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Brno, 3. září – Sv. Pia X. 
 
Drazí věřící, 
letošním rokem si začínáme připomínat 25 let působení Kněžského bratrstva sv. 
Pia X. v Českých zemích. V duchu poděkování a prosby za další ochranu při 
našem působení chceme trávit čas až do svátku Krista Krále v roce 2016, kdy 
oslavíme 25 let od první veřejné mše svaté v Praze v Paláci kultury. Jak jsem 
však zmínil v níže položeném kázání, příprava tohoto kroku trvala déle. Paní 
Dagmar Bílková z Prahy stála tehdy už několik let v písemném kontaktu 
s vedením Kněžského bratrstva a po pádu železné opony žádala i o působení 
FSSPX u nás. Reakcí na tyto prosby bylo i poručení Československa ochraně 
dítka Ježíše s připojeným požehnáním naším zakladatelem Msgr. Marcelem 
Lefebvrem ve vánočním přání z 18. prosince 1990, posledním, které napsal. 
Proto jsme se vydali letos v létě na děkovnou pouť k hrobu Msgr. Marcela 
Lefebvra a navštívili jsme místa spojená s jeho životem, se založením 
Kněžského bratrstva a semináře v Ecône. 
Cestou z Brna do Švýcarska jsme se po noční jízdě zastavili ve Štutgartu v sídle 
německého distriktu. Po mši svaté v nově postaveném pseudobarokním kostele 
a snídani v přednáškovém sále priorátu jsme pokračovali, překročivše řeku 
Niebelungů, ohnivými odlesky slunečních paprsků probouzející vzpomínku na 
slavné zlato Rýna, do švýcarského Enney, kde jsme nalezli pro celou dobu naší 
poutě vlídné přístřeší. 
Hlavním cílem následujícího – prvního dne naší pouti, byl Ecône – hrob našeho 
zakladatele. Cestou jsme se zastavili ve Fully, kde ve farním kostele jednoho 
dne v roce 1969 farář Bonvin panu Rogerovi Lovey při podávání sv. přijímání u 
oltářní mřížky místo Corpus Domini nostri Jesu Christi … řekl: „Přijď po mši 
svaté za mnou do zákristie.“ Na faře měl totiž Msgr. Lefebvra, který hledal dům 
pro seminář, a pan Lovey byl jedním z Mariánských rytířů, kteří koupili Ecône, 
aby ho zachránili před profanací. Na faře ve Fully, která stojí proti kostelu, tedy 
Msgr. Lefebvre poprvé jednal o Ecône. V kostele je dosud i ona oltářní mřížka. 
V Ecône jsme se šli nejprve pomodlit do krypty k hrobu Msgr. Lefebvra, 
následovalo slavné requiem v novém seminárním kostele. P. Benoît de Jorna, 
rektor semináře, nám pak ukázal místnosti obývané v semináři naším 
zakladatelem, jež jsou dosud uchovány v původním stavu. S dovolením otce 
rektora nám pak P. Severin Zahner, který nám vzhledem k naší neznalosti 
francouzštiny pomohl vše na první den zorganizovat, ukázal vnitřní prostory 
semináře. Po obědě byl ještě čas k soukromé modlitbě, pak jsme přes Riddes 
(farnost, do které Ecône spadá) s krátkou zastávkou u bývalého farního kostela 
jeli do Sionu, sídla místního biskupa, kde Msgr. Lefebvre jednal o založení 
spirituálního ročníku a později semináře s tehdejším biskupem Msgr. Nestorem 
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Adamem. P. Zahner nás provedl po pamětihodnostech tohoto města včetně 
kapitulního kostela s nejstaršími hrajícími varhanami na světě. 
Druhý den jsme ve Fribourgu s obětavým doprovodem P. Heinricha Mörgeliho 
putovali po stopách založení našeho Kněžského bratrstva a také jsme uctili sv. 
Petra Kanisia, jehož působení vtisklo Fribourgu pečeť věrného katolického 
města v boji proti protestantské herezi, útočivší z okolních odpadlých kantonů. 
To i vysvětluje, proč Msgr. Lefebvre zde našel mnoho podporovatelů, zvyklých 
vést duchovní boj za udržení víry, v odporu proti koncilnímu liberalismu. 
Začali jsme prohlídkou katedrály a v modlitbě jsme poděkovali Msgr. 
Charrièrovi za oficiální církevní založení Kněžského bratrstva. Dále jsme se 
zastavili u biskupské rezidence, kde jím byly schváleny naše stanovy a vydán 
zakládací dekret. 
Návštěva kostela, kde spočívají ostatky sv. Petra Kanisia, a kolegia, které ve 
Fribourgu založil, nás přenesla v modlitbě a myšlenkách domů, neboť sv. Petr 
Kanisius byl zakladatelem Klementina a přivedl jezuity do českých zemí. 
Fribourg byl posledním místem jeho působení – po 17 letech plodné práce pak 
zde zemřel. V kolegiu je dosud kaple sv. Ignáce, kterou sv. Petr Kanisius ke cti 
zakladatele řádu založil, a jeho úmrtní místnost, proměněná v kapli. 
Po mši svaté v naší kapli Panny Marie Ochránkyně víry jsme navštívili první 
sídlo Kněžského bratrstva v Rue de la Vignettaz a od katedrály jsme se vydali 
na pěší pouť k Panně Marii z Bürgeln. Panna Maria je zde uctívána jako 
ochránkyně víry. Msgr. Lefebvre tam putoval již v roce 1952 jako arcibiskup 
Dakaru a apoštolský delegát pro frankofonní Afriku a později zde Panně Marii 
zasvětil i Kněžské bratrstvo. 
Třetí den pouti jsme nejprve navštívili opatství augustiniánských kanovníků ve  
sv. Mořici, nejstarší nepřetržitě osídlený klášter v západním světě, které slaví 
letos 1500 let od svého založení burgundským králem sv. Zikmundem, mimo 
jiné od doby Karla IV. jedním z patronů Zemí koruny české. Je samozřejmé, že 
jsme modlitbou uctili jeho ostatky, jak jinak, než litaniemi k českým patronům 
v modlitbě za naši vlast. 
Ke klášteru patří gymnázium, které mezi čtyřmi ve Wallisu je považováno za 
nejprestižnější. Zde v rozpuku svého mládí studovali i někteří kněží Bratrstva 
včetně současného generálního představeného Msgr. Bernarda Fellaye. 
Ze sv. Mořice jsme za zdárné kooperace andělů strážných s řidičem autobusu 
vyjeli do průsmyku Velkého svatého Bernarda. Zakladatelem zdejšího 
kanovnického řádu byl sv. Bernard z Menthonu, kterému se podařilo 
s nebeskou pomocí sv. Mikuláše v předvečer rodinou naplánovaného sňatku 
uprchnout z domácího vězení a založit „duchovní horskou službu“, zachraňující 
pocestné a pomáhající jim zdolat tuto bránu v horách mezi předalpskou a 
zaalpskou Evropou. 
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Že ve výšce téměř dvaapůltisíce metrů nad mořem je možno sice chovat 
bernardýny, ale nelze nic pěstovat, je očividné, proto si kanovníci již roku 1302 
koupili v údolí statek Ecône. Význam kanovníků z Velkého svatého Bernarda 
pro Wallis a jejich vazba k Ecône pak dává pochopit, proč Mariánským rytířům 
tolik záleželo na zamezení profanace Ecône. 
Často jsme se setkávali se svědectvím, že Wallis se svými 300 tisíci obyvateli 
je takový rodinný kanton, kde každý každého zná či je s ním příbuzný. To se 
nám potvrdilo i ve Velkém svatém Bernardu, kde jsme potkali spolužáka Msgr. 
Fellaye z gymnázia, který se zde zrovna rekreoval. Kam patříme, odtušil už dle 
oblečení. Na cizineckou anonymitu se tedy spoléhat nelze, a je proto lépe být 
immer anständig. 
Poslední zastavení pouti bylo před vstupem pro pacienty do nemocnice 
v Martigny, kam vedly poslední pozemské kroky Msgr. Lefebvra. 
Následujícího dne jsme se dopoledne po krátké pobožnosti a požehnání na cestu 
od pána domu v Enney P. Philippa Loveye, syna Rogera Loveye, který stál na 
začátku dějin Ecône Bratrstva, vydali na cestu domů. 
Nejen návštěva pro naše Bratrstvo významných míst a modlitba na nich, ale i 
srdečné přijetí všemi kněžskými spolubratry a ostatními členy Bratrstva bylo 
pro všechny povzbuzujícím setkáním s duchovní rodinou, ke které patříme a 
kterou přes národní specifika, jež k lidské přirozenosti neodmyslitelně patří, a i 
na naší pouti jsme je zřetelně vnímali, pojí svazky společné víry, boje za její 
uchování a lásky k naší duchovní rodině Kněžského bratrstva sv. Pia X., vedené 
odkazem našeho zakladatele Msgr. Marcela Lefebvra. 
V Zaitzkofenu byli letos vysvěceni dva novokněží. Bavorský rodák P. Benedikt 
Roder nás navštívil cestou z Jaidhofu, aby slavil mši sv. a udělil novokněžské 
požehnání v kapli Krista Krále ve Velkém Meziříčí a v prioritní kapli v Brně. 
Druhý novokněz – Kanaďan P. Joseph Stannus – je jmenován do Vídně 
záměnou za P. Szymona Bańku a jistě ještě některou z našich kaplí navštíví. 
Mimořádnou událostí byla návštěva dvou otců kapucínů z Morgonu – otce 
Dismase, pod kterýmžto řeholním jménem se skrývá P. Juchelka, známý mnoha 
našim věřícím ze svého působení v Jižních Čechách a v Jihlavě, a otce 
Maksymiliana, polského kapucínského novokněze, rodného bratra P. Szymona 
Bańky. Oba otcové s námi putovali na Sázavu a v neděli následovala slavná 
primiční mše sv. v Brně a odpoledne představení kapucínského řádu otcem 
Dismasem. 
Jak hlavní moravská pouť na svátek sv. Cyrila a Metoděje, tak hlavní česká 
pouť na Svatoprokopskou Sázavu byly pro nás příležitostí k poděkování za 
všechny obdržené milosti a k prosbě za pomoc a ochranu ve společných 
úmyslech naší duchovní rodiny i v soukromých úmyslech poutníků. 
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28. září ještě uctíme svátek hlavního patrona zemí Koruny české sv. Václava 
procesím na Vyšehrad, které povede P. Aleš Hakl, a Pannu Marii v rámci 
růžencové slavnosti v Brně. 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
 
 

Kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX v Ecône 
při děkovné pouti za 25 let působení FSSPX 

v Českých zemích dne 4. srpna 2015 
 
Drazí spolubratři v Kristu, drazí věřící, 
toto requiem je vrcholem naší pouti do Ecône, abychom takto v blízkosti hrobu 
našeho zakladatele Msgr. Lefebvra poděkovali, vyjádřili vděčnost po 25 letech 
působení našeho Kněžského bratrstva v Českých zemích. Jak jsem již říkal, 
bylo to 18. prosince 1990, kdy Msgr. Lefebvre paní Bílkové napsal: „Prosím 
dítko Ježíše za Vás, Vaši rodinu a celé Československo. S mým požehnáním a 
pozdravy v Ježíši, Marii a Josefu….“, tedy naši vlast poroučí do ochrany 
Ježíšovy a provází svým požehnáním. A od tohoto jistě odvíjíme i to požehnání 
našeho zakladatele, které nás po dlouhé roky provází. A je pro nás jistě i 
radostí, že skutečně na této pouti jsou i zástupci z celého Československa, 
z obou jeho částí. 
Nejprve jsme se modlili na hrobě Msgr. Lefebvra a zahrnuli jsme tam tři 
elementy, které pro našeho zakladatele byly důležité, nejdůležitější v jeho 
spiritualitě. 
Za jedno to byla úcta k oltáři, ke kněžství, ke Kristu jakožto Veleknězi, který se 
za nás obětoval a kterážto jeho oběť je zpřítomňována na našich oltářích. 
K tomu jsme se přiblížili v bolestném růženci. 
Druhým velkým elementem našeho zakladatele v jeho zbožnosti je úcta 
k Panně Marii, mariánská modlitba, viděli jsme, že v té kryptě je socha Panny 
Marie, té, s kterou dnes náš zakladatel na věčnosti dlí. 
A třetí element je úcta k Církvi, její hierarchicitě, úcta k papežství, k tomuto 
božskému založení, na kterém stojí Církev, proto jsme se modlili i za 
současného papeže, za jeho obrácení, aby skutečně naplňoval to, k čemu je ve 
svém úřadě ustanoven. 
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Když káži zde z tohoto místa, před sebou vidím místo, kde bude stát kazatelna. 
A řekl bych, že právě na tom místě je symbolicky přítomen někdo mnohem 
povolanější: Díky velkorysosti otce rektora zdejšího semináře byla vystavena 
mitra našeho zakladatele, kterou často užíval, symbol jemu předané biskupské 
moci. Tuto moc předal při biskupských svěceních, které jsou pro naši 
budoucnost základním úhelným kamenem v dějinách našeho Kněžského 
bratrstva. A ten kalich a ta patena, to jsou osobní kalich a patena našeho 
zakladatele, v nich přinášel oběť oltáře po celý svůj život. 
Jsou dva body, dvě věci, o kterých chci hovořit a za které chceme našemu 
zakladateli poděkovat. 
Za prvé je to uchování integrální katolické víry. Náš zakladatel nevymyslel 
žádnou novou víru, jako je nauka Církve po koncilu – koncilní církve. To 
vždycky v dobách úpadku Církve bylo velké pokušení, kterému podlehli 
zakladatelé heretických sekt. Náš zakladatel nic takového neučinil, pouze 
pokračoval v tom, co Církev vždy činila. Novotáři a reformátoři se předháněli a 
dodnes předhánějí ve vymýšlení nových pastoračních metod, způsobů a taktik 
podle té či oné situace, nálady a životních stylů, a s katolickou vírou je to již 
neslučitelné. To nemá s katolictvím nic společného. Msgr. Lefebvre nám ukázal 
cestu tradice víry. To, co je podstatné, to, co je výrazem a projevem víry, co je 
výrazem nauky katolické Církve. Byl ochoten se zříci a po celý život se zříkal 
věcí, které jsou dobově podmíněny. Nelpěl na tom či onom střihu klerik, počtu 
knoflíků apod., jak je to starostí některých prelátů, a na podobných věcech a byl 
připraven vždy i k reformám k rozkvětu Církve, ovšem takovým, které 
vycházejí z víry Církve a z pravé zbožnosti a z úcty k oltáři Páně. Pro kněze 
proto volil kněžský oděv, který je důstojný, který vyjadřuje kněžský stav, což je 
prostá klerika. Oděv, který vyjadřuje kněžský stav a zřeknutí se tohoto světa, 
zasvěcení se Bohu, ale je jednoduchý. Proto se někteří diví, nebo se jim to 
dokonce nelíbí, že nemáme střapce na cingulech, že nenosíme knoflíky, 33 
knoflíků na klerice, apod. Ale pro našeho zakladatele je tato jednoduchost 
typická. To, co vyjadřuje to podstatné, je důležité zachovat, ale nelpět na 
vedlejších věcech a neodvádět tím pozornost od toho podstatného. To byla jeho 
charakteristika už v misiích i za celé kněžské a biskupské působení a to právě 
uchoval i v našem Kněžském bratrstvu. Naopak pro posvátnou liturgii v duchu 
slov svatého Františka chtěl to nejvzácnější a nejdrahocennější, protože to je 
projevem bohopocty. A Bohu přísluší ta nejvyšší pocta, to nejvzácnější, 
nejkrásnější a nejdražší, co máme. Odráží se to i v prostorách tohoto semináře. 
Tento kostel, v kterém smíme slavit requiem, Msgr. Lefebvre za svého života 
plánoval, ale za svého života se ho nedočkal, ten už viděl až z věčnosti. Ale je 
tu právě vidět ten rozdíl, mezi tím liturgickým prostorem určeným Bohu, který 
je a měl být dle vůle našeho zakladatele postaven honosně a tak, aby byl 
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projevem úcty k Bohu, a budovami pro seminaristy, které jsou účelné, prosté, 
jednoduché, stavěné projektantem, který projektoval budovu vězení a ten 
projekt v podstatě jenom přizpůsobil pro tyto seminární budovy. Podstatné, to, 
co bylo důležité pro formaci seminaristů, to vše bylo respektováno. To jest, aby 
každý měl svoji samostatnou místnost, kde v klidu může studovat, modlit se, 
aby se plně mohl v klidu a v usebranosti věnovat studiu a přípravě na kněžství. 
Ale bez zbytečného luxusu, až ke spartské strohosti. 
Tento duch se ukazoval i v jeho misijním působení, pastoračním působení. 
Msgr. Lefebvre byl otevřený pro každého, ochoten k jakékoliv službě, i jako 
biskup se ujal přípravy dítek k prvnímu svatému přijímání, konal to, co bylo 
momentálně potřeba, a nikdy se nevyvyšoval, že už něco není vhodné pro 
biskupa, že se nějaký úkol už pro biskupa nehodí. Když bylo potřeba, byl 
ochoten vždy zastoupit ve všem a vždycky měl čas pro každého, pro jeho 
starosti. Ale ve věcech nauky Církve, ve věcech morálky, tam zůstal pevný. 
Korigoval, co bylo nutno korigovat, nečinil žádné falešné ústupky a netrpěl 
nějakou falešnou lásku k bližnímu, která se zříká jasného kněžského slova 
jenom proto, aby kněz někoho neurazil. Decentně, s taktem, ale pevně vždy 
napomenul, když bylo třeba. Ve svém celém životě přijímal a hlásal víru 
Církve. To je důležité si uvědomit. 
A to je charakteristické i pro jeho kázání, která začínají vycházet postupně 
v češtině, jeho spisy, kázání, přednášky. Všimněte si, že jejich výstavba je 
založena na hlásání principů katolické víry v základních pravdách. To nejsou 
nějaké složité konstrukce, ale skutečně na zjevených pravdách postavený pevný 
fundament. Proto také varoval před různými duchovními extravagancemi - 
právě v kruzích tradice někteří věřící mívají zalíbení ve speciálních 
pobožnostech, různých zjeveních, jejich interpretacích apod. Tam varoval před 
vyvyšováním těchto různých spiritualit, byť odvozených z pravých zjevení, nad 
nauku Církve. Odmítal Církví neschválená zjevení, což je dnes obzvláště 
důležité v krizi té církevní autority, která má za úkol za normálních okolností 
tyto zkoumat a korigovat. Je skutečně důležité stavět na víře Církve. Je to velice 
krásně vidět na kázáních ve Fatimě, kdy jako jeden z biskupů šel za sebe splnit 
žádost Panny Marie o zasvěcení Ruska, sám to vykonal, ale v tom kázání 
vidíme jeho kněžského ducha. Hovoří o varováních Panny Marie a pak přechází 
k tomu, co máme dělat. A je to modlitba za kněžská povolání, práce při 
formování katolických kněží a právě tímto práce na obnově Církve, služba 
Církvi, služba k obnově Církve do té míry, do jaké je nám to svěřeno. Jeho 
kázání nekončí žádnými proroctvími, nějakými blouzněními nebo něčím 
podobným, ale slovy starostlivého biskupa, který se stará o výchovu kněží, 
který se stará skutečně o plnění svých povinností. A v tomto naplňuje své 
stavovské povinnosti. To je to, na co dnes velká část hierarchie a kněží 
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zapomíná. Že základem služby Církvi je plnění povinností. Kdo neplní 
povinnosti, ten nesplnil to, k čemu byl vysvěcen. Papežem počínaje, posledním 
klerikem konče. Proto právě cesta Kněžského bratrstva je v mimořádné situaci 
řádnou cestou katolické Církve. A do té míry je konzervativní, do jaké je 
katolická víra sama konzervativní. Ale není to cesta, kterou bychom vynalezli. 
A my nechceme konkrétně někoho soudit, ale můžeme říci, kdo jde po této 
cestě, ten jde po cestě katolické Církve jako my a s ním jsme v jednotě. Ovšem, 
kdo po této cestě nejde, po které jdeme, nejde po cestě katolické víry. Tuto 
cestu jsme my nevymysleli, pouze jsme odmítli s ní sejít. To je charakteristika 
cesty Kněžského bratrstva. My jdeme po cestě Církve, kterou jsme od Církve 
skrze našeho zakladatele obdrželi. A my s ní odmítáme sejít. A v jednotě s těmi, 
kteří s ní již sešli, budeme tehdy, až oni se navrátí na tuto cestu Církve, po které 
jdeme, ale která nepochází od nás. To je důležité ve všem dnešním zmatku pro 
správný postoj a orientaci. Ovšem kdo není v jednotě s Církví, s tím ani my 
nemůžeme být v jednotě. 
Ten druhý bod poděkování to je to konkrétní poděkování za tradici v Českých 
zemích, které chceme našemu zakladateli vyjádřit. Vracíme se k dopisu 
z 18. prosince, k tomuto nejdůležitějšímu termínu pro naši tradici, který stojí na 
počátku apoštolátu našeho Kněžského bratrstva u nás. Stejně jako pro našeho 
zakladatele bylo, jak sám řekl, nejdůležitější požehnání od Církve, zakládací 
dekret Msgr. Charrièra, pro náš apoštolát je to svým způsobem osobní svěření 
našich zemí Kristu Msgr. Lefebvrem a jeho požehnání. To je pro nás velká čest, 
velké privilegium, ne všem zemím, v kterých Kněžské bratrstvo dnes působí, se 
takého požehnání ještě za života Msgr. Lefebvra dostalo. To je to požehnání 
v dopise paní Bílkové do Prahy, v posledním dopise, který jí poslal. Brzy 
přichází první, nejprve soukromá návštěva tehdejšího generálního 
představeného P. Schmidbergera s představeným rakouského distriktu v červnu 
1991, první mše svatá na ten krásný svátek Krista Krále v témže roce. 
 Tento dopis také ukazuje osobní zájem i v době, kdy byl náš zakladatel už 
nemocný, o všechny, kteří se na něj obrací ze všech zemí. Je zajímavý aspekt, 
kterého si možná na první pohled člověk nevšimne, ono to není samozřejmé, že 
arcibiskup v tomto věku odepisuje sám na dopisy nějaké prosté zbožné ženě do 
Prahy. To si uvědomme, Msgr. Lefebvre byl tehdy člověk známý po celém 
světě, mnoha lidmi uctívaný. On nedává dopisy nějakému sekretáři: „Odepište 
do té země“ apod., sám na svém osobním psacím stroji, který dnes uvidíme, 
píše osobní, vlastnoručně podepsaný dopis lidem, kteří se na něj obracejí. To 
bych řekl, že je věc hodná rozjímání, jakou měl lásku ke spáse duší, k těm, kteří 
se na něj s důvěrou obraceli kvůli uchování tradice ve svých zemích. 
Tento počátek před 25 lety přinesl hojné požehnání, i když to byla cesta, která 
také nebyla vždy jednoduchá, a byla to cesta, která v určitých okamžicích 
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vypadala téměř beznadějně. Ale s Boží milostí a proti všemu lidskému 
očekávání se nakonec obrátila v naději. 
Bez Božího požehnání nemůžeme činit nic, bez Boží pomoci by nic nevedlo 
k dobrým koncům. A řekl bych, že největší zázrak, který můžeme svým 
způsobem i dosvědčit, je to, jak Msgr. Lefebvre působí svou přímluvou. Dopis 
našeho zakladatele jsem dostal od paní Bílkové darem ke kněžskému svěcení a 
vždy jsem tomuto požehnání našeho zakladatele všechny záležitosti našeho 
apoštolátu, včetně prosby o korekturu pochybení pocházejících z našich 
lidských slabostí a hříchů, poroučel. Jistě jsou tu někdy i osobní vyslyšení 
v konkrétní prosbě o pomoc, o některých vím, ale řekl bych, že ten největší 
zázrak je skoro z ničeho postupně přivádět věřící k věrnosti víře, kněžská 
povolání, řeholní povolání, v této cestě Boží Prozřetelnosti, v působení Boží 
milosti, které vidíme díky věrnosti našeho zakladatele. Předal jsem, co jsem 
přijal – čteme na jeho hrobě. To je výraz té jeho věrnosti. On zůstal věrný tomu, 
co přijal od svých rodičů, od kněží, kteří ho vychovávali, to, co přijal v kněžské 
formaci, ve svěcení kněžském i biskupském, v úřadu, který mu svěřila Církev. 
A tuto věrnost si zde na hrobě Msrg. Lefebvra především vyprošujme. A tuto 
věrnost také Bohu slibme. Na ní totiž závisí veškerá naše budoucnost a jen v ní 
můžeme přispět k duchovní obnově naší vlasti. Amen. 
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. 

 
 

Kázání biskupa Msgr. Alfonsa de Galarrety 
při kněžských a jáhenských svěceních 

v Zaitzkofenu dne 27. června 2015 
(překlad z německé verze 

s přihlédnutím k francouzskému originálu) 
 
Excelence, drazí spolubratři, drazí kandidáti svěcení, milovaní věřící, 
 
sv. Tomáš Akvinský říká, že účelem svátosti svěcení je svátost Eucharistie. 
Svátost svěcení je tedy podstatně zaměřena na svátost Eucharistie, kterou sv. 
Dionýsius nazývá „svátost všech svátostí“. A jako musí být posvěcen chrám a 
oltář a také svaté nádoby a roucha, tak musí být posvěcen i služebník 
Eucharistie. A toto posvěcení je právě svátost svěcení, jíž je kněz svěcen 
podstatně pro Eucharistii. A vidíme, že rozlišování mezi různými stupni svěcení 
vychází z jejich vztahu k Eucharistii, ať již se jedná o samotné proměňování 
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během mše svaté, anebo o různé služby, které se k této svátosti vztahují. 
Nejprve je to kněžské svěcení, kněžství. Z toho důvodu se kandidátům během 
obřadu podává kalich s vínem a paténa s hostií, čímž dostávají moc proměňovat 
a sloužit mši svatou. A potom tu jsou ostatní služby, které pomáhají knězi při 
vysluhování svátosti Eucharistie: na prvním místě jáhen, jáhenství, ke 
spolupráci s knězem při celebraci, zejména při sloužení slavné nebo pontifikální 
mše svaté, a také při udělování této svátosti. Kněžství je tedy zcela zaměřeno na 
Eucharistii jakožto oběť a svátost. 
 
Doctor communis, sv. Tomáš Akvinský, jmenuje tři důvody pro ustanovení 
svátosti Eucharistie. První důvod je ten, abychom udržovali živou vzpomínku 
na našeho Pána Ježíše Krista, na Něj, na Jeho vykupitelské dílo a na Jeho lásku. 
Druhým důvodem je Svátost oltářní jakožto svatá oltářní oběť, mše svatá. Za 
třetí je sv. Eucharistie pokrmem pro člověka, potravou pro lidi. A sv. Tomáš 
vysvětluje, že Eucharistie je spásným prostředkem proti třem hlavním zlům u 
člověka; tato hlavní zla jsou: Nejprve zapomínání na Boha, to, že člověk Boha 
opouští. Proto náš Pán ustanovil Eucharistii jako památku na Něj. Za druhé 
máme povinnost napravovat své hříchy vůči Bohu a z toho důvodu nám 
zanechal svatou mešní oběť, abychom tuto svou povinnost zbavovat se hříchů 
mohli plnit. A za třetí je Eucharistie zaměřena jako prostředek proti zkáze a 
proti smrti jakožto důsledku prvotního hříchu. Je tedy lékem proti porušení ze 
strany zlých žádostí, proti duchovní a také tělesné smrti. 
 
Vyjdeme-li z myšlenek sv. Tomáše, můžeme vyslovit několik úvah:  
První z nich je ta, že tato tři základní dobra Eucharistie jsou shrnuta a obsažena 
v oběti mše svaté, ve Svátosti oltářní, v oběti na oltáři. Při mši svaté konáme 
památku našeho Pána a vzpomínáme na Něj. Při tomto slavení mše svaté se 
uskutečňuje proměnění chleba a vína v tělo, krev, duši a božství našeho Pána 
Ježíše Krista. Tato eucharistická přítomnost je důsledkem slavení svaté mešní 
oběti a můžeme dokonce říci, že náš Pán se v hostii nabízí jako oběť, jako 
obětní dar, neboť právě to je ovoce svaté mešní oběti. 
Naše druhá úvaha je ta, že tyto tři aspekty plně definují povolání a povinnosti 
kněze. Nejprve jde o to udržovat povědomí o našem Pánu Ježíši Kristu a Jeho 
přítomnost v dnešním světě; proto musí kněz učit lidi o našem Pánu a 
připomínat Jeho život, Jeho učení, hlásat víru v Něho. Musí být tedy učitelem, 
který udržuje v duších a ve společnosti povědomí o našem Pánu. Dále je kněz 
obětníkem: vykonává kult a slouží mši svatou, aby naplňoval povinnost 
nábožné úcty k Bohu za lidi a svatou Církev i za sebe samého, přináší Bohu 
kult klanění a vzdává Mu díky. Je to nejmocnější modlitba, nejsilnější 
přímluva, jaká jen může být. Přináší Bohu zadostiučinění, aby Jej tak usmířila; 
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z ní proudí milosti pro duše. Ve svaté mešní oběti je obsažena veškerá účinnost 
utrpení a smrti našeho Pána Ježíše Krista. Konečně musí kněz vést duše k Ježíši 
Kristu, musí je posvěcovat a učit je vše, co náš Pán Ježíš Kristus přikázal, 
zprostředkovávat jim život našeho Pána, aby mohly Krista následovat a 
s Kristem se sjednocovat. Takto jsou tedy v katolickém kněžství shrnuta 
zejména tři hlediska obsažená v oběti mše svaté. 
Třetí úvaha: V kněžství a ve mši svaté máme prostředky k obnově pravého 
náboženství v tomto světě, v duších, v institucích a ve společnosti. Francouzský 
kardinál Pie k tomu vyslovil tuto zcela oprávněnou a velmi zajímavou úvahu: 
Dogma je zdůvodněním, odpovědí na „proč“ morálky, a kult je prostředkem, 
tím, co je společné jak víře, tak morálce. Jinými slovy: Pravým základem 
katolické morálky je dogma. A toto dogma a tato morálka jsou podstatným 
způsobem vtiskovány do duší a do společnosti skrze kult, právě skrze svatou 
mešní oběť. Přesně to nás učil náš drahý a ctěný zakladatel Msgr. Lefebvre. 
Mše svatá je naše Krédo, náš živý katechismus. Současně je také nejmocnějším 
vyznáním katolické víry. Ona je prostředkem zadostiučinění za naše hříchy, je 
zdrojem, pravou katolickou spiritualitou, a sice spiritualitou Krista 
ukřižovaného. A proto je zcela jisté, že nový rozmach pravého náboženství, 
náboženství katolického, vyplyne pouze z obnovy jak dogmatu, tak i morálky a 
kultu, který vykonávají právě kněží. 
 
Tyto úvahy nám dovolují pochopit hloubku a rozsah krize víry, krize svaté 
Církve. Přesně na tyto tři sloupy krize víry útočí: Neporušenost, čistota 
dogmatu je napadána zaváděním falešných nauk liberalismu a modernismu. To 
je počátek a příčina jak u koncilních, tak u pokoncilních nauk. Nejprve byla 
dotčena víra: přišla nová teologie, nový učitelský úřad, nový katechismus, nová 
Bible. Poté byl napaden druhý sloup katolické víry: pravý kult, a sice 
liturgickou reformou, reformou svátostí, zejména reformou tradiční mše svaté 
zavedením nové mše, čímž byla mše přetvořena v kult ekumenický, 
protestantský, rovnostářský, demokratický, zkrácený; stala se kultem 
humanistickým, zaměřeným na člověka. Následně byl napaden třetí sloup, tedy 
morálka, jak v morálních principech, tak i v konkrétním uplatnění, a to situační 
etikou, globální etikou, stupňovitou etikou, tedy principem odstupňování 
aplikovaným na morálku. Tak byla do Církve vnesena revoluce a podle vůle 
některých členů Církve i hierarchie, díky Bohu ne všech, má být převrácena 
nejen nadpřirozená, evangelní morálka, ale dokonce i přirozená! Pravým lékem 
proti této současné krizi svaté Církve je kněz a zejména mše svatá. 
 
 Ve 2. kapitole Druhého listu Soluňanům hovoří sv. apoštol Pavel o posledních 
časech. Soluňané byli zmateni, protože věřili, že velmi brzy nastane druhý 
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příchod našeho Pána. Proto je sv. Pavel poučuje a připomíná jim, že před 
druhým příchodem Páně musí nejprve dojít ke všeobecnému odpadu od víry – 
psáno s určitým členem, což znamená k odpadu jako takovému, povýtce (par 
excellence) – a že poté přijde také člověk hříchu, člověk nepravosti, což je 
Antikrist. A načrtává charakter Antikrista a ducha tohoto odpadu, tohoto 
tajemství zla, jak to také sám nazývá. Nejprve Antikrist povstane proti každému 
kultu a zajisté zejména proti pravému kultu. A sám si nechá prokazovat úctu, 
jako by byl Bohem. K tomu zjevně dojde prostřednictvím humanistického 
kultu, toho kultu, který se stále více a více zaměřuje na člověka jako na 
středobod a poté, jednoho dne, na samotného Antikrista, který se představí jako 
dokonalé vtělení, dokonalá realizace člověka. Za druhé vysvětluje sv. Pavel, že 
Antikrist bude mít démonickou moc svádět k jakémukoliv zlu a k jakémukoliv 
hříchu. A za třetí bude mít hrozivou moc svádět k bludu, klamat a lhát. A sv. 
Pavel objasňuje, že ti, kteří půjdou do záhuby, kteří budou následovat 
Antikrista, jeho ducha a podlehnou onomu odpadu – tímto způsobem se to vše 
připravuje –, budou právě ti, kdo neměli lásku k pravdě; ti, kdo nikdy nevěřili 
v pravdu a souhlasili se zlem. Jako protiklad sv. Pavel připomíná Soluňanům to, 
že Bůh křesťany vyvolil k posvěcení ducha a k víře v pravdu. To jsou slova 
samotného sv. Pavla. A končí slovy: „Stůjte pevně a zachovávejte podané 
nauky – tenete traditiones –, kterým jste se naučili ať skrze naši řeč, ať skrze 
náš list.“ Proto ten duch, jímž musíme čelit tomuto tajemství nepravosti, tomuto 
odpadu, který se před našimi zraky zřetelně rozvíjí a roste, onen duch, jehož 
proti tomu všemu musíme postavit, spočívá v první řadě v přijetí pravdy, pravé 
víry; je to láska k pravdě. Nestačí jen přijmout víru; musíme milovat pravdu a 
vyznávat ji. A potřebujeme též posvěcení duše, Ducha Svatého, jenž odporuje 
nepravosti. Řecké slovo pro nepravost, kterého užívá sv. Pavel, znamená: to, co 
odporuje Božímu zákonu. Nepravost je tedy nespravedlnost, je to nepřátelství 
vůči Božímu zákonu, vůči zákonu našeho Pána Ježíše Krista, jak zjevenému, 
tak přirozenému; proto ten, kdo stojí proti tomuto zákonu, se nazývá Antikrist. 
A na druhé straně je zapotřebí právě toto posvěcení ducha. Musíme zůstat pevní 
a zachovávat tradici. To je ono, nejmilejší věřící, drazí spolubratři, drazí 
kandidáti svěcení, přesně to je náš boj, to je naše povinnost, to je naše nasazení. 
A kdo nechce bojovat s plným nasazením, ten není hoden katolického kněžství. 
 
Když svatá Terezie od Ježíše, tedy Terezie z Avily, v 16. století viděla, jak se 
rozšiřuje Lutherovo bludné učení, jak je Církev hluboce zraněna a křesťanstvo 
směřuje k úpadku, vysvětlovala svým karmelitánským spolusestrám: Co udělá 
král, který je napaden ve svém království, proti němuž bojují a který je dokonce 
možná v některých částech království již poražen? Udělá toto: Shromáždí svoje 
nejlepší vojáky, nejvěrnější přátele a stáhne se s nimi do opevněného města do 
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bezpečí. Odtud činí stateční vojáci výpady, aby sváděli bitvy a tak dosáhli 
jistých vítězství, anebo dokonce úplného vítězství. A k tomu, aby v takové 
situaci nedošlo k porážce, říká sv. Terezie, je nutné, aby přátelé, vojáci, všichni 
královi věrní nebyli jen dobří, ale aby byli vynikající! A aby mezi nimi nebyli 
žádní zbabělci ani zrádci. Uplatnění pro dnešní dobu je jednoduché: Před 
našimi zraky se stává skutečností to, o čem hovoří sv. Terezie. Proti Kristu 
Králi se bojuje v Jeho vlastním království. A my se s Ním musíme stáhnout, 
musíme být odvážní, musíme být věrní, musíme být těmi nejlepšími přáteli 
našeho Pána Ježíše Krista, nejskvělejšími Kristovými vojáky. Ono město, svaté 
město, to opevněné město je Neposkvrněné Srdce Panny Marie a my do tohoto 
města vstoupíme pravou úctou k Neposkvrněnému Srdci Mariinu, jak nás to 
naučila především ve Fatimě. Musíme si skutečně ujasnit, že sama Panna Maria 
je oním mimořádným spásným prostředkem, oním velkým lékem, který nám 
Bůh dává právě proto, abychom v něm nalezli útočiště, abychom byli chráněni, 
aby nás její Srdce bránilo, abychom zde našli našeho Pána Ježíše Krista. Ano, 
v ní, v jejím Srdci nalezneme pravdu a život i sílu a milost a slávu, neboť v něm 
nalezneme našeho Pána Ježíše Krista, tam nalezneme věrnost a odvahu, 
pevnost, lásku a čistotu, jež potřebujeme, abychom obstáli v tomto boji, v němž 
bojujeme za Boha, za našeho Pána, za spásu duší, za svatou Církev. A také za 
vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie – ipsa conteret, právě ona rozdrtí 
všechny Boží nepřátele: „Nakonec moje Neposkvrněné Srdce zvítězí.“ V jejím 
Srdci tedy najdeme všechna tato zaslíbení a tuto jistotu vítězství. 
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 
 

Obrácení ke Kristu, nebo ekologické obrácení  
– od čeho papež očekává spásu? 

K encyklice Laudato sì 
 

P. Matthias Gaudron FSSPX 
 
Nová encyklika Laudato sì (jméno je převzato ze Sluneční písně sv. 
Františka z Assisi) je novým příkladem toho, že církevní autority se 
vzdaly naděje, že získají svět pro Krista, a proto chtějí zachránit pro 
Církev místo ve světě přirozenými prostředky. 
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Obsah 
Encyklika je nadepsána slovy „O péči o společný dům“, přičemž 
„společným domem“ je myšlena naše planeta Země, která se kvůli 
znečišťování životního prostředí nachází v nebezpečí, že bude stále méně 
obyvatelná. To, že se papež zabývá tímto tématem, nemusíme předem 
kritizovat, neboť zachování a obdivování stvořitelského Božího díla je 
něco, co se nás křesťanů určitě týká. 
Papež vykresluje v první kapitole dramatický a téměř apokalyptický 
obraz nebezpečí, která nám hrozí v důsledku znečišťování životního 
prostředí, změny podnebí, nedostatku vody a vymíráním mnoha 
živočišných a rostlinných druhů, přičemž vyzvedává skutečnost, že právě 
nejchudší na této zemi budou tímto poškozováním životního prostředí 
trpět nejvíce. Zde je možná problematické to, že některé vědecké 
prognózy, o něž se opírá, nejsou nesporné. Právě ve vztahu k oteplování 
Země poukazují někteří vědci na to, že zvýšený obsah CO2 ve vzduchu 
se naprosto přeceňuje a že Země již v minulosti prodělala jiná období 
oteplování, která v žádném případě nebyla způsobena člověkem. Před 
třiceti lety se např. také „vědci velmi silně shodovali v tom“, že naše 
evropské lesy brzy odumřou; dnes o tom již nikdo nemluví. Navíc sám 
papež poukazuje na to, že „pod pláštíkem ochrany životního prostředí“ 
může povstávat „nová nespravedlnost“ (č. 170), jestliže totiž chudé země 
nemohou zaplatit výdaje na životní prostředí a tím jsou omezovány 
v rozvoji. I přesto je jistě pravda, že v mnoha zemích se pro ochranu 
životního prostředí dělá příliš málo. 
Pěkné a stojící za přečtení jsou výklady ve druhé kapitole, v nichž se 
rozjímá o vztahu člověka a stvoření ve světle Písma svatého, přitom se 
však papež téměř omlouvá za to, že v encyklice, která je adresována 
výslovně všem lidem, hovoří o věcech víry. Zde encyklika vysvětluje, že 
člověk není neomezeným pánem nad stvořením, nýbrž spíše ochráncem 
a správcem. Znamená to, že člověk byl stvořen v trojím harmonickém 
vztahu, ve vztahu k Bohu, k bližnímu a k zemi. Tato harmonie se však 
vinou hříchu narušila. 
Podle rozhovoru, zveřejněného na internetových stránkách 
„katholisches.info“, s biskupem Mariem Tosem, který se rozhodujícím 
způsobem podílel na prvním návrhu encykliky, předvídal tento první 
návrh mnohem delší úvod teologického, liturgického, svátostného a 
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duchovního charakteru. Papežovým přáním však bylo, aby se omezil na 
jednu teologickou část a několik zbožných úvah na závěr. Papež se tak 
prý chce učinit „promotorem globálního ekologického hnutí“. 
Ačkoliv výklad o tom, že původní harmonický vztah člověka k ostatnímu 
stvoření byl hříchem rozbit, by měl bezprostředně vést k závěru, že tuto 
ránu lze léčit jedině odklonem od hříchu a obrácením srdcí k Bohu, nic 
se o tom na následujících stránkách nedočteme. Rozvláčné výklady větší 
části encykliky by mohl napsat kdejaký biolog a sociolog. Většinu z toho 
známe již z novin a časopisů o přírodě. Papežovy návrhy sahají od 
mezinárodních rozhovorů o ochraně klimatu přes uspořádání měst, které 
je důstojné člověka, až ke společné přepravě a k odpojování 
nadbytečných svítidel soukromými osobami. 
Přece jen se však papež v některých bodech staví proti převažujícímu 
mínění: 

• Například kritizuje to, že „namísto řešení problémů chudých a 
myšlenky na onen svět ... někteří nepřestávají stále navrhovat jen 
snižování porodnosti“ a že nechybí ani „mezinárodní tlak na 
rozvojové země, přičemž hospodářská pomoc se poskytuje 
v závislosti na určitých politických rozhodnutích ve prospěch 
´reprodukčního zdraví´“ (č. 50). 

• Poukazuje též na protimluvy spočívající v tom, že se na jedné 
straně chrání příroda, avšak na druhé straně se potratem 
odstraňují ti nejslabší, a sice lidská embrya (č. 120), anebo se 
požaduje neporušenost životního prostředí, ale na lidských 
zárodcích se provádějí pokusy (č. 136). 

• Papež odmítá rovněž genderovou ideologii, když vybízí k „úctě 
k vlastnímu tělu v jeho ženství či mužství“, takže citátem od 
Benedikta XVI. označuje za „nezdravý“ postoj těch, kdo 
vznášejí nárok na „vymazání rozdílu mezi pohlavími“ (č. 155). 

Nicméně jsou to spíše jen mimochodem učiněné poznámky. Důkladněji 
pranýřuje encyklika plýtvání ze strany „vyhazovací“ kultury a 
hospodářský systém, jenž je zaměřen na stále větší růst, a proto svádí lidi 
ke zcela zbytečnému konzumu. „V některých částech světa“ přišel 
údajně čas „přijmout jistou recesi“ (č. 193). 
Také je odsouzen falešný antropocentrismus, který schvaluje vše, co je 
technicky proveditelné a co vyhovuje sobeckým potřebám. Správně 
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papež poukazuje na to, že člověk „není plně autonomní“ (č. 105), a za 
zlo označuje myšlenku, „že neexistují žádné nesporné pravdy..., a tudíž 
nejsou stanoveny žádné hranice lidské svobody“ (č. 6). 
Jako lék papež navrhuje celostnější ekologii, a vyzývá proto 
k „ekologické změně“ (č. 217) a k výchově „ekologického občanstva“ (č. 
211). Cestou k tomu je dialog. 
 
Kritika 
Je otřesné, že v encyklice, která má být přece spíše jistým druhem 
zásadního programu katolické Církve ve vztahu k ekologii, je náš Pán 
Ježíš Kristus prakticky bezvýznamný. V tomto velice dlouhém 
dokumentu, obsahujícím více než 41 700 slov, je Ježíš Kristus zmíněn 
jen asi třicetkrát. O Bohu je řeč častěji, neboť myšlenku Boha Stvořitele 
máme přece společnou i s jinými náboženstvími. Ježíš a jeho Církev zde 
vystupují jen jako jedno společenství vedle jiných, která – opírajíce se o 
svoje rozmanitá kulturní a duchovní bohatství (č. 63) – mají společně 
pracovat na budování lepšího světa. Zdá se, že papež zapomněl, co kázal 
sv. Petr o Ježíši Kristu: „V nikom jiném není spásy“ (Sk 4,12). To platí 
nejen pro osobní spásu jednotlivých lidí, ale i pro společnost a státy. Jako 
nemůže být bez Ježíše Krista žádný pravý a trvalý mír, tak bez obrácení 
srdcí k Bohu a jeho Pomazanému ani péče o chudé a o ostatní Boží 
stvoření nemůže nikdy uspokojit všechny touhy. Důvod spočívá v tom, 
že dědičným hříchem zraněný člověk potřebuje uzdravující Kristovu 
milost, aby již v přirozené rovině dlouhodobě překonával svůj egoismus 
a vytrvale chtěl dobro. Pouze přirozeně dobrý člověk, kterého tu má 
papež František zjevně stále před očima, tedy neexistuje. 
K tomu se podívejme jen na jeden příklad: Péče o chudé a nemocné, 
která papeži Františkovi tolik leží na srdci, byla dříve z větší části 
vykonávána armádou řeholních osob. Dnes jsou k tomu zapotřebí 
placené pracovní síly a brzy nebude nikdo vědět, odkud se na to ještě 
mají brát peníze. 
Problematický je také požadavek na „opravdovou politickou světovou 
autoritu“ (č. 175), jak to požadovali již Jan XXIII. a Benedikt XVI., 
přičemž posledně jmenovaný alespoň zdůrazňoval čistě subsidiární, tj. 
pomocný charakter takové autority. Podobný požadavek je přinejmenším 
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naivní, neboť za současných okolností by měla taková světová autorita 
bezpochyby protikřesťanský charakter. 
Zdá se, že papež František nevěří v to, že je možná skutečná nová 
evangelizace národů, a proto chce, aby Církev spolupracovala alespoň na 
budování lepšího světa v přirozené rovině. To je iluzorní a neodpovídá to 
božskému pověření Církve. Prvním úkolem Církve je hlásání 
spasitelných pravd a udělování svátostí (srov. Mt 28,18-20). Mimoto 
máme podle slov našeho Pána „nejdříve hledat království Boží a jeho 
spravedlnost“, potom nám bude vše ostatní přidáno (srov. Mt 6,33), tedy 
potrava, oblečení a zdravé životní prostředí. Kněžské bratrstvo sv. Pia X. 
a s ním spřátelená společenství naproti tomu přinášejí denně důkazy 
toho, že i dnes je možné získávat lidi pro pravý katolický život. Kdyby se 
církevní autority samy postavily do čela skutečně katolické obnovy místo 
toho, aby jí neustále zabraňovaly, mohl by svět i dnes opět zažívat 
ohromné věci, neboť s Boží milostí je ještě i dnes možné „vše obnovit 
v Kristu“. 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
25. 10. a 22.11. – 17.30 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Ostatní neděle – 10.00 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Každé úterý – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem 
2. 10. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
3. 10. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
1. 11. – 10.00 – Svátek Všech svatých 
2. 11. –   8.00 a 8.30 – Recitované requiem 
 – 18.00 – Chorální requiem 
6. 11. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
7. 11. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
Ostatní dny –   8.00 – Mše sv. 
 
 

Růžencová slavnost 
od 3. do 4. října 

 
15.00 – přednáška: P. Tomáš Stritzko: Panna Maria z Bürgeln – 

Ochránkyně víry a 25 let českého apoštolátu Kněžského 
bratrstva sv. Pia X. 

17.30 – nešpory a výstav Nejsv. Svátosti s radostným růžencem – 
celonoční adorace 

  9.00 – bolestný růženec 
10.00 – Mše sv., slavný růženec a závěrečné požehnání, růžencová 

ofěra 
14.00 – růžencová veselice 
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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 
 

Svatováclavská slavnost 
28. září 

 

Mše sv. v Michli – 10.00 hod. 
poté pěší pouť na Vyšehrad k památné soše sv. Václava 

a uctění sv. Václava společnou modlitbou 
 

FRÝDEK-MÍSTEK 
Zámecké nám. 1251, 1. patro 

 
18. 10. – 10.00 
1., 15. a 29. 11. – 10.00 – Mše sv. chorální 
 

PARDUBICE 
Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 

 
4. a 18. 10. – 10.00 
1. a 15. 11. – 10.00 – Mše sv. chorální 
 

SPOJIL, Pod Habřím 56 
 

2. 11.  – 17.30 – Requiem 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Metropol, Senovážné náměstí 2 

 
11. a 25. 10. – 10.00 
8. a 22. 11. – 10.00 – Mše sv. chorální 
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UHERSKÝ BROD 
Hřbitovní kaple, Starý hřbitov 

 
29. 9. a 18. 10. – 17.30 
1. a 15. 11. – 17.30 – Mše sv. chorální 
2. 11. – 17.30 – Chorální requiem 
 

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

Mše sv. bude zamčeno 
 
11. 10. a 8. 11. – 17.30 – Mše sv. chorální 
25. 10. a 22. 11. – 10.00 – Mše sv. chorální 
 

VELKÉ MEZI ŘÍČÍ 
Kaple Krista Krále 

 
15. 10. a 12. 11. – 17.30 – Mše sv. 
25.10. – 17.30 – Svátek Krista Krále 
 
 
 
 

 
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 


