
 

Duben – květen 2015   č. 143 
 
 
 

 

 
 
 
 

Informa ční leták 
 

Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
 
2 

Brno, 2. března – Sv. Anežky České 
 
Drazí věřící, 
náš Pán Ježíš Kristus zemřel, vstal z mrtvých, přemohl hřích a smrt, vykoupil 
nás ze smrti hříchu a spasil nás. Vše učinil z věčného Božího úradku z lásky 
k nám, abychom mohli naplnit své povinnosti vůči Bohu, tím v síle milosti 
učinili zadost Boží spravedlnosti a mohli čerpat z pramenů Jeho lásky. 
Základem křesťanského života je naplnění povinnosti vůči Bohu. Týká se to jak 
kněží, tak věřících.  
Kněžství je velká milost, nejvznešenější stav, ale není zaslouženo knězem, 
nýbrž je Božím darem a posláním. Proto sv. Pavel říká: „Neužiteční služebníci 
jsme, vykonali jsme, co bylo naší povinností.“ Plnění kněžských povinností 
přináší tedy zásluhu, ale pro kněze se nejedná o dobrovolné rozhodnutí, jedná 
se o plnění povinností. Tyto povinnosti jsou před Bohem, uloženy Bohem a 
službou Bohu, byť jsou v rámci pastorace vykonávány dle pokynů a učení 
Církve vůči věřícím. Když kněz např. zpovídá, plní tak povinnosti svého stavu, 
je to výrazem lásky k Bohu a z této lásky k Bohu je to projevem i lásky vůči 
věřícím. Pokud by kněz zpovídal z pouhé lidské náklonosti k těm, kteří ho o to 
požádají, či z pouhých lidských ohledů, bylo by to falešné humanistické pojetí 
víry a rozhodně by to nebylo v pořádku, byť by to nerušilo platnost svátosti. 
Pokud se věřícím milosti kněžské služby dostává, musí být za to vděčni, vděčni 
především Bohu, i když pro stav a poslání kněze i jemu přísluší náležitá úcta 
vztahovaná k původci veškerého kněžství, což nevylučuje i vděčnost a lásku 
vůči knězi jako člověku. 
Hlavním cílem víry a života podle ní je rovněž pro věřící splnění povinnosti 
vůči Bohu – povinnosti účasti na kultu prostřednictvím kněze a formování a 
vedení svého života ve všech oblastech dle víry. Bez plnění těchto povinností 
není pravé lásky ani vůči Bohu, ani vůči bližním. 
Proto Církev vždy zdůrazňovala, že všechna lidská zřízení včetně státu musí 
přijmout vládu Kristovu a musí být podřízena duchovnímu vedení skrze Církev.  
Tato pravidla a takový přístup k víře jsou pro velkou část křesťanů cizí, ti pak 
staví prakticky naroveň přirozená i nadpřirozená dobra a velmi často bývají 
nadpřirozené motivy víry na veřejnosti maskovány či relativizovány, aniž by 
byly explicitně popírány. Takto je prakticky vytvářena nová humanistická 
církev, někdy rychleji a důsledněji, jindy pomaleji v konzervativním milieu. 
V současnosti pak vzniká problém, že jako „konzervativní“ bývá vnímáno to, 
co ještě není tím nejextrémnějším excesem, a zapomíná se, že v objektivním 
pohledu se jedná často o humanistické postoje bez uznání výhradního práva 
vlády Kristovy nad společností. Někteří současní církevní hodnostáři i věřící se 
snaží z křesťanského motivu hájit určité aspekty přirozené morálky, odvolávají 
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se přitom na Pavla VI., Jana Pavla II. apod. a naprosto nepřipouštějí zásadní 
problém v liberalismu II. vatikánského koncilu a v nové „koncilní“ církvi. Na 
toto nebezpečí upozornil i náš představený P. Stefan Frey při mužských 
exerciciích v Jaidhofu. Řekl mimo jiné, že nikdo z těch tzv. konzervativních 
kardinálů není ochoten připustit, že současná církevní krize pramení z Koncilu. 
Kristus před Pilátem vyznal: „Mé království není z tohoto světa“, nedobývá se 
zbraněmi tohoto světa, nýbrž obětí, slovem, modlitbou, „mé království je 
královstvím pravdy“, a toto je a musí být v tomto světě. Proto náš zakladatel 
Msgr. Marcel Lefebvre neopomenul zdůrazňovat význam vlády Kristovy a 
nutnost přijetí katolické víry pro spásu duší a i pro pokoj a mír ve světě. Vždy 
pevně svědčil o tom, že není jiné cesty než obrácení a pokání. 
Naší povinností je svědčit o povinnosti všech tvorů vůči Bohu, povinnosti 
přijmout jedinou pravou zjevenou víru a v ní Bohu sloužit. Takto vždy věřila a 
činila katolická Církev, bez tohoto vyznání člověk nakonec ztrácí „sensus 
catholicus“ a postupně nahrazuje víru v Boha jako Pána všehomíra vírou 
v náboženství pro člověka s omezeně přípustnou Boží asistencí.  
My tedy dle slov sv. apoštola Pavla Koloským raději: „T ěch věcí hledejme, 
které jsou svrchu, kde jest Kristus, sedě na pravici Boží; o to pečujme, co 
svrchu jest, ne o to, co jest na zemi.“ Neboť, jak praví sv. Pavel, „jste zemřeli, a 
život váš jest skryt s Kristem v Bohu. Když se ukáže Kristus, váš život, tehdy i 
vy se s ním ukážete v slávě“. 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
 
 

Poselství Msgr. Marcela Lefebvra představitelům a 
členům MJCF1 u příležitosti 20. výročí jeho založení 

 
Drazí přátelé, 
jelikož jsem mohl být svědkem vzniku a postupného vývoje vašeho hnutí, mám 
ten pocit, že vaší prvořadou povinností v tyto výroční dny je především 
poděkovat Tomu, kdo vás zjevně svou rukou vedl a kdo uchoval katolickou 
orientaci vašeho hnutí. 
Toto vše se mohlo uskutečnit jen díky tomu, že jste vždy pozorně naslouchali 
duchovnímu vedení kněží, kteří byli odpovědni za váš apoštolát, věrně a 

                                                        
 
1 Mouvement de la Jeunesse Catholique de France (Hnutí katolické mládeže Francie). 
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upřímně jste následovali jejich rad a pokynů, a proto jsou výsledky, kterých jste 
dosáhli, naprosto zřetelné. 
Výsledky vašeho apoštolátu se zhodnotily v bohaté úrodě kněžských a 
řeholních povolání a je zcela evidentní, že pomohl zakládání řady nových 
křesťanských rodin. 
Radujeme se vždy z toho, že to pochází z Ducha Božího naší Církve, které je 
svěřena nauka a formace křesťanských ctností. Jsou to kněží, kteří jsou 
odpovědni za tento úkol. Katolická akce je založena na spolupráci laiků 
s kněžským apoštolátem. 
Apoštolát laiků je svým způsobem výjimečný, je různý v rodině, v zaměstnání, 
ve společnosti. Očekáváme od specifického apoštolátu kněží, že budou bojovat 
proti nepřátelům, kteří mají na svědomí bolestný rozkol v Římě a v hierarchii a 
způsobují zmatek v myslích věřících. 
Vaše věrnost těmto základním principům je nejlepší zárukou pro vaši 
budoucnost. 
Úkol MJCF spočívá v křížovém tažení, v duchovní a morální formaci 
křesťanských duší, sjednocených v Církvi svaté naším Pánem a Matkou Boží 
skrze bolestný kříž. 
Svěřuji vás Bohu Otci skrze Ježíše a Marii. 
 
+ Marcel Lefebvre 
 
 

Duchovní přednášky arcibiskupa Marcela Lefebvra 
pronesené 8. a 9. února 1991 v Ecône  

 
(německá předloha byla mírně stylisticky upravena) 

 
Základní postoj pro apoštolát 
Někteří lidé říkají: „Arcibiskup čte stále ještě bez brýlí.“ To není pravda; 
podívejte se sami, zda nosím brýle – historické datum! –, bez nich už to nejde, 
věk je zde…  
V průběhu těchto dvou přednášek bych chtěl nejprve předložit několik úvah o 
vnitřním postoji, o který musíme usilovat, když se ujímáme apoštolátu. Značný 
počet z Vás bude vysvěcen na kněze, pro ty nyní začínají poslední měsíce a 
v důsledku toho se pro Vás již zřetelně rýsují pastorační úkoly, které budete 
muset plnit. Možná už znáte svoje budoucí pastorační působiště, kdo ví, ale 
koneckonců nezáleží tolik na tom, pro které místo budete určeni. V každém 
případě budete mít co do činění s dušemi, s osobami, které se na Vás budou 
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obracet nebo pro které budete určeni, abyste jim zprostředkovali hlubší vnitřní, 
duchovní život. 
Jaký má tedy být základní postoj kněze, když se začíná věnovat věřícím, kteří 
jsou mu svěřeni? 
Je samozřejmé, že základní zaměření musí být postojem víry, vždyť přece 
nesmíme nikdy zapomenout na to, že naše péče o duše je ve své podstatě 
nadpřirozený úkol. Proto si myslím, že je třeba se nejdříve ze všeho modlit a 
prosit Pána Boha o smysl pro Boha prostřednictvím našeho Pána. Co tím chci 
říci? Vědomě neříkám: znalost Boha, to by bylo něco jiného, chtěl bych to 
nazvat „smyslem pro Boha“. Neboť znalost o Bohu má i ďábel, ta tedy 
nepostačuje. Smysl pro Boha naproti tomu znamená snažit se Boha dosáhnout a 
poznat všemi schopnostmi, dále také prostřednictvím milosti, kterou nám Pán 
Bůh daroval v den křtu, a stejně tak pomocí milosti kněžství, kterou Vám Pán 
Bůh udělí. Snažte se, abyste se k Bohu ještě více přiblížili, abyste viděli duše, 
jež Vám budou svěřeny, viděly je ve světle Pána Boha tak, jak je vidí On.  
Všechno, co jste se naučili v semináři, Vás zajisté poučilo o božském plánu, o 
Božím plánu ve vztahu k duším, ve vztahu k lidstvu. Pán Bůh sleduje věrně a 
vytrvale jistý plán, jistý ideál. Tento plán znáte. Je to plán, který nás učí právě 
víra skrze teologii, skrze náš prostý katechismus, skrze Krédo, jež je shrnutím 
Božího plánu ke spáse lidstva; neboť ten začíná u Boha a končí věčností, 
věčným životem. Kněz se ale má a musí začlenit do tohoto Božího plánu, který 
začíná u Boha, u Nejsvětější Trojice. Za to se už nyní musíme modlit. Chtěl 
bych říci, že ještě dříve, než budeme uvažovat o tom, jak budeme vykonávat 
pastoraci, jak budeme organizovat apoštolát, se musíme modlit, vyprošovat od 
Pána Boha světlo, abychom se nezačlenili do Božího plánu způsobem, který 
neodpovídá přáním Pána Boha. Jinak by musel říci: „Tamten kněz mě ruší. 
Místo toho, aby byl nástrojem a pomáhal mi uskutečňovat plán, který mám 
s dušemi, totiž vést je k věčnému životu, tento plán narušuje, protože jedná 
lidským způsobem, protože nepochopil, jaký je to plán, který jsem chtěl 
uskutečnit a chci i nadále uskutečňovat.“ 
Tento plán, který chce Bůh uskutečnit, se naplňuje prostřednictvím osob 
Nejsvětější Trojice, zvláště skrze vtělené Slovo. Jestliže tedy trochu rozjímáme 
o vnitřním životě Nejsvětější Trojice, padne nám zrak ihned na Boží Slovo a na 
Ducha Svatého, kteří budou velkými prostředníky posvěcení, přirozeně také na 
věčného Otce, jenž je Původcem všeho dobrého. A již tím se nám objasní celý 
plán, který Pán Bůh dosud uskutečnil; stvoření, hřích, rozhodnutí Pána Boha o 
našem vykoupení prostřednictvím svého božského Syna, prostřednictvím 
Slova; Jeho (Synovo) rozhodnutí vystoupit na kříž, aby nás vykoupil; a 
v důsledku toho, poněvadž se současně jedná o oběť, rozhodnutí ustanovit 
kněžství a nás si spolu s ním vyžádat a vyvolit za kněze, abychom do tohoto 
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Božího plánu vstoupili a přispěli k jeho uskutečnění. Je to nepochopitelné, 
nepředstavitelné, že si všemohoucí Bůh, jenž může dosáhnout svých cílů, aniž 
by nás k tomu potřeboval, chce posloužit lidskými tvory, kterým dovolí podílet 
se na milosti Jeho kněžství, jež je niterně spojeno s Jeho milostí hypostatické 
unie.  
Jsme tudíž, abych tak řekl, na tuto milost našeho Pána naroubováni, nejen na 
Jeho posvěcující milost, ale současně i na jeho milost (hypostatické) jednoty. 
Tím, že Jeho lidská přirozenost, duše a tělo, je sjednocena s Božstvím, 
zaplavuje tato milost jednoty Jeho duši a Jeho tělo. Náš Pán se touto milostí 
jednoty stává Knězem, Spasitelem, Králem, Prorokem; ale rovněž posvěcující 
milostí, neboť jak je naplněn Duchem Svatým, je Jeho duše zaplavena 
posvěcující milostí. A z této posvěcující milosti potom plynou všechny milosti, 
které nám mají být darovány skrze svátosti, skrze křest, skrze Eucharistii atd. 
Je tedy třeba podle tohoto plánu žít, pokud se opravdu chceme začlenit do Jeho 
úmyslů. Do nich se začleňujeme, abychom řekli pravdu, ze svobodného 
rozhodnutí. Náš Pán ostatně řekl, že jsme neužiteční služebníci; On nás 
nepotřebuje. Tím poznáváme první zásadu. Ale přesto si námi chce Bůh 
posluhovat. Proto se začleníme do tohoto plánu. Na jak dlouho? Na několik let? 
Kdo ví, v každém případě je to celkem nakrátko ve srovnání s věčností, s těmi 
tisíci a tisíci let, a z hlediska Božího plánu je to velmi málo. Naše působení 
bude velmi omezené, přece však, poněvadž jsme nástroji našeho Pána Ježíše 
Krista, instrumenty Slova Božího, jež je Bůh sám, může mít naše činnost 
popřípadě i značný vliv.  
Proto musíme být především nástroji. Nástroj musí být zajisté spojen s tím, kdo 
ho drží v ruce. To znamená, že skrze nás bude působit Boží síla a bude 
uskutečňovat věci, které my, jakožto samotné nástroje, nejsme schopni 
uskutečnit. Je to přesně jako se sochařem, který dokáže dlátem z kamene či 
z kusu dřeva vytvořit nádhernou sochu. Nikoliv dláto je ve skutečnosti 
původcem této nádherné sochy, kterou se mu podařilo vytvořit, a přesto právě 
pomoc tohoto dláta umožnila umělci zhotovit z kusu dřeva tuto sochu. S námi 
je to stejné, jsme nástroji při činnosti Slova Božího, všechno pochází od Něho, 
Pramene všeho posvěcení. Je tedy třeba, abychom s Ním zůstali sjednoceni a od 
Něho dostávali onu účinnou posilu, díky které budeme pro Pána Boha 
užitečnými nástroji, nástroji poddajnými, dokonale odevzdanými do Jeho vůle. 
Je Vám jistě jasné, že mezi nástroji existují rozdíly. Nejprve proto, že dary, jež 
nám Pán Bůh udělil, jsou různé. Každý z nás má dary, které mu dal Pán Bůh: 
rozum, vůli, dobré vlastnosti, i ty přirozené a tělesné. To vše jsou dary od Pána 
Boha, kterými si poslouží, aby nadpřirozeně působil a aby dával 
nadpřirozenému životu, Svému vlastnímu životu, vlévat se do duší a těmto 
duším dával dospět k věčnému životu, k božskému životu. Bude si tedy námi 
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posluhovat. Nyní přirozeně řeknete: „Kdo je tedy inteligentní, kdo má více 
dobré vůle, kdo je především nejsvětější, ten…“ Ano, především ten, kdo je 
nejsvětější, protože ten v rukou Božích více znamená. Svatý člověk, někdo, kdo 
opravdu chce podle Boží vůle, podle Božího plánu pracovat na spáse duší a 
duše skutečně zachraňovat – nuže dobrá, ten se musí zcela vložit do rukou 
Božích. V té míře, v jaké vzdoruje vlivu Pána Boha, v míře, v jaké se mu 
nedává plně k dispozici, v takové míře nemohou nastoupit účinky, tím spíše 
tehdy ne, když žije jako nástroj téměř od Boha oddělený a snaží se něco 
uskutečňovat způsobem lidským, nikoliv nadpřirozeným, tj. ne v milosti Pána 
Boha.  
To je tedy základní postoj, který si musíme osvojit ve snaze být skutečně co 
nejlepšími nástroji. A o to, ještě jednou, proste našeho Pána, protože se nám 
všeho dostává skrze Něho a protože On je naše světlo, naše cesta, naše svatost, 
aby nám pomáhal lépe rozumět plánu Pána Boha, též lépe rozumět tomu, co 
Pán Bůh chce od duší a co chce od nás. Pater Emmanuel (1826–1903) ve svém 
malém pojednání o Nejsvětější Trojici říká toto:  
„Existují tři stupně poznání, které člověk může mít o svém Stvořiteli. Ten první 
je poznání přirozené, jež má skrze světlo rozumu; druhý je nadpřirozené 
poznání, jímž je obohacen skrze světlo víry; třetí je blažené poznání čili patření, 
k němuž dospěje skrze světlo slávy.“ 
Následně říká pár slov o prvním druhu, o přirozeném poznání, a poté toto: 
„… Tento výsledek nám, kteří jsme křesťané, nemůže stačit. Jsme povoláni 
stoupat výše a pronikat dále. Jsme povoláni mít o Bohu nadpřirozené poznání. 
To je poznání skrze světlo víry, které se podobá tomu, které se k nám dostává 
sluchem. ‚Fides ex auditu,‘ říká sv. Pavel, víra pochází ze slyšení, totiž ze 
slyšení slova Kristova: ‚auditus autem per verbum Christi‘. Víra nám dovoluje 
poznávat Boha niternějším způsobem tak, jak nám svatá slova zjevují zázraky 
skryté v Boží podstatě a zasvěcují nás do tajemství této Stvořitelovy 
přirozenosti, v níž se učíme klanět se Trojici osob.“ 
To je nesmírně hluboká pravda! Zasvěcení do tajemství přirozenosti Stvořitele, 
současně Toho, jenž vykupuje a oslavuje. 
„Máme sice ještě zavázány oči, ale místo toho, abychom obraz ohmatávali, 
slyšíme ve vytržení jeho popis, alespoň natolik, jak jej náš rozum, zajatý 
v pozemských obrazech, dokáže pojmout. Jednoho dne však bude rouška z očí 
sňata.“ 
Ještě k tomu poznamenejme, že toto tak velké, tak skvělé blažené poznání je 
obsaženo, byť jenom v zárodku, přece však plně, v onom poznání, které nám 
zajišťuje víra. Proto se nesmíme nechat odradit od touhy poznávat Boha co 
nejdokonalejším způsobem, jak je to jen na tomto světě možné. Jsme trochu 
slepí, ale co je to ve srovnání s tím, co skrze víru vnímáme! 
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„Víra je totiž počátek vlastnictví celé pravdy, která je Bůh sám; víra je temná 
v tom smyslu, že tajemství, jež nám překládá, přesahují ve stavu přítomného 
života chápavost rozumu; avšak je zářivá v tom smyslu, že její tajemství, která 
jsou přes své nadmíru jasné světlo našim očím skrytá, přece jen úžasnou září 
vrhají světlo na věci časné i věčné.“  
Ano, to je víra! Přesto to musíme vědět dříve, než se dáme do práce, musíme 
poznat věci časné i věčné. Musíme poznávat především skrze našeho Pána 
Ježíše Krista; On je naše světlo: „Ego sum lux mundi“ – „Já jsem světlo“, ten, 
jenž osvěcuje každého člověka, který přichází na tento svět – „qui illuminat 
omnem hominem venientem in hunc mundum“. Náš Pán je skutečně naše světlo, 
takže se musíme právě skrze Něho snažit trochu poznat celý tento plán Pána 
Boha, tuto Boží touhu. Vzpomeňme na to, co řekl pater Emmanuel a co velmi 
dobře odpovídá tomu, co říká sv. Tomáš. Pater Emmanuel je velmi tomistický, 
snad až na ten či onen méně významný bod, např. co se týká blaženosti oněch 
dětí, které zemřou bez křtu, v tom není se sv. Tomášem srozuměn, ale jinak je 
tomistický. Právě zde, ve zmíněném citátu, má velmi tomistické hledisko víry. 
Nyní by bylo možno zajisté namítnout: Proč říká sv. Pavel, že víra zmizí? 
Zmizí, co se týká její temnoty, to souhlasí, ale rozvine se ve světle blaženého 
patření, neboť ve skutečnosti se jedná o stejný předmět. Samozřejmě spadne 
clona, ale schopnost, která již přísluší rozumu osvícenému milostí a tímto 
světlem víry, se v blaženém patření rozvine. V základu je (blažené patření) 
nicméně identické s vírou. 
Nesmíme si tedy říkat: „Ach co, v žádném případě neexistuje prostředek, 
abychom Pána Boha poznali, abychom lépe poznali myšlenky Boží, nestojí za 
námahu se o to snažit.“ Čím více se přiblížíme k našemu Pánu, čím více se 
modlíme, tím více budeme s naším Pánem Ježíšem Kristem sjednoceni a tím 
více Pán Bůh osvítí náš rozum. To říká i Dom Chautard ve své knize Duše 
veškerého apoštolátu, v této vynikající malé knížce, která čtenářům přinesla 
tolik dobrého a přináší i nadále: 
„Vt ělení a Vykoupení činí Ježíše pramenem a jediným zdrojem onoho 
božského života, k podílu na němž jsou povoláni všichni lidé. (…) ‚Per ipsum 
et cum ipso et in ipso.‘ Podstatné konání Církve spočívá v tom, že tento život 
rozšiřuje skrze svátosti, modlitbu, kázání a všechny činnosti, které na to 
navazují. 
Bůh činí vše jedině skrze svého Syna: ‚Omnia per ipsum facta sunt et sine ipso 
factum est nihil.‘ To se vztahuje už i k přirozenému řádu, o co více potom 
k nadpřirozenému, když se jedná o sdělování Jeho vnitřního života a 
zprostředkování podílu na Jeho vlastní přirozenosti lidem, aby je učinil Božími 
dětmi. 
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‚Veni ut vitam habeant‘: Přišel jsem, aby měli život. ‚ In ipso vita erat‘: V Něm 
byl život. ‚Ego sum vita‘: Já jsem život. Jaká přesnost jen tkví v těchto slovech! 
Kolik světla v podobenství o vinném kmeni a ratolestech, v němž Mistr rozvádí 
tuto pravdu! Jak velmi trvá na tom, aby vtiskl do mysli svých apoštolů tento 
základní princip, že On, Ježíš, sám je život, a jeho důsledek, že totiž oni, aby se 
na tomto životě mohli podílet a ostatním jej zprostředkovat, musí být 
naroubováni na Bohočlověka.“ 
Proto se poté ohrazuje proti „herezi skutků“; to je výraz, který připisuje 
kardinálu Mermillodovi: 
„Hereze skutků! Horečná aktivita, jež nastupuje místo činnosti Boží, zneuznaná 
milost, lidská pýcha, která by ráda sesadila z trůnu Ježíše, nadpřirozený život, 
moc modlitby, ekonomii vykoupení a přinejmenším v praxi je nechává vyčpět 
do abstrakcí – to není v žádném případě něco imaginárního, naopak k tomu 
dochází, jak ukazuje analýza duší, velmi často, i když v různém stupni, v tomto 
století naturalismu, kdy člověk především soudí podle zdání a jedná tak, jako 
kdyby úspěch jeho díla závisel hlavně na smysluplné organizaci.“ 
To jsou tedy svědectví pro nutnost víry, víry v Nejsvětější Trojici, víry v našeho 
Pána Ježíše Krista, který musí být naší atmosférou, naším ovzduším, v němž při 
našem apoštolátu žijeme. Jestliže se tohoto ovzduší života vzdáme, pokud se 
necháme zahltit právě organizací děl, materiálními úkoly, úkoly získávání 
kontaktů, a co já vím, čím ještě, potom docela poznenáhlu, chtěl bych říci, 
zmizí nadpřirozený aspekt práce. Staneme se církevními služebníky, trochu ve 
stylu úředníků. Jedni jsou státními úředníky, my jsme tedy církevními úředníky. 
Člověk dělá svou práci: organizuje se a organizuje. Právě to zničilo 
francouzský klérus, vlastně klérus vůbec, totiž zmizení víry, i u biskupů, nejen 
u kněží. Již neměli přesvědčení, že jednají jako nástroje našeho Pána Ježíše 
Krista, to je ono. Určitě viděli, že musí čelit značným potížím, ale přesto… 
Stačí si přečíst obě knihy od Jacquesa Marteauxe Les catholiques dans 
ľinquiétude a Les catholiques dans la tourmente, které popisují období mezi II. 
světovou válkou a koncilem. Autor vynikajícím způsobem ukazuje toto 
praktické zmizení víry, tuto katastrofu v listech biskupů, v jejich pastýřských 
listech, v jejich opatřeních. Z tohoto důvodu například zahájili iniciativu 
s dělnickými kněžími. Tehdy již víceméně chyběli kněží ve farnostech, a ještě 
je odtud odvolávali a posílali pryč jako dělnické kněze. Téměř všichni byli 
ztraceni; velká většina těchto kněží si zničila duši a kromě toho často vůbec 
bídně skončila: jako členové komunistické strany, šéfové komunistických 
buněk v továrnách a samozřejmě jako ženatí nebo žijící v konkubinátu. 
Příšerné! K pláči! Strašná zkušenost. 
Také se například již nevěřilo v hodnotu řádů. K čemu řádové sestry 
v nemocnicích? Místo nich přijmeme světské sestry, aby pracovaly 
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v nemocnicích. Je to záležitost světských sester, aby pracovaly v nemocnicích, 
není to věc řeholnic. Již žádné hledisko víry, s tím je konec! Anebo proč posílat 
kněze do škol? To není k ničemu dobré, jenom tím ztrácejí čas. Ať se ve 
školách zaměstnávají laici! Skutečně se to provedlo. Když jsem byl na koleji, 
bylo tam pětatřicet kněží na pět set žáků. 35 kněží, pevně se držte! Není divu, 
že z této koleje, chlapeckého semináře, každým rokem polovina poslední třídy 
vstoupila do řehole nebo do semináře. Ano, to byl výsledek těchto 35 kněží, 
z nichž každý měl svou malou skupinu, kterou vedl, jíž se zabýval, u níž 
udržoval plamen v duších! A ujišťuji Vás, že obecně byli ti ostatní, kteří se 
oženili, dobří křesťanští otcové rodin, slušní muži, kteří dělali čest koleji i 
vzdělání na koleji získanému. A nyní najednou: Ať je s tím konec! Již žádné 
kněze na školách, to je absolutně nadbytečné! Ať se tam pošlou laici. Výsledek: 
Nyní je na škole jeden kněz, samozřejmě v civilu, na dva tisíce žáků, chlapců i 
dívek. Kapli odstranili, stal se z ní sál k něčemu, a když se koná nějaký větší 
obřad, odehrává se v tělocvičně! V tom je rozdíl mezi mou dobou a současnou 
dobou. Ve všech oblastech je to totéž: lidé ztratili víru. Již nevěří v milost, již 
nevěří ve svátosti, již nevěří v kříž našeho Pána Ježíše Krista, již nevěří v sílu 
Krve našeho Pána Ježíše Krista, v sílu mešní oběti, v nic. To všechno je pryč! 
Jak chcete, aby zde byl nějaký výsledek a aby se duše obracely! To již není 
možné! 
Proti tomu se musíme postavit; musíme se vrátit k víře, k víře apoštolů a k víře 
jejich nástupců, k víře všech křesťanů, k víře mučedníků, k víře, která 
vymyslela div všech těchto řádů a kongregací za účelem modlitby a 
odevzdanosti, hlavně však modlitby. Nedokážete si vůbec představit, kolik 
bývalo v zemi jako Francie řeholníků, řeholnic a kněží. Hovořím o Francii, 
protože tu lépe známe a protože zde máme určité statistiky. Nedávno nám 
předložili jednu statistiku, která ostatně nestála v žádném časopise spjatém 
s tradicí. Podle ní je nyní ve Francii 28 000 kněží na 55 miliónů obyvatel. A 
v roce 1770(?) – ten rok již přesně nevím – bylo 120 000 kněží na 15 miliónů 
obyvatel. Jen si spočítejte ten poměr! A ještě k tomu do toho nejsou započítány 
řeholní osoby, jichž byly rovněž statisíce. Tehdy potkával člověk na ulici 
každých deset metrů jednoho člověka v klerice. Ano, takové to bývalo! Jednoho 
dominikána, jednoho jezuitu, sestry, všude. Když jste vstoupili do internátu: 
sestry; na kliniku: sestry. Všude byly kláštery, všude kříže. Všechno bylo 
religiózní. Představte si toho ducha víry, a co to znamenalo v oblasti modlitby, 
jak byli křesťané strháváni. Avšak my, my k němu opět musíme dospět a 
v našem tradičním prostředí opět vytvořit tuto atmosféru. 
Je třeba umožnit těmto křesťanům, aby v možné míře opět povstali. Jsme 
šťastní, když vidíme, jak se, zcela pozvolna, opět probouzejí. Právě jsem řekl 
generálnímu představenému ohledně ceremonie, kterou jsme uskutečnili ve 



 
11 

Friedrichshafenu, že ta poslední, ve srovnání s tou první před 14 lety, 
představovala naprostý rozdíl. Při té první byli zvědavci, kteří přišli, aby se také 
jednou podívali, co to je, tento arcibiskup a toto Bratrstvo. Také jsme tam 
tenkrát měli osobu, která během mého kázání protestovala. Bylo cítit jisté klima 
zvědavosti. Skutečně žádné spojení, žádná jednota ve víře. Poslední 
shromáždění bylo stejně tak velké, 10 000 lidí, ale zcela jiné. Velký počet 
mladých rodin, zatímco svého času byl věkový průměr bohužel spíše vyšší, 
poprvé přece jen přišli většinou starší lidé. Přesto nyní: rodiny, děti a ještě děti, 
takže jsem nemohl jinak než začít kázání tím, jak jsem nadšen, že vidím toto 
nesčetné množství dětí, které tu jsou se svými rodiči. Bylo to neuvěřitelné! 
Nepředstavitelné! A dále byla cítit mezi všemi jednota – úžasné! Tedy radikální 
změna za dobu čtrnácti let. Člověk vidí křesťanstvo znovu povstávat. To není 
mnoho, řeknete mi, to je bezvýznamné! Přirozeně, to uznávám, to není Církev 
jako kdysi, ale jsou to přesto prvky, které jsou Bohu milé. Jestliže se na to 
správně díváme Božíma očima, musíme říci, že Pán Bůh musí mít přece jen 
zalíbení v těchto setkáních, v těchto liturgických zpěvech, v této zbožnosti, 
v této víře, ve všech těchto nynějších krásných rodinách, které vyznávají víru 
rodičů. Pán Bůh se bude určitě radovat; přiměřeně tomu dá mnoho požehnání. 
Totéž platí pro naše semináře a řeholní kongregace, jichž kolem nás vzniká 
stále více. Pán Bůh nemůže jinak, než že se raduje nad tím, když vidí, jak se 
Jeho božský plán stále ještě uskutečňuje. Přesně to je Církev. 
Tváří v tvář naprosté ztrátě víry se člověk ptá, jak je to jen možné, že dnes 
dochází k takovému mizení víry. Chtěl bych Vás vyzvat, abyste si přečetli v Sì 
Sì No No, které dnes vyšlo, velký hlavní článek o kardinálu Ratzingerovi. Je to 
hrozné! Nevím, kdo je autorem článku, neboť vždy používají pseudonymy, 
proto se to neví. V každém případě je článek velmi dobře zdokumentován a 
autor dospívá k závěru, že kardinál je heretikem. Kardinál Ratzinger je 
heretikem, neboť nejde jen o to, že se pouští do konfrontace s dekrety, jak řekl, 
a s dogmatickými rozhodnutími – je totiž dokonce možné diskutovat o tom, co 
je neomylné a co ne, zda Quanta cura, Pascendi Dominici gregis, dekret 
Lamentabili atd. Toto tedy přece jen není u kardinála Ratzingera ve vlastním 
slova smyslu zlé, nýbrž to, že dokonce zpochybňuje skutečnost učitelského 
úřadu Církve. Zpochybňuje to, že v Církvi existuje trvalý a definitivní učitelský 
úřad. A to není možné. Zasahuje kořeny hlásání nauky Církve, poučování 
učitelským úřadem. Již není v Církvi žádná trvalá pravda, v důsledku toho 
žádné pravdy víry, žádná dogmata. Žádná dogmata v Církvi! To je radikální! 
Samozřejmě je to heretické, to je jasné! Je to strašné, ale je to tak. Vidíme 
proto, jak se víra vytrácí, a oni to říkají stále zjevněji, stále jasněji. A my přitom 
prý nejsme žádní katolíci, zatímco oni katolíci jsou. Proč? Protože sedí na 
biskupských stolcích. To k tomu přesto nedává žádný důvod, jak již říkal sv. 
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Atanáš: „Vy máte kostely, my máme víru.“ Správně, oni mají biskupské stolce 
a my máme víru. Právě my jsme katolíci. To je zjevné! 
Potom jsem četl – znáte ji, tu malou knihu, která byla napsána o statistikách 
z Wallisu. Doufám, že jste ji přečetli podrobně. Každopádně jste ji viděli. 
Takže tedy, tento průzkum, který se tu provedl, ukazuje rovněž zhroucení víry a 
morálky v milém Wallisu, jenž byl kdysi tak katolický. Je jistě jednoznačné, že 
umenšování víry v takovém rozsahu má svůj základ ve ztrátě víry u biskupů a 
poté v Římě.  
Proto jsem řekl, že by se nyní měl provést opět jeden průzkum, a sice mezi 
stoupenci tradice. Položit tytéž otázky, možná ne pěti stům lidem, neboť my 
nejsme tak početní jako progresisté, ale řekněme třem stovkám stoupenců 
tradice, a poté se podívat, jak vypadají poměry. Kdo je tedy katolík? Ti, kdo 
říkají, že náboženství nemá žádný význam a člověk se může spasit ve všech 
náboženstvích, anebo ti, kdo říkají, že existuje pouze jedno pravé náboženství, 
v němž se člověk spasí, náboženství našeho Pána Ježíše Krista? A tak dále. 
V každém případě si myslím, že největší část příznivců tradice by odpověděla 
katolickým způsobem, ačkoliv si u jistých témat nejsem jist, zda nejsou tací, 
kteří by váhali! Neřeknou to sice veřejně, ale tajně ano, například o 
antikoncepční pilulce, o prostředcích kontroly porodnosti, možná dokonce o sv. 
přijímání pro rozvedené, tedy budiž, každopádně by tu byl velmi silný podíl, 
který by byl určitě katolický, i kdyby byli zcela upřímní, byť by tu byli nejspíš i 
někteří jiní; naši tradiční věřící nemají bohužel všichni stoprocentní víru, mají 
ještě zapotřebí poučování ve víře. Nicméně by však potom bylo možné obě 
statistiky porovnat a zjistit, kdo je katolík. Ó běda, to by bylo jednoznačné! Zda 
ti, kdo věří, nebo ti, kdo nevěří? Ti, kdo mají morálku, nebo ti, kdo již žádnou 
morálku nemají? 
K tomu je ale nutné, že udržíme tento, rád bych řekl, dobrý tón víry. A k tomu 
se musí akceptovat to, co říká poctivý Dom Chautard o niterné Duši veškerého 
apoštolátu. Je zapotřebí hluboký vnitřní život, hluboké sjednocení s naším 
Pánem, je třeba rozjímání, kontemplace, modlitba, odevzdanost. To je 
nezbytné. Takže musíme vycházet z toho, že zdrojem našeho apoštolátu je náš 
Pán Ježíš Kristus, rozšiřováním našeho apoštolátu je opět náš Pán Ježíš Kristus, 
účelem našeho apoštolátu je ještě jednou náš Pán Ježíš Kristus. V podstatě 
musíme žít z Něho a s Ním, jak se říká: „Kněz je druhý Kristus.“ To je pravda! 
Měli bychom se skutečně snažit mít Jeho myšlenky, Jeho zájmy, Jeho lásku, 
Jeho dobrotu, Jeho poznání Boha, i když jen v určité míře, která je relativně 
malá. Neboť On jakožto Bůh měl koneckonců vidění nekonečnosti v Bohu, měl 
božské vědění a dále blažené patření. Všechny tyto druhy vědění, které 
přirozeně měl, Jej staví tak vysoko nad nás! Ale náš Pán je totiž tak dobrý a 
tolik touží, abychom toto vědění a tuto víru předávali věřícím, že nám jistě dává 
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zvláštní osvícení, abychom vyučovali víře, vyučovali katechismu, vyučovali 
tomu, čemu musíme naše věřící učit. 
 
Kněz a pastorace 
V první přednášce jsem k Vám hovořil o základních postojích, které musí mít 
apoštol, kněz při pastoraci. Chtěl bych, abyste pečlivě uvažovali o tom, čím 
kněz musí být a co musí mít osvojené, aby vykonával plodnou a užitečnou 
pastoraci, abyste však současně rozjímali o duších, jež jsou mu svěřeny. Pohled 
tedy směřuje nejprve na něho samotného, na apoštola, a potom na duše, které 
přicházejí, aby získaly užitek z milostí, které jim kněz může dát. Rozjímáme 
tedy nejprve o samotném knězi – a zde jsme již viděli, že kněžská pastorace 
podstatným způsobem vyžaduje hlubokou, živou víru, připodobnění se Božím 
myšlenkám, Jeho představě o apoštolátu a také životodárné síle, kterou náš Pán 
rozvinul ve Svém apoštolátu, když prodléval na tomto světě. Přitom 
postřehneme, že jedna z hlavních podmínek zachování, udržení a oživování této 
víry je modlitba; to je zřejmé. Modlitba je nezbytný základ. Vnitřní život je 
živen modlitbou. Ta je pro pastoraci absolutně nepostradatelná. Všichni, nebo 
přece jen alespoň většina z Vás, pravděpodobně četli knížečku od patera 
Emmanuela Traité du ministère ecclésiastique; ta tuto skutečnost předkládá na 
str. 14: 
„První úlohou pastorace je modlitba. Náš Pán nás učí, že se musíme stále 
modlit: ‚Oportet semper orare‘ (Lk 18,1). Naplnění tohoto předpisu v přísném, 
doslovném smyslu by pro nás bylo nemožné. Proto ji svatí Otcové vyložili 
v tom smyslu, že se člověk musí modlit dostatečně často, aby duše byla trvale 
pod vlivem, pod ochranou předchozí modlitby. Za tímto účelem vnukl Duch 
Svatý Církvi, aby stanovila časy modlitby, a ti, kteří jsou modlitbě 
v předepsaných časech věrni, se považovali za ty, kteří se modlí neustále. (…)  
V případě tohoto, tak důležitého bodu modlitby v kanonických časech se jedná 
o stálou tradici Církve. Příklad svatých ve všech staletích je jednomyslný. 
Vidíme, že ti všichni neustále považují modlitbu v kanonických časech za svou 
první povinnost.“ 
My však nejsme přirozeně žádní mniši a v důsledku toho nemůžeme dodržovat 
pravidelnost kanonických příkazů, jako ji mohou dodržovat mniši. To bylo 
samozřejmě snazší pro takového patera Emmanuela, který byl pevně vázán na 
jedno místo a měl vedle sebe více spolubratří; ti mohli kanonické hóry recitovat 
v určených časech. Pro nás je to sotva možné, ale přesto se koneckonců mají 
dodržovat alespoň ty časy, které jsou určeny v našich stanovách a domácích 
řádech! 
Právě tyto myšlenky patera Emmanuela se zcela a naprosto shodují 
s myšlenkami Doma Chautarda v malé knížce Lʼâme de tout apostolat (český 
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název: Duše veškerého apoštolátu). Jistě ji znáte. Člověka stále znovu těší, 
když ji čte a přemýšlí nad obsahem. Na str. 57 informuje o výroku jednoho 
kněze z Timon David. (Kněží z Timon David jsou kongregace, která, myslím, 
byla založena v minulém [tj. v 19. – pozn. překl.] století. Zabývají se dětmi a 
mládeží, přičemž všude vytvářejí kroužky a skupiny.) 
„Rádi vzpomínáme na to, s jakým pohnutím přijímalo naše srdce mladého 
kněze jeho slova,“ říká Dom Chautard: „Hudba na plechové nástroje, divadlo, 
obrázky, kino atd., to vše nikomu nevytýkám. Na počátku jsem to pokládal také 
za nepostradatelné; jsou to berličky, které člověk používá při nedostatku něčeho 
lepšího. Ale čím dále kráčím, tím nadpřirozenějším se stává můj cíl a moje 
prostředky, neboť vidím stále jasněji, že každé dílo vybudované na lidském 
základě je odsouzeno k zániku a že jedině dílo, které má za cíl vnitřním životem 
vzájemně sblížit Boha a lidi, je požehnáno od Prozřetelnosti. 
Hudební nástroje jsou již dávno na půdě, divadlo se pro mě stalo zbytečným, a 
přesto dílo vzkvétá více než kdy dříve. Proč? Protože moji kněží a já, díky 
Bohu, vidíme mnohem správněji než na začátku a protože se naše víra 
v Ježíšovo působení zestonásobila.“  
Přesně na to jsem poukázal v první přednášce s ohledem na krizi, kterou Církev 
prodělávala už dlouho před koncilem, totiž na ztrátu víry. Člověk již nevěří 
v nadpřirozené prostředky. A tak se vrhá na ty přirozené. To je zcela normální. 
Potom tady máme organizaci, jak by to udělala každá libovolná firma, jak by to 
udělali protestanti nebo jak by to udělala kterákoliv sekta. Organizovat – 
organizovat – organizovat věci, ale bez toho, že by to bylo založeno na 
modlitbě, na Duchu Božím, na nadpřirozeném duchu; tedy na podpoře od Pána 
Boha. Pán Bůh je ten, kdo koná díla, nejsme to my. Nesmíme si myslet, že 
milost duším darujeme my. To není pravda! Jsme jen prostředníky, milost 
přichází od Boha. 
„V ěřte mi, nemějte pochybnosti mířit co nejvýše a budete žasnout nad 
výsledky. Blíže to vysvětlím: Nemějte za ideál jen nabídnout mladým lidem 
výběr ze slušných zábav, které je odvádějí od zakázaných radovánek a 
nebezpečných vztahů, ani je pouze jednoduše křesťansky upevňovat 
mechanickou přítomností na mši nebo velmi zřídkavým a stěží důstojným 
přijímáním svátostí. 
Mějte nejprve ušlechtilou ctižádost dosáhnout za každou cenu toho, aby určitý 
počet z nich učinil energické rozhodnutí žít jako horliví křesťané, to znamená 
konat ranní rozjímání, denně navštěvovat mši sv., je-li to možné, konat krátkou 
duchovní četbu, jakož i, což se rozumí samo sebou, často a užitečně přijímat. 
Zaměřte veškerou svou starost na to, abyste tomuto vyvolenému stádci předali 
velkou lásku k Ježíši Kristu, ducha modlitby, umrtvování, bdělosti vůči sobě 
samému, jedním slovem: ducha solidních ctností.  
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‚Rozumím,‘ odpověděl jsem, ‚tato menšina má být kvasem. Ale co s těmi 
ostatními, které nelze dostat na tuto úroveň, s většinou ostatních, s mladými 
lidmi každého věku, ano i s lidmi v manželství, kteří nebudou patřit 
k plánovanému kruhu – co máme dělat s těmi?‘ 
‚Jim se musí předat neochvějná víra svědomitě připravovanými cykly 
přednášek, které od nich budou vyžadovat více zimních večerů. Vaši křesťané 
z nich vyjdou dostatečně vybaveni, takže budou nejen moci uváženě odpovídat 
kolegům v kanceláři či v dílně, ale také čelit lstivému působení časopisů a knih. 
Je třeba u lidí vybudovat neochvějné přesvědčení, které dokážou podle potřeby 
zastávat bez obav z lidí; to by byl již velmi pozoruhodný výsledek.‘ 
‚Mám ihned každému, kdo přijde, umožnit vstup?‘ (říká Dom Chautard a kněz 
odpovídá:) ‚Velký počet je žádoucí jen tehdy, když jsou získaní členové dobře 
vybráni. Růst jejich okruhu by měl především vyplývat z vlivu, který uplatňuje 
toto apoštolské jádro, pro něž jsou středobodem Ježíš a Panna Maria a vy 
jakožto jejich nástroje.‘ 
‚Prostor bude skromný; mám čekat, až nám naše pomocné zdroje dovolí něco 
lepšího?‘ 
‚M ůj Bože!‘ odpovídá pater. ‚Na počátku mohou sloužit velké, pohodlné sály 
jako hlásná trouba, jako reklama, aby upoutaly pozornost na nově vznikající 
dílo. Ale opakuji: Jestliže dokážete svému sdružení položit za základ horoucí, 
obsažný, apoštolský křesťanský život, bude vždy stačit nezbytně nutný prostor 
k tomu, aby se tam umístilo všechno to, co jako vybavení vyžaduje normální 
průběh činnosti kroužku. Potom budete jistě moci potvrdit, že hluk přináší málo 
dobra a dobro málo hluku. A jak velmi dobře zjistíte, že dobře pochopené 
evangelium způsobí pokles Vašeho výdajového rozpočtu, aniž by to ohrozilo 
výsledky, právě naopak!‘“ 
Je to velmi pěkné, je to vše stejně tak i pravdivé! Vezměme si tedy příklad 
z těchto předchůdců, kteří opravdu pochopili, jak se provozuje apoštolát. 
Člověk občas právem žasne nad pokrokem duší častým přijímáním svátostí, 
modlitbou, trochu vnitřní modlitbou. Mohli bychom se domnívat, že tyto duše 
toho nejsou schopny, nejsou k tomu vzdělány a nejsou nadány. Zde se tedy 
ukazuje milost Pána Boha! Samozřejmě, když se na ty věci díváte lidským 
způsobem, je tento posudek bezesporu správný; tyto duše se Vám možná budou 
zdát nedostatečně nadané, nedostatečně schopné – a potom naráz: Jak je něco 
takového možné? Sami budete nanejvýš udiveni. Přitom ta osoba sama, ta duše 
sama, která k Vám přichází, bude obdařená zvláštními milostmi. Tak je to. 
Musíme právě věřit v milost Pána Boha a v Ducha Svatého. 
Jestliže tedy máme tyto základní postoje pro svůj apoštolát, je nám třeba získat 
následující ctnosti, a získáme je snadno: pokoru a důvěru. 
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Pokora, protože to nejsme my, kdo zde působí. Jestliže máme přesvědčení, že 
to nejsme my, kdo působí, potom budeme pokorní vůči působení Ducha 
Svatého. Budeme mít onu pokoru, která je pro kněze tak nezbytná. 
„Kněz potřebuje Boží milost dvojím způsobem: potřebuje ji pro sebe a 
potřebuje ji pro své stádce. Poněvadž se ale Bůh podle velice moudrého zákona 
Svého milosrdenství a Své spravedlnosti protiví pyšným a pokorným dává Svou 
milost, vyplývá z toho, že kněz má dvojnásob, to znamená ještě nezbytněji než 
jeho věřící, zapotřebí být opravdu pokorný. 
Je pro něj nezbytné znát cesty Boží, Jeho ‚státní tajemství‘; je pro něj nezbytné, 
aby si zajistil milost shůry a předával ji duším, jejichž je pastýřem. Jak by mohl 
být Bohu milým prostředníkem, kdyby nebyl pokorný? Odhalí se Bůh člověku, 
jenž chce proniknout Jeho tajemství, aby Mu uloupil úctu a připisoval ji sám 
sobě? (…) 
Bez pokory není možná žádná pastorace: Bůh nám rád dá Svou milost, ale 
nechce, abychom Mu odňali úctu; a jakmile nějaký kněz chce úctu pro sebe, 
přestane být prostředníkem milosti. Bůh se protiví pyšným a pokorným dává 
Svou milost.“ 
Takže pokora! Tento postoj pokory bude ostatně dělat dojem na duše, k nimž 
přicházíme. Pokora působí podmanivě. Ješitnost, domýšlivost není přitažlivá, 
není povzbudivá. Pokora, prostota naopak přitahuje a vzbuzuje u duší důvěru, 
protože právě duše, které tuto prostotu mají, říkají: „Podívej, to je Boží muž. 
Tento muž, na kterého se tu obracím, je muž Boží, neboť vidím, že je pokorný, 
že nespoléhá sám na sebe, když mi pomáhá dostat se vpřed, ale že spoléhá na 
Boha, na modlitbu, na víru.“ Potom mají důvěru. Jestliže naopak mají dojem, že 
kněz je velmi spokojen sám se sebou, velmi sebejistý, poněkud autoritářský, 
trochu autokratický, zkrátka a dobře, že projevuje určitou důvěru sám v sebe, 
nezíská plnou důvěru. Duše velmi dobře zjistí, že to není zcela v pořádku, že to 
není dokonalost. Ostatně se tato domýšlivost projevuje často a 
politováníhodným způsobem a někdy se ukazuje v lehkovážných soudech nebo 
i v jistém klerikalismu v tom smyslu, že kněz chce vládnout: „Já jsem kněz, 
vím, co říkám, vím, co dělám, mám autoritu.“ Dává tuto moc pocítit duším a 
osobám, které k němu přicházejí. Nic duše neodrazuje více než něco takového, 
tím spíše tehdy, když kněz občas vzplane hněvem, což se bohužel nezřídka 
stává, místo toho, aby zachovával neustále mírnost, vyrovnanost, míru. Zde 
platí mít se velice na pozoru. 
Tato domýšlivost povede jednoho dne ke ztrátě odvahy, protože právě kněz, 
který příliš důvěřuje sám v sebe, je příliš sám se sebou spokojen; jednoho 
krásného dne vidí, že jeho působení nepřináší ten výsledek, v něhož doufal, že 
úspěch není nápadný, že si ho lidé příliš neváží. Nemá to, v co doufal, proto 
přichází ztráta odvahy. A to je velmi, velmi nebezpečné! 
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Pater Emmanuel hovoří o „znetvořené pastoraci“. Nejprve hovoří o pravé 
pastoraci, jak ji máme vykonávat, a poté o nedostatcích a nebezpečích při 
pastoraci (tamtéž, s. 35n.): 
„Je-li pastorace takovým způsobem znetvořená, dospěje kněz, jemuž se nedaří 
obracet duše, tak daleko, že hledá chyby více v pastoraci než u sebe samého; je 
dalek toho, aby řekl: Nejsem mužem modlitby; s Božím slovem nenakládám 
jako s přicházejícím od Boha; nebdím nad tím, aby se svátosti, jež jsou svaté, 
přijímaly svatým způsobem; namísto toho si tím spíše říká, že nám svěřené 
prostředky jsou bezmocné…“ 
Uvědomte si ihned, jak je to zlé. Odpovědnost nese nakonec náš Pán, přestože 
On je pramen milosti, pramen bohatství, a nyní zahajuje ten, který je přece Jeho 
nástrojem, téměř vzpouru proti Němu, když říká: To, co nám dáváš, není 
k ničemu. 
„… že nám svěřené prostředky jsou bezmocné a že v důsledku toho 
nezmůžeme nic, že se nedá nic dělat. Následkem toho může kněz propadnout 
nějakému druhu duchovní otupělosti, která mu již nedovolí vidět zlo, které má 
před očima, ani prostředky, které by musel použít k takové změně své 
pastorace, aby přinášela užitek jak jeho bližním, tak i jemu samému. Pokud se 
ono zlo zvětší, mohou v duši kněze vzrůstat pochybnosti o díle našeho Pána, 
který pastoraci uvedl v život. Pastoraci, která se stala v jeho rukou bezmocnou, 
může docela dobře považovat za pastoraci, která má svou bezmoc již od našeho 
Pána.“ 
Přesně to se odehrálo a odehrává v duších mnoha kněží a dokonce i biskupů. To 
platí zvláště již pro krizi dávno před koncilem, o které jsem Vám říkal. Oni již 
nevěřili v sílu našeho Pána Ježíše Krista. „Ne, to nemá žádnou cenu! 
Vykonávat pastoraci a udělovat svátosti není k ničemu. Musíme vyjít z kostela, 
vykonávat návštěvy, pořádat setkání, vytvářet odbory, skupiny, kroužky; 
musíme nastartovat svého druhu revoluční akci!“ Něco tak odporného! 
Strašlivě nebezpečného! 
„Ještě jeden krok a onen kněz zbavený odvahy a potom znejistělý ve víře 
propadne zoufalství, může ztratit víru a padnout do poklesků, pro které není ani 
jméno, když se jich dopustí kněz. 
Říkáme, že u všech těchto stupňů existuje jistá logika, samozřejmě bez 
osudovosti; takový pád je tedy možný. Kéž před ním Bůh kněze chrání.“ 
Přesně to nás učí také historie! Jestliže po koncilu skutečně došlo k tomuto 
úpadku – nepředstavitelnému úpadku, mnoho kněží zanechalo kněžství, 
naprosto hrůzné! –, tak přece jen proto, že tito kněží již dříve ztratili víru ve své 
kněžství. 
Já sám jsem to velmi dobře pocítil, když jsem byl jmenován biskupem v Tulle. 
Nejdříve jsem byl biskupem v Africe, to bylo něco jiného. Tam jsme měli co do 
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činění s animisty, s lidmi, kteří nebyli křesťany, které jsme se snažili obracet; a 
měli jsme tam co dělat s mladým křesťanstvím; to bylo naprosto a zcela jiné 
prostředí. Tam, rád bych řekl, se naše víra udržela také trochu díky tomuto 
mladému křesťanstvu, které se vytvářelo, které se rádo podřizovalo kněžím a 
rovněž rádo přijímalo svátosti. Bylo tam jisté nadšení pro víru v našeho Pána. 
Stále jsme dostávali o několik kněží více, do našich seminářů přicházelo stále o 
něco více seminaristů, stále přicházelo o něco více řeholnic, aby nám 
pomáhaly. To vše představovalo povzbuzení, viděli jsme, jak se Církev 
formuje, jak se vzmáhá a upevňuje. 
Náhle jsem byl jmenován do diecéze Tulle (ve Francii). Do Tulle, ach! Tam 
mezi kněžími vládla skleslost! Viděl jsem jednoho mladého kněze, možná dva 
či tři roky od vysvěcení, jak přišel do mé pracovny plakat: 
„Ach, monsignore, k čemu jsem dobrý? Co jen budu dělat, monsignore? 
K čemu je dobré být knězem? Proč jsem se jen stal knězem? Dali mi tři nebo 
čtyři farnosti, ale nic se tam neděje: v neděli na mši přijdou dva nebo tři staří 
lidé, sedm nebo osm dětí chodí do náboženství, to je vše! Mimoto jsem sám, 
izolovaný, musím chodit na jídlo do hostince. Takhle už dál nemohu 
pokračovat!“ Byl naprosto skleslý a to byla všeobecná nálada. Proč? Protože 
zde, na rozdíl od Afriky, ubylo kněží, stejně tak i seminaristů, také řeholnic; 
každým rokem se zavíraly kláštery. Dnes odešly sestry z této vesnice, další 
měsíc z nějaké jiné. Rok od roku se zavírala jedna klášterní škola za druhou! 
Konec! A tak to šlo stále dál. Například bylo stále méně kněží na koleji v Bribe. 
Bylo jich tam ještě sedm či osm. Dobrá, kněze zredukovali, protože některé 
potřebovali někde jinde. Bázeň! Kněží byli sklíčení. Kam to jen povede? Co 
z nás bude? Později nebude nikdo, kdo nás nahradí. Už nejsou kněží, už nejsou 
seminaristé, už nic není, všechno je pryč! Dva nebo tři seminaristé na celou 
diecézi! Jeden byl, myslím, v Toulouse a dva či tři v Clermont-Ferrand, to bylo 
vše! To přece není možné! Strašná ochablost! 
Sám jsem byl přesvědčen, že to přišlo proto, že již neměli žádnou víru. Mělo se 
začít opět se školami. Například tento mladý kněz a jiní mladí kněží, dva nebo 
tři, měli opět začít se školou, aby měli v katolických školách dobře vychované 
děti. Rodiče měli spolupracovat, i když nepraktikovali, neboť toto sbírání dětí 
autobusy po vsích, aby jely ještě 50 kilometrů do školy, se rodičům naprosto a 
vůbec nelíbilo. Kdyby se bývala naproti tomu ve dvou či třech vesnicích 
otevřela vždy jedna malá škola s kněžími jakožto učiteli, kteří by se věnovali 
dětem, měli by podchycené alespoň děti. Měli by alespoň nějakou mládež, která 
by něco mohla vybudovat. To bylo možné. Také jsme začali, ale já jsem zůstal 
totiž právě jen sedm nebo osm měsíců a přirozeně jsem nic velkého nemohl 
udělat. Ale byl jsem přesvědčen, že by se něco udělat mohlo. Dostal jsem 
nějaké kněze z Vendée, kteří měli otevřít jednu školu. Ale můj nástupce to vše 
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poslal k vodě, zrušil kongregaci diecézních sester, kterou jsem já naopak chtěl 
probudit k novému životu. Už i kněze jsem vyzýval: „Dělejte přece něco, 
abyste našli povolání a zachovali naši diecézní kongregaci.“ Tyto sestry byly 
v každé vesnici, ve školách, na klinikách pro ambulantní péči, navštěvovaly 
nemocné a staraly se o faru a kněze. Ve vesnici musely sestry zvládat celou tuto 
službu.  
Poněvadž jsem ve své diecézi viděl tuto všeobecnou rezignaci, snažil jsem se 
neztrácet důvěru a u kněží trochu probouzet nadšení, shromažďovat je a 
vysvětlovat jim, že člověk nesmí ztrácet důvěru, že navzdory všemu musí 
pracovat, že se musí modlit a že Pán Bůh udělí milost. Jsem si jistý, že by se 
bývali mohli opět zotavit. Pokud je však sám biskup zbaven odvahy a říká: 
„Nedá se nic dělat, je zapotřebí nějaká nová metoda. Žijeme v době, kdy tyto 
prostředky už nic nezmohou,“ tak se všechno změní: „Již se nemáme snažit 
udělovat svátosti, sv. přijímání atd., to nemá žádnou cenu! Ne, tak ne! Nyní se 
kněží musí více zesvětštit, dostat se na úroveň (obyčejných) lidí, chodit do 
továren, spolupůsobit v odborech, navázat kontakty s lidem, s chudými, s těmi a 
oněmi…“ 
Z kněze se stává revolucionář, komunistický odborový předák a poté si sami 
umíte představit, co tu zbude. To je konec kněžství! Tak je to! Je to skutečně 
mimořádné, když vidíte tuto naprostou rezignaci. 
Nyní je třeba hledat kořeny toho všeho, toho, co koncil přesně učinil, všechny 
ty biskupy, kteří byli na koncilu, a potom všechny, kteří měli odpovědnost, 
dokonce i kardinály. Vzpomínám si, bylo to dokonce ještě před koncilem, 
v roce 1962, jak jsme měli v Bordeaux setkání s biskupy kraje, poněvadž jsme 
patřili k Jihozápadu, spolu s arcibiskupem Richaudem z Bordeaux. On byl 
první, kdo řekl: „Musíme skoncovat s klerikou. Koneckonců nemá žádný smysl 
ještě nosit kleriku.“ Všichni se dívali jeden na druhého. „Jakže, svléci kleriku?“ 
Na to on: „Jistě, to je přece jasné! Dostal jsem jeden dopis od kardinála Gerliera 
z Lyonu a druhý od pařížského kardinála, kteří píší, že se musí velice opatrně 
dosáhnout toho, že se kněžím vyloží, a sice všude, že se klerika má odložit.“ 
V tomto okamžiku došlo, chtěl bych říci, na straně biskupů k hlubokému 
pohoršení. Jak to jen mohlo dojít tak daleko? Potom si však i oni velmi 
pozvolna začali říkat: 
„Nakonec je to pravda, nemůžeme si už před lidmi hrát na podivíny, musíme 
být lidé jako ostatní. Kněz je koneckonců člověk jako každý jiný.“ To jsou 
myšlenky, které přicházely. Byl konec a bylo po všem! A potom tu byl 
arcibiskup Richaud, který řekl: „Chápejte, když jedu do Paříže a sedím ve 
vlaku, tak mě tato klerika vadí. Raději bych byl v civilu.“ 
Neuvěřitelné! To vše přišlo shora. V Itálii to bylo totéž. Byl to Pavel VI., kdo 
vyžadoval od shromáždění italských biskupů, aby biskupové hovořili o 
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odložení kleriky. Biskupové o tom mluvit nechtěli, protože to bylo 
nemyslitelné. Ale on to žádal, a tak k tomu i došlo. Klerika se odložila stejně 
jako jinde. Neuvěřitelné! Je to zcela jasně absence víry, vymizení ducha víry. 
Již se nevěří v našeho Pána, již se nevěří ve svátosti, již se nevěří v křesťanské 
ctnosti.  
Tak se posunuli na úroveň doby, a posune-li se někdo na úroveň doby, musí 
konkurovat komunistům, socialistům a lidem, kteří mají své organizace a 
prostředky k tomu, aby drželi lidi tam, kde chtějí, aby na lidi uplatňovali vliv, 
televizi a všechno ostatní. Potom se do toho i kněz stejně tak vrhne, stejně tak 
bude pořádat shromáždění a snažit se konkurovat komunismu, socialismu a tak 
podobně. A tehdy je často vůbec nejlepším způsobem, jak mít vliv, to, že 
člověk ty ostatní předežene ještě více nalevo. Jde o to předstihnout socialistická 
hnutí, která jsou zaměřena doleva, a být ještě „pokrokovější“ a tak získat 
dělníky ještě dříve než socialisté a odboráři. Přesně to je teologie revoluce. A 
poté se sejdou biskupská shromáždění a řeknou: „Ano, musíte volit 
socialisticky.“ Dokonce nevidí nic nepatřičného ani v tom, když se kněz 
prezentuje v komunistické straně. To je opravdu konec Církve, zcela zjevně. 
Na to ale musíme bezpodmínečně reagovat. Dávat pozor, abychom se do těchto 
hnutí nenechali vtáhnout. A mít důvěru, mít důvěru! Náš Pán se Svými dvanácti 
apoštoly a díky Duchu Svatému, jehož obdrželi, proměnil tehdy známý svět. 
Století za stoletím se svět proměňoval milostí našeho Pána a vírou. Není důvod, 
proč by dnes již neměl existovat žádný prostředek. 
„Nyní to už nemá žádnou cenu!“ 
Jak to, že to nemá cenu? Změnil se snad Bůh? Změnil se náš Pán Ježíš Kristus? 
Nemají už svátosti žádnou hodnotu? Nepředstavitelné! 
My však máme zcela naopak pevné přesvědčení, že v našem Pánu Ježíši Kristu 
můžeme vše. Můžeme všechno udělat, všeho dosáhnout, bez jakýchkoliv 
pochyb. Zbývá jen pokora a důvěra. Žádná samolibost, žádná domýšlivost a ani 
malomyslnost! Člověk nesmí být úzkostlivý. „Já ale nebudu nikdy umět 
provádět pastoraci, k tomu se necítím schopen, nemám k tomu prostředky, 
mnoho nenamluvím, nejsem zrovna příliš řečný, nevím, jak to mám dělat, 
nevím, jak s lidmi navážu kontakt, nikdy to nebudu moci zvládnout.“ 
„Nicméně jste to Vy, kdo působí, anebo je to náš Pán?“ Vidíte, stále stejná 
otázka! Jste to Vy? Potom se spoléháte na své vlastní prostředky. Jestliže 
přirozeně spoléháte na vlastní prostředky, pak to souhlasí. Když ale přesto 
řeknete: „Pán Bůh mi dá Svou milost; já sám sice nejsem obzvlášť schopný, ale 
uvidíme“, tak Pán Bůh dá Svou milost a člověk je potom úplně překvapen, že to 
vůbec nejde tak špatně, že člověk přese všechno dokáže vykonat něco dobrého 
a že ubohé prostředky, které máme, přece jen poslouží. Nepředstavují nic 
zvláštního, ale Pán Bůh jich přesto využívá. Tak to je, taková je pravda, taková 
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je skutečnost! Víte, že apoštolové nebyli žádní výjimeční lidé: rybáři od 
Genezaretského jezera, od Tiberiadského jezera. Nijak zvlášť vzdělaní ani 
schopní lidé. I oni by bývali mohli říci našemu Pánu: „My? To přece není 
možné!“ Ale oni proměnili svět. 
Jestliže nyní přemýšlíte o duších, k nimž jste posláni, jde o to je vidět v tomto 
plánu Božím, v tomto božském plánu. Stejně jako se musíte Vy zařadit do 
tohoto božského plánu, abyste obraceli duše, jde také o to, abyste viděli Boží 
plán s těmito dušemi, k nimž jste posláni. Bůh má ve vztahu k nim nějakou 
myšlenku, má s nimi něco v plánu, totiž jejich posvěcení, jejich spásu, věčný 
život. Zcela jistě, o tom není žádná pochybnost. O tom musíme být 
přesvědčeni. Poté si položíte otázku: Jak to vypadá s duší, která je tu přede 
mnou? Je to osoba pokřtěná, či nepokřtěná. Jak je tomu s účinností jejího křtu, 
jak to vypadá s přijímáním svátostí? Jak žije? A tak dále. Nakonec se musíme 
podívat na to, zda se ztotožňuje s božským plánem, anebo se naopak božskému 
plánu protiví a v jaké míře, abychom se potom pokusili ji do tohoto plánu 
začlenit tak, aby mohla opravdu žít z našeho Pána Ježíše Krista, z Jeho milosti, 
z Jeho života. Musíme jí vysvětlit, že když chce žít ze života našeho Pána, musí 
se podrobit zákonu našeho Pána, Boží vůli, v důsledku toho i životu modlitby, 
životu svátostnému a samozřejmě plnění Božího zákona. Člověk se nemůže 
chtít obrátit a být potom ve stavu odloučení od našeho Pána. To není možné! 
Zde je třeba konat práci, krok za krokem. 
Proto může jednotlivá zpověď tolik posloužit, pokud samozřejmě člověk není 
zcela přetížen množstvím kajícníků. Například v misiích v Kamerunu jsem 
viděl tisíce a ještě tisíce obrácených; chudáci kněží byli od 8 hodin ráno do 
poledne a od 2 hodin odpoledne do 6 hodin večer ve zpovědnici. A to tři až 
čtyři dny týdně. Dlouhé řady, z nichž v každé se nacházelo sto lidí před každou 
zpovědnicí a čekalo vestoje. Stavěli se do řady, aby nevznikl spor, kdo smí 
dovnitř. Staral jsem se o to, aby se do řady stavěli přede mnou, abych je také 
mohl sledovat a dívat se, že se nehádají, protože například někdo chtěl přijít na 
řadu před druhým. To bylo tedy opravdu něco! 
V této situaci bylo skutečně těžké dávat přesné pokyny. Ubozí otcové dělali, co 
mohli. Naštěstí tady tomu tak není a možná lze ve zpovědnici vyškolit jistou 
elitu, dávat určité rady. Jestliže se snad potom jedna duše jeví lépe disponovaná 
než jiné, měli bychom ji požádat, aby někdy přišla na návštěvu, a pokusit se dát 
jí rady poněkud naléhavější, poněkud přesnější, poněkud účinnější. 
Jen musíme vždy zůstávat při myšlence, že musí působit milost Boží, že se duše 
musí obrátit a pozvedat se ve víře, v naději a v lásce. Víte, duše jsou ve své 
většině prosté, dokonce i duše velmi vzdělaných lidí. Je krásné to vidět a člověk 
je zpovědní pastorací často povznesen. Mezi nimi jsou osoby a profesoři 
z univerzity, velmi vzdělaní lidé, kteří už mají určitý věk, mají zkušenosti, 
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muži, kteří mají místo a vliv ve společnosti, a přece lze říci, že se většina z nich 
ve zpovědnici projevuje jako děti, s dětskou duší. Jsou připraveni přijmout radu 
kněze. Nesmíme si myslet, že lidé vyžadují výjimečné věci. Žádají jednoduše 
víru. To, že člověk trochu povzbudí jejich víru, že jim pomůže být lepšími, že 
jim dá několik přesných rad! To je vše, co od Vás žádají. Nežádají žádné 
mystické nebo velmi vznešené úvahy, žádné mimořádné věci, v žádném 
případě! Ale žádají víru. Křesťan víru nutně potřebuje a duše na ni vznášejí 
nárok. Chtějí to. Záleží jen na nás, abychom v nich rozvinuli tento cit pro víru, 
a sice pro živou víru. 
Buďte si v každém případě jisti, že pastorace posvěcuje, pokud se vykonává 
v duchu vnitřního života, života modlitby, života sjednocení s Bohem. Často se 
říká: „Pastorace působí vyprahlost a vlažnost.“ To je pravda tehdy, když se 
nekoná v tomto duchu, v opravdu nadpřirozeném duchu. Je pravda, že 
pastorace může mít za následek, že duše zvlažní. Ale vykonává-li se pastorace 
skutečně v tomto duchu a pokud kněz na tomto rozhodnutí trvá, potom tomu 
tak není, i když možná někdy musí ze spravedlivého důvodu vynechat 
společnou modlitbu nebo něco jiného, což je mu líto. Jestliže však naopak 
takříkajíc hledá příležitost, aby nemusel konat společné modlitby, a když řekne 
svému představenému: „Poslyšte, prosím…, omluvte mě, prosím, byl jsem 
zaneprázdněn…, měl jsem pastorační práci, návštěvu, to či ono,“ a když řekne 
sám sobě: „Nepřikládám tomu žádnou hodnotu, abych chodil k těmto 
duchovním činnostem,“ potom by to byla katastrofa. Člověk by měl mít naopak 
naléhavou touhu odebírat se ke společné modlitbě a k rozjímání. Pokud to 
někdo eventuálně z toho či onoho důvodu nemůže udělat, mělo by ho to mrzet, 
a ne, že z toho má jistým způsobem radost a říká si: „Ach, dnes večer jsem 
unavený, to mě jen unavuje!“ Něco takového by bylo špatné znamení! Jestliže 
v sobě cítíte, že v podstatě nejste nespokojení s tím, že jste nestihli nějakou 
duchovní činnost, jestliže u toho nic necítíte, když to pro Vás nic neznamená, 
tak to by nebylo žádné dobré znamení! Potom si řekněte: „Hrozí mi, že budu 
pohrdat duchem modlitby, hrozí mi zmenšení ducha modlitby! Je to špatné! 
Musím vykonat exercicie, musím na tom něco změnit, musím to zastavit, 
musím se znovu vzchopit, musím si najít pár dní pro duchovní obnovu a 
přemýšlení, jinak bych se dostal na nebezpečnou šikmou plochu. Musím se víc 
modlit.“ 
Proste Pána Boha, aby ve Vás neustále zachovával tohoto ducha, tuto hlubokou 
touhu modlit se a sjednocovat se s Ním. Proste o tom zcela zvláštním způsobem 
nejblahoslavenější Pannu Marii. 
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Upozornění na přednášky pana Alexeje Komova a 
následné vysvětlení zveřejněné na internetových stránkách 
 

Brno, 16. 2. 2015 

Drazí věřící, v posledním letáku jsem varoval před podniky aktivistů ruského 
pravoslaví, které tradičně slouží i politickým zájmům ruského státu. Odpovědí na 
toto varování je pozvání pana Alexeje Komova pod hlavičkou Akce D. O. S. T. 
panem Mgr. Michalem Semínem a panem Davidem Hibschem. Za zády kněží 
Kněžského bratrstva sv. Pia X. jsou na tuto akci osobně zváni věřící z našich kaplí. 
Takové akce navazují možná na tradici mírových konferencí či II. vatikánského 
koncilu, ale jsou naprosto neslučitelné s plností katolické tradice, tak jak ji zachoval 
a nám předal náš zakladatel Msgr. Marcel Lefebvre. Proto jako prior zodpovědný 
za český apoštolát FSSPX před těmito aktivitami všechny věřící varuji a 
nedoporučuji jakkoliv tyto ostudné aktivity podporovat. 
 
P. Tomáš Stritzko FSSPX 
 

Brno, sv. Matěje, 24. 2. 2015 
Drazí věřící, 
Vzhledem k tomu, že mne někteří z Vás upozornili na nejasnosti v chápání mého 
upozornění, a vzhledem k vysvětlení pana Mgr. Michala Semína a pana Davida 
Hibsche (http://hibsch.cz/vysvetleni-jedne-zalezitosti/) považuji za vhodné celou věc 
obšírněji vysvětlit. 
1/ Pan Mgr. Semín napsal na České pozici o závěrečném prohlášení moskevské 
konference „Vícečetná rodina a budoucnost lidstva“ 23. 9. 2014 následující: 
„Účastníci konference přijali výzvu, jíž se obracejí na národy všech zemí a jejich 
představitele a na mezinárodní organizace a média, aby společným úsilím odvrátili 
nebezpečí odlidštěných způsobů života, vystupovali proti nepřiměřenému a 
ideologicky motivovanému zasahování státu do lidského soukromí a života rodiny, 
podporovali přirozenou rodinu jako základ a východisko sociální politiky státu a aby 
odmítali normalizaci protipřirozených sexuálních životních stylů, a to i schvalováním 
zákonů zakazujících jejich propagaci mezi dětmi a mládeží.“ 
Toto prohlášení bylo zveřejněno Hnutím pro život na internetových stránkách 26. 9. 
2014 (http://hnutiprozivot.cz/download/zpravy/2376-vyzva_rodinneforum.pdf). 
Pan Mgr. Semín mi v reakci na Informační leták č. 142 napsal v soukromém emailu 
13. ledna 2015, 22:56, tato slova: „Vážený otče Stritzko, vzal jsem si Vaše slova 
z posledního letáku k srdci. Rozumím, proč jste se rozhodl tématu moskevské 
konference, o níž jsem coby její účastník psal, v kritickém duchu věnovat. … To 
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závěrečné prohlášení z konference je opravdu šílené. Přiznám se, že jsem ho neznal. 
Přijalo se prý aklamací účastníků na samotný závěr konference, kterého jsem se 
neúčastnil.“ 
Po této v první části chvályhodné „sebereflexi“ bych očekával nápravu způsobeného 
veřejného pohoršení. Místo toho bylo zveřejněno pozvání jednoho z protagonistů 
moskevské konference do Prahy a Ostravy a byly rozesílány pozvánky „možným 
zájemcům emailem a prostřednictvím sociálních sítí“, včetně celé řady našich 
věřících. Každé pozvání je při změně názoru na věc možno odvolat. 
2/ Pan Alexej Komov je aktivistou s pověřením a podporou moskevského 
patriarchátu, o jeho aktivitách se lze dočíst jak na jeho ruskojazyčném blogu, tak na 
ruských internetových stránkách některých pravoslavných diecézí. Na Hlasu Ruska 
také vyznal jednoznačně principy svého působení: „V našem vedení a 
v ultraliberálních elitách ještě existují menší skupiny osob, které za financování ze 
strany Američanů sabotují plnění rozhodnutí vlády v oblasti realizace Putinových 
reforem, jež jsou založeny na křesťanské tradici. Já věřím, že díky výměně generací 
přijdou noví lidé, kteří podpoří našeho vůdce a dovedou započatou cestu ke svobodě 
do konce.“ (http://czech.ruvr.ru/2014_11_18/Nazor-dnes-probiha-ideologicka-valka-
proti-Rusku-1545/) Slova o podpoře vůdce komentovat nebudu. Křesťanská tradice, 
o které se zde hovoří, je tradice pravoslavná. Pravoslaví ve vztahu k rodině hraje 
rozkladnou úlohu, neboť praktikuje rozvod a opětné sezdávání rozvedených. Pokud 
prorodinná hnutí – velmi odůvodněně – vidí nebezpečí v relativizaci neporušitelnosti 
manželského svazku v rámci jednání římské synody o rodině, nevím, jak mohou 
považovat za ochránce rodin pravoslaví, které nerozlučitelnost svátostného 
manželství naprosto neuznává. Z pohledu tradičně katolické morálky ani věrné 
spolupracovníky papeže Františka, ani věrné spolupracovníky moskevského 
patriarchy Kirilla za obhájce křesťanské rodiny dle nauky katolické Církve považovat 
nelze.  
Další zvláštností pro mne je, že podpora pravoslaví v čele s patriarchou Kirillem, 
dříve působícím jako agent KGB, byla na Akci D. O. S. T. tak pozitivně hodnocena, 
aniž by se ozval jakýkoliv kritický hlas. Když mi Mgr. Semín předal ke zveřejnění 
akta týkající se spolupráce P. Holečka s StB, věřil jsem, že to udělal proto, že ho 
takováto minulá činnost duchovního, který dosud velmi aktivně ve veřejném prostoru 
působil, pohoršovala, a souhlasil jsem s ním. Jsem toho názoru, že ti duchovní, kteří 
byli agenty komunistických tajných služeb, nejsou žádnou morální autoritou ani 
v katolické Církvi, ani v jiných náboženských společnostech a měli by činit v ústraní 
pokání. 
Pan Komov sice prohlásil, že odmítá bolševismus, komunismus a okupaci 
Československa. Řekl ale také: „Stalina si nijak neidealizujeme, fakt ovšem je, že 
Trockého vyhnal, neboť by zemi totálně rozvrátil.“ K témuž na vrcholu stalinismu 
Pius XI. v encyklice Divini Redemptoris 19. 3. 1937 píše: „I na poli hospodářském je 
přece nutná jistá morálka, jistý mravní smysl pro odpovědnost, pro nějž ovšem není 
místa v soustavě materialistické, jako je komunism. Jako náhrada zůstává jen 
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terorism, jak to právě nyní vidíme v Rusku, kde staří druhové v revoluci a v boji se 
navzájem popravují; terorism, který nedovede ani zadržeti zkázy mravní, a tím méně 
rozkladu sociální struktury.“ Papež tedy nehovoří o tom, že by stalinistický 
komunismus zabránil totálnímu rozvratu země. První „zásluhou“ J. V. Stalina bylo, 
že zabránil rozvratu VŘSR: Před revolucí v roce 1917 „se 16. října konala rozšířená 
schůze Ústředního výboru strany. Bylo na ní zvoleno stranické ústředí pro řízení 
povstání v čele se soudruhem Stalinem. Toto stranické ústředí bylo vedoucím jádrem 
vojensko-revolučního výboru při petrohradském sovětu a řídilo provedení celého 
povstání“ (Dějiny VKSB, Moskva 1938). Dále je popsáno ohrožení revoluce 
Zinověvem, Kameněvem a hloupostí Trockého a Stalinova rozhodnost, která zdar 
revoluce zachránila. Stalin také jistě zabránil rozvratu bolševické moci v Rusku 
šílenými nápady Trockého. Chceme to však jako katolíci hodnotit pozitivně? Díky 
tomu mohl tento masový vrah a zločinec šířit bolševickou revoluci po celém světě, 
podporovat rudé ve Španělsku, těmto úspěchům vděčíme za čtyřicet let komunismu u 
nás, plody upevnění Stalinovy moci jsou milióny obětí uměle vyvolaného hladomoru 
na Ukrajině, Katyň, vraždění jak Rusů, tak příslušníků ostatních národů v SSSR a 
podrobených státech. 
3/ Chvály současného pravoslaví, které povstalo jako „Fénix z popela“ a výčet jeho 
úspěchů bez jasného slova o výše uvedených problémech jsou jeho popularizací a 
pohoršením.   
Ideová nehomogennost současného politického režimu v Rusku je zjevná, 
s katolictvím to nemá nic společného. Když Panna Maria hovoří o zasvěcení a 
obrácení Ruska, jistě nemá na mysli režim uctívající V. I. Lenina a připouštějící 
pozitivní aspekty stalinismu a za zásluhu považující práci v KGB na straně jedné a 
zároveň se hlásící k památce vyvražděných kněží a řeholníků. To je jako chtít 
kombinovat odkaz Klementa Gottwalda, P. Plojhara a umučeného faráře Toufara. 
Předmětem mírových konferencí a smyslem pravoslavných pozorovatelů na II. 
vatikánském koncilu nebyla společná modlitba a bohoslužby, nýbrž pozitivní 
prezentace a služba režimu, kterému toto vše sloužilo. V tom jistou paralelu vidím. 
Účast katolíků na nějaké akci nejsou žádnou zárukou, že je vše v pořádku, věc je 
nutno zkoumat z pohledu katolické víry a morálky při uchování zdravého rozumu, 
který zde, jak opovážím se domnívati, nejvíce chybí. 
4/ Slovy „za zády kněží“ jsem chtěl vyjádřit, že jako kněží tradice takovéto akce 
nepodporujeme a nebyly s námi konzultovány. Také je to upozorněním pro věřící 
z našich kaplí, kteří přijali naše duchovní vedení a byli pomocí „emailů a sociálních 
sítí“ přesvědčováni k účasti na těchto akcích pod klamnou záminkou, že se jedná o 
boj za rodinu apod., na pravou povahu těchto akcí. 
Vzhledem ke snaze mi známé již z minulosti zneužívat této metody emailů a 
sociálních sítí k propagaci bulvárně-schizofrenního Protiproudu (kde Mgr. Semín 
přes se mnou již před dvěma roky učiněné společné prohlášení o nepřijatelnosti 
tohoto média dosud zveřejňuje své články), k agitaci pro na protikatolických tradicích 
budovanou Národní demokracii (spolupracující dle údaje na svých internetových 
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stránkách s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti, pan Hibsch je jejím členem a 
pan Mgr. Semín ji dle tamtéž zveřejněného proslovu z jejího sjezdu a v prezentaci 
oficiálních příznivců veřejně podporuje) mezi věřícími tradice, kteří jsou vyhlédnuti 
jako „případní zájemci“, jsem v těchto věcech, které se víry a mravů hluboce 
dotýkají, své stanovisko vyjádřil zcela veřejně, aby nemohlo docházet k různým 
„vysvětlujícím“ manipulacím. Jasně jsem se od věci distancoval i proto, aby nemohl 
vzniknout mylný dojem, že má naše Kněžské bratrstvo proto, že se někteří jednotlivci 
hlásící se k tradici na ní podílejí, s ní cokoliv společného. 
Pro občanské a politické aktivity nikdo můj souhlas nepotřebuje, také nemám právní 
pravomoc je komukoliv zakázat, ale jako kněz mám právo a povinnost upozornit na 
mravní a věroučné aspekty, které nejsou v souladu s katolickou vírou a morálkou, a 
jsou-li tyto aktivity v rozporu se zásadami, které vyznáváme, se od nich distancovat a 
věřící, kteří přijali naše duchovní vedení, před nimi varovat.  
 
P. Tomáš Stritzko FSSPX 

 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB NA 
DUBEN – KVĚTEN 

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

 
BRNO-ČERNOVICE 

Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 26 
 

26. 4. – 17.30 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Ostatní neděle – 10.00 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání (v květnu
   májová pobožnost) 
Každé úterý – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem (v květnu po ní májová 
   pobožnost) 
2. 4. – 18.00 – Zelený čtvrtek – Mše sv. a po ní rozjímání 
   v Getsemanské zahradě 
3. 4. – 10.00 – Jitřní hodinky 
 – 17.00 – Bohoslužba Velkého pátku, zakončená rozjímáním 
   na Božím hrobě do večera Bílé soboty 
4. 4. – 18.00 – Bohoslužba Bílé soboty a slavné Vzkříšení 
5. 4. – 10.00 – Hod Boží velikonoční – Mše sv. a svěcení pokrmů 
6. 4. – 10.00 – Velikonoční pondělí – Mše sv. s lidovým zpěvem 
25. 4. – 8.00 – Sv. Marka – Prosebné procesí a Mše sv. 
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Květnové pátky – 18.00 – Májová pobožnost 
1. 5. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
2. 5. – 8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
4. 5. – 18.00 – Sv. Floriána – Mše sv. (chorální) 
11., 12. a 13. 5. – 18.00 – Prosebné procesí a Mše sv. 
14. 5. – 18.00 – Nanebevstoupení Páně – Mše sv. (chorální) 
23. 5. – 10.00 – Vigilie svatodušní 
24. 5. – 17.30 – Boží hod svatodušní 
Ostatní dny – 8.00 – Mše sv. 

 
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 
2. 4. – 18.00 – Zelený čtvrtek – Mše sv. a po ní rozjímání 
   v Getsemanské zahradě 
3. 4. – 17.00 – Bohoslužba Velkého pátku 
4. 4. – 18.00 – Bohoslužba Bílé soboty 
5. 4. – 17.30 – Hod Boží velikonoční – Mše sv. a svěcení pokrmů 

 
FRÝDEK-MÍSTEK 

Zámecké nám. 1251, 1. patro 
 

5. 4. – 10.00 – Hod Boží velikonoční – Mše sv. a svěcení pokrmů 
19. 4. 
3., 17. a 31. 5. – 10.00 – Mše sv. chorální 
 

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

po Mši sv. pěší pouť na Prašivou 
 

 PARDUBICE 
Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 

 

5. 4. – 10.00 – Hod Boží velikonoční – Mše sv. a svěcení pokrmů 
19. 4. 
3. a 17. 5. – 10.00 – Mše sv. chorální 
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SPOJIL, Pod Habřím 56 
 

6. 4. – 10.00 – Velikonoční pondělí – Mše sv. chorální 

 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Metropol, Senovážné náměstí 2 
 

12. a 26. 4. 
10. a 24. 5. – 10.00 – Mše sv. chorální 

 
UHERSKÝ BROD 

Hřbitovní kaple, Starý hřbitov 
 

5. 4. – 17.30 – Hod Boží velikonoční – Mše sv. a svěcení pokrmů 
19. 4. 
3. a 17. 5. – 17.30 – Mše sv. chorální 

 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

Dům kultury, Dolní 183/30, vstup levým bočním vchodem – v průběhu 
Mše sv. bude zamčeno 

 

11. 4. a 9. 5. – 16.00 – Mše sv. chorální 
26. 4. a 24. 5. – 10.00 – Mše sv. chorální 

 
VELKÉ MEZI ŘÍČÍ 

Kaple Krista Krále 
 

16. 4. a 14. 5. – 17.30 – Mše sv. 
 
 

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 


