsekvence koncilního liberalismu překvapuje, a odhaluje to 
varující skutečnost, že někteří, jež se k dílu našeho zakladatele hlásí, 
nepochopili elementární důvody krize Církve. 
Je jistě nezbytné upozornit na zásadní problémy a theologicky zhodnotit hlavní 
aspekty současného pontifikátu, jak to učinil mimo jiné i náš generální 
představený Msgr. Bernard Fellay ve svých dvou posledních prohlášeních, 
nicméně je to spíše úkol biskupů a theologů než laických aktivistů. Ale neustálé 
omílání toho, co kdy a kde papež a ten či onen biskup udělal, odvádí od 
podstaty problému a zaměňuje boj o uchování katolické víry za žižkovskou 
pavlač. Vzniká z toho tertuliánská spiritualita umanutosti zlem a naprosto 
nekřesťanský depresivní fatalismus, paralyzující jakýkoliv boj o víru, výchovu 
nových generací kněží a misijní působení.  
Pravá obnova, kterou očekáváme a na které dle možností chceme a musíme 
pracovat, je obnova víry, která ssebou přináší i obnovu křesťanské morálky a 
milosrdenství, obnovu společnosti a kultury, jak to nastalo např. po 
Tridentském koncilu. Očekávat jakoukoliv obnovu bez obnovy víry, jejíž 
nutnou podmínkou je stavět na skále víry, a nikoliv v bažinách koncilu, je iluzí 
a předem ztraceným bojem.  
Jeden z našich spřátelených kněží mi řekl: „Možná Kněžské bratrstvo 
nezachrání Církev, ale vaše Kněžské bratrstvo má svátosti, které vedou ke spáse 
duší, a to je to podstatné.“ Pravdy víry a svátosti jsou tím pokladem, hřivnami, 
které nám byly Boží prozřetelností svěřeny, podle jejich správy budeme jednou 
souzeni. Jak je Kristus užije k obnově Své Církve, to už náleží Jeho 
prozřetelnosti.  
Žijme a pracujme v naději, kterou nám dává naše nebeská Matka. Panna Maria 
neřekla, že nadcházející tresty Boží, ať jsou jakékoliv, budou završeny nějakým 
„Soumrakem bohů“ v duchu wagneriánské osudové mystiky, koncem světa či 

příchodem Antikrista, jehož se někteří katolíci jeví až toužebně očekávat, alebrž 
vítězstvím Mariina Neposkvrněného Srdce. Toto očekávání, touha a naděje jsou 
silou a radostí pravé katolické víry, vyrovnaného duchovního života a 
důvodem, proč katolická víra je vždy motorem aktivního, nikoliv 
aktivistického, a tvůrčího přístupu k životu. 
Ještě několik slov k  našemu apoštolátu. Na svátek Panny Marie Královny po 
osmi letech znovu navštívil Msgr. Alfonso de Galaretta brněnskou kapli a udělil 
padesáti osmi biřmovancům svátost biřmování. Superior distriktu P. Stefan 
Frey, který ho doprovázel, mi potvrdil jmenování P. Luďka Čekavého jakožto 
druhého kaplana brněnského priorátu. P. Luděk Čekavý zůstává zodpovědný za 
Frýdek–Místek, kde bude mše sv. navíc ještě o případných pátých nedělích 
v měsíci, a převezme Pardubice, jinak se v těchto kaplích na pořadu bohoslužeb 
nic nemění. P. Aleš Hakl zůstává zodpovědný za Prahu, kde bude mše sv. 
každou neděli, třetí v měsíci v 17.30, ostatní neděle v 10.00 hod., a za Žďár nad 
Sázavou, kde bude mše sv. v sobotu před první nedělí v měsíci v 16.00 a třetí 
neděli v měsíci v 10.00 hod. Ostatní zůstává beze změny. 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
 
 
 

Promluva J. E. Alfonsa de Galarrety při biřmování 
Brno, 31.5. 2014 

 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 
 
Drazí otcové, drazí biřmovanci, drazí věřící, 
náš Pán Ježíš Kristus nám při svém Nanebevstoupení, které jsme slavili ve 
čtvrtek, ukázal, co je pravým smyslem svátosti biřmování. Před svým 
Nanebevstoupením řekl, že pošle Ducha svatého, že apoštolové dostanou sílu a 
že mu budou svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku i Samařsku, až na sám 
konec země. A to je přesně smyslem svátosti biřmování, být svědky Pána Ježíše 
Krista po celém světě. 
Biřmování pak pomáhá k posvěcování duše, k nadpřirozenému růstu, 
k naplňování křesťanského života a zároveň podporuje spojení se samotným 
Duchem svatým, který sídlí v našich duších. 
Tato svátost se však uděluje zvláště ve vztahu k víře. Biřmovaný křesťan 
dostává trojí úkol, trojí poslání, totiž víru veřejně vyznávat, bránit a šířit. Je 
tedy svědkem, je vojínem a je apoštolem katolické víry. 



A tento trojí úkol je třeba plnit ve vztahu ke třem věcem. Nejprve vzhledem 
k víře, ke katolické víře, k pravé víře, vzhledem ke katolické nauce, tradici a 
neměnnému učení Církve. Za druhé vzhledem k samotnému našemu Pánu 
Ježíši Kristu. Je naší povinností vyznávat jej, je naší povinností opět nastolit 
jeho kralování ve všech věcech. Musíme být tedy vojíny Kristovými, vojíny 
Krista Krále. Za třetí je také naší povinností vyznávat, bránit a budovat svatou 
katolickou Církev. Musíme být tedy rovněž svědky, vojíny a apoštoly katolické 
Církve. Svatý Pavel nám říká, že musíme Církev budovat, Církev katolickou, 
Církev našeho Pána Ježíše Krista. 
Dnes slavíme svátek Panny Marie Královny. Nejsvětější Panna Maria je 
královnou celého stvoření, královnou andělů i lidí, je skutečnou královnou 
všech národů, a to i českého. 
To pro nás znamená dvě věci. Za prvé musíme být poddanými naší Paní, 
musíme se odevzdat do jejích služeb, neboť ona je naší opravdovou Královnou, 
musíme se nejsvětější Panně odevzdat, při ní zůstat a veřejně bojovat za její 
čest, za úctu k naší Paní. Musíme bojovat za kralování Mariina 
Neposkvrněného Srdce. Naší povinností je tedy být i vojíny a apoštoly 
nejsvětější Panny Marie, vojíny a apoštoly  Neposkvrněného Srdce nejsvětější 
Panny. 
A dále nejsvětější Panna je naším útočištěm a naší ochranou. Ona je skutečnou 
Paní a Královnou všech věcí, všech událostí, Paní a Královnou dějin. A pro nás 
je nejsvětější Panna jakoby opevněný hrad, pevnost, nejsvětější Panna je jakoby 
opevněná tvrz, v níž můžeme najít své útočiště, svou záštitu a svou obranu. To 
řekla Panna Maria i ve Fatimě, že její Neposkvrněné Srdce bude naším 
útočištěm, že bude naší cestou, která nás povede k Bohu. 
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 

 
 
 
 

Kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX o slavnosti Božího Těla 
Brno, 19. června 2014 

 
Drazí spolubratři v Kristu, drazí věřící, 
touto slavností Božího Těla a veřejným procesím se přiznáváme ke království 
Kristovu, ke království Krista eucharistického, panujícího z našich svatostánků, 
k jeho budování, k boji za spásu duší. Tím, kdo toto království buduje, kdo je 
od Krista pověřen jeho budováním, je katolická Církev – která je klerikální, 
kněžská. Uchu moderního člověka, i uchu moderního katolíka, to zní možná 
pejorativně, je to ale neměnná podstata Církve. Náš Pán Ježíš Kristus předal 

moc nad svým mystickým Tělem apoštolům v čele se svatým Petrem, ti pak 
svým nástupcům – biskupům. Církev řídí a spravují biskupové, církevní 
představení, a v jejich pověření celé kněžstvo. Kdo chce jít po cestě spásy, musí 
být poddán katolické Církvi v čele s papežem, jak to jasně vyplývá i 
z dogmatického výroku buly Unam Sanctam Bonifáce VIII.: „Deklarujeme, 
říkáme a definujeme, že ke spáse je zcela nutné pro každého lidského tvora být 
poddán římskému pontifikovi.“ Nepřiměřený výklad této definice, který je 
rovněž obsahem této buly a vztahuje ji i na čistě světské věci, však Církev 
odmítla. Poddanost papeži, Církvi je nutná na poli její kompetence, což je 
nauka víry a mravů, vše, co souvisí s kultem, a církevní disciplína. Při 
definování papežské neomylnosti pak Církev ukazuje, že všechny kompetence 
jsou papeži dány pro uchování a rozvíjení přijatého, uchování nauky a rozvoj 
církevního života v souladu s jejím učením. To platí nejen pro papeže, to platí 
pro celé kněžstvo, kterému papežové stojí v čele jako náměstci nejvyššího 
Velekněze. Nicméně ani po smrti papeže do volby nového, v období tzv. 
sedisvakance, či v době nemožnosti papeže fyzicky či morálně dosáhnout, jak 
je tomu v současné liberální krizi, se nerozpadá automaticky celá hierarchie, 
jednotliví nositelé pravomocí v Církvi neztrácejí své pravomoci, Církev 
nepřestává být kněžskou. 
Budování království Kristova je tedy možné jen pod vedením kněžstva, 
kterému jsou svěřeny prostředky spásy. Tyto Církev užívá ke spáse všech, kteří 
jsou jí svěřeni, k naplňování úkolů a plnění povinností všechny vede a 
vychovává a posiluje duše k duchovnímu boji. Hned po narození člověka ho 
Církev přijímá – očišťuje a posvěcuje ho křtem svatým. Když člověk začíná 
nést za své činy zodpovědnost, začíná život ve společnosti – jde do školy, 
Církev ho posiluje Kristem eucharistickým ve svatém přijímání, hříchy mu 
odpouští ve svaté zpovědi a svátostí biřmování z něj činí bojovníka Kristova 
pro svědectví víry. Člověk se učí svědčit o katolické víře svým životem, 
slušností vůči druhým, plněním povinností, učí se přiznat k víře a k pravdám 
víry. Římské doby znaly celou řadu dětských mučedníků, kteří vydali své 
svědectví až do prolití krve a nyní jsou vzory a přímluvci pro naše děti.  
Duchovní boj je bojem našeho života ve společnosti, v které žijeme. Tak jako 
už v dobách starého Říma křesťané vydávali svědectví víře svými ctnostmi, 
spolehlivostí, plněním povinností ve společnosti, trpělivým svědectvím víře, je 
to pod vedením kněží posláním křesťanů i dnes, tak musí věřící pracovat na 
budování království Kristova, byť to v současnosti, stejně jako tehdy, není vždy 
jednoduché. 
Jsou dvě věci, dva řekněme proudy, které toto budování království Kristova 
paralyzují, které rozvracejí apoštolát tradice a jsou právem pohoršením pro 
všechny, kteří mají ještě sensus catholicus – katolické cítění. Oba jdou velmi 



často ruku v ruce, prolínají se a mnohem snáze strhávají lidi, kteří v Církvi 
nevyrůstali, jak je to velmi zřejmé i u internetových aktivistů. 
Za prvé je to falešná reakce na zlo ve světě, reakce vlastní sektám. Skutečná zla 
se buď zveličují, jednotlivé případy se zevšeobecní, nebo se rozšiřuje 
nepřiměřený strach ze zla, z věcí špatných. Jako řešení se označí oddělení od 
společnosti, od lidí nevěřících, od všech nedostatečně pravověrných. Vede to 
k vytváření jakýchsi ostrovů blažených, kteří se vyčleňují ne-li lokálně, tak 
alespoň co nejvíce sociálně, vzniká z toho jakýsi sbor „katolických“ mormonů, 
kteří sice demonstrují navenek své přesvědčení, mají ale problém s ostatními 
lidmi běžně komunikovat. Užívání různých manipulací, prezentování určitých 
dílčích věcí, samo o sobě dobrých při zastírání celku, dělá i pro kněze tuto věc 
těžko uchopitelnou. Pokud pak kněz řekne jasné slovo, tak tito lidé „nerozumí“, 
stěžují si, že jsou nepochopení, a staví se být ukřivděnými. Tento problém 
v rámci apoštolátu našeho Kněžského bratrstva se nejvýrazněji projevil před 
několika lety ve Spojených státech, kde toto blouznivé oddělování se od 
ostatních vedlo až ke snaze zavést vlastní měnu, tzv. belloc. Nicméně toto 
„obcování svatých“ nezabraňuje těmto lidem být velkorysými při manipulacích 
s pravdou v rámci intrik při eliminaci těch, kteří se jim nechtějí poddat a při 
shromažďování finančních prostředků, a vydělávat peníze ne úplně andělskými 
způsoby tohoto světa. Vliv tohoto blouznění zasáhl i jiné země, díky české 
účasti na těchto osvícených nápadech, jak mne na ni upozornil náš generální 
představený, i naši. 
Za druhé rozvrací budování Kristova království laicismus, který bývá v rámci 
tradičních skupin zdůvodňován absencí pravověrných kněží či jejich 
nespolehlivostí. Tak se i nejnověji na internetových stránkách Institutu sv. 
Josefa můžeme dočíst, že „z hlediska stavu katolické Církve je jiná doba než 
kdysi, kdy byli kněží pravověrní, kdy jako ustanovení pastýři pečovali o své 
svěřené stádce a nebylo třeba si nezávisle na nich doplňovat náboženské 
vzdělání.“ Jako řešení této situace je doporučeno: „Proto je třeba, aby každý se 
staral o své vzdělání sám na základě skutečně pravověrných textů, případně 
pomocí poučení od pravověrných katolíků“, tedy laiků. Jistě si každý musí 
doplňovat své vzdělání, ale nezávisle, bez vedení kněze, bez vedení Církví, 
s pomocí samozvaných laických poučovatelů? To je jako by někdo člověku se 
zánětem slepého střeva na základě toho, že jsou i špatní lékaři, a i dobří lékaři 
mohou dělat chyby, doporučil, aby se operoval sám či se dal operovat od 
člověka, který se k tomu cítí být povolán na základě přečtení kvalitní lékařské 
knihy. Dále čteme: „Ti, kdo nemají předpoklady k poučování jiných, mohou 
z rozjímání čerpat lásku k Bohu atd.“ Kdo určí, kdo má předpoklady? Každý 
sám sobě? Nebo popularita mezi věřícími? Tedy „svobodné hlásání slova 
Božího“, táboroví či spíše táboritští tribuni lidu? Hlásání takových názorů 
znamená naprostý rozchod s katolickými principy a je mou povinností se mu 

rázně postavit. Dlouhodobá snaha pomocí manipulací a vlichocování se celé 
konzervativní spektrum emancipovat od skutečného, nikoliv předstíraného, 
kněžského vlivu a ovlivňovat ho, vyprodukovala to, o čem jsem už vícekrát 
hovořil – učitelský úřad různorodých internetových kazatelů živených však 
mateřským mlékem z téhož prsu.  
Pro kněžství, které je nejenom posláním a stavem, ale i profesním povoláním, je 
jako ke každému povolání třeba odborného vzdělání a zkušeností z práce 
v oboru, pro kněze zkušeností pastoračních. Nemluvě o poslání a stavu, jakou 
kvalifikaci mají ti, kteří nemají systematické theologické vzdělání, kteří nikdy 
nebyli patřičnou profesní autoritou přezkoušeni? Kdybych si jako kněz vzal do 
ruky skalpel a chtěl někomu operovat slepé střevo, všichni by si právem klepali 
na čelo a skončil bych pravděpodobně u sousedů v léčebně. Vůči samozvaným 
nositelům učitelského úřadu však často tato reakce zdravého rozumu poněkud 
chybí.  
Náš zakladatel ve službě Církvi založil naše Kněžské bratrstvo, aby 
vychovávalo katolické kněze, na které se věřící pro spásu svých duší mohou 
s důvěrou obrátit. Přes veškerá lidská pochybení a nedokonalosti, bez kterých 
nefunguje a nikdy nefungovala žádná církevní instituce, v tomto díle s pomocí 
Boží dále pokračujeme. Naši kněží šest let studují v kněžském semináři, další 
tři roky skládají novokněží zkoušky, každý náš kněz působí pod vedením a 
dohledem představených, odborná problematika se diskutuje a cvičí při 
kněžských setkáních. Pokud nejsme pro někoho přesto dostatečně kvalifikovaní 
nebo nejsme dost katoličtí nebo směřování našeho Kněžského bratrstva 
považuje za chybné, ať nás opustí. Ať se podřídí kněžskému vedení jiných 
kněží. Ale bez kněžského vedení, bez kněžské autority Kristovo království šířit 
nelze. Laici v Církvi bez kněžského vedení, bez církevních představených 
nemají poslání od Krista skrze Církev, jsou kouřem Satanovým, který od 
koncilu rozkládá Církev. Naopak skutečně katoličtí věřící jsou pro Církev 
velkým jí svěřeným pokladem, pro kněžský apoštolát velkou pomocí, a to 
proto, že kněžské vedení přijímají. 
Když se dnes ke Kristu, k Jeho vládě, veřejně hlásíme, hlásíme se k plnosti víry 
Kristovy, k budování Jeho království dle neměnných principů Církve. Jen to 
přinese tradici, jen to přinese i každému z nás Boží požehnání. Amen. 
 
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. 

 
 
 
 
 

 



Dopis generálního představeného přátelům a dobrodincům  
č. 82 

 
Milí přátelé a dobrodinci, 
 
svatořečení Jana XXIII. a Jana Pavla II. nadcházejícího 27. dubna – jestliže se 
uskuteční – staví svědomí katolíků před dvojí problém. Nejprve je to 
svatořečení jako takové: Jak je možné, aby na jedné straně iniciátor II. 
vatikánského koncilu a na straně druhé papež setkání v Assisi a papež lidských 
práv byli vyzdvihnuti jako vzor pro celou Církev? Ale problém tkví ještě 
hlouběji, když jde o zdánlivé uznání katolické autenticity: Jak je možné, aby 
naukám takového koncilu, který inspiroval veškerý postup Karola Wojtyły a 
jehož zhoubné plody jsou nespornou známkou sebeničení Církve, byla vtištěna 
pečeť svatosti? Tento druhý problém poskytuje řešení sám od sebe: omyly 
obsažené v dokumentech II. vatikánského koncilu a z něj vyplývajících 
reformách, zejména  v liturgické reformě, nemohou být dílem Ducha Svatého, 
jenž je současně Duch pravdy a Duch svatosti. Proto se nám zdá nutné, 
abychom [uvedli] zásadní omyly a fundamentální důvody, kvůli nimž 
nemůžeme schvalovat ani novoty koncilu s jeho reformami, ani tato 
svatořečení, která ve své podstatě chtějí „svatořečit“ II. vatikánský koncil. 
Z toho důvodu chceme s tím, že s veškerou silou protestujeme proti těmto 
svatořečením, pranýřovat smělost, která od II. vatikánského koncilu znetvořuje 
Církev. V následujícím představujeme hlavní prvky.      
 
I. Koncil 
 
„Zatímco se koncil chystal na to, že bude zářivým oblakem v dnešním světě, 
což by bývalo bylo možné, kdyby se byly použily texty vypracované před 
koncilem, v nichž bylo obsaženo slavnostní, na bezpečné nauce spočívající 
vyznání, můžeme a musíme bohužel konstatovat toto: Tam, kde koncil zavedl 
novoty, téměř úplně otřásl jistotou pravd, které podle nauky autentického 
učitelského úřadu Církve patří s konečnou platností k pokladu tradice. […] 
Tradiční učení bylo v těchto základních bodech jasné a vyučovalo se na všech 
katolických univerzitách ve stejném smyslu. Avšak od nynějška je dovolují 
četné texty koncilu, které pojednávají o těchto pravdách, zpochybňovat. […] 
Člověk tedy musí, donucen skutečnostmi, dospět k závěru, že koncil 
nepochopitelným způsobem podpořil šíření liberálních omylů.“1      
 
                                                 
1 Msgr. Lefebvre: „Dopis kardinálu Ottavianimu z 20. prosince 1966“; in: Damit die 

Kirche fortbestehe (tj. Aby Církev dále trvala). Stuttgart (FSSPX) 1992, s. 35-38. 

II. Ekumenické pojetí Církve 
 
Výraz „subsistit in“  (Lumen gentium, 8) znamená, že v odloučených 
křesťanských společenstvích existuje nějaká přítomnost a spásná činnost 
Kristovy Církve, které se odlišují od trvajícího bytí Kristovy Církve v katolické 
Církvi. V tomto smyslu popírá to, že Kristova Církev je zcela totožná s Církví 
katolickou, což se do té doby vždy učilo, jmenovitě Piem XII. v jeho obou 
encyklikách Mystici corporis2 a Humani generis3.    
  
Stejné prohlášení (LG 8) taktéž uznává přítomnost „prvků posvěcení“               
v nekatolických křesťanských společenstvích. Dekret o ekumenismu to ještě 
překonává tím, že potvrzuje, že „Duch Kristův se nezdráhá používat jich jako 
prostředků spásy, jejichž účinnost se odvozuje z plnosti milosti a pravdy, která 
byla svěřena katolické Církvi“ (UR 3). 
Taková tvrzení jsou neslučitelná s dogmatem „mimo Církev není spásy“, jež 
bylo znovu potvrzeno listem Svatého officia z 8. srpna 1949. Odloučené 
společenství nemůže být otevřené pro spásné Boží působení, protože jeho 
odloučení znamená odporování Duchu Svatému. Pravdy a svátosti, které jsou v 
něm eventuálně ještě zachovány, mohou dosahovat spásonosného účinku jen 
tehdy, když stojí v protikladu k bludným principům, na nichž je existence 
těchto společenství založena a jež mají za následek oddělení od mystického 
Těla, tj. katolické Církve, jejíž viditelnou hlavou je Kristův náměstek.    
Prohlášení Nostra aetate tvrdí, že nekřesťanská náboženství „jsou nezřídka 
odrazem Pravdy, která osvěcuje všechny lidi“, i když také ona musí nalézt        
v Kristu „plnost náboženského života“, a katolická Církev „se dívá s upřímnou 
vážností na jejich způsoby chování a života, pravidla a nauky“ (NA 2). Pro 
takové tvrzení platí tatáž výčitka jako pro to předchozí. Tak jako u hereze či u 
schismatu jsou také svátosti, částečné pravdy víry a Písma sv. vůči mystickému 
Tělu ve stavu odloučení. Proto nemůže náboženské společenství jako takové, 
jež si těmito prvky posluhuje, ani dosáhnout církevního prostřednictví, ani 
přispívat ke spáse, neboť je zbaveno nadpřirozené milosti. Totéž lze říci o 
způsobech myšlení, života a chování u nekřesťanských náboženství.   
Koncilní texty již upřednostňují latitudinaristické pojetí Církve, které odsoudil 
Pius XI. v Mortalium animos, jakož i náboženský indiferentismus (tj. 
lhostejnost), jenž byl rovněž odsouzen všemi papeži od Pia IX po Pia XII.4 
                                                 
2 Pius XII.: encyklika Humani generis (12. srpen 1950). 
3 Pius XII.: encyklika Mystici corporis (29. červen 1943). 
4 Ohledně indiferentismu a latitudinarismu viz odsouzené věty v Syllabu, III. kapitola, 
č. 15-18: „Je svobodno každému člověku přijmouti a vyznávati to náboženství, jež ve 
svém lidském rozumu uzná za pravé a pravdivé. Lidé mohou v kterémkoliv 
náboženském kultu nalézti svou cestu věčné spásy a dojíti věčné blaženosti. Ve věčnou 



Všechny iniciativy inspirované tímto ekumenickým a mezináboženským 
dialogem, jejichž nejnápadnějším příkladem zůstává setkání v Assisi v roce 
1986, jsou jen „viditelným představením, poučením z faktů, všem 
srozumitelnou katechezí“ (Jan Pavel II.) těchto koncilních nauk a jejich 
uplatněním v praxi. Avšak vyjadřují rovněž indiferentismus, který pranýřoval 
Pius XI., když zavrhl naději, že „při veškeré různosti národů co do 
náboženských názorů přece jen bez obtíží lze dosáhnout bratrského souladu ve 
vyznávání jistých pravd jakožto společného základu náboženského života. […] 
Každý, kdo souhlasí s takovými náhledy a snahami, zcela opouští půdu Bohem 
zjeveného náboženství.“ 5 
 
III. Kolegiální a demokratické pojetí Církve 
 
1. Poté, co koncilní texty otřásly jednotou Církve ve víře, otřásly jí také v její 
vládě a hierarchické struktuře. Výraz „subjectum quoque“ (LG 22) znamená, že 
biskupské kolegium sjednocené s papežem jakožto hlavou, nehledě na papeže 
samotného, je obvyklým a stálým subjektem nejvyšší a univerzální vládní moci 
v Církvi. Byly otevřeny dveře pro ponížení papežské moci – pokud ne vůbec 
jejímu zpochybnění –, a to nikoliv bez rizika, že bude ohrožena jednota Církve. 
Myšlenka stálého dvojího subjektu primátu ve skutečnosti odporuje nauce a 
praxi církevního učitelského úřadu, zejména konstituci Pastor aeternus I. 
vatikánského koncilu (DS 3055) a encyklice Satis cognitum Lva XIII. Neboť 
papež sám je obvyklým a stálým nositelem nejvyšší nařizovací moci a dovoluje 
jen ve výjimečných případech, aby se na ní podílely koncily, pakliže to pokládá 
za účelné. 
 2. Výraz „všeobecné kněžství“, které je vlastní pokřtěným, odlišené od 
„služebného kněžství“ (LG 10), nevyjadřuje přesně to, že pouze tomu druhému 
se má rozumět ve vlastním a pravém slova smyslu jako kněžství, zatímco 
prvnímu lze rozumět jen ve smyslu mystickém a duchovním.  
Toto rozlišování jasně podtrhl Pius XII. ve své řeči z 2. listopadu 1954. 
V koncilních textech chybí a otevírá dveře demokratické orientaci Církve, 
kterou odsoudil Pius VI. ve své bule Auctorem fidei (DS 2602). Tato tendence, 
totiž nechávat lid, aby se podílel na výkonu úřadu, se projevuje v nárůstu počtu 
orgánů všeho druhu a odpovídá také novému církevnímu právu (kánon 129 §2). 
Ztrácí ze zřetele rozlišování mezi klérem a laiky – přestože je to dáno božským 
právem.  
                                                                                                                       
spásu všech těch, kteří nežijí v pravé Církvi Krisově, můžeme míti alespoň dobrou 
naději. Protestantismus není nic jiného než odlišná frorma jednoho a téhož pravého 
křesťanského náboženství a jest se v něm možno právě tak Bohu líbiti jako v Církvi 
katolické.“ 
5 Pius XI.: encyklika Mortalium animos (6. leden 1928). 

IV. O nepravých přirozených lidských právech 
 
Prohlášení Dignitatis humanae zdůrazňuje existenci nepravého přirozeného 
práva ve věcech náboženství. Až do té doby přiznávala jednohlasně tradice 
Církve nekatolíkům přirozené právo, aby nebyli nuceni civilní mocí (co se týče 
úmyslu ve vnitřním oboru a výkonu v oboru vnějším) náležet k jedinému a 
pravému náboženství a za určitých okolností legitimovala jistou toleranci vůči 
výkonu nepravých náboženství ve vnější, veřejné sféře. II. vatikánský koncil 
dodatečně přiznává každému člověku přirozené právo, že mu ve vnějším oboru 
nesmí civilní moc bránit ve výkonu nepravého náboženství, a nepravdivě tvrdí, 
že toto přirozené právo vyloučení jakéhokoliv donucení ze strany 
společenských autorit má být uznáno jako občanské právo. Jediné právní 
hranice tohoto zákona by podle něj byly omezení v zájmu ryze občanského a 
světského řádu ve společnosti. Koncil tím ukládá civilním vládám za povinnost, 
aby nikoho z náboženských důvodů neomezovaly a zavedly rovnoprávnost 
mezi pravými a nepravými náboženstvími.  
Toto nové společenské učení je v rozporu s naukou Řehoře XVI. v Mirari vos a 
naukou Pia IX. v Quanta cura. Zakládá se na nesprávném pojetí lidské 
důstojnosti, jež zohledňuje pouze ontologické, a nikoliv morální stanovisko. 
V důsledku toho učí pastorální konstituce Gaudium et spes princip „autonomie 
pozemských skutečností“ (GS 36), tj. popření společenského království 
Kristova, které však zastává Pius XI. v Quas primas, a v konečném důsledku 
umožňuje uplatnění nezávislosti pozemské společnosti na Božích přikázáních. 
 
V. Protestantizace mše 
 
Nový mešní obřad představuje „nápadný odklon jak v celku, tak i 
v jednotlivostech“6 od katolické definice mše sv., jak vyplývá z nauk 
Tridentského koncilu. Svými vynechávkami a dvojznačnostmi oslabuje nový 
obřad Pavla VI. ztotožnění mše sv. s obětí kříže a jde v této věci tak daleko, že 
mše se tu jeví spíše jako ryze vzpomínková slavnost a mnohem méně jako 
oběť. Tento reformovaný obřad též zatemňuje úlohu kněze za cenu konání ze 
strany společenství věřících. Závažným způsobem umenšuje vyjádření 
smírného charakteru mešní oběti, tj. smíření a zadostiučinění za hřích. 
Vzhledem k nedostatkům nelze nový ritus považovat za legitimní. U příležitosti 
výslechu z 11.-12. ledna 1979 na základě otázky Kongregace pro nauku víry: 
„Tvrdíte, že věřící katolík smí věřit a tvrdit, že papežem schválený a vyhlášený 

                                                 
6 Kardinálové Ottaviani & Bacci: „Předmluva pro papeže Pavla VI.“; in: Kurze 
kritische Untersuchung des neuen „Ordo Missae“ (tj. Krátký kritický rozbor Nového 
mešního řádu). Vaduz/Lichtenštejnsko (Lumen Gentium-Stiftung) 1969. 



svátostný obřad, zvláště mešní, nemusí být v souladu s katolickou vírou nebo 
může ‚podporovat herezi‘?“, odpověděl Msgr. Lefebvre toto: „Tento obřad jako 
takový nevyznává katolickou víru tak jasným způsobem jako starý Ordo 
Missae a v důsledku toho může podporovat herezi. Nevím ale, komu jej mám 
připisovat, ani to, zda je za něj papež zodpovědný. Zarážející je v každém 
případě to, že Ordo Missae, jenž je proniknutý protestantským duchem, a proto 
podporuje herezi, mohl být rozšířen Římskou kurií.“7 Tyto závažné nedostatky 
nám zakazují označit nový obřad za legitimní, sloužit jej nebo někomu radit, 
aby se jej účastnil či jej aktivně spoluslavil. 
 
VI. Nový Kodex, výraz koncilních novot   
 
Podle vlastních slov Jana Pavla II. „lze považovat nový kodex za velikou snahu 
přeložit“ nauku II. vatikánského koncilu „do kanonického (tj. 
církevněprávního) vyjádření“8 – včetně především oněch těžce chybných bodů, 
na něž jsme dosud poukázali. „Z prvků, které vyjadřují pravý a vlastní obraz 
Církve,“ objasňuje dále Jan Pavel II., „je nutno zmínit následující: nauku o 
Církvi jako Božím lidu a o hierarchii jako službě, mimoto nauku o Církvi jako 
společenství a z toho vznikajících vzájemných vztazích mezi celou Církví a 
místními církvemi, mezi sborovostí (kolegialitou) a primátem, dále nauku o 
Božím lidu, z něhož každý způsobem sobě vlastním se účastní trojí služby 
Kristovy – kněžské, prorocké a královské. S touto naukou jsou spojena práva a 
povinnosti věřících, zejména laiků. K tomu se připojuje úsilí Církve o 
ekumenismus.“ 
Toto nové právo zdůrazňuje falešnou ekumenickou dimenzi Církve tím, že 
dovoluje přijímat svátosti pokání, Eucharistie a posledního pomazání z rukou 
nekatolických udělovatelů (kánon 844). Podporuje ekumenickou pohostinnost, 
přičemž dovoluje katolickým udělovatelům podávat svátost Eucharistie 
nekatolíkům. Kánon 336 se opět ujímá myšlenky dvojího trvalého nositele 
primátu a podtrhuje ji. Kánony 204 §1, 208 §3, 216 a 225 podtrhují 
dvojznačnost všeobecného kněžství  s tím spojené myšlenky Božího lidu. 
Konečně se v novém Kodexu rýsuje nesprávná definice manželství; nenachází 
zde výraz ani přesný předmět manželské smlouvy, ani hierarchie cílů 
manželství. Tyto novoty jsou velmi vzdálené tomu, aby zvýhodňovaly 
katolickou rodinu, a přinášejí průlom do rodinné morálky. 
 

                                                 
7 Kněžské bratrstvo sv. Pia X.:.Erzbischof Marcel Lefebvre und das Heilige Offizium 

(tj. Arcibiskup Marcel Lefebvre a Svaté officium). Vídeň (Medatrix-Verlag) 1981, s. 
157-158. 

8 Jan Pavel II.: apoštolská konstituce Sacrae disciplinae leges (25. leden 1983). 

VII. Nové pojetí učitelského úřadu 
 
1. Konstituce Dei Verbum tvrdí, aniž by tvrzené upřesnila, že „Církev během 
staletí stále směřuje k plnosti Boží pravdy, dokud se na ní nenaplní Boží slova“ 
(DV 8). Tato mlhavá věta otevírá dveře dokořán bludu o živé a vyvíjející se 
tradici. Sv. Pius X. odsoudil tento blud v encyklice Pascendi a 
v Antimodernistické přísaze. Neboť Církev může „směřovat k plnosti Boží 
pravdy“ jen tím, že se přesněji vyjadřuje, avšak ne v tom smyslu, že by bylo 
možné Církví předloženým dogmatům dát „jiný smysl než ten, který mínila a 
míní Církev“ (Dei Filius, DS 3043).   
2. Promluva Benedikta XVI. z 22. prosince 2005 se toto evoluční pojetí živé 
tradice snaží ospravedlnit a tím koncil očistit z podezření z jakéhokoliv odklonu 
od tradice Církve. II. vatikánský koncil chtěl „nově stanovit vztah mezi vírou 
Církve a určitými základními prvky moderního myšlení“ a vzhledem k tomu ve 
svém učení „nově promyslel nebo i poopravil některá rozhodnutí učiněná 
v minulosti, ale i přes tuto zdánlivou diskontinuitu si [Církev] zachovala a 
prohloubila svou pravou podstatu a identitu“, totiž „[identitu] obnovy subjektu 
Církve, kterou nám daroval  Pán, [...] jež v průběhu času roste dále se rozvíjí, 
přitom však zůstává stále sama sebou, [totiž] lid Boží jakožto jediný subjekt na 
své cestě.“ Toto prohlášení předpokládá, že jednota víry Církve již nespočívá 
v objektu, nýbrž v subjektu (neboť je zde diskontinuita, přinejmenším v 
doposud již zmíněných bodech, mezi II. vatikánským koncilem a tradicí), a sice 
v tom smyslu, že se akt víry definuje spíše ve vztahu k věřícímu než k pravdám 
víry. Tento akt se stává v zásadě výrazem kolektivního svědomí, a nikoliv již 
neotřesitelným trváním rozumu na uloženém pokladu Bohem zjevených pravd.  
Pius XII. ale učí v Humani generis, že učitelský úřad „musí být ve věcech víry 
a mravů nejbližší a všeobecnou normou“, objektivní pravdou, která je uložena 
v jejích zdrojích, tj. ve svatých Písmech a v božské tradici. Konstituce I. 
vatikánského koncilu Dei Filius rovněž učí, že učení víry není „předloženo 
lidem jako nález filosofický, aby svými vlohami je zdokonalovali, nýbrž jako 
božský poklad svěřeno Nevěstě Kristově, aby ho věrně střežila a neomylně je 
vysvětlovala“ (DS 3020).        
3. Zjevně přisuzuje zahajovací řeč papeže Jana XXIII. (11. října 1962) a jeho 
promluva ke Svatému kolegiu z 23. prosince 1963 II. vatikánskému koncilu 
zcela zvláštní záměr být takříkajíc „pastoračním“ koncilem, jehož účinkem 
bude to, že by učitelský úřad měl vyjádřit „víru Církve v souladu 
s výzkumnými metodami a literárními formulacemi moderního myšlení“. 
Encyklika Ecclesiam suam papeže Pavla VI. (6. srpen 1964) tuto myšlenku 
upřesňuje, přičemž se v ní praví, že učitelský úřad II. vatikánského koncilu 
„chce docílit včlenění křesťanského poselství do myšlení, řeči, kultury, mravů a 
ducha lidstva, jaké dnes na zemi žije“ (č. 63); obzvláště nebude hlásání pravdy 



„probíhat s použitím vnějších donucovacích prostředků, ale bude pouze nabízet 
dar spásy přípustnými cestami lidské výchovy, vnitřního přesvědčení, 
vzájemného rozhovoru, vždy s úctou k osobní a státoobčanské svobodě“ (č. 
69). Pastorální konstituce Gaudium et spes potvrzuje, že „koncil zamýšlí 
nejprve posoudit v tomto světle hodnoty, které se dnes nejvíce cení, a zapojit je 
na jejich božský zdroj. Pokud jsou tyto hodnoty plodem nadání daného člověku 
Bohem, jsou velmi dobré, ale pokaženost lidského srdce je nezřídka odvrací od 
jejich náležitého zaměření, takže potřebují být očištěny“ (GS 11). Z těchto 
hodnot světa lze odvodit tři velké novoty, které byly zavedeny II. vatikánským 
koncilem: náboženská svoboda, kolegialita a ekumenismus. 
4. V důsledku toho se opíráme o nejbližší a všeobecnou normu zjevené pravdy, 
což je učitelský úřad všech dob, abychom se postavili proti novým naukám, 
které jsou s ním v rozporu. Skutečnost je taková, že se tu uplatňuje poznávací 
znamení dle sv. Vincence Lerinského: „Poznávacím znamením pravdy a 
ostatně také neomylnosti papeže a Církve je jejich soulad s tradicí a svěřeným 
pokladem víry. Quod ubique, quod semper. To, co se vždy a všude v prostoru a 
čase učilo.“ 9 Je tomu ale tak, že nauka II. vatikánského koncilu o ekumenismu, 
kolegialitě a náboženské svobodě je nové učení, které odporuje tradici a 
veřejnému právu Církve, jež se opírá opět o Bohem zjevené, a proto neměnné 
principy. Z toho vyvozujeme závěr, že tento koncil, poněvadž tyto novoty chtěl 
předložit, nemá žádnou přísně učitelskou hodnotu, a sice do té míry, v níž 
předkládá tyto novoty. Jeho autorita je pochybná již kvůli novému, takzvanému 
„pastoračnímu“ účelu, o kterém jsme se zmínili v předchozím odstavci. Mimoto 
se jeví jako nicotná s ohledem na některé body, jež jsou v rozporu s tradicí (viz 
výše: I. až VII.,1).    
Věrni ustavičnému učení Církve a společně s naším ctěným zakladatelem Msgr. 
Marcelem Lefebvrem a jej následujíce neustali jsme dosud pranýřovat koncil a 
jeho nejdůležitější texty jako jedny z hlavních důvodů krize, která od základů 
otřásá Církví. Tato krize proniká Církví, jak to výmluvně formuloval sv. Pius 
X., až do „krve Církve“, až do „nejhlubšího nitra“. Ostatně také vidíme, že čím 
více na tom pracujeme, tím více se potvrzují analýzy předložené s neobvyklou 
jasností již Msgr. Lefebvrem 9. září 1965 v koncilní aule. Dovolte nám citovat 
jeho vlastní slova u příležitosti koncilní Konstituce o Církvi v dnešním světě 
(Gaudium et spes): „Tato pastorální konstituce není ani pastorační, ani nevyšla 
z katolické Církve: neživí lidi a křesťany evangelní a apoštolskou pravdou a 
nadto Církev nikdy takto nehovořila. Tomuto hlasu nemůžeme naslouchat, 
protože to není hlas Nevěsty Kristovy. Tento hlas není hlasem Ducha Kristova. 
Hlas Krista, našeho Pastýře, známe. Onen [hlas] však neznáme. Roucho je 

                                                 
9 Msgr. Lefebvre: „Shrnutí” z Ich klage das Konzil an (tj. Obžalovávám koncil)! 

Martigny (Ed. Saint-Gabriel) 1977, s. 102. 

beránčí; hlas není hlasem Pastýře, ale možná vlka. Domluvil jsem.“ 10 Padesát 
let uplynulých od této intervence mohou tuto analýzu jen potvrdit. 
Dne 7. prosince 1968, tři roky od skončení koncilu, musel Pavel VI. vyznat: 
„Církev se nachází v hodině neklidu, sebekritiky, bylo by možno dokonce říci 
sebeničení.“ 29. června 1972 přiznal: „Dým Satanův vnikl nějakou trhlinou do 
chrámu Božího: pochybnost, nejistota, zpochybňování, neklid, nespokojenost, 
spory.“ Přestože učinil toto zjištění, nic nepodnikl. Pokračoval v koncilních 
reformách, které jejich původci bez váhání srovnávali s revolucí v roce 1789 ve 
Francii nebo v roce 1917 v Rusku. 
Nesmíme zůstat pasivní, nemůžeme se stát komplici tohoto sebeničení. Proto 
Vás pobízíme, milí přátelé a dobrodinci, abyste pevně vytrvali ve víře a 
nenechali se zmást těmito novotami, jež jsou příznakem jedné z nejstrašnějších 
krizí, kterou Církev prodělává. 
Kéž nás utrpení našeho Pána a Jeho Zmrtvýchvstání posilují ve věrnosti a naší 
nezlomné lásce k Bohu, k našemu Pánu, pravému Bohu a pravému člověku, 
k Jeho svaté Církvi, božské i lidské, a v neotřesitelné naději – in Te speravi, 
non confundar in aeternum  [v Tebe jsem doufal, nedej ni na věky zahanben 
býti]. Bolestné a Neposkvrněné Srdce Panny Marie nechť nás všechny 
ochraňuje. Kéž brzy zvítězí! 
 

Winona, Květná neděle, 13. dubna 2014 
 

+ Bernard Fellay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Msgr. Lefebvre: Ich klage das Konzil an! Martigny (Ed. Saint-Gabriel) 1977, s. 84. 



Winfried Veldung: Kn ěz-misionář 
To má právě z toho  

(ze setkání s jedním svatým umíněncem)  
 
„To má právě z toho,“ řekl mi na jaře roku 1975 můj kolega, když jsme na 
písečné cestě v jedné vesnici jižně od Saigonu před klášterním okrskem potkali 
starého muže v klerice, který si hrál s dětmi a několika pouličními psy. Protože 
jsem nerozuměl, vysvětlil mi kolega, že pater Olivier žije přes 45 let 
v Indočíně, ale nyní je odstaven. Je to umíněnec, je vzpurný a netolerantní, měl 
o něm prohlásit jeho představený a nejraději by si ho přál někde jinde.  
Tento malý, více než 70letý páter, jenž vyměnil pralesy Kanady za pralesy 
Indočíny, vypadal tak, jako by znal každý kout země. Jeho černá klerika byla 
ošumělá, plná skvrn, umazaná a potrhaná. Jinak než u nás tam byla bílá barvou 
smutku. Dokonce se zdálo, že i sestry mají za úkol se o něj už nestarat. Také 
jeho holicí strojek se mi zdál podobně defektní. „Jen se podívejte, jak vypadá,“ 
řekl mi kolega a snažil se rozšířeným chřípím zjistit zápach.  
Vnějškovosti na mě vždy dělají opačný dojem, než o jakém vypovídají. Podle 
mého „Winfried-Franz-Karl-Heinrichova názoru“ (to jsou moje čtyři křestní 
jména) je oblečení jenom maskování. „To podstatné je neviditelné,“ říká nám 
Saint-Exupéry. Jak pravdivé! 
Ze stínu bambusových chýší se vynořovalo stále více psů. Něžně olizovali jeho 
ruce, které kdysi přinášely spásu světa lidem. Jen ten, kdo zná mentalitu 
vietnamských pouličních psů, ví, co to znamená, když při více než 40°C 
opouštějí stín, aby na slunci pozdravili nějakého člověka. Neznalému místních 
poměrů budiž prozrazeno, že jen ruční granáty a šťavnaté kosti jsou důvodem 
přerušit spánek.  
Pater Olivier patřil k tomu druhu mužů Božích, kteří kdysi přišli do této země, 
aby všem přinesli osvobozující zvěst Pána Ježíše Krista. Přišel jednoduše jako 
misionář, s jasným programem a srozumitelnou řečí: Kdo nebyl křesťanem, ten 
byl pohanem. Znamení kříže nebylo pokornou poklonou při vzdávání úcty 
předkům. Kristus byl Bůh, a ne nějaký společník Gauthamy. Kříž Páně neměl 
stejnou cenu jako hákový kříž buddhistů. Kristus byl přítomen ve mši svaté, a ne 
v inkarnacích. Setkával se s buddhistickými mnichy, ale jen proto, aby jim 
vyprávěl o Kristu. Učil růženec a nechtěl se učit zenové meditaci. Jiná vyznání 
pro něj nebyla „na jiné cestě“ ke stejnému cíli. Jeho Bůh nebyl bůh 
mohamedánů. Existovala pouze jedna cesta ke spáse, bez „když“ a „ale“: 
Kristus! Pater Olivier byl a zůstal beznadějně katolíkem. Koncilní reformy jej 
překvapily jako tropický liják a promočily. Uvnitř pater Olivier zůstal nedotčen; 
jen jeho klerika již nechtěla uschnout. 
Před více než 45 lety táhl se svým oslem po routes coloniales do končin, které 
proklínali i ostřílení cizinečtí legionáři. Nepřicházel k partnerům, aby s nimi 

v tolerantní atmosféře vedl duchovně bohaté rozhovory. Ne, on chtěl lidi přivést 
ke Kristu. Čtenář musí rozumět: pater Olivier s sebou přinášel osvobozující, 
výkupné poselství. Nic jiného nemělo takovou cenu. Moskyti a mačety 
partyzánů Viethminu ho děsili stejně málo jako kukuřičné pivo Meoů a 
bezstarostná nahota rhadejských kmenů v horské oblasti. Pater Olivier byl 
misionářem. Z jeho stop na horách a rýžových polích vyrostly kaple a centra 
obcí věřících. Jeho kněžští nástupci v košilích vrtali studny. Také nic špatného. 
Věřící i nevěřící ho mohli poznat podle jeho černé kleriky, kněží, kteří přišli po 
něm, se už nijak neodlišovali od pomocných dělníků firmy Krupp & synové, 
která také vrtá studny.   
„Vidíte sám,“ řekl mi německy kolega, „že už nemá co říct. Jenom ti psi, kteří 
se k němu lísají, z něho chtějí ještě něco mít.“ Nad směšností svého výroku se 
musel sám zasmát. Mě smích stále více přecházel a netušil jsem, že budu 
svědkem jedné svaté tragédie. V mimice Božího muže jsem tušil něco 
z energie, která kdysi poháněla jeho unavené tělo. Tento rozhovor s Evropany 
mu patrně dodal na vážnosti, vždyť zde měl stěží nějaké staré přátele, když 
nebereme v úvahu špinavé děti a zavšivené hafany. Byl tady pro všechny: pro 
staré ženy žvýkající betel, pro uprchlíky ze severu Vietnamu, pro vládní vojáky 
ve dne a pro partyzány v noci, pro mladé prostituující dívky, pro evropské 
koloniální pány i pro domorodého řidiče rikš, pro zbožné i pro podvodníky; 
těšil žlutou i bílou vdovu, jedl hnědou rýži s nuos-mam (rybí omáčkou) a 
sedával vedle guvernéra při gala večeři.   
Už dávno by ho uklidili, kdyby prezident a někteří ministři nebyli jeho žáky. 
Pater Olivier byl příležitostně používán jako užitečný vývěsní štít, aby se 
dokázalo něco, co již neexistovalo. O tom, že již nesměl sloužit „svou mši“, se 
nikdo nezmiňoval. Dokonce ani komunističtí kádroví důstojníci mu ji 
nedokázali vzít. Se svými protivníky mohl mluvit; s těmi, kdo nastoupili pod 
praporem lásky k bližnímu, ne. Chtěl sloužit pouze Kristu! A není to žádná 
ironie, milý čtenáři, žádný výsměch, je to obraz, za který se budu vždy stydět: 
jako kůň, který ve stínu jatek žere chléb z milosti. Děti a pouliční psi se stydět 
nemohli. Nechával se oslovovat „důstojnosti“; on jí byl! Vyšší funkce 
nedokázal získat – k tomu byli v Církvi jiní. On byl neustále pod časovým 
tlakem: že nemůže ke Kristu přivádět dostatek lidí. O hodnosti v Církvi intrikují 
jiní; jeho dlouhý život se mu pro jeho úkol zdál až příliš krátký. 
Když se okno Církve aggiornamentem otevřelo světu, byli všichni vítáni. Bratři 
patera Oliviera (míněno katolíci - pozn. překl.), animisté, šintoisté, konfuciáni, 
buddhisté, a co se tu ještě všechno vyskytuje, byli vpuštěni dovnitř. Jen „páteři 
Olivierové“ ne, ti se již nehodili do obrazu nového světa. Zatímco Církev ve 
své nově objevené lásce objímala celý svět, dosáhla u patera Oliviera svých 
hranic.  



Papež navštěvoval židy a protestanty a slavnostně vyznával vinu za to, co jim 
Církev způsobila. Zatímco jsme u televize tato setkání s pohnutím prožívali, 
nemohli jsme na nějakém jiném programu vidět, že povstala nová vina: Církev 
Boží se prohřešovala na svých kněžích. Byl Kristův náměstek až příliš 
zaměstnán, že to neviděl, neslyšel, necítil, netušil, nečetl? Jako dítě, které se 
naučilo svoje básničky, ale na Štědrý večer nesmělo do vyzdobeného pokoje, 
zůstal pater Olivier mimo. Kdyby neměl svého božského Přítele a Mistra, 
pomátl by se. Jiným „páterům Olivierům“ se to stalo. 
Ne snad, že by pater Olivier byl proti kompromisům. Zcela a naprosto ne! 
Zabraňovaly tomu, aby někdo ztratil tvář. Až když jeho nový představený (byl 
o polovinu mladší než pater Olivier) chtěl přestavět oltář, zrušil latinu a novou 
mši chtěl spojit s Konfuciovou tradicí, propukla u patera Oliviera ona nemoc, 
tedy tvrdohlavost. Přitom byl pater Olivier překvapivě zdráv a noví evropští 
rozvojoví pomocníci u něj rozhodně neodhalili známky duševní slabosti nebo 
vůbec nějaké choroby. Pro americké experty UNESCO byl pater Olivier 
skutečným zdrojem informací a rad ve světě, jemuž přes svá rozsáhlá studia 
nerozuměli. Nejraději by patera Oliviera získali pro sebe, ale on sám i 
představený odmítli s tím, že se potřebuje šetřit. Pater Olivier začal být nyní 
ještě osamělejší.  
Francouzskému kardinálovi Tonkinského protektorátu byl pater Olivier 
nápadný již před mnoha lety: modernost patera Oliviera vzbuzovala obavy, byla 
dokonce hrozivá. Svým obcím v bažinaté oblasti dal k dispozici naftové 
agregáty, aby zrušil šlapací vodní mlýny. Jedna vyšetřovací skupina také 
nedokázala objasnit, odkud agregáty pocházely. Pater Olivier vysvětlil všem, 
kteří to chtěli slyšet, nebo také nechtěli, že Pán Bůh pečuje o všechno. 
Pomocníkům od Duxième Bureau bylo jenom nápadné, že senegalští koloniální 
vojáci zase čerpali nápadně mnoho vody do plechovek od nouzového 
stravování. Maternity (porodnice) dostaly parní sterilizátory, studující na kněze 
museli před studiem pracovat na stanicích sociální péče a z kostela odstranil 
elektrické žárovky, protože zářivky byly levnější. Bezpochyby měl pater 
Olivier málo vyvinutý smysl pro estetiku – k nevoli francouzských dam. Když 
ještě biskup v dalekém Touranu (Da Nangu) musel posílat posly, používal pater 
Olivier už telefon; a řidiče dříve také nepotřeboval, protože jen ďábel řídil lépe.  
Pater Olivier nebyl žádný světec. Byl bezohledný a brutální. Vedoucímu 
charitního svazu jednou z domu vyhnal kurtizánu a představené spřáteleného 
kláštera jednou vyčinil tak hlasitě, že už potom svému konventu nemusela nic 
objasňovat. Ano, někdy se dokonce opovážil užít obyčejů svého božského 
Přítele: jako když vlastnoručně shodil „plukovníka generálního štábu“ ze 
schodů kostelní věže, když ten prohlásil jeho zvonici za předsunuté pozorovací 
stanoviště dělostřelectva. Chudák poddůstojnický čekatel, který už vedle varhan 

uvedl svůj kulomet do palebné pozice, později tvrdil, že to byl sám ďábel – 
kněz nikdy –, kdo s ním měl i s municí zavířit vzduchem. 
Nyní ale šlo o něco podstatnějšího, ano zásadního: muž, který hovořil téměř 
všemi nářečími lidu, poznával ve všech jazykových sporech hodnotu závazné 
latiny. Věděl, že středem každého Božího domu může být jen svatostánek, 
poněvadž s tím spojená symbolika je výmluvnější než každé kázání. 
Nezaujatému čtenáři budiž vysvětleno, že analfabeti si mohou se symbolikou 
počít více než s knihou – i kdyby byla sebecennější. Protože se noví křesťané 
zřetelně vymezovali vůči svým pohanským zvykům, nemohl pater Olivier 
podporovat inkulturaci, aniž by vychovával generaci schizofreniků. Pater 
Olivier byl odborníkem. Každá vysoká škola misijní teologie by se pro něho 
přetrhla. Ano, možná by se stal dokonce vedoucím nějaké vatikánské 
organizace, kdyby nezůstal tak katolický.  
Jeho tvrdohlavost se mu stala ochranou, anebo se stala ctností? Vietnamský lid 
měl už na přelomu 19. a 20. století přes sto tisíc mučedníků. Tvrdohlavě 
odmítali, dokonce i před smrtí, všechno, co bylo v protikladu k tomu, co jim 
říkali misionáři. Rozčilovali své pohanské přátele svým novým, křesťanským 
myšlením. U většiny z nich nedokázala ani mučidla změnit křestní vyznání. 
Musíte vědět, že když jsou Vietnamci katolíky, tak jimi i zůstanou. Jejich krev 
se stala výrazem jejich věrnosti.  
Pater Oliviere, byl jsi v dobré společnosti, když jsi odmítl přizpůsobit se 
myšlení této doby a dal jsi přednost psychické smrti v izolaci před tím, že by 
ses přidal.  
Nic nedokázalo změnit jeho postoj! Dokonce ani pozvání do Říma – 
k rozhovoru, to se rozumí – tento starý lišák nepřijal, protože tušil, že už by se 
nikdy neshledal s rýžovými hrnci Indočíny. Když nepomohla ani snaha jej za 
účelem odstranění povýšit, totiž vyhlídka na mitru, dostal pater Olivier pocítit 
lásku svých nových spolubratří, svého řádu, své celé svaté Církve:  
Pater Olivier byl se vším srozuměn. „Teď konečně,“ pomyslíte si; z patera 
Oliviera se stal Nikdo. Nebyl jeho Pán a Spasitel v podobné situaci, když 
bezmocně visel na kříži, vystaven posměchu? Proč by neměl také pater Olivier 
vypít onen kalich až do dna – což je výsada světců…?  Přesahuje moje 
schopnosti si představit, co se v pateru Olivierovi odehrávalo. Stále ještě tomu 
nerozumím. Jen pouliční psi ho chápali. Jejich něžnost byla jediným důkazem 
lásky od světa, jenž se opovažoval všechny milovat. Věrnost hafanů mu zůstala 
a nikomu to nevadilo. 
Plody celoživotního díla patera Oliviera dostaly jinou funkci. Nezbývalo 
mnoho času. Komunistická „osvobozenecká armáda“ se chystala pomocí teroru 
a raket podrobit si druhou polovinu národa v jedné nebráněné vesnici. 
Poslední roky všech „páterů Olivierů“ nelze pochopit obyčejným rozumem. Je 
tak obludné, co se tu odehrálo za provinění, selhání, nemilosrdnost, pomluvy, 



že se to všechno zatemnilo. Žádná kniha, žádná přednáška, žádné rekviem to 
nepřipomínají. Duch koncilu má pevný základ: slzy oloupených! 
Může být, že jsem to vše nepochopil. Moje kritérium je láska; pouze ona nám 
dovoluje snášet svaté kristocentriky. Jsou jako náš „stín“ (psychoanalytický 
výraz), který si nechceme přiznat, který k nám však patří. Musíme je ignorovat, 
umlčovat, protože jinak bychom se museli změnit. K lásce náleží také 
trpělivost. Tyto „reformy“, které nikdo nepotřeboval, které nám ale byly přes 
noc vnuceny, které znásilnily naše duše, které nechaly dětské otázky bez 
odpovědi, které dospělý laik se svými nástupci nerozpoznal, které                      
z Boží Církve učinily nevěstku, která za sebou zanechala prázdná srdce, jež nás 
činí neklidnými, poněvadž zde ještě něco chybí, potřebují čas. Tyto myšlenky 
proti bezčasové vytrvalosti potřebují desetiletí k tomu, aby mohly uzrát. Satan, 
ten velký šiřitel zmatku, nemá čas. Jeho ničivé dílo musí postupovat rychle. 
Nepronikl snad již jeho dým do Boží Církve? 
Také já jsem měl jeden sen: Náš papež veřejně recitoval Confiteor za to, co 
Církev způsobila svým kněžím a věřícím. Za pokání chtěl pečovat o 
malomocné na Nové Guineji. Několik týdnů nebyl v Římě nikdo dosažitelný: 
všichni se chtěli starat o postižené leprou. 
Často jsem se pokusil patera Oliviera navštívit. Už se mi to nepodařilo. Jeden 
spolubratr to vysvětloval tak, že pater Olivier se potřebuje „šetřit“. Pochopil 
jsem. Jeho psi z ulice prolézali plotem. 
Měl jsem tohoto muže obejmout a políbit mu ruku. Neudělal jsem to, protože 
moje zbabělost byla větší než má láska. Dnes vím, že za tato zanedbaná objetí a 
políbení budu muset JEMU jednou skládat účty. Nepoznal jsem, že pater 
Olivier byl můj bližní a že jsem se v něm setkal s Kristem. Až budou andělé 
doprovázet jeho duši do ráje, přijmou jej generace misionářů: především 
kulturní nevzdělanec Bonifác, který byl již také nápadný kvůli intoleranci, 
zničil národopisně cennou sochu a určitě by se býval kvůli dubu dostal do 
konfliktu s „Robinem Hoodem“. 
Žádný patolog nebude moci zjistit, že jeho srdce puklo v důsledku změny 
smýšlení v Církvi a z toho vzniklé nelaskavosti. Assisi v roce 1986 by pater 
Olivier býval nevydržel: pohanský obraz před zakrytým svatostánkem! Něco 
jako biskup, který je zároveň správcem nevěstince. 
Pater Olivier měl cit pro svaté a pro zvrhlé. Synové sv. Benedikta, kteří náš 
národ obohacují zenovou meditací, ho již nemají. Zatímco oni se oddávají 
absolutní nicotě, obětoval pater Olivier sám sebe JEMU.  Již nyní budu uplácet 
sv. Petra v naději, že, když budu jednou povolán k poslednímu soudu, budu 
smět stát v blízkosti patera Oliviera, aby mě jeho světlo umožnilo vypadat lépe. 
Jsem přesvědčen, že pater Olivier bude v JEHO blízkosti. Budou ho moci 
poznat podle jeho psů, kteří u něho budou smět zůstat, protože byli věrnější než 
jeho spolubratři.                   

Pane Bože, tento kněz Ti vše odevzdal, co jsi mu svěřil. Místo klidného 
podzimu života plného důstojenství a poct byl pátým kolem u vozu, 
nežádoucím a nadbytečným, kterého jsi již na zemi nechal projít očistcem, ale 
jehož probodené srdce jsi podivuhodně obnovil, dej také mně jeho ducha a 
lásku. Přicházel jsi jeho rukama, kterých jsem se směl dotknout. Dej také mně 
pokračovat v tom, co už nedokončil. Dej mi naplňovat mé úkoly, pro které jsi 
mne stvořil. Vytrhni mne z této velkopáteční nálady. Veď mne ke světlu 
velikonočního rána a dej mi svého Svatého Ducha, abych nezalézal. Přijmi oběť 
zlomeného srdce a obnov Svoji Církev, neboť jenom Ty můžeš znovu postavit 
to, co jsme zničili. Uzdravuješ naše rány a rány Církve. Ty jsi počátek a konec. 
Co bychom si bez Tebe počali? 
 
 
 
 
 
 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB NA SRPEN – 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. (1., 3. a 5. v měsíci  chorální a Svátostné                                                                                                 

.                              požehnání)  
Každé úterý – 18.00  – Mše sv. s lidovým zpěvem 
1. 8.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
2. 8.  –  8.00  – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem  
15. 8.  – 17.30  – Svátek Nanebevzetí Panny Marie – svěcení bylin 
3. 9.  – 18.00  – Sv. Pia X. – hlavního patrona Bratrstva 
5. 9.  – 18.00  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
6. 9.  –  8.00  – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem  
29. 9.  – 18.00  – Sv. Michaela arch. – patrona bratří Bratrstva 
Ostatní dny –  8.00  – Mše sv. 
 
Mše sv. novokněze P. Krzysztofa Gołębiewského: 
Neděle 27. července – 10.00      
 



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

 
3., 17. a 31. 8.  – 10.00  – Mše sv. chorální 
Od září každá neděle kromě 3. neděle v měsíci mše sv. v 10.00  
21. 9.                    – 17.30               – Mše sv. chorální 
 
 

FRÝDEK-MÍSTEK 
Zámecké nám. 1251, 1. patro 

 
3. a 17. 8.                              
7. a 21. 9.             – 10.00  – Mše sv. chorální  
 
 
 PARDUBICE  

Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 
 
10. a 24. 8.  
14. a 28. 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 

 
10. a 24. 8.  
14. a 28. 9. – 10.00  – Mše sv. chorální  
 
 

UHERSKÝ BROD 
Hřbitovní kaple, Starý hřbitov 

 
3. a 17. 8.   
7. a 21. 9. – 17.30  – Mše sv. chorální 
 

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

Mše sv. bude zamčeno 
 
9. a 23. 8.  
6. 9.                – 16.00                – Mše sv. chorální 
21. 9.                – 10.00                – 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 
 


