
 

Prosinec 2014 – leden 2015 č. 141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informa ční leták 
 

Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
 

Brno, 18. října – Sv. Lukáše 
Drazí věřící, 
před pětačtyřiceti lety dozrál nejjedovatější plod Koncilu – nová liturgie, která 
způsobila destrukci víry v obětní charakter Mše sv. Toto nebezpečí rozpoznal 
nejen náš zakladatel Msgr. Marcel Lefebvre, ale i někteří další biskupové, kněží 
a věřící. Známou reakcí na NOM je Kritické zkoumání kardinálů Ottavianiho a 
Bacciho. Přišla však řada dalších reakcí od kněží a věřících, kteří byli 
s despektem tyranizováni, osočováni a pronásledováni církevními 
představenými.  
Ať duchovní, či laici, kteří si uchovali katolickou víru a katolické cítění, 
správně rozpoznali, že tzv. „reforma je vlastně reformací“ (Otto Stritzko,          
Z autotextů, Stará Říše, říjen 1969), zradou víry. S reformací však nelze 
kooperovat, s reformací je nutno zbraněmi ducha bojovat, vzít „pancíř víry a 
lásky a přilbici naděje ve spásu“ (1 Sol 5,8). Toto odhodlání vyjadřuje i dopis 
našeho zakladatele Msgr. Lefebvra papeži Janu Pavlu II. před biskupskými 
svěceními v osmaosmdesátém roce. Situace v Církvi se od té doby sice 
poněkud změnila, avšak nikoliv k lepšímu. Důležité je neztratit trpělivost a 
odhodlání a vytrvat – pouze ten, kdo vytrvá do konce, dosáhne koruny vítězství. 
Sílu k tomuto boji hledejme tam, kde je její plnost ve slabosti – v betlémských 
jeslích, v nichž jakožto nejslabší a nejzranitelnější spočívá Všemohoucí. To je 
naše síla a naděje, ne moci církevní a světské, které dnes stejně jako tehdy sešly 
z cesty víry a věrnosti.  Kristus žil přes 30 let ve skrytu, aby nastoupil cestu 
kříže a teprve poté se jako vítěz navrátil do nebeské slávy.  
K setrvání na této cestě nemusíme znát budoucnost, úradky Boží a podivuhodné 
cesty lidských osudů, proto nám je Bůh zpravidla neukazuje. Musíme však 
rozlišovat pravdu a lež, upřímnost a přetvářku, cesty pravé, vedoucí k cíli, a 
cesty falešné. Megacle v Myslivečkově Olimpiadě praví: „Tak, jako oheň udělá 
ze zlata jen špinavou hmotu, odhalí i neštěstí srdce falešných přátel“ (Pietro 
Metastasio, Olimpiade). Oheň utrpení, chudoby, pohrdání tohoto světa skrývá 
skutečné poklady před těmi, kteří baží po lesku, slávě a úspěchu tohoto světa, 
odhaluje faleš umně skrývanou předstíranými ctnostmi. Jako zlato v ohni 
skrývá svůj lesk, tak Kristus v trpícím lidství skryl lesk svého Božství a učiněn 
jest „k pádu a povznesení mnohých v Izraeli a na znamení, jemuž budou 
odpírati …, aby se projevilo smýšlení mnoha srdcí“ (Lk 2,34-35). V tom je 
nutno hledat milost a hodnotu utrpení Církve, které je neproniknutelným Božím 
tajemstvím.  
Rozjímání těchto pravd ať nám v milosti dodá sílu procházet zkouškami, ať už 
budou jakékoliv. Svůj křesťanský život a své postoje stavme na pravdách víry, 
chraňme se aparicionismu, chraňme se iluzí. Jisté je, že již zvítězivší „lev 
z Judy“ nakonec vždy provede záměry své vlády, byť to není metodami tohoto 
světa, dle představ tohoto světa. 



Někteří věřící se mne v souvislosti s posledními volbami ptali na principy 
ohledně možné volitelnosti politických stran. Principiálně platí následující: 
Pokud by existovala politická strana založená na křesťanských principech 
(působící v souladu s přirozeným a zjeveným zákonem Božím) s reálnou 
možností úspěchu, je vážnou povinností ve svědomí ji volit. Jinak je dovoleno 
volit stranu, která hájí alespoň některé pozitivní elementy a v tomto je menším 
zlem. Při volbě menšího zla však nesmí vzniknout veřejné pohoršení propagací 
takové strany, proto je nutno zachovat diskrétnost. Za menší zlo nelze 
považovat stranu explicitně proticírkevní a založenou na zcela zvrácených 
principech. Takovými stranami jsou strany komunistické i ostatní marxistické 
strany, strany přebírající myšlenky nacistické ideologie, byť navenek jen tak, 
aby se nedostaly do konfliktu se zákonem, a strany hlásící se k odkazu tradičně 
antiklerikálních zednářských stran, jako např. Národních socialistů či 
Národních demokratů. Výmluva, že dnes je to myšleno jinak, neobstojí, stejně 
jako nelze založit KSČ na katolických principech. Přijetí určité tradice znamená 
vždy ztotožnění se s jejími hlavními myšlenkami.  
Být členem takovýchto stran, aktivně je veřejně podporovat a hlásit se k nim je 
samo o sobě pohoršlivé, proto hříšné, jedině nevzdělanost, hloupost a jistá 
naivita mohou být do určité míry omluvou. 
Některé veřejné aktivity, které se snaží tvářit konzervativně, avšak pozitivní 
křesťanské hodnoty kombinují s naprosto nepřijatelnými názory a postoji, čímž 
jak politické, tak církevní konzervativní spektrum diskreditují, mohou být i 
cílenou provokací a způsobem, jak skutečné konzervativní aktivity monitorovat 
či eliminovat. Pokud sledujeme takovéto provokace známé z minulosti, je 
při nich nápadná určitá upřílišněná horlivost, ostentativní rozhodnost a ze strany 
vládnoucích poměrů tolerance vůči věcem, které u jiných tolerovány nebývají. 
Známé jsou případy „odvážných kněží“, kteří měli sice jisté těžkosti, ale přesto 
působili na poměrně významných místech, ať už se státním souhlasem, anebo 
bez něj, a nakonec se z nich vyklubali agenti komunistických tajných služeb; o 
Chartě 77 a Radě svobodného Československa ani nemluvě. Tato „tradice“ u 
nás funguje plynule s personální kontinuitou už od Protektorátu. 
V Dědictví Svatováclavském vyjde pod názvem Satanovo mistrovské dílo 
druhý díl spisů Msgr. Lefebvra, který je souborem původně samostatně 
vydaných drobnějších prací. Dnes, kdy se někteří podivují, jak může právě 
probíhající synoda relativizovat Boží přikázání, je dobré si uvědomit, že II. 
vatikánský koncil v deklaraci o náboženské svobodě jednal proti přikázání 
prvnímu, zpochybňování ostatních je pouze konsekvence. Chronologické 
uspořádání otištěných textů ukazuje, jak se postupně boj za zachování tradice 
rozvíjel, postupně se ujasňovaly záměry modernistického Říma a v reakci na 
toto poznání i upevňovala pozice našeho zakladatele. Msgr. Lefebvre nejprve 
ukazuje, jak se boj proti Církvi proměňuje z boje vnějších nepřátel na boj 

nepřátel uvnitř Církve, do jejichž řad se staví liberální papežové, kteří se snaží 
zničit i dílo tradice s pomocí nepřátel uvnitř tradice, jak se to nejzřetelněji 
projevilo po biskupských svěceních, kterým se římská diplomacie snažila 
úlisným vzbuzováním nadějí pro tradici zabránit. V této době Msgr. Lefebvre 
jasně odhaluje záměry a nekatolické principy kard. Josepha Ratzingera, který 
v souladu s nimi postupoval proti tradici i po svém zvolení papežem. Pochopení 
tohoto „Satanova mistrovského díla“ je nezbytně nutné pro uchování věrnosti 
víře v současné velmi zmatečné době. Ať tato kniha pomůže ke 
konsekventnímu rozhodnutí těm, kteří chtějí sloužit Kristu při mši sv. a zároveň 
Beliálu Nového mešního řádu při jeho aktivní návštěvě, těm, kteří se snaží 
indultní mentalitou sloučit světlo tradiční víry s temnotami liberálního 
koncilního pseudokřesťanství, těm, kteří chtějí zároveň žít v objetí Nevěsty 
Kristovy i nevěstky babylónské.  
Chystáme i drobnější spis od Abrahama a Santa Clara Dělníci knihy, ukazující 
význam a principy šíření tištěného slova.  
Za upozornění stojí kniha Bílá hora od francouzského historika Oliviera 
Chalina, kterou vydalo Karolinum. Autor velmi solidně s respektováním 
dobových souvislostí zpracovává okolnosti bělohorského vítězství, které přes 
dílčí negativní dopady zapůsobilo velmi pozitivně – ukončilo násilnou 
protestantizaci, doprovázenou germanizací, a otevřelo cestu barokní obnově 
naší vlasti. 

K plodnému prožití adventu a milostiplným vánočním svátkům Vám žehná 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
 
 

Komuniké generalátu Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
 
Dnes, tj. v úterý dne 23. září 2014, se setkal generální představený Kněžského 
bratrstva sv. Pia X. Msgr. Bernard Fellay v doprovodu prvního a druhého 
generálního asistenta, P. Niklause Pflugera a P. Alaina-Marka Nélyho,              
s prefektem Kongregace pro nauku víry kardinálem Gerhardem Ludwigem 
Müllerem. 
Kardinála Müllera doprovázeli Msgr. Luis Ladaria Ferrer SJ, sekretář 
Kongregace pro nauku víry, Msgr. Joseph Augustin di Noia OP, přidružený 
sekretář, a Msgr. Guido Pozzo, sekretář Papežské komise Ecclesia Dei. 
Rozhovor se konal v prostorách Kongregace pro nauku víry od 11.00 hodin do 
13.00 hodin. 
Poskytl příležitost k prvnímu setkání mezi kardinálem Müllerem a Msgr. 
Fellayem a měl za cíl společně provést bilanci vztahů mezi Svatým stolcem a 
Kněžským bratrstvem sv. Pia X. po odstoupení papeže Benedikta XVI. a 



odchodu kardinála Williama Levady, předchozího prefekta Kongregace pro 
nauku víry. 
Během rozhovoru, jenž se odehrával v srdečné atmosféře, se rozebíraly 
naukové a kanonické obtíže a probírala aktuální situace v Církvi. Bylo 
rozhodnuto, že se bude udržovat vzájemný kontakt, aby se vyjasnily existující 
sporné otázky.        
  
Menzingen, 23. září 2014 
Zdroj: DICI 
 
 

Rozhovor s Msgr. Bernardem Fellayem  
po jeho setkání s kardinálem Müllerem 

pátek 3. října 2014 
 

Pastorace musí nutně vyplývat z nauky 
 
Uplynulého 23. září Vás přijal kardinál Müller. Komuniké Vatikánského 
tiskového úřadu používá týchž slov jako komuniké z roku 2005, kde se po 
setkání s Benediktem XVI. hovoří o „postupném procesu v rámci rozumné 
lhůty s přáním dospět k dokonalé jednotě“ – tisková zpráva z roku 2014 
hovoří o „úplném smíření“. Lze říci, že se dospělo znovu k výchozímu 
bodu? 
 
Ano i ne, záleží na pohledu a na postoji. Není nic nového v tom smyslu, že jsme 
my a náš partner v rozhovoru konstatovali, že nadále existují naukové rozdíly, 
které se jasně projevily během teologických rozhovorů v letech 2009 – 2011, a 
že na základě těchto skutečností nemůžeme podepsat naukovou preambuli, 
kterou nám předložila Kongregace pro nauku víry v roce 2011.  
 
Ale co je nového? 
 
Máme nového papeže a nového prefekta v čele Kongregace pro nauku víry. 
Rozhovor ukázal, že si nepřejeme ani my, ani oni přerušení vztahů: obě strany 
trvají na tom, že před kanonickým uznáním musí být vyřešeny naukové otázky. 
Proto římské úřady požadují ze své strany podpis naukové preambule, zatímco 
my ji kvůli dvojznačnostem podepsat nemůžeme. 
K novým skutečnostem patří také zostření církevní krize. V perspektivě synody 
o rodině se vynořují závažné a oprávněné kritiky ze strany některých kardinálů, 
které jsou zaměřeny proti návrhům kardinála Kaspera ohledně připuštění 
„znovusezdaných“ rozvedených ke sv. přijímání. Od společné kritiky kardinálů 

Ottavianiho a Bacciho v Krátkém kritickém rozboru Nového mešního řádu 
v roce 1969 Řím už nikdy nic podobného neviděl. Ale co se nezměnilo, je to, že 
římské autority nijak nezohledňují naši kritiku koncilu, neboť se jim jeví jako 
druhořadá nebo dokonce iluzorní s ohledem na aktuální problémy, které se dnes 
v Církvi vyskytují. Tyto autority uznávají krizi, jež otřásá Církví až po nejvyšší 
úroveň – dokonce v řadách kardinálů. Ale neuvědomují si, že by hlavní 
příčinou této krize, která nemá obdoby, mohl být samotný koncil. Celé se to 
podobá dialogu mezi hluchými. 
 
Můžete uvést konkrétní příklad?  
 
Návrhy kardinála Kaspera ve prospěch připuštění „znovusezdaných“ 
rozvedených ke sv. přijímání ilustrují, co kromě jiného vyčítáme koncilu. Ve 
své řeči ke kardinálům u příležitosti konzistoria z 20. února tohoto roku 
navrhoval udělat opět to, co se učinilo již na koncilu, totiž posílit katolické 
učení, ale současně nabídnout otevřenost v pastoraci. V různých rozhovorech 
s novináři stavěl na rozdílu mezi učením a pastorací: připomíná, že nauka se 
v teorii nemůže měnit, avšak současně přichází s myšlenkou, že v konkrétní 
skutečnosti mohou nastat  situace, v nichž se nauka nemůže použít. Proto podle 
jeho názoru přísluší pastoraci nacházet řešení … na úkor nauky. 
Z naší strany vyčítáme koncilu toto umělé rozlišování mezi naukou a pastorací, 
protože pastorace musí nutně vyplývat z nauky. Z důvodu mnohostranné 
otevřenosti v pastorační oblasti byly v Církvi zavedeny podstatné změny a tím 
bylo rovněž poznamenáno její učení. To se odehrávalo během a po koncilu a 
my pranýřujeme tutéž strategii, která se dnes používá proti manželské morálce.  
 
Ale byly na koncilu změny pouze v pastoraci, které by poznamenaly nauku 
pouze nepřímo?        
 
Ne, musíme konstatovat, že byly provedeny závažné změny na úrovni samotné 
nauky: náboženská svoboda, kolegialita, ekumenismus… Ale je také pravda, že 
tyto změny se při  konkrétním uplatňování v pastoraci projevují jasněji a 
zjevněji; neboť v koncilních dokumentech jsou předkládány jen náznakem jako 
prostá otevřenost a často jsou zamlčovány… Tak se stávají podle způsobu 
vyjádření mého předchůdce, patera Schmidbergera, „časovanými bombami“. 
 

Kde vidíte v návrzích kardinála Kaspera pastorační uplatnění, které 
dovoluje ještě více vyniknout nějaké koncilem zavedené naukové změně? 
Kde vidíte nějakou „ časovanou bombu“? 
 

Kardinál prohlásil v rozhovoru, který poskytl vatikánskému expertovi Andreovi 
Torniellimu 18. září tohoto roku: „Učení Církve není uzavřený systém: Druhý 



vatikánský koncil učí, že existuje vývoj ve smyslu možného prohloubení. Ptám 
se, zda také v tomto případě [tj. civilně „znovusezdaných“ rozvedených] 
neexistuje podobné prohloubení jako u ekleziologie: Přestože je katolická 
Církev pravá Církev Kristova, existují prvky církevního charakteru vně 
institucionálních hranic katolické Církve. Nemůžeme rovněž v určitých 
případech rozpoznat v civilním manželství prvky manželství svátostného? 
Například definitivní slib, vzájemná láska a péče, křesťanský život, veřejná 
angažovanost; prvky, které v nemanželském životním svazku (tj. ve volném 
soužití) chybějí.“ 
Kardinál Kasper je zcela logický a naprosto koherentní: navrhuje pastorační 
uplatnění nových principů na manželství, principů týkajících se Církve, jak 
byly na koncilu vyjádřeny ve jménu ekumenismu: Existují prvky církevního 
charakteru mimo Církev. Logicky přechází z církevního ekumenismu na 
ekumenismus manželský; podle něho by byly prvky křesťanského manželství 
též mimo svátost. Abychom si věc předvedli názorně, jen se někdy zeptejte 
manželů, co si myslí o manželské „ekumenické“ věrnosti nebo o věrnosti 
v různosti! Tento důsledek pranýřujeme, ale Kongregace pro nauku víry jej 
nevidí nebo ho nechce akceptovat. 
 
Jak máme chápat vyjádření Vatikánského tiskového úřadu o „postupném 
procesu“? 
 
Vzájemné přání Říma a Kněžského bratrstva sv. Pia X. nadále vést naukové 
rozhovory v rozšířeném a méně formálním rámci než u předchozích debat. 
 
Ale když naukové rozhovory z let 2009 – 2011 nic nepřinesly, k čemu má 
být dobré je opět zahajovat, byť v širším rámci? 
 
Protože chceme následovat příklad Msgr. Lefebvra, který nikdy neodmítl 
vyhovět pozvání římských úřadů. Vždy odpovídáme těm, kdo se nás ptají na 
důvody naší věrnosti tradici. Této povinnosti se nemůžeme zříci a činíme to 
v duchu a na základě povinností, které definovala poslední generální kapitula.  
Poněvadž jste se na začátku zmínil o audienci, kterou mi poskytl Benedikt XVI. 
roku 2005, rád bych uvedl následující. Vzpomínám si, že jsem řekl, že chceme 
ukázat, že by Církev v dnešním světě byla silnější, kdyby zachovávala tradici; 
chtěl bych dodat: kdyby se s hrdostí podívala zpět na svou 2000letou tradici. 
Dnes znovu opakuji, že chceme vydat svědectví: Jestliže chce Církev překonat 
tuto tragickou krizi, kterou prodělává – je odpovědí na tuto krizi tradice! Tak 
vydáváme svědectví o svém dětinném smýšlení vůči Věčnému Římu, vůči 
Církvi, matce a učitelce pravdy, s níž jsme hluboce spjati.  
 

Říkáte, že se jedná o svědectví; není to spíše vyznání víry? 
 
Jedno nevylučuje druhé. Náš zakladatel rád říkával, že teologické argumenty, 
skrze které vyznáváme svou víru, naše římské protějšky ne vždy chápou. Ale to 
nás nezbavuje povinnosti je stále znovu připomínat. Se svým nadpřirozeným 
realismem, jenž byl pro něj tak charakteristický, dodával, že konkrétní 
uskutečňování tradice – semináře, školy, množství kněží a řeholníků, 
seminaristů a věřících… – v sobě též nese velkou demonstrativní hodnotu. Proti 
těmto hmatatelným skutečnostem neexistují žádné pseudoargumenty, které by 
mohly obstát: contra factum non fit argumentum [proti faktu není argumentu]. 
Ve stávajícím případě bychom mohli tuto latinskou životní moudrost přeložit 
slovy Ježíše Krista: „Strom se pozná po ovoci.“ V tomto smyslu musíme 
současně s tím, jak vyznáváme víru, vydávat svědectví o vitalitě tradice.           
 
 

Stanovisko generalátu Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
  k blahořečení papeže Pavla VI. 

 
Na závěr mimořádné synody o rodině, v neděli 19. října 2014, vykoná papež 
František blahořečení papeže Pavla VI. Kněžské bratrstvo sv. Pia X. vyjadřuje 
veliké pochybnosti ohledně blahořečení a svatořečení papežů zemřelých 
v poslední době. Urychlený proces se vymyká moudrosti staletých církevních 
pravidel.  
Zajisté je Pavel VI. papežem encykliky Humanae vitae1, jež přinesla 
katolickým rodinám světlo a útěchu v době, kdy byly ostře napadány základní 
zásady manželství, jak se to ostatně stalo způsobem vyvolávajícím pohoršení i 
na končící synodě prostřednictvím jistých účastníků. 
Ale Pavel VI. je také papež, který dokončil II. vatikánský koncil; uvnitř Církve 
šířil naukový liberalismus, jenž nachází svůj výraz v omylech jako náboženská 
svoboda, kolegialita a ekumenismus. Z toho vzešel zmatek, jak musel sám 
připustit 7. prosince 1968: „Církev prožívá období neklidu, sebekritiky, 
dokonce lze říci, že sebeničení […], jakoby Církev útočila sama na sebe.“ 
Následující rok přiznal: „V mnoha oblastech nám koncil až dosud nepřinesl 
vnitřní pokoj, nýbrž vyvolal spíše neklid a problémy, které nepřispívají 
k posilování Božího království v Církvi a v duších.“ Došlo to až k alarmujícímu 
zvolání z 29. června 1972: „Dým Satanův pronikl nějakou trhlinou do chrámu 
Božího: rozmohly se pochyby, nejistota, zpochybňování, neklid, 
konfrontace…“ – Ale zůstal u tohoto konstatování, aniž by přijal vhodná 
opatření k zastavení onoho sebeničení. 
                                                 
1 Z 25. června 1968. 



Pavel VI. je papež, který z ekumenických důvodů nařídil liturgickou reformu 
mše sv. a všech obřadů udělování svátostí. Kardinálové Ottaviani a Bacci 
kritizovali novou mši jakožto „v celku i v jednotlivostech nápadný odklon od 
katolické teologie mše svaté, jak byla formulována na XXII. zasedání 
Tridentského koncilu“2. Arcibiskup Lefebvre následně prohlásil, že nová mše 
„je naplněna protestantským duchem“ a že obsahuje „pro víru škodlivý jed“3. 
Za jeho pontifikátu byli četní kněží a řeholní osoby pronásledováni a dokonce 
odsuzováni pro věrnost tridentské mši sv. Kněžské bratrstvo s bolestí vzpomíná 
na odsouzení arcibiskupa Marcela Lefebvra roku 1976; pro své sepětí s touto 
mší a pro svůj kategorický odpor vůči reformám prohlášen za suspendovaného 
a divinis. Teprve v roce 2007 došlo prostřednictvím motu proprio Benedikta 
XVI. k uznání toho, že tridentská mše nebyla nikdy zrušena. 
Ve šlépějích svého zakladatele Kněžské bratrstvo sv. Pia X. opět potvrzuje své 
sepětí s 2000letou tradicí Církve. Je přesvědčeno, že tato věrnost, jež je daleka 
toho, aby byla přechodnou křečí, přinese lék proti sebeničení Církve. 
 
Menzingen, 17. října 2014 
 
 

Jaký musíme mít postoj k papeži? 
P. Matthias Gaudron FSSPX (Mitteilungsblatt č. 426/červen 2014) 

 
Současná církevní krize je v neposlední řadě krizí papežství. Nejsou to jen 
teologové a biskupové, ale samotní pokoncilní papežové, kteří se vzdali 
království Kristova, jeho královské vlády nad společností a ve vztahu 
k ostatním vyznáním a nekřesťanským náboženstvím neustále konali něco, co 
je v rozporu s katolickou vírou. Právě v současné době vládnoucí papež 
František se již od počátku svého pontifikátu vyznamenal výroky, které 
katolíky věrné tradici šokovaly.  
 
Jak se musí katolík v této krizi stavět k papeži?     
 
Především se nesmí nechat ovládat vášní a rozhořčením, ale musí se ptát, jak 
musí člověk na tuto krizi reagovat ve světle víry.  
Víra nám přitom říká, že pastýři Církve zůstávají navzdory svým vysokým 
úřadům slabými a chybujícími lidmi. Kdo zná církevní dějiny, ví, že Církev 
vždy znovu trpěla pod špatnými pastýři. V dobách, kdy na Petrově stolci seděli 

                                                 
2 Kardinálové Ottaviani a Bacci: „Předmluva pro papeže Pavla VI.“ v Krátkém 

kritickém rozboru nového „Ordo Missae“, §1. 
3 Marcel Lefebvre: Otevřený dopis bezradným katolíkům.  

mravně zkažení papežové, bylo také zapotřebí velké víry, aby v těchto lidech 
přes jejich zjevné hříchy bylo možno vidět náměstky Kristovy. V jistém ohledu 
byla doba mezi Tridentským a II. vatikánským koncilem skvělým obdobím 
církevních dějin, poněvadž papežové v této době byli vesměs dobrými papeži a 
episkopát obecně vzato dobře plnil své úkoly. Tak tomu vždy nebylo. 
 
Ale nezůstávali dřívější papežové vždy pevní ve víře, i když jejich osobní 
život nebyl příkladný? 
 
Bezpochyby se dnešní krize od mnoha dřívějších liší tím, že je to krize víry, a 
nikoliv mravů, zatímco mravně pochybným papežům minulosti nelze většinou 
v otázkách víry přičíst žádné provinění. Přesto by však bylo nesprávné, kdyby 
někdo tvrdil, že k dnešní krizi neexistují vůbec žádné paralely. 
Tak se např. papež Liberius podrobil tlaku ariánů, kteří popírali božství 
Kristovo, exkomunikoval roku 357 biskupa Atanáše, nejhorlivějšího obránce 
katolického učení, a podepsal dvojznačnou věroučnou formuli. Atanáše dnes 
Církev uctívá jako světce, naopak papeže Liberia nikoliv.  
V 7. století vynalezl cařihradský patriarcha Sergius bludné učení 
monotheletismu. Tento blud tvrdí, že v Kristu je jen jedna vůle, ačkoliv Kristus 
má ve skutečnosti dvě vůle, totiž vůli božskou a lidskou. Sergiovi se podařilo 
oklamat papeže Honoria I. a získat ho pro sebe. Zdá se však, že Honorius celý 
problém správně nepochopil a ukvapeně jej odbyl jako hádku teologů. Ve 
skutečnosti tedy nezastával Sergiovu bludnou nauku, postavil se však přece na 
jeho stranu a sv. Sofroniovi, který hájil katolickou věc, uložil mlčenlivost. 
Papež Honorius byl proto III. cařihradským koncilem dokonce odsouzen jako 
heretik. Papež Lev II. toto odsouzení potvrdil, ne však kvůli herezi, nýbrž jen 
z důvodu zanedbání povinnosti. 
Roku 866 prohlásil papež Mikuláš I. v jednom listě Bulharům křest, který je 
udělován ne „ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“, ale pouze „ve jménu 
Ježíše Krista“, za platný. Přesto by dnešní Církev takový křest pokládala za 
neplatný. Výmluva, že papež Mikuláš zde odpověděl jen jako soukromý učitel, 
neplatí, neboť jestliže někdo z Bulharska adresuje dotaz papeži, neočekává jeho 
soukromý názor, ale odpověď Kristova náměstka. Na těchto příkladech, 
zejména v případě sv. Atanáše, vidíme, že i jednotlivý biskup může být v právu 
proti papeži. Možná budou také pokoncilní papežové jednou oficiálně pokáráni 
kvůli zanedbání povinnosti, jak se to stalo Honoriovi I. Musíme ale pamatovat 
na to, že Církev o žádném z těchto papežů netvrdila, že by nebyl platným 
papežem nebo že by kvůli pochybením pozbyl svůj úřad.  
 
Jak jsou ale chyby papežů slučitelné s papežskou neomylností? 
 



Skutečný problém s touto otázkou může mít jen ten, kdo má nesprávnou 
představu o neomylnosti. Podle nauky I. vatikánského koncilu je papež 
neomylný jen tehdy, když hovoří ex cathedra, tj. jestliže jakožto nejvyšší učitel 
národů povyšuje nějakou pravdu víry či morálky na dogma, závazné pro 
všechny. V těchto případech je papeži zaručena pomoc Ducha Svatého, takže se 
nemůže mýlit. Nezbytnou podmínkou pro neomylnost je tedy to, že papež chce 
užít své nejvyšší autority a vyslovit definitivně závazný výrok. To zajisté není 
pouze případ slavné dogmatizace nějaké pravdy, ale může se týkat i svatořečení 
či jiných nejvyšších výroků.  
Poněvadž II. vatikánský koncil se výslovně vzdal své nejvyšší učitelské autority 
a ani pokoncilní papežové této autority nikdy nepoužili – diskutabilní je pouze 
případ svatořečení –, nepřísluší jejich učitelským textům neomylnost, to 
znamená, že eventuální omyly v těchto textech nepředstavují žádnou námitku 
proti papežské neomylnosti. 
 
Nejsou tedy texty papežů a koncilů, které nejsou neomylné, pro víru 
bezvýznamné? 
 
V žádném případě. V první řadě opakují papežové a koncily často jednoduše 
tradiční učení a potvrzují je. Taková ponaučení musí katolík samozřejmě 
přijmout.  
Jsou však nicméně také nauky, u nichž Církev své věřící nezavazuje ke 
stejnému souhlasu jako u dogmatu, u něhož by každé odmítnutí bylo herezí, 
tedy odpadem od víry. Tak např. všeobecné prostřednictví milostí u Panny 
Marie ještě není dogmatem, ačkoliv se pro ně zřetelně vyslovilo více papežů. 
Kdo tedy takové učení popírá, není heretikem, nýbrž zůstává katolíkem. 
V zásadě by měl člověk přirozeně i takové nauky přijímat s náboženskou 
poslušností, neboť jestliže Církev něco učí, musíme nejprve vycházet z toho, že 
je to dobře promyšlené a v souladu s celou vírou. Pokud má však někdo vážné 
důvody takové učení kritizovat, protože je v rozporu s katolickou tradicí a 
obsahuje zjevné omyly, smí tuto kritiku s nutným respektem také vznést. 
Takové závažné důvody máme především ve vztahu k ekumenismu, 
náboženské svobodě a nové liturgii. 
 
Někteří jsou však toho názoru, že musíme přijmout vše, co přichází od 
papeže, a vždy ho poslouchat…           
          
Je zajímavé, že dva protichůdné směry, totiž sedisvakantisté a konzervativní 
katolíci, jako např. Bratrstvo sv. Petra, se v tomto nesprávném pojetí 
papežského úřadu a jeho neomylnosti shodují. Zatímco sedisvakantisté z něho 
vyvozují, že pokoncilní papežové nemohou být platnými papeži, poněvadž učí 

a vyžadují věci, které jsou s tradiční vírou v rozporu, domnívají se 
konzervativní katolíci, že musí za každou cenu přijímat a hájit vše, co pochází 
od papeže. 
Tento předpoklad ale neplatí. Papeže musíme následovat, jestliže hlásá 
zjevenou víru – ať již mimořádným, nebo řádným způsobem – a jestliže vydává 
příkazy, jež jsou s touto vírou v souladu. Když však hlásá bludy a vydává 
nařízení, která jsou ke škodě víry, nesmíme jej poslouchat. K tomu máme jeden 
příklad z počátku církevních dějin. Sv. Pavel totiž pokáral sv. Petra, když se ten 
z falešného ohledu vůči židokřesťanům stranil stolu křesťanů z pohanství a tím 
vyvolal nebezpečí rozdělení: „Když pak Petr přišel do Antiochie, do očí jsem se 
mu opřel, poněvadž byl hoden domluvy“ (Gal 2,11). Sv. Tomáš to komentuje 
následovně: „Kde by byla ohrožena víra, musí být nositelé úřadu svými 
podřízenými obžalováni dokonce i na veřejnosti. Tak také sv. Pavel, který byl 
sv. Petru podřízen, jej veřejně oslovil kvůli hrozícímu nebezpečí pohoršení 
v záležitosti týkající se víry, a jak praví glosa sv. Augustina, dal sám sv. Petr 
příklad výše postaveným, aby, když by někdy sešli z přímé cesty, nepohrdali 
tím nechat se napomenout od níže postavených.“ 
Také jiní teologové učí v tomto smyslu. Tak píše Suarez, jeden z největších 
jezuitských teologů: „Jestliže totiž (papež) nařídí něco proti dobrým mravům, 
nemá se poslechnout. Když podnikne něco proti zjevné spravedlnosti a 
obecnému dobru, je dovoleno mu odporovat.“ A sv. Robert Bellarmin soudí: 
„Jako je tedy dovoleno odporovat papeži, jenž napadne tělo, tak je též dovoleno 
odporovat tomu, který působí úzkost duším nebo zmatek ve státě, a tím spíše 
tehdy, kdyby usiloval o zničení Církve. Je dovoleno, říkám, stavět se mu na 
odpor tím, že člověk neplní jeho příkazy a brání tomu, aby se uskutečnila jeho 
vůle.“         
  
Nemůže ale papež svůj úřad ztratit? 
 
Nejprve je třeba trvat na tom, že papež určitě neztratí svůj úřad tehdy, když 
hlásá nějaký omyl nebo dává špatný příkaz. Jedině pro případ, že se papež stane 
heretikem, tj. pokud tvrdošíjně popírá nějakou zjevenou pravdu, se celá řada 
teologů domnívala, že by tím papež svůj úřad pozbyl. V této otázce však dosud 
ani neexistuje jednotné učení teologů, nemluvě o nějakém výroku učitelského 
úřadu. Církevní učitelský úřad se k této otázce nevyjádřil.  
K tomu třeba dodat, že pokoncilní papežové sice řekli a udělali nemálo věcí, 
které těžce poškodily Církev a víru a utvrdily bludaře v jejich jednání, ale 
skutečné popření nějakého dogmatu jim prokázat nelze. Arcibiskup Lefebvre 
byl toho názoru, že je musíme posuzovat tak, jak posuzoval církevní učitelský 
úřad v 19. a počátkem 20. století liberální katolíky, kteří na jedné straně chtěli 
být a zůstat katolíky, ale na straně druhé se chtěli líbit světu a vycházet mu co 



nejvíce vstříc. Pius IX. o těchto katolících např. řekl, že jsou „nebezpečnější a 
škodlivější než otevření nepřátelé“, ale nikdy nebylo řečeno, že již nejsou 
katolíky nebo že jsou exkomunikovaní. 
Musíme tedy považovat papeže Františka za právoplatného papeže, i když 
nemůžeme být srozuměni se všemi jeho výroky. Proto se za něho musíme 
modlit a sebe cvičit v trpělivosti, dokud se Bohu nezalíbí darovat Církvi opět 
papeže, kterého můžeme celým srdcem následovat. 
 
 

Dopis Jeho Excelence arcibiskupa Marcela Lefebvra  
papeži Janu Pavlu II. z 2. června 1988  

 
Ecône, 2. června 1988  

 
Svatý otče! 
Vyjednávání a rozhovory s kardinálem Ratzingerem a jeho spolupracovníky nás 
i přesto, že byly vedeny v atmosféře zdvořilosti a lásky, přesvědčily o tom, že 
doba pro upřímnou a úspěšnou spolupráci dosud nenastala.  
Jestliže je každý křesťan fakticky oprávněn od příslušných církevních úřadů 
požadovat, aby byla zachována víra jeho křtu, o co více to mohou požadovat 
kněží, řeholníci a řeholnice! 
A proto i my, abychom zachovali celistvou víru svého křtu, jsme se museli 
postavit na odpor proti duchu Druhého vatikánského koncilu a reformám, které 
měl za následek.  
Nepravý ekumenismus, který zapříčinil všechny koncilem vyvolané novoty 
v liturgii, nezvyklé vztahy Církve ke světu, dokonce i její nové sebepojetí, 
přivádí Církev ke zhroucení a katolíky k odpadu.  
Naprosto odmítáme toto ničení naší víry a jsme rozhodnuti trvat na tradiční 
nauce a disciplíně Církve, především co se týká formace kněží a řeholního 
života; proto považujeme za absolutně nezbytné mít církevní hodnostáře, kteří 
naše starosti přijmou za své a budou nám pomáhat v tom smyslu, že nás budou 
chránit před duchem Druhého vatikánského koncilu a duchem Assisi. 
Proto jsme prosili o více biskupů vybraných z řad tradice a o většinové 
zastoupení mezi členy římské komise, abychom se chránili před každým 
kompromisem. 
Vzhledem k neochotě zohlednit naše prosby a ke zjevné skutečnosti, že cíl 
opětného smíření není pro Svatý stolec v žádném případě stejný jako náš, 
pokládáme za lepší vyčkat na časy, jež budou pro návrat Říma k tradici 
příznivější. 

Sami si tudíž opatříme prostředky, abychom pokračovali v díle, které nám 
svěřila Prozřetelnost, a jsme si na základě dopisu Jeho Eminence kardinála 
Ratzingera z 30. května4 jisti, že svěcení biskupů neodporuje vůli Svatého 
stolce, poněvadž nám jedno takové svěcení bylo přiznáno pro 15. srpen.  
Pokračujeme v modlitbě za to, aby se moderní, modernismem zamořený Řím 
opět stal katolickým Římem a navrátil se ke své dvoutisícileté tradici. Potom již 
nebude s opětným smířením žádný problém, potom zažije Církev novou 
mladost. 
Račte mi, Svatý otče, dovolit vyjádření mých nejuctivějších a dětinně 
nejoddanějších citů v P. Ježíši a Panně Marii. 
                                                                                                  + Marcel Lefebvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Kardinál Ratzinger sdělil svým dopisem z 30. května 1988 arcibiskupu Lefebvrovi, že 

Svatý otec „je připraven jmenovat jednoho biskupa, člena Bratrstva,“ a „že svěcení 
se může uskutečnit na závěr mariánského roku nadcházejícího 15. srpna“. 

 



POŘAD BOHOSLUŽEB NA PROSINEC – LEDEN 
 

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

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

 
28. 12. a 25. 1.  – 17.30  – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání                                                                                                            
Ostatní neděle     – 10.00  – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání   
Každé úterý (kromě adventu) – 18.00 – Mše sv.  
5. 12.  – 18.00  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
8. 12.                   – 18.00                 – Neposkvrněného Početí – Mše sv. chorální        
24. 12.  –  8.30  – Vánoční prima 

–  9.00  – Vigilie Narození Páně 
25. 12.  – 00.00  – Půlnoční Mše sv.  

– 10. 00  – Boží Hod vánoční – Mše sv. chorální 
26. 12.  – 10.00  – Sv. Štěpána – Mše sv. s lidovým zpěvem 

27. 12.  – 8.00  – Sv. Jana – Mše sv. a po ní svěcení vína  
31. 12.  – 15.00  – Mše sv. s lid. zpěvem a po ní děkovná pobožnost 
1. 1. 2015 – 10.00  – Mše sv. chorální 
2. 1.  – 17.30  – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
3. 1.  –  8.00  – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem  
5. 1.  – 17.30  – Svěcení tříkrálové vody 
6. 1.  – 17.30  – Zjevení Páně – Mše sv. chorální    
V adventu kromě nedělí denně  – 7.00  – Roráty 
Ostatní dny (kromě adventu) – 8.00 – Mše sv.  
 

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

 
2. a 4. neděle v měsíci       – 10.00      – Mše sv. chorální  
1. a 3. neděle v měsíci       – 17.30      – Mše sv. chorální 
25. 12.                – 00.00     – Půlnoční Mše sv.  
                                          – 10.00     – Boží Hod vánoční – Mše sv. chorální 
 

FRÝDEK-MÍSTEK 
Zámecké nám. 1251, 1. patro 

 
7. a 21. 12.                              
4. a 18. 1. 2015                 – 10.00      – Mše sv. chorální  
 

 PARDUBICE  
Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 

 
7. a 21. 12.  
4. a 18. 1. 2015     – 10.00  – Mše sv. chorální  
 

SPOJIL, Pod Habřím 56 
 
26. 12.                – 10.00  – Sv. Štěpána – Mše sv. chorální 

 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Metropol, Senovážné náměstí 2 
 
14. a 28. 12.  
11. a 25. 1. 2015     – 10.00  – Mše sv. chorální  
 

UHERSKÝ BROD 
Hřbitovní kaple, Starý hřbitov 

 
7. a 21. 12.   
4. a 18. 1. 2015           – 17.30  – Mše sv. chorální 
25. 12.                – 00.00  – Mše sv. chorální 
 

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

Mše sv. bude zamčeno 
  
13. 12. a 10. 1.                  – 16.00                – Mše sv. chorální 
28. 12. a 25. 1.                  – 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 


