
 

Říjen – listopad 2014              č. 140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informa ční leták 
 

Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
 

Brno, 20. srpna – Svatého  Bernarda 
Drazí věřící, 
Matka Boží 13. července 1917 ve Fatimě pravila: „Aby se tomu zabránilo 
(válce, hladu, pronásledování Církve a Sv. otce), přijdu požádat o zasvěcení 
Ruska svému Neposkvrněnému srdci a o smírné svaté přijímání o prvních 
sobotách v měsíci. Jestliže lidé mé přání splní, Rusko se obrátí a bude mír. 
Jestliže ne, rozšíří Rusko své bludy po světě a vyvolá tak války a 
pronásledování Církve.“ A 13. června 1929 zjevila sestře Lucii v Tuy: „Přišla 
chvíle, kdy Bůh žádá, aby Svatý otec ve spojení se všemi biskupy světa zasvětil 
Rusko mému Neposkvrněnému srdci; slibuje, že je takto zachrání. Boží 
spravedlnost odsuzuje tolik lidí za hříchy, které jsou páchány proti mně, takže 
přicházím žádat o zadostiučinění.“ 10. prosince 1925 pak Panna Maria učinila 
velkolepé zaslíbení: „Dcero, pohleď na mé srdce, ovinuté trny, kterými je 
nevděční lidé probodávají rouháním a nevděkem. Snaž se alespoň ty mě potěšit 
a řekni, že slibuji všem, kdo se po dobu pěti měsíců první sobotu vyzpovídají 
(později Ježíš zjevil sestře Lucii, že zpověď může být i v jiný den za 
předpokladu, že je člověk na první pátek ve stavu posvěcující milosti), přijmou 
svaté přijímání, pomodlí se růženec a stráví 15 minut při rozjímání 15 tajemství 
růžence, že jim budu blízko v hodině smrti se všemi milostmi, které potřebují 
ke spáse.“ K modlitbě růžence, neoddělitelně spjaté s prvními sobotami, vyzývá 
Panna Maria i jindy jako k velmi účinnému prostředku pro záchranu duší před 
peklem, pro jejich spásu. Toto jsou podstatné body fatimského zjevení pro náš 
náboženský život. 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie má být papežem s biskupy zasvěceno 
Rusko, které v té době jakožto hlavní součást Sovětského svazu bylo největší 
bolševickou zemí ovládanou komunistickou ideologií zavlečenou do něj 
z Německa. Nicméně tato protikřesťanská ideologie byla rozšířena do celého 
světa a ovlivňuje dodnes výrazně celé světové dění. Zasvěcení Ruska papežem 
a biskupy je důležité, protože je to přání Panny Marie, kromě toho však, že si to 
můžeme přát, to není naším úkolem, neb nejsme ani papež, ani biskupové. Ale 
není to jediné přání Panny Marie a samo o sobě také k vyřešení všech problémů 
nestačí, zasvěcení Ruska není „Deus ex machina“, bez pokání, obnovy 
křesťanského života a modlitby, bez následování Matky Boží skrze úctu 
Neposkvrněného Srdce by to bylo jen prázdné gesto. 
Panna Maria žádá pokání a smírné svaté přijímání o prvních sobotách, žádá, 
aby úcta k Neposkvrněnému Srdci měla pevné místo ve světě, žádá pravidelnou 
modlitbu posvátného růžence. A zde může přiložit ruku k dílu každý z nás. 
1/ Usmiřováním Syna Božího pokáním za své hříchy a snahou o zbožný život. 
V tzv. fatimské vložce se modlíme: „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, 
uchraň nás pekelného ohně“, ne odpusť jim jejich hříchy a uchraň je pekelného 
ohně. Kolik z těch, kteří se toto modlí, si připouštějí, že se jich to zcela 



konkrétně a osobně týká? A pokud víme, že se nás to týká, jaké pokání za své 
hříchy činíme? Toto je možná méně populární část fatimského poselství, než 
např. spekulace o tzv. třetím tajemství, ale pro spásu každého z nás ta 
nejpodstatnější. Bližního máme povinnost „milovat jako sebe sama“, proto 
modlitba pokračuje: „A přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého 
milosrdenství nejvíce potřebují.“ 
2/ Panna Maria k fatimským vizionářům hovořila o přijetí kříže, o zřeknutí se 
přepychu a marností tohoto světa. Sv. Francisco a Jacinta toto naplnili už ve 
svém dětském životě až ke svatosti, jejich odevzdanost do Boží vůle a nesení 
křížů, které na nás Bůh v našem každodenním životě vkládá, je pro nás velkým 
příkladem. Toto přijímání křížů a obětí pro víru je pro duchovní obnovu rodin  
a národů nejdůležitější zásluhou. 
3/ Panna Maria se představila jako Královna posvátného růžence. Modlitba 
posvátného růžence znamená sjednocování se skrze Pannu Marii s jejím 
Božským Synem, je to modlitba mimořádně záslužná, předaná Pannou Marií již 
sv. Dominikovi. Proto bychom se měli snažit modlit alespoň jeden růženec 
denně, pokud možno jako společnou rodinnou modlitbu. Každodenní společná 
modlitba růžence patří dle vůle našeho zakladatele k duchovnímu životu našich 
priorátů, které jsou pro nás kněze naší duchovní rodinou. Vzájemně nás pak 
všechny spojuje ke společné modlitbě Růžencové křížové tažení, za jehož 
účastníky je o prvních sobotách sloužena mše sv., při ní se také modlíme 
zasvěcení Českých zemí Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Vzhledem 
k tomuto Růžencovému křížovému tažení byla zvolena Panna Maria jakožto 
Královna posvátného růžence za patronku nejprve brněnské kaple, později i 
priorátu. 
4/ Zavedení pobožnosti prvních sobot je přímou vůlí Panny Marie, a to nejen 
pro ten krásný mateřský dar za pobožnost o pěti prvních sobotách, alebrž pro 
ochranu Církve a přivedení všech národů ke Kristu. Proto neopomíjejme 
pobožnost prvních sobot se svatým přijímáním a sv. zpovědí a přispívejme       
k rozšiřování úcty Neposkvrněného Srdce. Někdy můžete slyšet i o 
pobožnostech každého třináctého dne v měsíci, ale to je lidský výmysl, který 
nežádala ani Panna Maria, ani nezavedla Církev. Špatné by bylo, pokud by tato 
pobožnost vedla k opomíjení prvních sobot nebo je vytlačovala do pozadí. 
V moderním světě s velmi účinnými propagandistickými metodami je důležité 
zůstat věrnými katolickým principům, dle nich vše posuzovat a nepodléhat 
naivním iluzím. Boje a konflikty v tomto světě nejsou nutně vždy bojem mezi 
dobrem a zlem, naopak mohou být boji mezi různými zly a mocenskými a 
finančními zájmy. Umět si udržet od takových věcí odstup patří ke křesťanské 
moudrosti a je to mnohem prospěšnější než se snažit do každé věci zaplést nebo 
se jí nechat vnitřně zmítat. 

Katolickou cestou není ani liberálně protikřesťanské směřování společnosti na 
Západě, jímž je vnitřně zasažena i Církev, ani schismatické pravoslaví jakožto 
služka jakéhokoliv státního zřízení, ve svých strukturách zpravidla s fanatickou 
nenávistí vůči všemu katolickému. I když se v proudu dějin mění politické 
okolnosti, je zasvěcení Ruska pořád aktuální, pro nás je pak velmi důležité 
neochabovat v rozšiřování úcty Neposkvrněného Srdce a modlit se hlavně 
růženec za záchranu duší. Pokud nechceme odmítnout výzvu naší nebeské 
Matky, musíme v tomto vytrvale pokračovat. Ať v nás růžencový měsíc říjen 
oživí opravdu účinnou mariánskou zbožnost nejen v tomto měsíci, ale pro celý 
náš život. 
15. srpna nastoupil P. Luděk Čekavý svoji službu jako druhý kaplan 
brněnského priorátu. 16. srpna jsme při pouti za účasti více než padesáti 
poutníků poděkovali sv. Prokopovi za přímluvu v této záležitosti a P. Luďka 
přivítali k plnému nasazení pro český apoštolát. 
V průběhu léta došlo ještě k některým organizačním změnám, od září tedy platí 
následující: Jako prior kromě zodpovědnosti za celý český apoštolát přímo 
pastoračně zajišťuji priorátní kapli v Brně a České Budějovice, P. Aleš Hakl má 
na starosti Prahu a Pardubice a P. Luděk Čekavý Frýdek-Místek, Uherský Brod 
a Žďár nad Sázavou. Kněz, který zastupuje, byť pravidelně, pouze slouží mši 
sv. a koná pastorační úkony s ní spojené, v ostatních věcech je třeba se obracet 
na příslušného kněze. 
Velmi důležité je neustávat v modlitbě za kněze a řeholníky a za další duchovní 
povolání. Pro náš apoštolát jsou povzbuzením a nadějí do budoucnosti čeští 
bohoslovci, od podzimu tři, ale i řeholníci spřátelených řádů. Na Boží hod 
vánoční složil své sliby u kapucínů v Morgonu otec Dismas (P. L. Juchelka) a 
připravuje se na složení věčných slibů.  Do svých modliteb chceme zahrnout i 
české řeholnice: sestru Marii Václavu, která ukončila zdárně noviciát u 
školských sester dominikánek a složila na svátek sv. Dominika 4. srpna své 
první řeholní sliby, a sestru Anežku, která z pražského karmelu našla cestu ke 
karmelitkám založeným rodnou sestrou našeho zakladatele sr. Marie-
Christiane. 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
 
 
 
 
 
 



 

„Zv ěstovatel věčné pravdy“ 
 

60. výročí kanonizace Pia X.  
 

„Papež Pius X., kráčeje ve stopách Ježíše Krista, věčného Velekněze a Pastýře,  
své ovečky miloval, když je pásl, a pásl je, protože je miloval“  

(Pius XII., promluva z 31. května 1954). 
 
Milí věřící, přátelé a dobrodinci! 
 
Letos si připomínáme dvě výročí Pia X.: 60 let od jeho svatořečení (29. května 
1954) a 100 let od jeho odchodu na věčnost (20. srpna 1914).  
29. května 1954 nastal pro Věčné město opět jeden velký den, který rovněž 
náleží k nejvýznamnějším událostem pontifikátu Pia XII. 
Pravá předmodernistická kanonizace byla něčím nevýslovně tajemným a 
nepochopitelně velikým. (Bohužel se i svatořečení po posledním koncilu 
pozměnilo, zředilo a zfalšovalo. Když tedy myslíme na kanonizaci Pia X., 
máme před sebou klasické svatořečení v celé jeho vznešenosti.) 
Abychom pochopili jedinečnost kanonizace Pia X., je důležité zvážit i tuto 
historickou okolnost: tehdy poslední svatý papež Pius V. zemřel před téměř 
čtyřmi sty lety a od té doby nebyl již 242 let žádný papež svatořečen.  
 
Venkovský farář na Petrově stolci 
Dne 29. května 1954 se zdálo, že se nebe snoubí se zemí, když se opět jednomu 
papeži dostalo úcty oltářů, aby do budoucna údům Církve zářil jako vzor.  
Již v časných hodinách se ohromný okruh Svatopetrského náměstí zaplnil 
poutníky z celého světa. Až hluboko do Via Conciliazione stály hlava na hlavě 
desetitisíce, které chtěly být svědky toho, jak bude Pius X. svým nástupcem 
stejného jména zapsán do seznamu světců.  
Všichni ctili v Piu X. onoho „prostého venkovského faráře na Petrově stolci“, 
jak ho nazývali, jenž byl současně bohatý i chudý, tichý a pokorný srdcem a 
neustále zaujatý tím, aby vše obnovil v Kristu. 
 
Přípravný proces 
Tato kanonizace byla velmi pečlivě připravována. Papež Pius X. zemřel 20. 
srpna 1914 v pověsti svatosti. Již za jeho života poukazovali věřící na 
nadpřirozenou činorodost a svatost tohoto nejvyššího pastýře.  
Přesto uplynulo mnoho let, během nichž se studovaly všechny úseky a všechny 
události jeho dlouhého života a prováděla se důkladná šetření.  

V roce 1923 podnikli kardinálové žijící v Římě první kroky k zahájení procesu 
blahořečení Pia X. Přípravný proces, který měli vykonat biskupové z Trevisa a 
Mantovy, jakož i benátský patriarcha, byl dokončen v roce 1931.  
Papež Pius XII. otevřel roku 1943 druhý z procesů, jenž se konal z autority 
Svatého stolce. 3. září 1950 přiznala svatá Církev víře, naději, lásce a všem 
ostatním ctnostem zemřelého papeže heroický stupeň.  
Nakonec byl papež Pius X. dne 3. června 1951 slavnostně zařazen do sboru 
blahoslavených. (Bylo to právě jedno století poté, co obdržel tonzuru a vstoupil 
do řad bojovníků za Kristovo království. – Božská Prozřetelnost to také zařídila 
tak, že blahořečení padlo na den křtu Giuseppe Sarta. Nikdo z těch, kdo 3. 
června 1835 doprovázeli dítě poštovního doručovatele Sarta do kostela, nemohl 
tušit, že přesně o 116 let později prokáže Svatý otec uprostřed velkého zástupu 
poutníků tomuto dítěti úctu.)  
 
Strážce nejposvátnějších tradic 
3. června 1951 odpoledne pronesl Pius XII. od širokého venkovního schodiště 
Svatopetrského dómu, obklopen kardinálským kolegiem a více než dvěma sty 
biskupů, promluvu, v níž řekl také toto:  
„Svět, který jej dnes vidí ve slávě blažených a jásá nad ním, ví, že prošel 
cestou, kterou mu vymezila Prozřetelnost, s vírou, jež hory přenášela, 
s neotřesitelnou nadějí, i v těch nejchmurnějších a nejvíce nejistých hodinách, 
s láskou, která ho pobízela, aby se zcela obětoval pro službu Boží a pro spásu 
duší.  
Pro tyto theologické ctnosti, jež byly v jistém smyslu základem jeho života a 
které uplatňoval ve stupni dokonalosti, který nesrovnatelně převyšuje každou 
čistě přirozenou znamenitost, zářil jeho pontifikát jako ve zlatých dobách 
Církve. […]   
Ochránce víry, zvěstovatel věčné pravdy, strážce nejposvátnějších tradic; Pius 
X. projevil mimořádně jemné pochopení pro potřeby, snahy a síly své doby. 
Proto patří k nejslavnějším papežům, kteří jsou na zemi věrnými správci klíčů 
od nebeského království a jimž lidstvo vděčí za každý krok vpřed po správné 
cestě a za každý pravý pokrok…“ (Osservatore Romano ze 4. - 5. června 1951.)   
 
Zapsán do knihy svatých 
Svatořečení následovalo o tři roky později, dne 29. května 1954, kolem sedmé 
hodiny večerní.  
Slavnostně a jasně zněl hlas Pia XII., když v latinském jazyce vyhlašoval: „Ke 
cti Nejsvětější Trojice, ke slávě katolické víry a k rozšíření křesťanského 
náboženství prohlašujeme a definujeme mocí autority našeho Pána Ježíše 
Krista, blahoslavených apoštolů Petra a Pavla a z naší vlastní autority 
blahoslaveného Pia X. za svatého a zapisujeme jej do knihy svatých.“ 



Oblaky kadidlového kouře obklopovaly zlatou schránku, která uzavírala 
neporušené tělesné ostatky nového světce. K nebi se vroucně vznášely písně a 
modlitby.  
Do chvalozpěvu Te Deum se mísilo vyzvánění ze Sv. Petra a všech římských 
kostelů. A když se setmělo, zazářil Sv. Petr ve svitu bezpočtu světel. 
 
Neporušená víra a neotřesitelná pevnost        
Ve své promluvě ke svatořečení prohlásil Pius XII. také následující: „Drahé 
jméno Pius X. se nese o tomto zářivém večeru v nejrůznějších zvucích od 
jednoho konce země ke druhému; všude vzbuzuje myšlenky na nebeskou 
dobrotu a silné pobídky k víře, k čistotě, k eucharistické zbožnosti a tak zaznívá 
jako trvalé svědectví plodné přítomnosti Krista v Jeho Církvi. Ve velkorysé 
odměně velebí Bůh svého služebníka a dosvědčuje jeho vysokou svatost, skrze 
niž byl Pius X. ještě více než skrze svůj nejvyšší pastýřský úřad za života 
bojovníkem za Církev a dnes je Prozřetelností darovaným světcem pro naši 
dobu. 
Přejeme si, abyste právě v tomto světle uvažovali o mocné, a přece mírné 
osobnosti tohoto svatého papeže, aby … slavnostní konání jeho svatořečení 
zůstalo ve vás k požehnání a světu ke spáse.“  
Poté Pius XII. zrekapituloval velkolepé působení a činy svatého papeže a 
uzavřel modlitbou: „Svatý Pie X., slávo kněžství, záři a ozdobo křesťanského 
lidu! Ty, v němž se ukazuje pokora sbratřená s velikostí, přísnost s mírností, 
jednoduchá zbožnost s hlubokou učeností. Ty, papeži Eucharistie a katechismu, 
neporušené víry a neotřesitelné pevnosti – zaměř svůj pohled na svatou 
Církev…, vypros neporušenost a stálost v obtížích a pronásledováních naší 
doby…“ (29. května 1954.)    
 
Vyrovnaná dobrota 
Pius X., svatý papež, žije dále v srdcích věřících, v našich srdcích. Chceme 
svatému papeži Piu X. dobře rozumět, opravdu si jej vážit a napodobovat jeho 
ctnosti. Především pokora a čistota srdce byly nejvlastnějšími, hlubokými 
charakterovými rysy tohoto světce. 
V Piu X. se jevila svatost jako něco zcela samozřejmého. Tak plně a klidně 
ovládaly jeho ctnosti všechno, co říkal a dělal. 
Ve skutečnosti však měl Giuseppe Sarto tak silný temperament, že se musel 
chránit před prudkostí, ano i před hněvem. Také on tedy nutně potřeboval 
dlouho a vytrvale bojovat, aby se s milostí Boží vychoval k oné mírnosti a 
vyrovnané dobrotě, které na něm všichni obdivovali. (Milí věřící, usilujme i my 
o takovou vyrovnanost, dobrotu a mírnost!) 

Viděno zvenčí, zdála se vždy svatost Pia X. jako obvyklá; neboť jeho úsilí o 
ctnost nikdy neutrpělo žádný zlom a láska k bližnímu v něm udržovala 
neuhasitelný oheň. 
 
Obraz Krist ův 
Jeho niterně prostá svatost se ve všem bez odporu a bez výhrad odevzdávala 
božské Prozřetelnosti.  
A tak je všechno u tohoto muže obrazem Božím, upomínkou na Boha a 
svědectvím Božím v tomto světě. Celý jeho život byl věrným obrazem života a 
ctností našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.  
Nejnápadnějším rysem svatosti tohoto papeže je jeho kněžská povaha. Bůh 
vyznamenal Giuseppe Sarta podstatou, charakterem a přirozeností kněžství.  
Velmi výstižně to vyjádřil Pius XII. ve své promluvě z 29. května 1954: 
„Svatost, která se v [veřejných] činech Pia X. projevuje jakožto hnací a vůdčí 
síla, září ještě bezprostředněji v jeho každodenním osobním konání. Na sobě 
samém, ještě dříve než na ostatních, uskutečňoval zmíněný program: vše 
shrnout a dovést nazpět k jednotě v Kristu. Jako prostý farář, jako biskup, jako 
papež si byl vědom toho, že svatost, kterou pro něj Bůh určil, je kněžská.“ 
 
Sebeobětování 
V kněžském duchu se uskutečnilo též jeho sebeobětování, když vystoupil po 
cestě k oné nesmírné výši papežství, kterou v předtuše nazval svou Kalvárií. 
Jako papež vytrpěl všechny bolesti svého vznešeného úřadu.  
Jeho nanejvýš velká svědomitost mu dala pocítit těžkou zodpovědnost jako 
skutečné utrpení. Zcela a nerozpolceně se obětoval pro svatou Církev, tajemnou 
Nevěstu Kristovu, a až do nejzazší ztráty sil miloval Boha a nesmrtelné duše. 
To dosvědčil i Pius XII. ve své promluvě z 31. května 1954: „[Pius X.] miloval 
Krista a pásl Kristovo stádce. Bohatě čerpal z pokladů milosti, které přinesla na 
zem Spasitelova láska, což štědře rozdával svému stádci: chléb pravdy, nebeská 
tajemství, vznešenou milost oběti a svátosti božské Eucharistie, dobrotu a lásku, 
starostlivé vedení, neohroženou odvahu při ochraně stádce. Zcela obětoval sám 
sebe i všechno, co mu Původce a Dárce všeho dobrého daroval.“ 
Milí věřící, prosme, aby svatý papež Pius X., náš patron, ráčil nad našimi 
kaplemi a nad našimi rodinami pozvednout k ochraně a požehnání svou 
posvěcenou pastýřskou ruku. 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Jaromír Kučírek FSSPX, Innomostí, 1. června 2014 
 
(převzato z Pořadu bohoslužeb pro Innomostí s laskavým svolením priora P. J. Kučírka) 



Kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX o Svatoprokopské pouti 
 

Sázava, 16. srpna 2014 
 

Drazí spolubratři v Kristu, drazí věřící, 
život a ctnosti sv. Prokopa jsou velmi bohatou studnicí poučení, jeho přímluva 
pak nebeskou posilou v mnoha záležitostech: sv. Prokop je vzýván jako 
ochránce naší vlasti, ochránce spravedlnosti proti křivdám a útlakům všeho 
druhu, je mocným útočištěm proti nástrahám démonů, posilou umírajících a je 
ctěn i jako patron horníků.  
Dnes budeme rozjímat především jeho lásku ke svému národu, ke své vlasti, a 
jak se projevovala v jeho životě a působení z nebeské slávy. 
Sv. Prokop odevzdal v pozemském životě všechny své síly do služeb Církve. 
Vzdělán byl ve slovanské škole při kostele sv. Klimenta na Vyšehradě, patřil 
k duchovní elitě Českého knížectví. Znal knihy staroslověnské, včetně liturgie, 
která v živé tradici ještě žila vedle liturgie latinské. Ale znal jistě i latinské 
spisy, neboť na Vyšehradě bylo vzděláváno vedle slovanského i latinské 
duchovenstvo. Sv. Prokop nakonec nastoupil cestu mnišskou, kde složil řeholní 
sliby, není známo, aby se nakonec odebral do poustevny u řeky Sázavy. Je to 
dnes téměř přesně tisíc let, kdy putovav okolo řeky stanul na těchto místech a 
vyhlédl sobě jeskyni dnes se nacházející ve skále pod klášterním kostelem. 
V usebranosti zde vedl poustevnický život, dokud nebyl úradkem Božím 
přiveden k sv. Prokopu kníže Oldřich a tak nenastal čas založit po latinském 
Břevnově na území Čech první slovanský klášter. Sázavský klášter měl pak 
spolu s Vyšehradem zásadní vliv na uchování slovanského dědictví pro budoucí 
generace a přes zánik slovanského Vyšehradu i slovanské Sázavy toto dědictví 
naší vlastní svébytné civilizace nebylo zapomenuto a významně ovlivnilo 
počátky staročeského písemnictví. 
Lásku ke svému národu a ke své vlasti sv. Prokop osvědčil na prvním místě 
tím, že svůj život dal do služby k uchování a rozvíjení křesťanské civilizace 
v naší vlasti, živené vlastními kořeny, vyrůstajícími z půdy jak západního, tak 
východního křesťanství. Tato bohatá rozmanitost zdrojů ovlivnila život našeho 
národa na staletí. 
Sv. Prokop ukazuje svým životem, že pravé vlastenectví nespočívá v nějakém 
primitivním nacionalistickém žvanění, ale v práci na duchovním, kulturním i 
hospodářském rozvoji své vlasti. 
Sv. Prokop ale vydává rovněž svědectví o tom, že je naší povinností, je-li to 
nutné, svá práva hájit proti nespravedlnostem, proti těm, kteří si neprávem 
přisvojují to, co jim nepatří. Jak pravil básník eposu Jaroslav: „ Mrzkost' jest 
poroba Hospodinu, hřiech v porobu samochtiec dáti šíju.“ Tak na prosbu svých 
nástupců sv. Prokop z nebeské slávy třikrát pohroziv nakonec ranami holí 

vyhnal německého opata ze Sázavského kláštera ne proto, že byl Němec, ale 
proto, že si uzurpoval slovanský klášter, v němž neměl co pohledávat. Sv. 
Prokop také s ostatními českými patrony pomohl vojskům Přemysla Otakara II. 
v bitvě u Kressenbrunnu a byl vzýván i v jiných důležitých bitvách. 
K pravému vlastenectví patří i úsilí o spravedlnost mezi národy, aby každý 
držel, co jeho jest, a neutlačoval a neobíral ostatní. Vezměmež následující 
příměr: Praha je české město, Řezno je město německé. Je výrazem pravého 
vlastenectví bránit Prahu proti těm, kteří z ní chtěli udělat město německé, a 
s Boží pomocí je tento boj úspěšně bojován přes tisíc let. Ale k pravému 
vlastenectví patří vážit si těch, kteří žijí v německém Řezně a neupírají nám 
naše práva – tak slavíme mezi našimi světci i sv. Wolfganga, který proti vůli 
těch, kteří chtěli mít české území jenom k zisku, jako řezenský biskup dal 
souhlas k založení pražského biskupství. Ostatně si letos připomínáme sto let 
od zavraždění arcivévody Františka Ferdinanda, který k nevoli velkoněmecky a 
velkomaďarsky smýšlejících občanů starého mocnářství chtěl prosadit 
národnostně spravedlivé uspořádání říše a vrátit jí katolický pořádek v souladu 
se Sv. stolcem, což ho zřejmě stálo život. 
Těmito příklady budiž řečeno, že činy sv. Prokopa a ochranu naší vlasti je 
nutno chápat v duchu pravého křesťanského vlastenectví, s nímž se setkáváme i 
u jiných křesťanských osobností. Nacionalistický či vlastenecký šovinismus 
spjatý s barbarstvím, primitivností, bulvárním propagandismem, užívající stejné 
metody jako internacionalismus a světové mesiánství liberalismu, je naprosto 
nekřesťanský, je neslučitelný s naší vírou. 
Jan Zahradníček ve svatoprokopské písni oslovuje sv. Prokopa: „Svých krajanů 
vždy věrná stráž, veliká pomoc, mluvčí náš v tom sporu odvěkém o víru, řeč a 
zem“, a nechává zaznít prosbu: „Udeř svou berlou vetřelce, jenž odkudkoli na 
statky víry sáhnout chce, zahoj, co bolí.“ Vyjadřuje tím krásně soulad pravého 
vlastenectví s katolickou vírou, které se snoubí v tomto národním světci – 
ochránci proti nespravedlivým útokům na to, co naše jest, ale vždy tak, aby to 
vedlo k ochraně nejdražšího statku – katolické víry. A když básník prosí: 
„zahoj, co bolí“, tak největší bolestí je zrada, a to zrada víry, která v současnosti 
nabyla nebývalých rozměrů, která pustoší a devastuje naši vlast i kulturně a 
morálně, která je útokem na veškerou civilizaci. A jako k nám přišli křesťanští 
misionáři ze západu i východu, přicházejí k nám apoštolé zrady víry našich otců 
z východu s rudou hvězdou a pravoslavným křížem a ze západu s ideologií 
liberalismu, rozkládající přirozený řád ve společnosti, a s koncilní ideologií 
vyprodukovanou hegeliánskou a kantovskou filosofií; oba výdobytky západu 
jsou v podstatě projevem duševní poruchy se ztrátou zdravého rozumu.  
Se zradou víry se snoubí i zrada vlasti, našich národních zájmů, zrada vlastního 
národa, rozkládání jeho vzdělanosti, rozvrat mravnosti a za úplatný peníz 
vydávání ho všanc cizímu zotročování.  



Naše naděje jsou v první řadě nebeské, je to láska a milost Božského Srdce, je 
to ochrana naší nebeské Matky a jejího snoubence sv. Josefa, který se mimo 
jiné řadí i k českým patronům, je to pomoc všech našich patronů a světců, je to 
záštita sv. Prokopa, kterého jsme dnes touto poutí přišli o jeho mocnou ochranu 
prosit. A v této nebeské naději pak upevňujme v sobě odhodlání činit to, co 
můžeme a je důležité pro službu naší víry a vlasti, pro uchování a předání 
dědictví našich otců. Je to především výchova nové generace, předání živé víry, 
předání kulturních statků našeho národa, výchova k čestnosti, spolehlivosti, 
k sebezáporu a oběti pro statky vyšší a našemu národu společné. Tak čiňme 
v rodinách, školách, v náboženských obcích a ve společnosti, každý na svém 
místě. Tak tomu činili po staletí naši předkové, mnohdy v dobách velmi 
těžkých, v tomto díle s pomocí sv. Prokopa a celého českého nebe pokračujme, 
pro toto dílo si vyprošujme milost našeho Pána Ježíše Krista a ochranu naší 
nebeské Matky, které jsou naše země od počátků českého křesťanství 
zasvěceny. Amen. 
  
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. 
 
 

Z historie Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí 
v Praze 1650 – 1918 

 
Jarmila Urbanová, 3. listopad 1988 

 
Historie Mariánského sloupu začala těsně po ukončení Třicetileté války, když 
dekretem z 22. dubna 1650 rozhodl císař Ferdinand III. o postavení sloupu se 
sochou Panny Marie na Staroměstském náměstí v Praze. Císař, který byl 
ctitelem Neposkvrněného Početí Panny Marie, dal podobný sloup postavit také 
ve Vídni. Nadace, jejíž znění je uloženo v Liber decretorum, arch. m. č. 753, 
fol. 259, zahrnovala konání pobožností u sloupu … na věčnou památku … za 
přímluvy Nejsvětější Rodičky Boží. 
Stavební práce započaly v květnu téhož roku. V září začali zpracovávat 
kameníci a řezbáři kusy pískovce z žehrovických lomů za dozoru císařského 
úředníka Diviše Miserona z Lisonu. Dne 26. září byl vztyčen 70 centů těžký 
sloup z jediného kusu pískovce a na něj byla 30. září 1650 „šťastně 
vyzdvižena“ socha Panny Marie. Nejstarší zprávy o Mariánském sloupu 
označují jako tvůrce sochaře Jiřího Bendla a jeho syna Jana Jiřího. Krásný, 
souměrný sloup s korintskou hlavicí měl v dolní části čtvercový podstavec, 
v jehož úhlech byly sochy andělů, přemáhajících ďábly. Tím bylo znázorněno 

vítězství pravdy nad bludem a neřestí. Návrh sloupu zpracoval neznámý 
architekt, který byl s největší pravděpodobností ve službách císaře. 
Dílo bylo vysvěceno až 13. 7. 1652, v den císařových narozenin, který se 
osobně dostavil do Prahy, aby byl slavnostnímu obřadu přítomen. Učinil opět 
štědrou nadaci s přáním, aby zde byla každou sobotu a každý svátek Panny 
Marie vykonána pobožnost s loretánskou litanií, pod vedením kanovníka 
z Týnského chrámu. Průvody z chrámu ke sloupu Panny Marie byly konány 
s veškerou okázalostí, bohatstvím a nádherou, za přítomnosti velkého množství 
věřících. Během pobožnosti byly řetězem uzavírány ulice, které ústily do 
Staroměstského náměstí, aby pobožnost nebyla rušena. Za císaře Josefa II. byly 
zapovězeny náboženské průvody po ulicích (27. 12. 1782) a tím také veřejné 
pobožnosti u sloupu na Staroměstském náměstí. Ale v podvečer se zde 
scházívali i nadále zbožní Pražané a modlili se zde soukromě. Církevní 
pobožnost, doposud konaná u sloupu Panny Marie, byla tehdy přeložena do 
Týna a později do Svatovítského chrámu. 
V předvečer svátku Zvěstování Panny Marie dne 24. 3. 1855 se u sloupu konala 
oslava dogmatu o Neposkvrněném Početí Panny Marie. K této události byl 
sloup nádherně upraven: jeho dolní část byla změněna na oltář, ozdobený 
červenobílými draperiemi, a nad ním zářil symbol Božího oka, ozářený 
plynovým světlem, stejně jako socha Panny Marie. Celý sloup byl ovinut 
girlandami květů. Slavnosti se zúčastnilo na tisíce lidí, kteří zde dlouho do noci 
zpívali mariánské písně. Byl to zážitek jistě zcela mimořádný, který inspiroval 
malíře Adolfa Kosárka k pérové, tuší lavírované kresbě, uložené ve sbírce 
kardinála Schwarzenberga. 
Návštěvnost u sloupu Panny Marie byla velká po celý rok, protože se těšil velké 
úctě lidu, který neodrazoval ani zimní mráz, ani letní horka. Každý večer zde 
bylo slýchat modlitby a právě v tuto dobu měl sloup svoje zvláštní kouzlo. 
Přispívalo k němu světlo umístěné ve výklenku podstavce, které rýsovalo 
siluetu sloupu se sochou Panny Marie uprostřed setmělého náměstí. V době 
předvánoční býval sloup zcela obklopen stánky i stromečky, a nelze se proto 
divit, že byl jedním z nejvděčnějších námětů pro malíře staré Prahy. Tak zůstal 
zachován v leptech Strattiho a jiných mistrů.  
Zejména v roce velkých Mariánských oslav (1905) bylo ke sloupu vykonáno 
mnoho poutí a byl navštíven nesčetnými ctiteli ze všech zemí Koruny České. 
Ale přichází 3. listopad 1918 … Smutnou událost zaznamenala autorka povídky 
Bylo v knize Růže z pražských trhů (Odeon, 1981) těmito několika slovy: „Na 
Staroměstském náměstí stával mezi radnicí a Celetnou ulicí Mariánský sloup … 
Sloup strhl v listopadu 1918 Franta Sauer s několika pomocníky ‚lasem‘. Právě 
jsem přicházela Železnou ulicí, když byli v plné práci. Padl směrem k Celetné a 
rozbil se na několik kusů …“ 



Druhý den po vandalském zničení sloupu byl na jeho troskách nalezen krásný 
zelený věnec od české malířky Zdenky Braunerové s vizitkou „Plným jménem 
protestuje Zdenka Braunerová“. K jejímu protestu se připojila článkem v tisku 
spisovatelka Růžena Svobodová a další. Mariánský sloup byl vzácná stavební 
památka, ušlechtilá ozdoba Staroměstského náměstí a jeho stržení ve dnech 
právě nabyté svobody vyvolalo hořké pocity u věřících. Vedlo k celé řadě 
smírných činů, pobožností a sbírek na jeho znovupostavení. Výsledkem bylo 
posvěcení kostela Královny míru v Praze-Lhotce (7. 11. 1937). Na jeho oltáři 
byla umístěna kopie sochy Panny Marie ze strženého sloupu s dvanácti 
hvězdami kolem hlavy. 

 
3. listopad 1918 – 3. listopad 1988 

 
„Mne kdo najde, nalezne život a dojde požehnání od Hospodina“  

(Přísloví 8,35). 
 
 

Dva obrazy zkázy  mravů vůdců  protiřímského  povstání 
v Jeruzalémě, kteří svůj lid uvrhli do záhuby 
Josef Flavius:Válka židovská (dle překladu Sušilova) 

 
Jan, když se loupeže z lidu nedostávalo, k svatokrádeži se obrátil. Mnohé 
nadání chrámové přelil, mnohé nádoby posvátnému posluhování potřebné, číše 
a mísy i stoly, ani od konví se nezdržev, kteréž Augustus a jeho manželka byli 
poslali. Římští zajisté císařové vždycky chrám ctili a ozdobovali; nyní pak Žid 
ukradl dary pohanův! K lidem svým pravil, že bez strachu posvátných věcí pro 
Boha lze užívati a že bojovníky Boží z chrámu chovati ovšem náleží. A protož 
posvátného vína a oleje, kteréž kněží k obětěm vnitř chrámu chovali, bezpečně 
naváživ mezi množství rozděloval a oni bez strachu mažíce se a pijíce víc nad 
hyn (= míru židovskou egyptského původu; šestý díl batu) věcí těch stravovali. 
Nelze mně vysloviti toho, k čemuž mne žalost nabízí; zato mám, že kdyby byli 
Římané bezbožníky ty zahladiti meškali, žeby se bylo město propadlo aneb 
potopou zahynulo aneb hromobitím a ohněm Sodomských ku zkáze přišlo. Neb 
mnohem bezbožnější národ v sobě mělo nad ty, jenž pokut těch zakusili. Tudíž 
zoufanlivou šíleností bezbožců těch lid zahynul (Kniha V., Hl. XIII., 6). 
 
Den ode dne bída Jeruzaléma více se rozmáhala, an buřiči takovými neřestmi se 
více popuzovali a hlad mimo lid také je zasáhl.  Množství shromážděných 
v městě mrtvol očím hrozné bylo, škodlivý smrad ze sebe vydávalo a 
bojovníkům ve vybíhání překáželo. Neb jakoby na bojišti mrtvými nepřátely se 

prodírati museli, po mrtvolách, kam vkročili, šlapali; ale kteříž po nich chodili, 
ani jich litovali ani se nestrachovali ani za zlé znamení té mrtvých potupy 
nepokládali. Zprznivše ruce krví národu svého k válčení s cizími vybíhali, Bohu 
jako shovívavosť v pokutování jich vytýkajíce. Neb již ne pro naději vítězství, 
ale pro zoufání nad životem se vztekleji k bitvě pospíchalo. Římané ačkoli 
velikou práci při shromáždování látek potřebných měli, v jedenadvadcáti dnech 
náspy vzdělali, veškero okolí města až na devadestáte honův oholivše. Žalostný 
byl pohled té země. Místa, která předtím stromy a ušlechtilými zahradami 
ozdobena byla, ta tehdy spustlá a vyklučena byla. Cizinec, kterýž předtím byl 
Judskou krajinu a překrásná předměstí Jeruzaléma viděl, tehdy její spustlost 
spatřuje nemohl se zdržeti pláče a nelkati nad takovou proměnou. Všecky stopy 
blahobytu válka zahladila, anižby byl někdo nenadále přijda místo to, jež prvé 
znal, poznati mohl, nýbrž v městě jsa města by byl hledal (Kniha VI., Hl. I., 1).      
 
 
 
 
 
 

Odpustkový řád 
 
Odpustky pro zemřelé: 
 
Od 1. do 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci 
návštěvou hřbitova spojenou přinejmenším s vnitřní modlitbou za ně. 
2. listopadu lze získat tytéž odpustky při návštěvě kostela nebo veřejné kaple, 
pokud se tam pomodlíme na úmysl Svatého otce Vyznání víry a Otče náš. 
K tomu musí být splněny řádné podmínky pro plnomocné odpustky: 

• svatá zpověď do osmi dní předem nebo potom (stačí jedna pro více 
odpustků); 

• svaté přijímání (nejlépe v den získání odpustků, ale stačí i jiný den; pro 
jeden plnomocný odpustek je nutné jedno sv. přijímání); 

• modlitba na úmysl Svatého otce; úmysly Svatého otce jsou vyvýšení 
svaté Matky Církve, vymýcení herezí, rozšiřování víry, obrácení 
hříšníků, mír mezi křesťanskými knížaty;  

• zřeknutí se dobrovolné náklonnosti ke každému, i lehkému, hříchu. 
(Předepsané modlitby je nutné, není-li uvedeno jinak, se modlit ústně.) 
Denně lze získat pouze jeden plnomocný odpustek, který lze buď formou 
přímluvy přivlastnit konkrétnímu zemřelému, nebo dle Božího úradku obecně 
duším zemřelých. 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB NA ŘÍJEN – LISTOPAD 
 

Růženec a možnost svaté zpovědi vždy půl hodiny před Mší sv. 
 

BRNO-ČERNOVICE 
Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 26 

 
26. 10. a 23.11.  – 17.30  – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání                                                                                                            
Ostatní neděle     – 10.00  – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání   
Každé úterý – 18.00  – Mše sv. s lidovým zpěvem 
3. 10.  – 18.00  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
4. 10.  –  8.00  – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem  
1. 11.  – 10.00  – Svátek Všech svatých 
3. 11.  –  8.00 a 8.30 – Recitované requiem 

– 18.00  – Chorální requiem 
7. 11.  – 18.00  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
Ostatní dny –  8.00  – Mše sv. 

 

Růžencová slavnost 
od 4. do 5. října 

 
15.00  –  přednáška: P. Aleš Hakl – Panna Maria Svatotomská, ochránkyně Brna 
17.30  –  nešpory a výstav Nejsv. Svátosti s radostným růžencem – celonoční adorace 
9.00    –  bolestný růženec  
10.00  –  Mše sv., slavný růženec a závěrečné požehnání, růžencová ofěra 
14.00  –  růžencová veselice  
 

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

 
2., 4. a 5. neděle v měsíci  – 10.00      – Mše sv. chorální  
1. a 3. neděle v měsíci       – 17.30      – Mše sv. chorální 
 

FRÝDEK-MÍSTEK 
Zámecké nám. 1251, 1. patro 

 
19. 10.                              
2., 16. a 30. 11.                  – 10.00      – Mše sv. chorální  
 
 

 PARDUBICE  
Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 

 
5. a 19. 10.  
2. a 16. 11. – 10.00  – Mše sv. chorální  
 

SPOJIL, Pod Habřím 56 
 
3. 11.                    – 17.30                – Requiem         
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Metropol, Senovážné náměstí 2 

 
12. a 26. 10.  
9. a 23. 11.  – 10.00  – Mše sv. chorální  
 

UHERSKÝ BROD 
Hřbitovní kaple, Starý hřbitov 

 
5. a 19. 10.   
2. a 16. 11.  – 17.30  – Mše sv. chorální 
3. 11.   – 17.30  – Chorální requiem 
 

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

Mše sv. bude zamčeno 
  
11. 10. a 8. 11.      – 16.00                – Mše sv. chorální 
26. 10. a 23. 11.    – 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 
 
 


