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Brno, 25. dubna – Sv. Marka 
 
Drazí věřící, 
svátek Seslání Svatého Ducha má oktáv, ale tento nekončí dnem oktávu, 
nýbrž pokračuje nedělemi církevního roku. To symbolizuje, že dílo spásy 
neustále pokračuje v působení Církve, která je vedena Duchem Svatým 
k uchování plnosti víry, předané naším Pánem Ježíšem Kristem 
apoštolům. Prameny víry jsou tradice a Písmo svaté, přičemž které knihy 
k Písmu tvořenému velmi různorodou a pestrou paletou knih Starého a 
Nového zákona patří a jak mají být vykládány, je dáno tradicí Církve. 
Pod vedením Ducha Svatého jsou neproměnné pravdy víry v Církvi 
neustále zkoumány, hlouběji poznávány a zpracovávány a je ukazován 
jejich soulad s přirozeným poznáním filosofie a přírodních věd. V tomto 
po 2000 let probíhajícím procesu vznikly různé theologické školy, 
duchovní život přinesl různé spirituality, pod vedením Ducha Svatého se 
utvořily rozmanité liturgie a v rámci „jedné, svaté, katolické a apoštolské 
Církve“ vyrostla tak jedinečná plnost mnohosti a různosti v jednotě 
jediné pravé víry. Toto je živá tradice Církve. 
Naopak protestantismus se snaží učinit z křesťanství náboženství jedné 
knihy, činí ho jednotvárným v nejednotě a rozpolcení, kulturně a 
civilizačně sterilním, čímž ho připodobňuje spíše islámu či talmudskému 
judaismu. Obdobou této cesty je i koncilní církev, která koncilními 
dokumenty jakožto svrchovaným výkladem odsouvá stranou plnost 
církevní tradice, což je patrné i z pokoncilních papežských dokumentů, 
kde je ve většině případů uváděn jako pramen koncil, popřípadě citáty 
pokoncilních předchůdců, a jen výjimečně něco jiného. Čím je pro islám 
Korán, pro judaismus Talmud, je pro církev koncilu soubor koncilních 
dokumentů. Plody jsou nepřehlédnutelné – zdevastované kostely, rozklad 
křesťanské civilizace. Symbol kalvínské a koncilní „kultury“ je 
vystěhovaný a vybílený dříve katolický kostel, který nepotřebuje mnoho 
úprav, aby mohl být i mešitou a synagogou – shromaždištěm náboženství 
bez oběti. 
Naopak Církev pozdvihla z barbarství četné národy a dala v katolickém 
světě vyrůst jedinečné civilizaci a kultuře, jejíž uchování je podmíněno 
zachováním neporušeného souladu plnosti víry v milosrdném a 
ctnostném životě a „svobody dítek Božích“ od násilné ideologizace 
jedním pohledem ve věcech, kde je legitimní různorodost názorů a 
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zkoumání, a od sterilního moralizování. K tomu byla Bohem ustanovena 
veškerá autorita, aby nad tímto řádem a pořádkem bděla.  
Krize Církve pak působí buď liknavost a neschopnost této ustanovené 
autority plnit svěřené úkoly, nebo její zneužití k hlásání falešných nauk 
či k nucené ideologizaci jedním ze své podstaty nezávazným názorem. 
Současný stav v Církvi nám ukazuje, jak neuvěřitelné mohou být 
kombinace neschopnosti, naukové nekompetence a tyranie církevních 
hodnostářů.  
Když Richard Strauss napsal zcela oprávněně do svého deníku o éře 
nacismu, že to bylo „nejstrašnější období lidské historie, dvanáct let 
bestiálního režimu, … které uvrhly do záhuby dva tisíce let německé 
kultury,“ tak netušil, že v průběhu tří let budou koncilní otcové v čele 
s liberálním papežem schopni rozvrátit spolu s vírou dvoutisíciletou 
křesťanskou kulturu a civilizaci na celém světě. Když Německo začalo 
poválečnou obnovu, muselo se rozejít s nacismem jakožto příčinou 
zkázy. Tak není ani cesta k překonání krize Církve možná bez „pokání, 
pokání, pokání,“ jak zvolal před očima fatimských vizionářů anděl v třetí 
části zjevení, pojednávajícím o utrpení Církve. K pokání patří označení 
provinění, zřeknutí se tohoto poznaného zla, vyjádření lítosti a návrat 
k dobru. Vyprošujme tuto milost Svatému otci, biskupům a církevním 
hodnostářům pro obnovu Církve a k jejich spáse. Jen takto obnovená 
Církev bude opět majákem ukazujícím cestu ke spáse, archou spásy pro 
všechny lidi do ní vstoupivší a přístavem spásy pro bloudící ve 
schismatu, herezích, judaismu, islámu a pohanství. 
Ale nezapomeňme, o co prosíme, když se s Církví chceme na tuto cestu 
vydat. Cesta obnovy je cesta oběti, někdy až k mučednictví, cesta pravdy 
a lásky k pronásledovatelům, cesta míjející slávu tohoto světa, jak nám ji 
ukázal náš Pán Ježíš Kristus na kříži, jak jí šli svatí apoštolé, jak jí šli 
naši věrozvěsti sv. Cyril a Metoděj a velké zástupy těch, kteří se posvětili 
ve všech těžkých dobách Církve, jejichž vítězstvím bylo vítězství Ducha, 
nikoliv světských intrik a pletich. 
 
 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
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Kázání J. E. arcibiskupa Marcela Lefebvra 
ze 4. března 1983 u příležitosti pohřbu 

důstojného otce Ludovika-Marie Barriella 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 

Milovaní bratři, moji milí přátelé, 

nyní jsme tedy zde v kapli v Ecônu shromážděni kolem našeho milého patera 
Barriella, u jeho tělesné schránky. 
Zdá se mi, že je pro nás nejprve užitečné položit Církvi otázku, jaké pocity 
máme mít při takové příležitosti. Celá tato krásná liturgie za zemřelé, všechna 
tato vzývání, která Církev směřuje ke svatým andělům, ke svatému archandělu 
Michaelovi, aby je prosila o doprovázení duše zemřelého do lůna Otce, do ráje, 
do nebe, mají jen tehdy smysl, důvod existence, jestliže věříme v existenci 
očistce. 
Neboť pokud by očistec neexistoval, byla by přece duše zemřelého byla buď 
v nebi, anebo – bohužel – v pekle. A v důsledku toho by naše modlitby byly 
v případě první i druhé možnosti bez užitku. Kdo je v nebi, nepotřebuje již 
žádné modlitby, a kdo je – bohužel – v pekle, nemůže si rovněž našimi 
modlitbami posloužit. My tedy necháváme své modlitby za zemřelé stoupat 
k nebi, poněvadž věříme v to, že očistec je a že duše, které se v očistci 
nacházejí, tyto modlitby potřebují. 
Zajisté mohou duše vejít přímo do nebe. Je to Pán Bůh, kdo o tom rozhoduje. 
Ale víme až příliš dobře, že jsme hříšníci a že se všichni musíme očistit a zdržet 
v předsíni nebe, totiž v očistci, abychom tam vykonali takřka úklid duše, aby 
byla čistá a dokonalá pro předstoupení před Toho, který je pravda, který je 
krása, který je dokonalost a svatost, a aby nás tam andělé doprovodili. Proto se 
modlíme a budeme se i nadále modlit za to, aby Bůh našeho milého patera 
Barriella přijal do ráje co možná nejdříve. 
Pokud existuje slovo, jímž bychom mohli shrnout to, čím pater Barrielle byl, 
potom, myslím, můžeme říci, že pater Barrielle byl pravým knězem, knězem 
v nejpravdivějším slova smyslu. Vyprávěl s jemu vlastní prostotou a nadšením, 
že jeho matka ho zasvětila blahoslavené Panně Marii již tehdy, když jej ještě 
nosila v lůně, a že se modlila za to, aby v případě, že v lůně nosí chlapce, se 
tento chlapec stal knězem. A v dětství, v mládí, v malém semináři, ve velkém 
semináři měl náš milý pater Barrielle jen jednu myšlenku, a sice stát se knězem 
a být tak jednoho dne Božím služebníkem. 
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A víte také – neboť to nám rád vyprávěl –, že byl dlouho kaplanem a nakonec 
farářem ve velké farní obci v Marseille; tam působil mnoho let obětavě a 
s veškerou kněžskou horlivostí. Potom přišla válka a po ní setkání s paterem 
Valletem. Jak obtížný je apoštolát ve městě jako Marseille a bohužel v mnoha 
velkoměstech a jak málo odpovídá úspěch – budiž to Bohu požalováno – 
kněžské námaze u kněží s horoucím srdcem jako pater Barrielle. Takže hledal a 
pátral po jistější, rychlejší a účinnější cestě, jak obracet duše. Tehdy uslyšel o 
pateru Valletovi s jeho duchovními cvičeními (exerciciemi), který obrátil tisíce a 
tisíce duší a proměnil je v dobré, pravé křesťany. 
Neváhá. Opouští svou diecézi; prosí svého biskupa, aby směl odejít z diecéze, 
následovat patera Valleta a s ním kázat exercicie. Tehdy se stal oním proslulým 
a dobře známým kazatelem. Většina z Vás, milí bratři, kteří jste zde přítomni, 
jej poznala dříve než mne. Mnozí z Vás jeli do Chabeuilu, aby patera Barriella 
slyšeli, a vrátili se plni horlivosti, naplněni přáním posvěcovat duše; proto jste 
zůstali s milým paterem Barriellem ve spojení. Mnozí se často účastnili jeho 
exercicií. 
Poté přišla událost koncilu, který – bohužel – z důvodu svých účinků, svého 
pacifismu, který do jisté míry vzešel z ekumenismu, již nikde nevidí nepřátele, 
nýbrž všude bratry, přátele. Již žádní nepřátelé, již žádný boj! Pro patera 
Barriella to mělo znamenat, že bude muset složit zbraně, poněvadž již údajně 
neprobíhal žádný boj. To však nebylo možné pro duši, jako byla ta jeho, pro 
duši plnou víry, plnou oné hluboké víry, která naplňovala apoštoly, která 
naplňovala všechny ty, kdo po dvacet století zvěstovali evangelium. Oni 
bojovali – bojovali proti mocnostem – jak říká sv. Pavel –, proti duchovním 
mocnostem, jež jsou v povětří, jež nejsou nic jiného než démoni, kteří svádějí 
svět k hříchu. 
Tehdy pater Barrielle uvažoval; pomyslel si, že by bylo lepší zkusit shromáždit 
několik svých spolubratří, kteří byli rozhodnuti pokračovat energicky v boji, jak 
to on vždy činil, beze změny kursu, bez oslabení horlivosti a velkodušnosti. A 
tehdy před dvanácti lety přišel sem, aby zde hledal nějaký dům, aby zde hledal 
nějaké místo, kde by se mohli sdružit jeho apoštolové, apoštolové, kteří jsou 
samozřejmě ještě i dnes velmi nezbytní, nezbytnější než kdy dříve. Přesto 
božská Prozřetelnost nechtěla, aby své přání mohl uskutečnit. 
A když žil zde, pochopil, že Pán Bůh od něho žádá, aby svého apoštolského 
ducha, jehož měl, tohoto ducha víry, jenž ho ovládal, vléval těm, kteří žili 
kolem něj a s ním. A tak obětavě působil mezi seminaristy a mezi mladými 
kněžími, kteří vycházeli ze semináře, aby jim vléval tuto horlivost, horlivost 
pro vládu našeho Pána Ježíše Krista, zejména kázáním duchovních cvičení 
(exercicií) sv. Ignáce. 
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Je třeba přiznat, že tyto první roky semináře velmi hluboce poznamenal; a my 
mu dlužíme velký dík, neboť prohloubil víru našich mladých kněží, daroval jim 
onu horlivost pro kázání, daroval jim onu horlivost pro spásu duší. Přitom víte, 
že v těchto moderních časech, v naší současnosti se prostředí, v němž žijeme, 
rovná prostředí, které nás pozvolna činí ke každé věci lhostejnými, které 
umenšuje horlivost, které snižuje a umenšuje velkomyslnost. Proto byla jeho 
přítomnost velice nutná k tomu, aby nás tak trochu vybičoval ze strnulosti, v níž 
se dnes nacházíme. Bůh ví, že byl schopný a vyzbrojený všemi dary, aby nám 
vléval tuto obnovu víry. Neboť si myslím, že pater Barrielle byl v první řadě 
kněz, ale kněz, který měl víru jako apoštolové. Nos vero orationi et ministerio 
verbi instantes erimus. – My však, říká sv. Petr, vytrváme při modlitbě a službě 
slova. 
Co dělal pater Barrielle jiného, než že se věnoval této službě modlitby a slova 
Božího? On byl v nejpravdivějším slova smyslu mužem modlitby! To mohu 
dosvědčit: ještě v posledních dnech jsem s ním byl v Montalenghe, neboť byl 
stravován přáním kázat a kázat a chtěl tam jet i navzdory své nemoci. I přes 
svou slabost se chtěl ještě odebrat do Montalenghe; poněvadž kvůli svému 
špatnému zdravotnímu stavu již nemohl kázat, chtěl se modlit. A přes svou 
slabost prosil, aby jej v noci zavedli do kaple, aby se tam mohl hodinu tiše 
modlit. Tehdy jsem na jeho adresu poznamenal: Ale, milý otče, pro Boha, Vy 
víte velice dobře, že není dovoleno vzít si život. A on mi odpověděl: 
Monsignore, svolávám požehnání na Bratrstvo a na ty, kteří mě během této 
hodiny tiché modlitby obklopují. 
Opravdu věřím, že milý pater Barrielle svou noční modlitbou, svým stejně tak 
horoucím přáním sloužit svatou mešní oběť, tuto velkou modlitbu našeho Pána, 
tuto velkou modlitbu Církve, svolal požehnání na Bratrstvo a na všechny, které 
miloval, na všechny své dřívější účastníky exercicií a na Vás samotné, milí 
bratři. Byl to veliký vzor. 
Služba slova: V posledních letech ji mohl vykonávat jen o něco méně, protože 
jeho zdraví nebylo již tak pevné. Proto psal. Ve své poslední knize o pateru 
Valletovi mi věnoval následující řádky, které jsem zrovna dnes ráno opět četl: 
Monsignore, věnuji Vám tuto knihu o pateru Valletovi, aby tento kněz mohl být 
vzorem Vašim mladým kněžím a kněžím Bratrstva. Napsal jsem ji během nocí, 
kdy jsem nespal. To tedy dělal pater Barrielle: své noci trávil psaním, protože 
již nemohl kázat, své noci trávil psaním, protože již nemohl spát. A v jakém 
stylu, to víte až příliš dobře; ve stylu vždy naplněném niterností, horlivostí a 
nasazením pro spásu duší. Jaký krásný příklad! 
Poněvadž jsme tedy, moji milí přátelé, a také Vy, milovaní bratři, měli tu 
zvláštní milost znát patera Barriella, musíme mu slíbit, že převezmeme jeho 
odkaz, že převezmeme jeho odkaz tak, aby dále hovořil, defunctus adhuc 
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loquitur – zemřelý stále ještě hovoří. Ano, on hovoří, bude hovořit našimi ústy, 
bude hovořit svými spisy, bude hovořit také svou přítomností mezi námi, neboť 
je zcela jisté, že u nás zůstane. 
Ano, prosme patera Barriella, aby byl naším ochráncem, naším přímluvcem u 
Boha, abychom neztratili odvahu v tomto velkém boji, který vedl, abychom se 
stejnou silou, se stejným darem síly, se stejnou vírou, jako měl on, i nadále 
bojovali dobrý boj až do okamžiku, kdy ho jednoho dne budeme smět opět 
vidět. 
Aby se mohl vydat do boje, obklopil se všemi mocnostmi nebes, obestřel se 
zbožností k blahoslavené Panně Marii. Vám, milí Wallisané, kteří jste zde, to 
vpravdě ještě napsal ve svém Dopise Wallisanům: Chcete-li svůj domov 
zachovat ve víře, chcete-li zachránit svou duši, modlete se v rodině růženec. 
Dům, kde se v rodině modlí růženec, je dům, jenž bude zachráněn. Jak velmi 
miloval Wallisany a jak velmi byl s Vámi spřízněn. 
Obestřel se rovněž zbožností k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, které ve své 
brožuře nazval Labarum. Korouhví křesťana je korouhev Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova, velké Boží milosrdenství. To bylo téměř jeho poslední slovo, které – 
myslím – adresoval jednomu ze seminaristů, kteří jej obklopovali, když jej po 
odsloužení mše sv. odvedl zpět na pokoj. Zeptal se ho: Potřebujete něco, 
důstojný otče? A on odpověděl: Potřebuji Boží milosrdenství. Tak vypadaly 
odpovědi tohoto muže víry. 
Měl zbožnost také ke svatým andělům. Napsal nádhernou brožuru o svatých 
andělech. Zbožnost ke svatému Josefu. Měl velmi rád pobožnosti ke svatému 
Josefu. A nechtěl mu snad svatý Josef ukázat svou lásku právě tím, že přišel 
hned v prvních hodinách jemu zasvěceného měsíce, aby jej odvedl? Prvního 
března, v prvních hodinách měsíce sv. Josefa, přišel sv. Josef, aby jej vzal 
s sebou. Způsobem vskutku téměř nečekaným – během tří hodin – vstoupil náš 
milý pater Barrielle do věčné blaženosti. 
Uchovejme si tedy v naší paměti, v našich srdcích pečlivě tuto drahou památku, 
památku na tohoto kněze s horoucím srdcem, s neotřesitelnou vírou a tak 
hlubokým duchovním životem, s horlivostí pro spásu duší. Prosme všechny ty, 
k nimž choval velkou zbožnost, aby nám ho pomáhali následovat. 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
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Postoj Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
ke Kodexu kanonického práva z roku 1983 

P. Aleš Hakl FSSPX 

Úvod 
Apoštolskou konstitucí Sacrae disciplinae leges z 25. ledna 1983 papež Jan 
Pavel II. promulgoval (tj. úředně vyhlásil) nový Kodex kanonického práva 
(dále též jen „Kodex“ nebo „CIC“), jenž, podle úmyslu zákonodárce a podle 
svého ustanovení kán. 6 §1 bod 1, měl zrušit a nahradit dosavadní Kodex 
kanonického práva z roku 1917. Vzhledem k tomu však, že tento nový Kodex 
je reformním plodem II. vatikánského koncilu, jenž obsahuje omyly tohoto 
koncilu a je koncipován v jeho škodlivém duchu, odchylného od katolické 
tradice, vyvstává otázka, zda je tento nový Kodex jako takový vůbec platný 
(zda tedy není vnitřně natolik špatný, že jej nelze materiálně považovat za 
zákon, a tudíž nemá žádnou právní platnost a závaznost), anebo právně platný a 
závazný i přes závažné nedostatky je, a pokud ano, v jakém rozsahu. Toto 
pojednání se kromě představení teoretického postoje FSSPX k této otázce 
zabývá rovněž praktickými důsledky pro aplikaci CIC 1983, které z tohoto 
postoje vyplývají. 

Formální hledisko 
Z hlediska ryze formálního je nový Kodex, stejně jako Kodex předchozí, jako 
takový platný a závazný, za situace, kdy úřady v Církvi (na prvním místě úřad 
papežský) jsou legitimně obsazeny a vykonávány, byť objektivně existuje 
nouzový stav způsobený nehodností jejich nositelů, resp. jejich chybným či 
škodlivým výkonem. CIC 1983 je formálně platný z hlediska příslušné autority, 
potřebného zveřejnění a obecné závaznosti: byl řádně promulgován (vyhlášen) 
jakožto obecně závazný právní předpis pro latinskou Církev papežem 
(náměstkem Kristovým a nositelem nejvyšší moci v Církvi, včetně moci 
zákonodárné), tj. oprávněnou autoritou, jíž přísluší podle Kristovy vůle 
pravomoc v mezích a k provedení Božího zákona ke spáse duší a pro dobro 
Církve závazně rozhodovat v oblasti víry, mravů a církevní kázně, tedy i 
vydávat, měnit a kodifikovat normy církevního práva. 

Materiální hledisko 
Z hlediska materiálního, tj. s ohledem na charakter obsahu právních norem, je 
platnost a závaznost nového Kodexu problematická. Charakter obsahu Kodexu, 
tedy norem v něm obsažených, za účelem zjištění, do jaké míry je platný a 
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závazný, je třeba posoudit podle toho, zda odpovídá povaze a cíli zákona, resp. 
kanonického práva. 
Zákon je rozumné ustanovení k obecnému dobru, vyhlášené tím, komu náleží 
péče o společenství. Jestliže tedy je v rozporu s božským zákonem přirozeným 
či zjeveným, není zákonem; škodí-li obecnému dobru, postrádá závaznost. 
Nejvyšším cílem kanonického práva je spása duší; cíl bezprostřední je ten, aby 
církevní společenství bylo uchováno ve svém sociálním bytí a směřovalo ke 
svému sociálnímu účelu.1 Dobro církevní společnosti představuje neporušenost 
víry, čistota mravů, uspořádání kultu a bdělost (plnění povinností) nositelů 
duchovní moci.2 
 
CIC 1983 zajisté není jako celek zcela v rozporu s legitimním účelem zákona a 
kanonického práva, nicméně hlavním důvodem vydání nového Kodexu podle 
úmyslu zákonodárce je přizpůsobení církevního práva duchu II. vatikánského 
koncilu, jak to výslovně uvádí promulgační apoštolská konstituce Sacrae 
disciplinae leges: 
„Ona základní novost, která ... se nalézá ve II. vatikánském sněmu, hlavně 
v jeho nauce o Církvi, je současně novostí nového kodexu. Z prvků, které 
vyjadřují pravý a vlastní obraz Církve, je nutno zmínit následující: 

• nauku o Církvi jako Božím lidu (srov. konst. Lumen gentium, 2) a o 
hierarchii jako službě (tamtéž, 3); 

• mimoto nauku o Církvi jako společenství a z toho vznikajících 
vzájemných vztazích mezi celou Církví a místními církvemi, mezi 
sborovostí a primátem; 

• dále nauku o Božím lidu, z něhož každý způsobem sobě vlastním se 
účastní trojí služby Kristovy – kněžské, prorocké a královské; s touto 
naukou jsou spojena práva a povinnosti věřících, zejména laiků; 

• k tomu se připojuje úsilí Církve o ekumenismus.“ 
Na jiném místě této konstituce se říká: 
„Je nutno si přát, aby se nové kanonické zákonodárství stalo účinným 
nástrojem, jímž Církev bude moci přetvářet sama sebe v duchu II. vatikánského 
sněmu.“ 
Tento úmysl zákonodárce týkající se cíle nového Kodexu se skutečně promítl 
do mnoha jeho ustanovení, např. kánonu 11 („Zákony ryze církevní zavazují 
osoby pokřtěné v katolické Církvi nebo do ní přijaté...“), kán. 96 („Křtem se 
člověk stává členem Kristovy Církve a stává se v ní osobou s povinnostmi a 

                                                        
1 Srov. P. Patrice Laroche FSSPX: seminární skripta pro předmět „Církevní právo“ 

(překlad z latiny). Zaitzkofen 1996/97, s. 12. 
2 Tamtéž. 

 
10 

právy..., pokud jsou v církevním společenství...“), kán. 204 §1 („Křesťané jsou 
lidé, kteří byli křtem vtěleni do Krista, stali se Božím lidem, a z toho důvodu 
jsou účastni ... Kristova úřadu kněžského, prorockého a královského...“) a §2 
(„Tato Církev ... je uskutečněna [subsistit in] katolickou Církví, řízenou 
nástupcem Petrovým a biskupy ve společenství s ním.“), kán. 844 (udělování 
svátostí heretikům a schismatikům), kán. 336 (kolegialita: „Biskupský sbor ... je 
také nositelem nejvyšší a úplné moci nad celou Církví.“) atd. 
 
P. Laroche k tomu uvádí: „Nový Kodex je nakažen škodlivým duchem II. 
vatikánského koncilu, ... proto musíme shodně posuzovat II. vatikánský koncil i 
nový Kodex, které předkládají stejné omyly. Významné je to, že podle úmyslu 
zákonodárce se nový Kodex měl stát nástrojem ke zdokonalení Církve „v duchu 
II. vatikánského sněmu“. Z toho vyplývá, že stejně jako dvojznačnosti a omyly 
koncilu poskytly oporu pro modernistický výklad, tak totéž platí o novém 
Kodexu. Je třeba uznat, že někdy stanoví přísnější normy než ty, které zavedly 
pokoncilní zvyklosti, avšak i přesto se jedná o jistou normalizaci koncilní 
revoluce.“3 

Závěr a praktické řešení 
Při posouzení platnosti a závaznosti CIC 1983 je nutno pečlivě rozlišovat 
jednotlivá ustanovení podle jejich povahy a účelu. Kodex je sice uceleným 
dokumentem, jedním právním předpisem, ale současně sbírkou právních norem, 
souborem ustanovení, která lze posuzovat samostatně, popř. v určitých 
systematických celcích. Vzhledem k tomu není nutné odmítnout celý Kodex jen 
proto, že určitá část jeho ustanovení je nepřijatelná. Podle téže logiky musíme 
posuzovat platnost (závaznost) tohoto Kodexu: nelze s jistotou konstatovat 
neplatnost Kodexu jako celku, byť by část jeho ustanovení byla z důvodu 
rozporu s naukou či dobrem Církve neplatná. Rovněž nelze usuzovat na 
neplatnost celého Kodexu z důvodu hlavního úmyslu zákonodárce (jímž je 
prosazení ducha II. vatikánského koncilu), neboť to není jediný důvod reformy 
Kodexu; přistupují k němu i důvody zcela legitimní. 
Jestliže tedy vycházíme z platnosti nového Kodexu jako takového (poněvadž 
neplatnost nelze prokázat), nemůžeme jej ani a priori jako celek bez rozlišování 
odmítnout a nerespektovat ani jeho legitimní ustanovení. 
To však nic nemění na tom, že nový Kodex, jak vyplývá z výše uvedeného, 
nelze jako celek (tj. všechna ustanovení bez rozlišení) ani přijmout, a to 
z důvodu:4 

                                                        
3 Tamtéž. 
4 Tamtéž.  
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• nebezpečného ducha, který z něj vyzařuje; 
• účelu, pro který byl vytvořen; 
• některých změn, které odporují katolickému učení. 

Situace nového Kodexu je srovnatelná s II. vatikánským koncilem: ten je svém 
celku špatný, avšak ne všechny jeho jednotlivé texty a závěry jsou špatné. 
 
Je tedy třeba nalézt praktické řešení, které vychází z faktického stavu 
nepřijatelnosti části CIC 1983. 
Jako závazná nutno respektovat zajisté ta ustanovení, která, pokud se liší od 
předchozí úpravy, jsou výsledkem přirozeného vývoje práva, představují 
oprávněná přizpůsobení současným podmínkám, okolnostem a potřebám 
Církve či užitečná zjednodušení. Naopak je třeba odmítnout jako nezavazující 
ta ustanovení, která jsou založena na rozporu s tradičním učením Církve, 
zejména na omylech II. vatikánského koncilu v oblasti nauky o Církvi, na 
bludných koncepcích ekumenismu, kolegiality, personalismu aj. 
Ve vztahu k dosavadnímu Kodexu z roku 1917 uplatňuje FSSPX koncepci 
„uvedení do souladu rozporných kodexů“5. Při studiu kanonického práva 
vycházíme jakožto ze základu z CIC 19176 (jenž je v plném souladu s 
naukovou i právní tradicí Církve) a v principu se jím řídíme, zejména jej 
aplikujeme v záležitostech novým Kodexem výslovně neupravených a tam, kde 
je nová úprava z výše uvedených důvodů nepřijatelná. K takovému postupu 
nám poskytuje právní oporu i samotný nový Kodex, a sice ve  všeobecných 
normách, které byly ponechány z dosavadního Kodexu beze změn: kán. 6 §2 
(„Pokud kánony tohoto kodexu obsahují dřívější právo, vykládají se s ohledem 
na kanonickou tradici.“); dále kánony o výkladu zákona, a sice kán. 14 (věta 
první: „Zákony ... nezavazují při právní pochybnosti.“) a kán. 21 („V 
pochybnosti se nepředpokládá zrušení dřívějšího zákona, nýbrž je nutno 
porovnat pozdější a dřívější zákony a dle možností je uvést v soulad.“), a 
kánony o protiprávních a mimoprávních obyčejích. 
Obecně vzato přijímáme kromě výše uvedeného z nového Kodexu 
z praktických důvodů také ta ustanovení, která nelze odmítnout, aniž bychom se 
ocitli v obtížné situaci vůči oficiálně přijatému zákonodárství, jedná-li se o 
platnost úkonů (např. podmínky pro uzavření manželství, otázky jurisdikce); ale 
i v tomto případě postupujeme přísněji, abychom se přiblížili duchu Kodexu 
z roku 1917.  

                                                        
5 Tamtéž, s. 13. 
6 Srov. tamtéž. 
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Argentina: Argentinský stát administrativn ě uznal 
Bratrstvo sv. Pia X. 

(Dům Panny Marie Královny, sídlo distriktu Jižní Amerika, 
Buenos Aires, Argentina, dne 13. 4. 2015) 

Dne 12. dubna 2015 oznámily argentinské noviny Clarin rozhodnutí tajemníka 
pro náboženství Guillerma R. Oliveriho , zveřejněné v oficiálním bulletinu 
Argentinské republiky dne 9. dubna 2015; podle tohoto rozhodnutí je Bratrstvo 
sv. Pia X. uznáno v Argentině jako právnická osoba a bylo zapsáno do 
Rejstříku institutů zasvěceného života, v němž jsou evidovány katolické řády a 
řeholní kongregace přítomné v Argentině. 
Toto rozhodnutí bylo umožněno, kromě jiných formalit, dopisem arcibiskupa 
z Buenos Aires, kardinála Maria Aurelia Poliho , adresovaného tajemníkovi 
pro náboženství jakožto součást postupu, který podnikli představitelé Bratrstva 
v roce 2011. Tento dopis, v němž arcibiskup z Buenos Aires „žádal, aby 
´Společnost apoštolů Ježíše a P. Marie´ (Bratrstvo sv. Pia X.) bylo považováno 
za sdružení diecézního práva (pro účely státně právní, ne církevně právní – 
pozn. překl.), dokud jí nebude v univerzální Církvi poskytnut definitivní právní 
rámec“, je nezbytnou podmínkou pro všechny řeholní kongregace v Argentině. 
Dokument kardinála Poliho nemá žádnou kanonickou autoritu, neboť on sám 
nemůže zastoupit římskou autoritu, která jediná může stanovit kanonický statut 
Bratrstva. Je to pouze postup, který dovoluje argentinskému státu učinit správní 
rozhodnutí, dokud „nebude [Bratrstvu] v univerzální Církvi poskytnut 
definitivní právní rámec“. 

Je důležité vědět, že v Argentině mohou katolické řeholní kongregace 
vykonávat apoštolát pouze ve správním a právním rámci, který je podmíněn 
jejich zápisem do Rejstříku institutů zasvěceného života na základě doporučení 
církevní autority. 
Skutečnost, že kardinál Poli je nástupcem kardinála Bergoglia na 
arcibiskupském stolci v Buenos Aires, poskytuje oprávněný důvod se domnívat, 
že toto rozhodnutí nebylo učiněno bez konzultace s papežem Františkem. 
V každém případě to není nic více než jen čistě administrativní postup 
v souvislostech omezených na Argentinskou republiku. 

(Zdroje: FSSPX-MG/Clarin/BO Rep. Arg. DICI, 4-13-2015.) 
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Informace o žádosti P. Stefana Freye FSSPX vůči 
časopisu Týden na ochranu dobrého jména FSSPX 

V časopise Týden č. 15/2015 ze 7. dubna 2015 v článku „Ve jménu ruského 
Boha“ (str. 42–45), věnovanému osobě a činnosti Antonína Eliáše Dohnala, 
bylo v souvislosti s jeho sektou zmíněno také Kněžské bratrstvo sv. Pia X. 
V článku je nejprve uveden na str. 43 tento citát historika Davida Václavíka: 
„Sekta sdílí podobnou agendu jako další radikální katolické skupiny, například 
ultrakonzervativní lefebvristé (viz Radikální křesťanské sekty a hnutí), kteří se 
odklonili od katolické církve a vytvořili vlastní struktury.“ 
V závěru článku (pod mezitulkem „D. O. H. N. A. L.“) následují dále na str. 45 
tyto odstavce: 
„Model prolínání náboženství a politiky nenápadně sílí i na Západě. V Česku 
jsou jeho viditelnými mluvčími například Petr Hájek, bývalý poradce 
prezidenta Václava Klause. Antonín Dohnal v jeho internetovém časopise 
Protiproud publikuje, nejčastěji – jak jinak – o homosexuálech a Evropské unii. 
Zastání našel Dohnal rovněž u Michala Semína, bývalého ředitele politického 
thinktanku Občanský institut a ředitele Akce D. O. S. T. Semín se veřejně 
ohradil proti tomu, aby se Dohnalově organizaci říkalo sekta.“ 
V rámci článku se na str. 44 nachází informační doplněk pod titulem Radikální 
křesťanské sekty a hnutí, pokoušející se o charakteristiku celkem 4 skupin, 
v němž hned na prvním místě figuruje odstavec pojednávající o Kněžském 
bratrstvu sv. Pia X. v tomto znění: 
„Lefebvristé (Kněžské bratrstvo sv. Pia X.): jde o stoupence arcibiskupa 
Marcela Françoise Lefebvra (1906–1991), který byl Janem Pavlem II. v roce 
1988 exkomunikován. Oficiálně došlo k rozepři s katolickou církví kvůli 
změnám po druhém vatikánském koncilu, který modernizoval a liberalizoval 
katolické pojetí víry. Lefebvristé odmítají princip svobody vyznání, věří v žido-
zednářské spiknutí, řada členů je spojována s neonacisty, antisemity a popírači 
holocaustu. V Česku je jejich stoupencem například vedoucí akce D. O. S. T. 
Michal Semín.“ 
Pro informaci: Vedle našeho Bratrstva jsou v uvedeném doplňku popsány dále 
tyto tři sekty: Dvanáct kmenů, Boží armáda odporu (Lord Resistance Army) a 
Svatyně lidu. 
Vzhledem k nactiutrhačným a zavádějícím tvrzením o Kněžském bratrstvu sv. 
Pia X. v tomto článku a vzhledem k personálním souvislostem v jeho 
citovaných částech se představený rakouského distriktu P. Stefan Frey FSSPX 
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poté, co si nechal přeložit všechny se záležitostí související texty a po 
důkladném obeznámení se s celou záležitostí, rozhodl v zájmu ochrany dobrého 
jména Bratrstva obrátit na šéfredaktora časopisu Týden dopisem, jehož plné 
znění zde zveřejňujeme. 
 

 Kněžské bratrstvo sv. Pia X. 
 rakouský distrikt 
 Katholisches Bildungshaus 
 A-3542 Jaidhof 1 
 Pater Stefan Frey 
 Rakousko 
 
Pan 
Daniel Köppl 
šéfredaktor časopisu Týden 
Mikuleckého 1309/4 
147 00 Praha 4-Braník 

 
V Jaidhofu dne 21. 4. 2015 

 
Žádost o uvedení na pravou míru tvrzení o Kněžském bratrstvu sv. Pia X., 
která jsou způsobilá poškodit jeho dobré jméno 
 
Vážený pane šéfredaktore, 
 
v č. 15/2015 Vašeho časopisu Týden ze dne 7. 4. 2015 jste na str. 42-45 
zveřejnili článek s názvem „Ve jménu ruského Boha“ a v jeho rámci na str. 44 
informační doplněk „Radikální křesťanské sekty a hnutí“, v němž jsou uvedeny 
charakteristiky čtyř skupin, mezi nimiž hned na prvním místě figuruje pod 
označením „Lefebvristé“ Kněžské bratrstvo sv. Pia. X. Jakožto vyšší 
představený Kněžského bratrstva sv. Pia X. (dále také jen „Bratrstvo“ nebo 
„FSSPX“) , superior rakouského distriktu, do něhož spadá i apoštolát Bratrstva 
v České republice, se ohrazuji jak proti spojování Bratrstva s výrazem „sekta“ 
jeho zařazením pod titulek „Radikální křesťanské sekty a hnutí“, tak i proti 
tvrzením obsaženým v pokusu o jeho charakteristiku, neboť jsou nepřesné, 
zčásti nepravdivé a v negativním smyslu zavádějící, způsobilé poškodit dobré 
jméno Bratrstva a jeho členů. 



 
15 

Kněžské bratrstvo sv. Pia X. je tradiční kněžské sdružení v rámci katolické 
Církve, byť s dosud nedořešeným církevně právním postavením, tedy v žádném 
případě nějaká mimocírkevní sekta, což nejnověji dokládá i emeritní pražský 
arcibiskup kardinál Miloslav Vlk ve svém rozhovoru pro Katolický týdeník č. 
15/7.–13. dubna 2015, str. 13, když říká: „Také mne mrzí, že se mi nepodařilo 
utlumit rozšíření lefébvristů, konzervativních katolíků nazývaných podle 
známého účastníka koncilu arcibiskupa Lefébvra...“, a rozhodnutí Argentinské 
republiky o právním uznání FSSPX v rámci státu jako katolické organizace (viz 
přílohu č. 1). 

Zakladatelem FSSPX byl skutečně arcibiskup Marcel Lefebvre, který se 
kriticky stavěl ke změnám v Církvi prostřednictvím II. vatikánského koncilu a 
po něm a FSSPX založil především za účelem výchovy katolických kněží 
věrných tradici. Za „vysvěcení biskupů bez souhlasu Svatého stolce“ v roce 
1988 k zajištění trvání díla uchování katolické tradice byl skutečně oficiálně 
exkomunikován spolu s jím vysvěcenými čtyřmi biskupy. Je však třeba dodat, 
že FSSPX je jednak přesvědčeno o neplatnosti této údajné exkomunikace, 
jednak byla navíc Římem dne 21. 1. 2009 za pontifikátu Benedikta XVI. 
oficiálně zrušena. 

Další tvrzení o FSSPX ve jmenovaném textu jsou způsobilá vyvolat mylný 
dojem, že naše Bratrstvo je nějaká extremistická organizace, která má pozitivní 
vztah k neonacismu, antisemitismu a zpochybňování nacistických zločinů vůči 
Židům. Tato tvrzení mohou zvlášť závažným způsobem poškodit naše dobré 
jméno. FSSPX ve skutečnosti naprosto odmítá neonacismus a antisemitismus se 
všemi jejich projevy. Tento postoj byl vedením Kněžského bratrstva jasně 
deklarován mimo jiné poté, co jeden z jeho bývalých členů biskup Richard 
Williamson zpochybnil nacistické zločiny páchané na Židech. 

Významným úředně potvrzeným svědectvím o nepravdivosti podobných 
obvinění vůči FSSPX je rozsudek v odvolacím řízení před Vyšším zemským 
soudem v Norimberku č. j. 3 W 2352/12 ze dne 19. 12. 2012 (kopii přikládáme 
– viz přílohu č. 2), který svým rozhodnutím vyhověl žalobě představitelů 
německého distriktu Bratrstva proti vydavatelům a příslušnému redaktoru novin 
Mittelbayerische Zeitung, kteří v této tiskovině rovněž zveřejnili nepravdivé 
informace o FSSPX; soud uznal oprávněnost žaloby a uložil žalovaným 
novinám povinnost zveřejnit tiskovou opravu (resp. uvedení na pravou míru) 
nesprávných údajů podle návrhu žalobce. 
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V písemném vyhotovení rozsudku se píše ve výrokové části mj. toto: 

„Žalovaným ... se ukládá ... otisknout následující uvedení na pravou míru: 

V komentáři Zlí bratři od Fritze Wintera ze dne 25. 10. 2012 se nacházejí 
následující nepravdivá tvrzení: 
2. „[Kn ěžské bratrstvo] usiluje o katolický teokratický stát.“  Pravda je, že 
Kněžské bratrstvo o žádný „katolický teokratický stát“ neusiluje. 
4. „Není patrné vážně míněné distancování se všech členů [Kněžského 
bratrstva] od Williamsona a od antisemitských postojů.“  Pravda je, že celé 
Bratrstvo, zastoupené svým generálním představeným a představeným 
německého distriktu, jakož i rektorem Kněžského semináře v Zaitzkofenu se 
vícekrát, opakovaně a jednoznačně od biskupa Williamsona distancovalo, 
přičemž jeho následné vyloučení dokonce přesahuje rámec pouhého 
distancování se. Stejně tak se Bratrstvo distancuje od každé formy 
antisemitismu.“ 

O našich postojích dále svědčí oficiální stanoviska FSSPX v České republice, 
např. otevřený dopis P. Tomáše Stritzka FSSPX, zodpovědného za český 
apoštolát Bratrstva, kardinálu Miloslavu Vlkovi z 27. 9. 2006 (kopie dopisu 
přiložena – viz přílohu č. 3). 

Rovněž se distancujeme od publicistických a politických aktivit, které 
nekriticky obdivují a propagují současný politický režim v Rusku a 
v maximální orientaci na současné Rusko spatřují naději na zajištění 
budoucnosti České republiky. Proto se P. Tomáš Stritzko FSSPX distancoval 
od internetového časopisu Protiproud i od podpory politické strany Národní 
demokracie, které tyto tendence vykazují a v nichž se angažuje, resp. vyjádřil 
podporu také Mgr. Michal Semín, navštěvující jako řadový věřící naše 
bohoslužby. V Informačním letáku č. 143/duben–květen 2015 (jeho exemplář je 
přiložen – viz přílohu č. 4) na str. 26 o tom P. Stritzko napsal: „Jasně jsem se od 
věci (tj. zejm. Protiproud a Národní demokracie) 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.“ 

Jak vyplývá z výše uvedeného, jsou Vámi uvedená tvrzení o našem Bratrstvu 
způsobilá poškodit jeho dobré jméno, proto požadujeme zveřejnění tiskové 
opravy, resp. uvedení na pravou míru, příslušných tvrzení ve Vašem časopise, a 
sice v nejbližším příštím jeho vydání, v následujícím znění: 
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„UVEDENÍ NA PRAVOU MÍRU 
Na základě žádosti zodpovědného představitele Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
P. Stefana Freye, představeného rakouského distriktu tohoto sdružení, do něhož 
administrativně spadá i působení Bratrstva na území České republiky, 
zveřejňujeme uvedení na pravou míru údajů o Kněžském bratrstvu sv. Pia X. 
(FSSPX), uvedených v č. 15/2015 našeho časopisu v rámci článku „Ve jménu 
ruského Boha“ v informačním doplňku „Radikální křesťanské sekty a hnutí“ na 
str. 44 pod označením „Lefebvristé“. 

• Exkomunikace Msgr. Marcela Lefebvra a jím vysvěcených biskupů 
byla oficiálně vyhlášena za „vysvěcení biskupů bez souhlasu Svatého 
stolce“, ale FSSPX je přesvědčeno o její neplatnosti; mimo to byla 
Římem tato údajná exkomunikace 21. 1. 2009 oficiálně zrušena. 

• FSSPX zcela odmítá neonacismus a antisemitismus se všemi jejich 
projevy. Toto bylo vedením Kněžského bratrstva jasně deklarováno 
mimo jiné poté, co jeden z jeho bývalých členů biskup Richard 
Williamson zpochybnil nacistické zločiny páchané na Židech. Dále o 
tom svědčí oficiální stanoviska Bratrstva v České republice, např. 
veřejná korespondence P. Tomáše Stritzka FSSPX s kardinálem 
Miloslavem Vlkem. 

• Mgr. Michal Semín navštěvuje bohoslužby FSSPX jako řadový věřící, 
jehož soukromou činnost a osobní postoje nelze ztotožňovat s postoji 
Bratrstva, stejně jako nelze ztotožňovat činnost a postoje Petra Hájka 
s postoji oficiální katolické Církve v ČR proto, že v jejích kostelích 
navštěvuje bohoslužby.“ 

 
Věříme, že v zájmu zachování objektivity Vašich informací a serióznosti 
Vašeho časopisu akceptujete námi předkládané výhrady a v souladu se 
skutečným stavem věcí naší žádosti o nápravu vyhovíte. V opačném případě 
zvažujeme učinit patřičné kroky k uplatnění našeho nároku na ochranu dobrého 
jména FSSPX vůči Vašemu časopisu. 
 
 

................................................................ 
P. Stefan Frey FSSPX 

představený rakouského distriktu 
Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
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Přílohy: 
1) výtisk internetové zprávy o správním uznání FSSPX argentinským státem; 
2) kopie rozsudku Vyššího zemského soudu v Norimberku č. j. 3 W 2352/12 

z 19. 12. 2012; 
3) otevřený dopis P. Tomáše Stritzka FSSPX kardinálu Miloslavu Vlkovi 

z 27. 9. 2006; 
4) Informační leták Kněžského bratrstva sv. Pia X. č. 143/duben–květen 

2015. 
 

 
 
 
 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB NA 
ČERVEN – ČERVENEC 

 

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

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

 

28. 6., 12. a 26. 7. – 17.30 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Ostatní neděle – 10.00 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Každé úterý – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem 
4. 6. – 10.00 – Slavnost Božího Těla 
5. 6. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
6. 6. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
12. 6. – 18.00 – Nejsvětějšího Srdce – Mše sv. 
24. 6. – 18.00 – Narození sv. Jana Křtitele – Mše sv. (chorální) 
29. 6. – 18.00 – Sv. apoštolů Petra a Pavla – Mše sv. (chorální) 
1. 7. – 18.00 – Nejsvětější Krve Páně – Mše sv. (chorální) 
3. 7. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
4. 7. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
Ostatní dny –   8.00 – Mše sv. 
17. a 27. 6.; 6. a 16. 7. – Mše sv. nebude 
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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 

 
 

FRÝDEK-MÍSTEK 
Zámecké nám. 1251, 1. patro 

 

7. a 21. 6. – 10.00 – Mše sv. chorální 
5. a 19. 7. – 10.00 – Mše sv. chorální 

 
 
 PARDUBICE 

Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 
 

7. a 21. 6. – 10.00 – Mše sv. chorální 
5. a 19. 7. – 10.00 – Mše sv. chorální  
 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Metropol, Senovážné náměstí 2 

 

14. a 28. 6. – 10.00 – Mše sv. chorální 
12. a 26. 7. – 10.00 – Mše sv. chorální 
 
 

UHERSKÝ BROD 
Hřbitovní kaple, Starý hřbitov 

 

7. a 21. 6. – 17.30 – Mše sv. chorální 
5. a 19. 7. – 17.30 – Mše sv. chorální 
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ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
Dům kultury, Dolní 183/30, vstup levým bočním vchodem 

 – v průběhu Mše sv. bude zamčeno 
 

13. 6. a 11. 7. – 16.00 – Mše sv. chorální 
28. 6. a 26. 7. – 10.00 – Mše sv. chorální 

 
 

VELKÉ MEZI ŘÍČÍ 
Kaple Krista Krále 

 

18. 6. a 16. 7. – 17.30 – Mše sv. 

 
 

Slavnost Božího T ěla 
Kaple Královny posvátného růžence – 4. června – 10.00 hod. 

 
Cyrilometod ějská pou ť 

Sady u Uherského Hradiště – 6. července – 10.00 hod. 
 

Pěší pou ť z Föhrenau do Mariazell 
od 28. do 30. července 

bližší informace a přihlášky p. Petr Stehlík - pstehlik@email.cz 
 
 
 
 
 
Naše internetové stránky: http://fsspx.cz 
Telefon na priorát: 548 210 160 
 
Dárcovské konto: 
Název účtu: CREDIDIMUS CARITATI  
Měna účtu: CZK  
Číslo účtu: 258469826 
Kód banky: 0300 


