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Brno, 28. října – Sv. Šimona a Judy, apoštolů 
 

Drazí věřící, 
8. prosince začíná „Svatý rok milosrdenství“, který vyhlásil papež František 
bulou Misericordiae vultus 11. 4. 2015. V úvodu hovoří papež o významu 
milosrdenství. Rok bude zahájen 8. prosince, na svátek Neposkvrněného Početí 
Panny Marie. Papež zmiňuje, že „Bůh zamýšlel a chtěl Marii svatou a 
neposkvrněnou v lásce, aby se stala Matkou Vykupitele člověka“. Nicméně 
důvod, proč papež zvolil datum 8. prosince k zahájení „Roku milosrdenství“, je 
jiný, než oslava Panny Marie. Sám o tom píše: „Zvolil jsem datum 8. prosince, 
které nabylo významu v nedávných dějinách církve. Otevřu totiž Svatou bránu 
v den padesátého výročí zakončení Druhého vatikánského ekumenického 
koncilu. Církev cítí, že je třeba onu událost mít v živé paměti. Tehdy začala 
nová etapa jejích dějin. Otcové shromáždění na koncilu pocítili silně a jako 
opravdové vanutí Ducha požadavek mluvit k lidem svojí doby o Bohu 
srozumitelněji. Byly zbořeny hradby, které bohužel příliš dlouhou dobu 
uzavíraly církev v privilegované pevnosti, a nadešel čas zvěstovat evangelium 
nově. Nová etapa neustálé evangelizace. Nový závazek pro všechny křesťany, 
aby s větším nadšením a přesvědčením dosvědčovali svoji víru. Církev pocítila 
odpovědnost, že má být ve světě živým znamením Otcovy lásky.“ „Nová etapa 
dějin Církve“, „nová evangelizace“, „zboření hradeb uzavírajících církev 
v privilegované pevnosti“ – tedy už ne konzervativně liberální hermeneutika 
kontinuity Benedikta XVI., která se snaží oslí hlavu koncilního liberalismu 
vštípit v Mystické Tělo Kristovo, utěšující se vidinou monstra, aby nemusela 
přiznat rozchod s tradicí Církve, s plností katolické věrouky. Papež František 
otevřeně přiznává, že se jedná o novou etapu, která začala zbořením hradeb – 
tedy rozvratem integrity víry, aby se odvrhla privilegovaná pevnost jedinečnosti 
jediné pravé Církve, pocházející z Božího ustanovení skrze Krista, a tato nová 
církev koncilu se otevřela tomuto světu, aby sloužila člověku. Fakticky 
učitelský úřad nové církve začíná koncilem, což se projevilo např. i 
v závěrečném dokumentu Synody o rodině, kde v pasáži Rodina a učitelský 
úřad (odstavec 42 – 46) jsou citace dokumentu Gaudium et spes, pokračuje 
Pavlem VI., Janem Pavlem II., Benediktem XVI. a pasáž citátů učitelského 
úřadu končí Františkem. 
Na potvrzení humanistického pojetí církve koncilu papež cituje Pavla VI.: 
„Koncil vyslal soudobému světu namísto deprimujících diagnóz povzbuzující 
pomoc a namísto neblahých předpovědí poselství důvěry. Jeho hodnoty 
nejenom respektoval, ale ctil, jeho snahy podpořil, jeho očekávání očistil a 
požehnal… Měli bychom zdůraznit ještě něco. Veškeré věroučné bohatství 
bylo zaměřeno jediným směrem, totiž tak, aby sloužilo člověku. Člověku ve 
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všech jeho situacích, ve všech jeho slabostech a ve všech jeho potřebách“ 
(Promluva na posledním veřejném zasedání 7. prosince 1965). Katolický 
katechismus nás učí: „Jsme na zemi, abychom sloužili Bohu a po smrti se 
dostali do nebe.“ Smyslem věroučného bohatství je tedy to, aby nás vedlo ke 
službě Bohu, k bohopoctě. Zde máme dvě protichůdné ideje. Základní 
myšlenkou papežova citátu je luciferiánské převrácení hodnot, tvor je cílem 
místo Stvořitele – „Nebudu sloužit, já jsem cílem stvoření, mně bude vše 
sloužit“ –, které je základem falešného humanismu hledajícího hlavní cíl 
v člověku – to je i základní myšlenkou svobodného zednářství. Důležité je si 
uvědomit, že toto lze skloubit s řečmi o Bohu, o Kristu, o vykoupení atd., ale 
vše je představeno v novém světle naprosto s katolickou vírou neslučitelných 
základních idejí. S tímto myšlenkovým světem se identifikuje i současný papež 
a pro správné chápání jeho cílů a záměrů je nutno to mít na paměti. Papež 
hovoří o Bohu, Božím milosrdenství, zmiňuje i hřích a používá mnoho citátů 
z Písma sv., patristiky a dokonce i sv. Tomáše Akvinského. Ale staví z nich po 
vzoru protestantů a modernistů dům nové ideologie, přičemž dává i tradičním 
theologickým pojmům nový význam a zamlčuje podstatné skutečnosti 
související s pojednávanou matérií. V souvislosti s nekonečným milosrdenstvím 
Božím nikdy nehovoří o pokání, které je předpokladem vylití skutečně 
nekonečného Božího milosrdenství. Rovněž pojmy, jako urážka Boží, která je 
nejhroznějším účinkem hříchu, a pojem bohopocty, která je nejvyšší poviností 
tvorů, zde nikde nenajdeme. 
Papež hovoří i o svátosti pokání – ovšem jako o svátosti smíření, a zdůrazňuje 
opět její subjektivní hodnotu, hovoří o „zdroji opravdového pokoje“, 
o „obrácení“, ale hlavní účinek svátosti, totiž odpuštění urážky Boží, se 
nezmiňuje. Zpovědníkům papež nařizuje: „Ať nekladou impertinentní otázky, 
ale jako otec z onoho podobenství přerušují připravenou promluvu ztraceného 
syna a umějí v srdci každého penitenta zachytit prosbu o pomoc a odpuštění.“ 
Jistě není na místě klást zbytečné impertinentní otázky, ale otázky vedoucí 
penitenta k vyznání plnosti matérie jsou nutné k platnosti svátosti. Celý 
odstavec o svátosti „smíření“ budí spíše dojem pojednání o psychologicko-
křesťanské službě než o milosrdném soudu nad hříchy, kterým svátost pokání 
ve skutečnosti je. 
Dalším bodem zasluhujícím pozornost je pojednání spravedlnosti. Papež 
zdůrazňuje nutnost souladu milosrdenství a spravedlnosti, což je zajisté 
správné, říká také, že láska neruší spravedlnost. Ale dočteme se i následující: 
„V Bibli se častokráte zmiňuje božská spravedlnost a Bůh jako soudce. 
Obvykle je tam chápána jako celistvé dodržování Zákona a jednání každého 
dobrého Izraelity odpovídající přikázáním daným Bohem. Tato vize nicméně 
nejednou vedla k upadnutí do legalismu, mystifikovala původní význam a 
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zatemňovala hluboký smysl spravedlnosti.“ Tedy ne zneužití tohoto chápání je 
problémem, ale tato vize sama, že spravedlnost spočívá v celistvém dodržování 
Zákona a Božích přikázání. To je ovšem podstata spravedlnosti. Následuje 
tvrzení, že k „překonání legalistické mentality je třeba zmínit, že v Písmu 
svatém je spravedlnost chápána bytostně jako důvěřivé svěření se Boží vůli“. 
Nicméně dodržování Božích zákonů je Boží vůlí, nebezpečím je překrucování 
těchto zákonů a nezřízené produkování malicherných církevních zákonů, které 
odvádějí od podstatného. Přesně to byl problém zákoníků a farizeů. Papež píše, 
že „farizeové a učitelé zákona kvůli věrnosti Zákonu kladli na bedra druhých 
jenom břemena, čímž anulovali Otcovo milosrdenství“. Farizeové ale věrní 
Zákonu nebyli, zneužívali ho pro své mocenské pozice a nakonec odmítli 
zaslíbeného Vykupitele, který obětí vyrovnal dluh vůči Boží spravedlnosti a tak 
otevřel cestu ke spáse. Farizeové tak založili sektu judaismu, s kterou papež 
vede intenzívní ekumenické kontakty. 
Prakticky se tento přístup k Božímu zákonu projevuje v novém uspořádání 
procesu anulace manželství, které pro „milosrdný přístup“ k rozvedeným nehájí 
dostatečně neporušitelnost svátostného svazku a fakticky umožňuje téměř 
každé rozpadlé manželství prohlásit za nulitní. Touto subjektivistickou 
relativizací je zasažena i pasáž o rozlišování v rámci Synody o manželství, kde 
se hovoří o posuzování možnosti připustit konkubinátníky žijící ve stálých 
svazcích ke svátostem, a i když se nevyjadřuje zcela explicitně, hovoří o cestě 
pokání se zodpovědností místního biskupa a přičitatelnosti a zodpovědnosti za 
nějaké jednání, které mohou být sníženy či potlačeny různými psychickými či 
sociálními činiteli (viz Katechismus katolické církve 1735). Omlouvat tím 
cizoložství civilně „znovusezdaných“ rozvedených je zcela irelevantní a 
s Božím milosrdenstvím je to neslučitelné, neboť toto předpokládá pokání a 
nápravu. Jednalo se o jednu ze dvou nejbouřlivěji diskutovaných pasáží. Jak 
k tomuto stojí papež, se ukazuje v jeho závěrečné promluvě, následující 
odstavec se kromě postoje k praktikování homosexuální deviace může 
vztahovat pouze k tomuto tématu: „Na této synodě byla svobodně vyjádřena 
různá mínění – někdy bohužel metodami ne právě laskavými – a zajisté 
obohatila a oživila dialog, nabídla živý obraz církve, která nepoužívá ‚předem 
připravené vzorce‘, ale čerpá z nevyčerpatelného zdroje svojí víry, živé vody, 
která tiší žízeň vyprahlých srdcí. A s výjimkou dogmatických otázek jasně 
definovaných církevním magisteriem jsme také viděli, že to, co se zdá normální 
biskupovi jednoho kontinentu, může být podivné, ba téměř skandální pro 
biskupa druhého kontinentu; to, co je považováno za pošlapávání práva v jedné 
společnosti, může být samozřejmým a nedotknutelným předpisem v jiné; to, co 
je pro některé svoboda svědomí, je pro druhé jenom zmatek.“ Uvědomme si, že 
se sice vždy nejedná o slavně definované nauky, ale jedná se o nauku řádného 



 
5 

učitelského úřadu či o přirozený Boží zákon. V dokumentech synody je 
zdůrazněno, že homosexuální svazky nelze srovnávat s manželstvím, což je 
nedostatečné, s manželstvím nelze srovnávat celou řadu dovolených 
mezilidských vztahů. Homosexuální svazky jsou však vždy nedovolené a těžce 
hříšné. To synoda ani v nejmenším nenaznačuje. Jediným křesťanským řešením 
je v rámci pastorace osoby stižené touto deviací podporovat na cestě čistoty, 
která upřímně nesená může být křížem k posvěcení. 
Z těchto příkladů lze vidět, co papež míní, když píše: „Milosrdenství 
neodporuje spravedlnosti, ale je výrazem Božího zacházení s hříšníkem.“ A 
dále: „Spravedlnost sama nestačí a zkušenost učí, že odvolávat se pouze na ni 
hrozí jejím zničením. Proto Bůh přesahuje spravedlnost milosrdenstvím a 
odpuštěním.“ Slova o pokání a účinném předsevzetí nápravy zcela chybí. 
„Kristův kříž je tedy Boží soud nad námi všemi a nad světem, protože nám 
nabízí jistotu lásky a nového života.“ Kristův kříž je ale také soudem mezi 
lotrem po pravici a po levici, naplňují se zde slova Krista samého: Kdo uvěří, 
bude spasen, kdo neuvěří, bude zavržen. Tato spravedlnost vůči nekajícím se 
hříšníkům a modlitba za jejich obrácení a záchranu v duchu fatimského zjevení 
je zcela ignorována, přestože je to nejvyšší skutek křesťanského milosrdenství, 
neboť věčné zavržení je nejhorším osudem člověka. 
Celá pasáž o milosrdenství a spravedlnosti je účelovým zmatením pojmů, které 
umožňuje pod zástěrkou některých zbožně znějících tvrzení šířit naprosto 
bezbožná mínění a postoje tohoto světa. 
Novou naukou je i pasáž o odpustcích. Papež píše: „Ve svátosti smíření Bůh 
odpouští hříchy, které jsou skutečně smazány. Přece však zůstává v našem 
chování a v našem myšlení jejich negativní otisk. Boží milosrdenství je však 
ještě silnější. Stává se odpustkem Otce, který skrze Kristovu nevěstu dosahuje 
ke hříšníkovi, jemuž bylo odpuštěno, osvobozuje jej ze zbývajících důsledků 
hříchu, uzpůsobuje jej k činům lásky a spíše k růstu v lásce než k opětovnému 
pádu do hříchu.“ Církev vždy věřila, že odpustky umenšují nebo zcela 
smazávají časné tresty očistcové, že by jejich cílem byla změna chování a 
smýšlení, je naprosto nové pojetí. Tento účinek navíc jaksi neodpovídá 
zkušenostem z pastorační praxe. Papež pokračuje: „Církev žije ze společenství 
svatých. V eucharistii se toto společenství, jež je Božím darem, uskutečňuje 
jako duchovní sjednocení, které spojuje nás věřící se svatými a blahoslavenými, 
kterých je bezpočet (srov. Zj. 7,4). Jejich svatost přichází na pomoc naší 
křehkosti, a Matka církev je tak svojí modlitbou a svým životem schopna 
svatostí jedněch vyjít vstříc slabosti druhých. Žít tedy odpustek Svatého roku 
znamená přistoupit k milosrdenství Otce s jistotou, že Jeho odpuštění se 
vztahuje na celkový život věřícího. Odpustek je zakoušením svatosti církve, 
která má účast na všech dobrodiních Kristova vykoupení, aby odpuštění bylo 

 
6 

rozšířeno až do nejzazších důsledků, kterých dosahuje Boží láska. Žijme 
intenzivně toto Jubileum, prosme Otce o odpuštění hříchů a o rozšíření 
milosrdenství Jeho odpustků.“ V celé pasáži se také beze stopy vytrácí spojení 
s věřícími v očistci. V dopise z 1. září papež sice píše, že se za zemřelé 
„můžeme modlit, aby je milosrdný pohled Otce osvobodil od každého zbytku 
viny a přivedl je k sobě do nikdy nekončící blaženosti“, což očistec může 
invokovat, ale v novém myšlení to nutně nepředpokládá očistcové tresty. Tuto 
větu lze interpretovat ve smyslu zatím nedokonalého spojení v lásce, které se 
konečným odpuštěním zdokonalí, nemusí být však chápáno jako očistcové 
utrpení bez blaženého patření na Boha. 
Ekumenická pasáž buly hovoří o judaismu a islámu. Tvrzení, že židé a 
muslimové věří, že „nikdo nemůže omezovat božské milosrdenství, protože 
jeho brány jsou otevřeny stále“, je manipulativní, neboť v systému judaismu se 
vztahuje Boží milosrdenství pouze na příslušníky vyvoleného národa a v islámu 
poze striktně na muslimy. Učení o nezaviněné nevědomosti, implicitním křtu 
touhy a spáse skrze Krista mimo viditelnou Církev, pokud člověk chce upřímně 
Bohu sloužit a lituje z lásky k němu svých hříchů, je typicky křesťanské a nemá 
v judaismu či islámu obdobu. 
V plnosti ukazuje papež své mínění v katechezi k výročí vydání deklarace 
Nostra Aetate 28. 10. 2015 při mezináboženské generální audienci. 
„V posledních padesáti letech došlo k mnoha událostem a iniciativám, bylo 
navázáno mnoho institucionálních či osobních vztahů s nekřesťanskými 
náboženstvími, takže je obtížné zmínit je všechny. Obzvláště významnou 
událostí bylo setkání v Assisi 27. října 1986. Svolal jej a uspořádal svatý Jan 
Pavel II., který se rok předtím, tedy právě před třiceti lety, obrátil k mladým 
muslimům v Casablance s výzvou, aby všichni, kdo věří v Boha, prosazovali 
přátelství a sjednocení lidí a národů (Promluva 19. srpna 1985). Plamen 
zažehnutý v Assisi se rozšířil do celého světa a je neustále znamením naděje. 
Zvláštní vděčnost Bohu si zasluhuje skutečný přerod, kterým během těchto 
padesáti let prošel vztah mezi křesťany a židy. Lhostejnost a opozice se 
proměnily na spolupráci a přejícnost. Z nepřátel a cizinců se stali přátelé a 
bratři… Vzájemné poznání, respekt a úcta vytvářejí cestu, která platí ve vztahu 
k židům a analogicky také pro vztahy k ostatním náboženstvím. Mám na mysli 
zvláště muslimy…“ Cílem není působit misijně, jak to ostatně současný papež 
celkem otevřeně dává najevo, ale vytvářet v duchu cílů svobodného zednářství 
soulad světových náboženství tak, aby při uchování určité autenticity všechna 
pracovala na humanitních cílech. „Je třeba pozvedat zraky a pokračovat v cestě. 
Dialog spolupráce v mnoha oblastech, zejména ve službě chudým, maličkým, 
starým, přijímáním uprchlíků a pozornost vůči těm, kdo jsou odepisováni. 
Můžeme jít spolu, pečovat o sebe navzájem a o stvoření, a to všichni věřící 
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každého náboženství. Společně můžeme chválit Stvořitele za to, že nám daroval 
zahradu světa, abychom ji obdělávali a chránili jako obecné dobro…“ Papež 
naprosto ignoruje skutečnost, že svět stvořil Bůh Trojjediný, jehož islám a 
judaismus explicitně popírá a vyznání Božství Kristova považuje za rouhání. 
O modlách pohanů jak Mojžíš, tak sv. Pavel učí, že jsou to démoni, v čemž se 
ostatně křesťanství s judaismem a islámem shoduje. 
Papež také tvrdí, že: „Deklarací Nostra Aetate vytyčil koncil cestu přitakání 
k opětovnému objevení židovských kořenů křesťanství, k odmítnutí jakékoli 
formy antisemitismu a k odsouzení každého bezpráví, diskriminace a 
perzekuce, které z toho plynou.“ Jedná se o nepravdivou konstrukci implicitně 
cílící k dehonestaci Církve před koncilem. Ale opak je pravdou – Církev si 
vždy byla plně vědoma svých židovských kořenů, nedílnou součástí jejího 
učení je nauka o vyvolení židovského národa k tomu, aby z něj vzešel celému 
lidstvu Vykupitel, pozitivní vztah k židovským kořenům ukazuje mimo jiné i 
výzdoba papežských kostelů a paláců s mnoha starozákonními motivy, a nemá-
li pontifex čas na jejich zhlédnutí, nechť se upomene, že židovka je i sv. Marta, 
v jíž zasvěceném hotelu pobývá. Na pozitivní vztah k židovským kořenům 
ukazuje i tradiční liturgie – kromě svátku archanděla Michaela jsou všechny 
největší svátky univerzálního kalendáře svátky lidí židovské krve – Ježíš 
Kristus je dle své lidské přirozenosti z rodu Davidova, z téhož rodu pochází 
Panna Maria a sv. Josef, z ostatních rodů vzešli sv. Jan Křtitel, svatí apoštolé 
Petr a Pavel a mnozí další. Antisemitismus jako principiální negace semitských 
národů z nacionálních důvodů, založený na nauce o jejich méněcennosti, je 
plodem odpadu od katolické víry, či nevěrnosti jejímu učení - byla to Církev 
v čele s Piem XII., která na nacisty obsazených územích vyvinula největší 
aktivity ve snaze zachránit příslušníky židovského národa bez rozdílu vyznání, 
mučednicí nacistické msty za toto úsilí na katolických řeholnících židovské 
krve je i sv. Terezie od Kříže – Edith Stein. Církev ale vždy dokázala rozlišit 
mezi svými židovskými kořeny, židovskou národností, k níž se hlásila a hlásí 
celá řada katolíků, a judaismem, který se nesmířil s posláním Vykupitele pro 
všechny národy a nárokuje si jeho příchod pouze pro své sobecké nacionálně-
religiózní zájmy. Z výše řečeného jasně vyplývá, že Církev je a vždy byla 
protiantisemitská ze své podstaty.  
Zmíněni jsou i ti, kteří tyto liberální náhledy nesdílejí, papež hovoří 
o „fundamentalistických či extrémistických deviacích“, proti nimž není imunní 
žádné náboženství. O jejich původu papež říká: „V důsledku násilí a terorismu 
se rozšířil postoj podezřívat či dokonce zavrhovat náboženská vyznání.“ Tato 
pasáž invokuje myšlenku, že kdo nebude budovat ekumenický světový dům, 
odmítne s ním být v jednotě, odmítne obývat alespoň okrajovou klec pro 
exotické zvířectvo v ekumenickém světě, je člověk násilný a terorista. Nemusí 
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být daleko doba, kdy bude velmi těžké obstát, neztratit katolickou víru a z obav 
a slabosti se nevydat alespoň několik kroků vstříc této nové víře. 
Bula Misericordiae vultus otvírající Svatý rok milosrdenství, se všemi 
doprovodnými setkáními, dopisy, synodami atd., jak vše můžeme dosud 
pozorovat, je systematickou snahou papeže oslavit Koncil a důsledně dokončit 
a naplnit dílo Koncilu, odstranit zbytek „pevných hradeb“, které dle papeže 
byly příčinou uzavřenosti a nefunkčnosti Církve před koncilem, té Církve, 
o které současný papež neřekne nic pozitivního. Odsouzení bludných nauk, 
katolické misie hlásající Krista a nutnost obrácení ke spáse, úsilí o vládu 
Kristovu nade všemi lidmi a lidskými zřízeními považuje papež zřejmě za 
„předkoncilně farizejské“, nyní musí přijít „nová evangelizace“, „nové letnice“ 
a obnova všeho v duchu koncilu.  
Bula Misericordiae vultus obsahuje někdy trefné popsání dílčích problémů, je 
v ní i mnoho pasáží veskrze katolických. Ale jako celek směřuje k utvoření 
nového náboženství v duchu svobodozednářského humanismu, které autenticky 
katolické není. Jedná se o způsob práce, popsaný sv. Piem X. při odsouzení 
modernismu.  
Výše řečené je důvodem, proč se jako katolíci na Svatém roce milosrdenství a 
všech doprovodných akcích podílet nemůžeme. 
Drazí věřící, jak si většina z Vás jistě všimla, jsou poněkud nově upraveny a 
uspořádány naše internetové stránky. Byla odstraněna většina duplicit, vzniklá 
zveřejněním všech letáků, do budoucna počítáme i s vypracováním obsahu či 
nějakého rejstříku dle témat. Některé rubriky budou ještě rozšířeny a doplněny. 
Zveřejnili jsme i vizualizaci kostela sv. Barbory a panen mučednic, který 
chceme stavět ve Frýdlantě nad Ostravicí. Modleme se za překonání posledních 
obtíží na cestě ke získání stavebního povolení. Skutečná realizace stavby má i 
finanční stránku, zatím se snažíme ušetřit peníze na hrubou stavbu.  
Ve Žďáru nad Sázavou byla vysvěcena kaple sv. Eliáše. Podařilo se nám 
pronajmout prostory, jejichž nájem je srovnatelný s jednorázovými nájmy na 
jednotlivé Mše sv., Bohu díky.  
Z nových knih vyšel hlavně Můj první misál, převzatý od francouzského 
nakladatelství Clovis a německého Sarto, doplněný o zpovědní zrcadlo. Je 
vhodnou pomůckou k přípravě na svaté přijímání a svatou zpověď dětí. Do 
Vánoc vyjde ještě Schallerův Římský misál s dodatky obsahujícími vše, co bylo 
doplněno do misálu 1962, a některé obřady konané obvykle před a po mši 
svaté. 
 

S přáním milostiplného Adventu a mnoha Božích milostí od narozeného 
Vykupitele a s kněžským požehnáním 

 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
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Naléhavá žádost Svatému otci 
Msgr. Bernard Fellay 

(15. září 2015) 
 
Svatý otče, 
s velkým neklidem sledujeme kolem nás postupující úpadek v oblasti 
manželství a rodiny, jež jsou počátkem a základem každé lidské 
společnosti. Tento rozklad se v současnosti silně urychluje, zejména 
zákonnou podporou těch nejnemravnějších a nejvíce neřestných způsobů 
chování. Zákon Boží je dnes veřejně pošlapáván dokonce i ve svých 
přirozených aspektech, nejtěžší hříchy se dramatickým způsobem množí 
a volají do nebe. 
 
Svatý otče, 
nemůžeme před Vámi skrýt skutečnost, že první část synody, jež byla 
věnována „pastoračním výzvám rodiny v souvislosti s evangelizací“, 
v nás vyvolala strach a hrůzu. Od osob, které mají církevní hodnosti – a 
které se odvolávají na Vaši podporu, aniž by se vůči tomu někdo ohradil 
–, jsme četli a slyšeli tvrzení, jež natolik odporují pravdě, jež jsou 
v takovém protikladu k jasnému a trvalému učení Církve ve vztahu 
k posvátnosti manželství, že to naši duši velmi hluboce znepokojilo. To, 
co nás znepokojuje ještě více, jsou jistá slova z Vašich úst, z nichž 
vyplývá, že údajně existuje nějaký vývoj nauky, aby bylo možno 
odpovědět na nové nutné potřeby křesťanského lidu. Naše znepokojení 
spočívá v tom, že sv. Pius X. v encyklice Pascendi takové 
přizpůsobování dogmatu údajným dobovým nutnostem odsoudil. Pius X. 
a Vy, Svatý otče, jste obdrželi plnost duchovní moci učit, posvěcovat a 
vést v poslušnosti vůči Kristu, jenž je Hlavou a Pastýřem církevního 
stádce po všechny časy a na všech místech a jehož papež musí být na 
této zemi věrným zástupcem. Obsah nějakého dogmaticky odsouzeného 
výroku se nemůže v průběhu času stát dovolenou pastorační praxí.  
Bůh, Původce lidské přirozenosti, dal jednotě mezi mužem a ženou 
trvalý charakter s ohledem na trvání lidského rodu. Ve zjevení Starého 
zákona nás zcela zjevně poučuje o jednotě a nerozlučitelnosti manželství 
jakožto o spojení mezi jedním mužem a jednou ženou, které je 
ustanoveno bezprostředně Bohem, a o tom, že Bůh nedal člověku právo, 
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aby libovolně nakládal s jeho podstatnými charakteristickými rysy, a to 
proto, aby stálo pod zvláštní Boží ochranou: „Nepožádáš manželky 
bližního svého“ (Ex 20,17).  
Evangelium nás poučuje, že sám Ježíš mocí své nejvyšší autority 
manželství, které bylo lidskou zkažeností ve své původní ryzosti 
znetvořeno, s konečnou platností obnovil: „Co Bůh spojil, člověk 
nerozlučuj“ (Mt 19,6).  
Je slávou katolické Církve, že celá staletí hájila lidskou i božskou 
skutečnost manželství proti všem protivenstvím a navzdory všem 
svodům, výhrůžkám a pokušením. Vždy vysoko třímala korouhev 
věrnosti – i tehdy, když ji zkažení lidé opouštěli pouze z důvodu své 
zkaženosti –, korouhev věrnosti, čistoty a plodnosti, které charakterizují 
pravou manželskou a rodinnou lásku.  
S blížící se druhou částí synody, která se věnuje rodině, pokládáme ve 
svědomí za svou povinnost vyjádřit Apoštolskému stolci nejhlubší 
znepokojení, jež nás naplňuje při myšlence na „Závěry“, jež by při této 
příležitosti mohly být navrženy, pokud by snad měly k velkému neštěstí 
představovat nový útok na posvátnost manželství a rodiny, nové oslabení 
postavení manželů a domácího prostředí. Doufáme z celého srdce, že 
synoda naopak vykoná skutek pravé spravedlnosti tím, že pro dobro duší 
lidem připomene úplné a spasitelné učení ohledně manželství.  
Za současných okolností jsme si plně vědomi toho, že osoby, které jsou 
zapleteny do neuspořádaných manželských vztahů, musí být přijímány se 
soucitným pochopením, aby se jim ukázala nanejvýš slitovná tvář 
milujícího Boha, kterou Církev dává lidem poznat.  
Je to však právě Boží zákon, výraz jeho věčné lásky ke všem lidem, 
který sám o sobě představuje nejvyšší smilování pro všechny časy, 
všechny lidi a všechny životní situace. Proto se modlíme, aby se 
evangelní pravda o manželství, kterou synoda musí hlásat, v praxi 
neobcházela cestou četných „pastoračních výjimek“, jež by zcela 
pokřivily její pravý smysl, anebo prostřednictvím zákonodárství, které by 
prakticky beze zbytku odstranilo její pravý význam. Co se týká tohoto 
bodu, nemůžeme Vám zamlčet to, že nedávno přijatá církevněprávní 
opatření dle motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus, která nyní usnadní 
zrychlená řízení směřující k prohlášení neplatnosti manželství, otevírají 
de facto cestu k procesu představujícímu „rozvod po katolicku“, i když 
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se to tak přímo nenazývá, a to i přes opakované výroky 
o nerozlučitelnosti manželství, jež se v tomto motu proprio nacházejí. 
Tato opatření sledují vývoj mravů naší doby, aniž by zde byla snaha je 
napravovat podle Božího zákona. Jak nemáme být vyděšeni, když 
pomyslíme na osudy dětí, které se narodily v takových manželstvích, 
prohlášených v uspěchaných procesech za neplatná, a jsou smutnými 
oběťmi „vyhazovací kultury“?  
V 16. století odmítl papež Kliment VII. rozluku Jindřichu VIII. z Anglie, 
kterou požadoval. Papež zachoval tváří v tvář hrozbě anglikánského 
schismatu proti veškerému nátlaku neporušené učení Krista a jeho 
Církve o nerozlučitelnosti manželství. Nebude se nyní muset jeho krok 
v nějakém „církevněprávním projevu lítosti“ hodnotit nesouhlasně? 
Všude ve světě v poslední době povstalo mnoho rodin proti civilním 
zákonům, které podrývají přirozenou a křesťanskou rodinu a veřejně 
povzbuzují k ostudným způsobům chování, odporujícím nejzákladnější 
mravním požadavkům. Může Církev ty, kteří mnohdy na vlastní náklady 
a vždy za posměchu a potup vedou tento tak nezbytný a současně 
obtížný boj, nechat v nouzi? To by představovalo katastrofální negativní 
svědectví a těmto lidem by to přineslo znechucení a ztrátu odvahy. 
Představitelé Církve jim naopak musí vzhledem ke svému poslání dát 
najevo jasnou a odůvodněnou podporu.  
 
Svatý otče, 
pro čest našeho Pána Ježíše Krista, pro útěchu Církve a všech 
katolických věřících, pro blaho společnosti a celého lidstva Vás tedy 
v této rozhodující hodině snažně prosíme, abyste nechal ve světě zaznít 
pravdivému, jasnému a pevnému slovu na obranu křesťanského i 
prostého lidského manželství, na podporu jeho základů, totiž různosti a 
komplementarity pohlaví jakožto opory jeho jednoty a nerozlučitelnosti. 
Dětinně Vás prosíme, abyste pronesl slovo, které bude doprovázeno 
účinnými opatřeními a kterým ukážete činnou podporu katolické rodiny. 
Tuto pokornou a naléhavou prosbu svěřujeme ochraně sv. Jana Křtitele, 
který pro veřejnou obhajobu posvátnosti a jednoty manželství proti 
civilní autoritě, jež se zostudila pohoršujícím „novým sňatkem“, 
podstoupil mučednictví; vzýváme Předchůdce Páně, aby Vaší Svatosti 
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dal odvahu před tváří světa lidem připomenout pravé učení o přirozeném 
a křesťanském manželství. 
 
Na svátek Sedmibolestné Panny Marie, 15. září 2015 
 
+ Bernard FELLAY 
generální představený Kněžského bratrstva sv. Pia X. 

 
 

Prohlášení generálního představeného 
Kněžského bratrstva sv. Pia X. 

k závěrečné zprávě Synody o rodině 
 
Závěrečná zpráva druhého zasedání Synody o rodině, která byla 
zveřejněna 24. 10. 2015, je velmi vzdálená tomu, aby z ní byl patrný 
souhlas synodních otců; je spíše výrazem kompromisu mezi velmi 
hluboce rozdílnými postoji. Lze v ní zajisté číst opakování nauky 
o manželství a katolické rodině, ale také politováníhodné dvojznačnosti a 
vynechávky; především došlo k průlomům do disciplíny ve jménu 
relativistického pastoračního milosrdenství. Celkový dojem, který člověk 
z tohoto textu má, je dojem zmatku, který bude určitě využit ve smyslu, 
který odporuje trvalému učení Církve. 
Proto se nám jeví jako nezbytné znovu jasně vyjádřit od Krista přijatou 
pravdu o funkci papeže a biskupů (1), jakož i o rodině a manželství (2). 
Činíme to v tomtéž duchu, který nás vedl k tomu, že jsme papeži 
Františkovi adresovali „naléhavou žádost“ před druhým zasedáním této 
synody. 
 
1. Funkce papeže a biskupů1 
Jako synové katolické Církve věříme, že římský biskup, nástupce 
svatého Petra, je náměstkem Kristovým a tím současně i hlavou celé 
Církve. Jeho duchovní moc je ve vlastním smyslu moc pastýřská. 

                                                        
1 Tridentský koncil, 4. zasedání; I. vatikánský koncil: konstituce Dei Filius; dekret  

Lamentabili, č. 6. 
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Pastýři, jakož i věřící východních církví, každý jednotlivě a všichni ve 
spojení, jako například na koncilu, na synodě či na biskupské konferenci, 
jsou vůči němu vázáni povinností hierarchické podřízenosti a pravé 
poslušnosti. 
Bůh tak věci ustanovil proto, aby Církev Kristova byla jen jedním 
stádcem pod jediným pastýřem s tím, že si pod římským biskupem 
uchová jednotu církevního života a vyznání jedné víry. Svatá Boží 
Církev je božským způsobem uspořádána jako hierarchická společnost, 
v níž autorita, která vede a řídí věřící, pochází od Boha skrze papeže a 
jemu podřízené biskupy.2 
Jestliže nejvyšší papežský učitelský úřad jednou stanovil autentický 
smysl zjevené pravdy v dogmatické oblasti, jakož i ve věcech disciplíny, 
nepřísluší církevním organismům, které podle autority stojí na nižším 
stupni – jako například biskupské konference –, aby zde zaváděly 
změny. 
Smysl svatých dogmat, jenž musí být vždy zachován, je ten, který 
učitelský úřad papeže a biskupů jednou provždy vyhlásil, a není nikdy 
svěřeno naší libovůli, abychom se od nich odchýlili. Od té chvíle musí 
pastorace Církve, jestliže se vyznačuje milosrdenstvím, začít tím, že 
bude léčit bídu náboženské nevědomosti, přičemž ukáže duším smysl 
pravdy, která je zachraňuje. 
V Bohem ustanovené hierarchii byly v oblasti víry a učitelského úřadu 
zjevené pravdy jako božské odkazy svěřeny apoštolům a jejich 
nástupcům, totiž papeži a biskupům, aby tento poklad víry věrně 
uchovávali a autoritativně učili. Tento poklad víry, co se pramenů týče, 
je obsažen v napsaných knihách Písma svatého a v nepsaném podání, 
které, obdržené apoštoly z úst samotného Krista nebo předávané stále 
dále samotnými apoštoly podle diktátu Ducha Svatého, dospělo až 
k nám. 
Když Církev učící vysvětluje smysl těchto pravd, obsažených v Písmu 
svatém a v ústní tradici, potom autoritativně ukládá věřícím, aby jej 
přijali jakožto do Boha zjevený. A je nesprávné říci, že papeži a 
biskupům náleží povinnost potvrzovat to, co jim vnukne sensus fidei [cit 
víry] nebo všeobecná zkušenost Božího lidu. 

                                                        
2 Mt 16,18-19; Jan 21,15-17; konstituce Pastor aeternus I. vatikánského koncilu. 
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Již jsme to písemně vyjádřili v naší „naléhavé žádosti Svatému Otci“ 
takto: „Naše znepokojení spočívá v tom, že sv. Pius X. v encyklice 
Pascendi takové přizpůsobování dogmatu údajným dobovým nutnostem 
odsoudil. Pius X. a Vy, Svatý otče, jste obdrželi plnost duchovní moci 
učit, posvěcovat a vést v poslušnosti vůči Kristu, jenž je Hlavou a 
Pastýřem církevního stádce po všechny časy a na všech místech a jehož 
papež musí být na této zemi věrným zástupcem. Obsah nějakého 
dogmaticky odsouzeného výroku se nemůže v průběhu času stát 
dovolenou pastorační praxí.“ 
To je to, co arcibiskup Marcel Lefebvre napsal ve svém prohlášení z 21. 
11. 1974: „Žádná autorita, ani ta v hierarchii nejvyšší, nás nemůže 
donutit vzdát se víry, jak byla učitelským úřadem Církve po 19 století 
jasně formulována a hlásána, ani ji omezit. Svatý Pavel říká: 
‚ I kdybychom my neb anděl s nebe kázal vám proti tomu, co jsme vám 
kázali, buď proklet!‘3“ 
 
2. Manželství a katolická rodina 
Co se týká manželství, Bůh se postaral o růst lidského pokolení tím, že 
ustanovil manželství, které je pevným a trvalým svazkem jednoho muže 
a jedné ženy4. Manželství pokřtěných je svátost, neboť je Kristus 
pozvedl k této důstojnosti. Manželství a rodina mají z hlediska 
ustanovení božský a přirozenoprávní charakter. 
První cíl manželství je plození a výchova dětí a žádná lidská vůle to 
nesmí vylučovat s tím, že provádí úkony, které jsou s tímto cílem 
v rozporu. Podřízeným účelem manželství je vzájemná podpora, kterou 
si manželé poskytují, a také [funkce manželství jakožto] prostředek proti 
žádostivosti.    
Kristus ustanovil jednotu manželství jako definitivní, jak pro křesťany, 
tak pro všechny lidi. Tato jednota je vyjádřena v nerozlučitelnosti, která 
nesmí být nikdy rozbita, ani z vůle obou manželů, ani nějakou lidskou 
autoritou: „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“5 V případě svátostného 
manželství pokřtěných se vysvětluje jednota a nerozlučitelnost také ze 
skutečnosti, že je znamením jednoty Krista a s jeho Nevěstou, Církví. 

                                                        
3 Gal 1,8. 
4 Gen 2, 18-25. 
5 Mt 19, 6. 
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Nic, co lidé mohou nařídit nebo podniknout proti jednotě a 
nerozlučitelnosti manželství, neodpovídá tomu, co vyžaduje přirozenost 
či blaho lidské společnosti. Nadto mají katoličtí věřící přísnou povinnost 
nevázat se civilním manželstvím, aniž by zohlednili uzavření manželství 
před Církví, která to předepisuje.  
Přijímání Eucharistie, tedy svátostné přijímání, vyžaduje stav posvěcující 
milosti a jednotu s Kristem skrze božskou lásku; ona rozmnožuje tuto 
lásku a znamená současně lásku Kristovu k Církvi, která je s ním 
zasnoubena jako jediná Nevěsta. V důsledku toho nemohou být ti, kteří 
ze svobodné vůle žijí v rozporu s Božími a církevními zákony mimo 
manželství nebo dokonce v cizoložství, připuštěni k přijímání Eucharistie 
a je třeba je pokládat za veřejné hříšníky, neboť dávají špatný příklad 
provinění proti spravedlnosti a proti lásce. „Kdo pojme propuštěnou, 
cizoloží.“6 
K obdržení odpuštění hříchů v rámci svátostné zpovědi je nutné mít 
pevné předsevzetí již nehřešit; proto nemohou ti, kteří odmítají svou 
neuspořádaný stav ukončit, dostat platné rozhřešení.7 
Podle Božího zákona má člověk právo svou pohlavnost užívat pouze 
v legitimním manželství s tím, že respektuje morálkou stanovené 
hranice. Proto odporuje homosexualita přirozenému Božímu zákonu. 
Mimo manželství uskutečňovaná spojení osob volně žijících, žijících 
v cizoložství nebo dokonce homosexuálů jsou zlořádem, odporujícím 
požadavkům Božího přirozeného zákona, a představují proto hřích. 
Nelze v nich nalézt žádnou část mravního dobra ani nějaké méně 
dokonalé dobro. 
Vzhledem k současným omylům a civilnímu zákonodárství proti svatosti 
manželství a čistotě mravů je třeba konstatovat: Přirozený zákon nesnese 
žádnou výjimku, neboť Bůh ve své nekonečné moudrosti vyhlášením 
svého zákona předvídal všechny případy a všechny okolnosti, na rozdíl 
od lidských zákonodárců. Tudíž nelze připustit ke slovu žádnou situační 
etiku, v níž chce člověk pravidla chování, jak jsou předkládána 
přirozeným zákonem, přizpůsobit proměnlivým okolnostem různých 
kultur. Řešení problémů v morální oblasti nesmí být ponecháno pouze 

                                                        
6 Mt 19,9. 
7 Lev XIII.: Arcanum divinae sapientiae; Pius XI.: Casti connubii. 
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svědomí manželů nebo pastýřů, naopak přirozený zákon se vnucuje 
svědomí jakožto pravidlo konání. 
Péče milosrdného Samaritána vůči hříšníkovi se projevuje skrze 
slitování, které se nepřizpůsobuje hříchu, stejně jako lékař, který chce 
účinně pomoci nemocnému znovu získat zdraví, se nepřizpůsobuje 
nemoci, ale pomáhá mu, aby ji překonal. Nelze se osvobodit od 
evangelního učení ve jménu subjektivistické pastorace s tím, že se 
představuje jako obecně platná a v jednotlivém případě se ruší. Nelze 
udělit biskupům dovolení, aby ad casum [v jednotlivém případě] zbavili 
platnosti zákon o nerozlučitelnosti manželství, aniž bychom se vystavili 
nebezpečí významného oslabení nauky evangelia a také rozmělnění 
autority Církve. Co totiž při takovém bludném pohledu je tvrzeno 
naukově, mohlo by se pastoračně popřít; co je de jure [podle práva] 
vlastně zakázáno, mohlo by být de facto [v praxi] dovoleno.  
Uprostřed tohoto nesmírného zmatku přísluší tedy papeži – vzhledem 
k jeho úřadu a v hranicích, které mu vyznačil sám Kristus – jasně a 
pevně hlásat katolické učení, quod semper, quod ubique, quod ab 
omnibus8 [co (bylo věřeno) vždy, všude a všemi], a zabraňovat tomu, 
aby se této všeobecně platné pravdě v praxi a na různých místech 
protiřečilo. 
Řídíce se výzvou Kristovou: vigilate et orate [bděte a modlete se], 
modlíme se za papeže: oremus pro Pontifice nostro Francisco [modleme 
se za našeho nejvyššího pastýře Františka], a zůstáváme bdělí: non tradat 
eum in manus inimicorum ejus9 [aby jej nevydával do rukou nepřátel 
jeho], aby jej Bůh nenechal padnout do moci jeho nepřátel. Prosíme 
snažně P. Marii, Matku Církve, aby mu vyprosila milosti, které mu 
dovolí být věrným správcem pokladů jejího božského Syna. 
 
Menzingen, 27. října 2015. 
 
+ Bernard FELLAY 
generální představený Kněžského bratrstva svatého Pia X. 

 

                                                        
8 Vincenc Lerinský: Commonitorium. 
9  Modlitba pro summo Pontifice. 
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„Podle svého vědění je ctěn člověk“ 
Antimodernistická přísaha sv. Pia X. 

P. Jaromír Kučírek FSSPX 
 
 
„Bože, jenž jsi naplnil svatého Pia, nejvyššího velekněze, nebeskou 
moudrostí a apoštolskou mocí k ochraně katolické víry a k obnově všeho 
v Kristu, uděl, prosíme, abychom skrze následování jeho ustanovení a 
příkladů dosáhli věčné odměny. Skrze téhož Pána našeho Ježíše 
Krista...“ (Missale Romanum) 
 
 
Milí v ěřící, přátelé a dobrodinci! 
Kniha přísloví (12,8) právem říká: „Podle svého vědění je ctěn člověk.“ 
A apoštol zdůrazňuje: „Nikdo, jenž nezůstává v učení Kristově, nemá 
Boha“ (2 Jan 9). Věrný výkon nejvyššího pastýřského úřadu v Církvi lze 
tedy poznat zejména podle toho, že jeho nositel „v zdravém učení i 
vyučuje i odpůrce usvědčuje“ (srov. Tit 1,9).  
Hrdinný boj svatého Pia X. proti modernismu byl opravdu vytrvalý a 
důsledný. 1. září 1910 zveřejnil tento velký papež motu proprio s názvem 
Sacrorum antistitum. Tento dokument měl rozhodující praktický význam 
v boji proti „sbírce všech herezí“, protože předepisoval 
antimodernistickou přísahu. 
Vzpomeňme krátce na tento skvělý čin otcovské pastýřské péče našeho 
svatého patrona a zamysleme se též nad jeho aktuálností pro dnešní 
dobu. 
 
Důkladné potírání bludu 
Již tři roky předtím, roku 1907, byla v dekretu Lamentabili a v encyklice 
Pascendi odhalena a podrobně rozebrána nebezpečí modernistického 
falšování katolické víry. Přesto se i nadále vyvíjely v mnoha zemích 
snahy o šíření modernismu.  
Svatý papež správně cítil, že svůj apoštolský úkol ještě dostatečně 
přiměřeně nesplnil, ani když modernistické knihy umístil na index, 
přisvědčil Syllabu (Lamentabili), zveřejnil encykliku Pascendi a 
modernistické vůdce exkomunikoval. Poznal, že sympatizanti a 
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stoupenci modernismu zaujímají vlivné pozice, poněvadž unikli všem 
dosavadním sankcím, a to proto, že své názory chytře a nečestně 
skrývali. 
K zabránění tomu, aby se modernistické omyly dále šířily uvnitř kléru, 
vypracoval Pius X. nový dokument a zveřejnil jej 1. září 1910. Motu 
proprio s názvem Sacrorum antistitum zavazovalo každého vyššího 
klerika ke složení a podpisu antimodernistické přísahy ve zvláště 
podrobném znění. Povinnost ji skládat mělo veškeré duchovenstvo, jež 
bylo povoláno k vyšším službám: faráři, zpovědníci, kazatelé, řádoví 
představení a profesoři na filosoficko-teologických učilištích.  
 
Obsah přísahy 
„Já, N. N., se pevně držím toho a přijímám v celku i jednotlivě všechno 
to, co bylo neomylným učitelským úřadem Církve definováno, potvrzeno 
a vyhlášeno, zejména základy nauky víry, které jsou v přímém protikladu 
k bludům dnešní doby.“ – Těmito slovy jsou uvedeny dvě hlavní části 
antimodernistické přísahy. 
První část přísahy představuje pevné potvrzení základních katolických 
pravd a staví je proti modernismu: 1) dokazatelnost Boží existence 
lidským rozumem; 2) hodnota a přiměřenost zázraků a proroctví jakožto 
důkazních prostředků pro zjevení; 3) dějinná skutečnost založení Církve 
Kristem; 4) neměnný charakter katolické tradice; 5) rozumnost a 
nadpřirozenost víry. 
Druhá část přísahy je vyjádření vnitřního souhlasu s dekretem 
Lamentabili a encyklikou Pascendi. Jednotlivé modernistické omyly jsou 
zde vyjmenovány, podrobeny cenzuře a odmítnuty.  
Tak se v přísaze např. uvádí toto: „Upřímně přijímám, že nauka víry byla 
předávána od apoštolů skrze pravověrné otce v tomtéž smyslu a vždy 
s týmž významem až po nás; a proto naprosto zavrhuji heretické výmysly 
o nějakém vývoji nauk víry [srov. tzv. hermeneutiku kontinuity], které 
přecházejí od jednoho smyslu k jinému, jež je odlišný od toho, který 
Církev dříve zastávala... 
Proto se s neotřesitelnou pevností přidržuji a budu se do posledního 
dechu přidržovat víry otců..., ne proto, abych se přidržoval toho, co by se 
podle příslušné kultury každé doby mohlo zdát lepší a vhodnější [srov. 
aggiornamento], nýbrž proto, aby od počátku skrze apoštoly hlásaná 
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bezpodmínečná a neměnná pravda nebyla nikdy jinak věřena, nikdy 
jinak chápána. 
Slibuji, že toto vše budu věrně, neporušeně a upřímně mít na paměti a 
budu to bez újmy zachovávat, přičemž se od toho při žádné příležitosti, 
ani v nauce, ani v jakékoliv ústní či písemné formě, neodchýlím. Tak 
slibuji, tak přísahám, tak mi k tomu vpravdě dopomáhej Bůh a tato svatá 
Boží evangelia.“ (Citováno dle: M. Davies: Partisanen des Irrtums 
[Partyzáni omylu]. Stuttgart 2004, příloha III.) 
 
Kněžské semináře osvobozeny od hereze  
Žádný čestný muž, který ještě zastával modernistické názory, nemohl 
tuto přísahu jakkoliv podepsat. A to znamenalo, že přinejmenším 
katolické semináře a univerzity byly po několik desetiletí osvobozeny od 
podporovatelů hereze. 
V motu proprio Sacrorum antistitum (z 1. září 1910) bylo přesně 
stanoveno: „Všichni, kdo nějakým způsobem přilnou k modernismu, 
nesmí být bez jakýchkoliv ohledů připuštěni k vedoucím a k učitelským 
úřadům; pokud jim byly již svěřeny, musí být odstraněni. Totéž platí 
vůči těm, kteří otevřeně nebo tajně modernismus podporují...“ 
Antimodernistická přísaha nicméně vyvolala stejně velkou opozici jako 
encyklika Pascendi, ne-li ještě větší. Zejména liberální akademici se 
kvůli ní rozčilovali, především v Německu. Protestantské fakulty 
vyjadřovaly solidaritu se svými modernisticko-katolickými kolegy. 
(Samo o sobě je dobrým znamením, když se ďábel zlobí. Zuřivý odpor 
byl rovněž důkazem nutnosti antimodernistické přísahy.) 
Přece však, když se veškerý křik opět uklidnil, odmítly přísahu podepsat 
jen asi dva tucty kněží v celé Evropě. Někteří z nich se přidali 
k protestantským sektám, jiní k heretickým starokatolíkům (kteří by se 
podle pravdy měli nazývat „novolutheráni“). 
Příznačné je to, že v návaznosti na II. vatikánský koncil (1966) papež 
Pavel VI. zrušil jak index zakázaných knih, tak i antimodernistickou 
přísahu, čímž byly otevřeny dveře pro neomezené šíření hereze v nitru 
Církve. Byla to jedna z nejhrubších chyb tohoto papeže, v důsledku které 
Církev až dodnes těžce trpí. 
Od té doby se antimodernistická přísaha skládá a dodržuje již jen 
v Kněžském bratrstvu sv. Pia X. (I já jsem ji směl složit před 
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podjáhenským a kněžským svěcením.) Kéž Bůh ráčí zachovat dílo 
arcibiskupa Lefebvra, Kněžské bratrstv sv. Pia X., ve věrnosti 
antimodernistické přísaze! 
 
Nauková odsouzení prosazena v praxi   
Když se pozdvižení vyvolané přísahou uklidnilo, podařilo se sv. papeži 
Piu X. očistit Církev od hereze. „Když bylo vše řečeno a učiněno,“ 
napsal církevní historik Henri Daniel-Rops, „slavil Pius X. vítězství.“ 
Důvody triumfu svatého papeže není těžké zjistit. Zaprvé měl správný cit 
pro priority a věděl dobře, že je jeho prvořadou povinností jakožto hlavy 
Církve zachovat poklad víry neporušený. Přesně v této oblasti selhávají 
pokoncilní papežové; zanedbávají svou prvořadou povinnost zachovávat 
víru neporušenou a duše chránit před bludy. – Jak řekl jeden významný 
teolog současnosti: „Každý papež je ze svého úřadu oprávněn a povinen 
odvracet od Církve škody. Škody, které Církvi přivodil ekumenismus, 
jsou nezměrné... Je to gigantický zmatek a smrtelné nebezpečí pro duše. 
Jeho ukončení je naléhavým požadavkem těch, kteří si zachovali 
katolické cítění.“ (G. May: KU 7/8 2010.)   
Druhý důvod vítězství svatého Pia X. spočívá v tom, že učení modernistů 
odsoudil neodkladně tehdy, když se stalo zřetelně heretickým. – Přesto 
se nezastavil u pouhého odsouzení. Naukové odsouzení, které není 
prosazováno v praxi, je bezcenné. Za tím účelem svatý papež podnikl 
nejen kroky k tomu, aby exkomunikoval tvrdošíjné, veřejně známé 
modernisty, ale osvobodil Církev i od jejich tajných přívrženců, anebo je 
alespoň donutil se podřídit.  
Kdyby býval nepřijal tato energická opatření, potom by se tato hereze 
všude v Církvi rozšířila s katastrofálními důsledky... Avšak Bůh nám 
poslal světce, aby tomuto zlu předešel, svatého papeže, jehož heslo 
znělo: „Vše obnovit v Kristu“ – a přesně to činil.  
 
Co by se mělo dělat dnes... 
Antimodernistická přísaha byla a zůstává velmi důležitým naukovým a 
také praktickým opatřením, které má sílu uchovat čistotu víry a Církev 
obnovit zevnitř.  
Přísaha nám rovněž ukazuje východisko ze strašné krize dnešní doby, 
kdy je Církev zaplavena neomodernismem. Co by se tedy dnes mělo 
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konkrétně dělat? Kompetentní teolog (G. May: KU 7/8 2010) na tuto 
otázku odpověděl následovně: 
„Zaprvé se musí katolická nauka víry a morálky hlásat všude jasně a 
jednoznačně. Ničení církevního učení vychází od teologů. Zde se musí 
od základů zjednat náprava. 
Zadruhé: Odchylky od víry, které se tvrdošíjně zastávají, nesmí zůstat 
bez sankcí. Lépe ztratit tucty profesorů a možná i celé fakulty, než 
nechávat tato místa náporu hereze nadále otevřená... Nejhorší, co by se 
mohlo Církvi v současné krizi přihodit, by bylo ustupování vůči 
požadavkům progresismu a ducha doby – přičemž se obojí spolu často 
shoduje. 
Zatřetí musí výběr biskupů ... probíhat pečlivěji než dosud. Je zjevné, že 
krize Církve je krizí biskupů... 
Začtvrté se musí vzdělávání a formování kněží navrátit k principům, 
které platily před II. vatikánským koncilem... 
Vzájemnost katolíků a protestantů při bohoslužbě musí okamžitě skončit. 
Ekumenismus, jak se dnes provádí, vrhá katolíky do krize identity a je 
příčinou náboženského zhroucení mnoha kněží a laiků. Musí být 
ukončen.“ 
Svatý papež Pius X. zůstává až do dnešní doby vynikajícím vzorem, 
protože „v zdravém učení i vyučoval i odpůrce usvědčoval“ (srov. Tit 
1,9) a tím hrdinně naplňoval svou prvotní povinnost. Kéž nás, milí věřící, 
Bůh svou milostí zachová ve skutečné věrnosti vůči napomenutím 
našeho svatého patrona a v napodobování jeho příkladu, abychom též 
dosáhli věčné odměny. 
 
S kněžským požehnáním a pozdravem 
P. Jaromír Kučírek 
 
Innsbruck, 21. září 2015 
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Rodina s mnoha dětmi v kritice moderní civilizace 
Z promluvy papeže Pia XII. z 20. ledna 1958 

 
 
Rodiny s mnoha dětmi – důkaz zdraví národa 
V první řadě nejsou rodiny s mnoha dětmi v žádném případě nějakou 
„sociální chorobou“, nýbrž vytvářejí fyzickou a morální záruku zdraví 
národa. V rodinách, kde neustále v kolébce vrní dítě, vzkvétají zcela 
samozřejmě ctnosti, zatímco neřesti mizí, jsou takřka vyháněny dětstvím, 
které se tam stále znovu vrací jako čerstvý a oživující jarní vánek. 
 
Velká rodina je místem radosti 
Rodiny s mnoha dětmi jsou nejskvělejší sadbou v zahradě Církve, v níž 
jako na úrodné půdě kvete radost a zraje zdraví. Každá rodina, i ta 
nejmenší, vytváří podle Boží vůle oázu vnitřního pokoje. A přece zde 
existuje velký rozdíl: tam, kde počet dětí není o mnoho vyšší než jedno, 
má onen intimní pokoj, jenž má cenu života, v sobě něco 
melancholického a bledého; má kratší trvání, možná je nejistý, často 
zkalený strachem a utajenými výčitkami svědomí. Naopak je o pokoj 
srdce jinak postaráno u rodičů, kteří jsou obklopeni bohatým věncem 
mladých životů. Radost – plod přebohatého Božího požehnání – se zde 
projevuje v tisíci podobách a její trvání je pevnější a jistější. Čelo těchto 
rodičů, i když jsou zrovna zatíženi starostmi, není poznamenáno oním 
vnitřním stínem, jenž prozrazuje trápení ve svědomí či strach 
z neodvratného návratu do samoty. Zdá se, že jejich mládí nikdy 
neodkvete, dokud to v domě ještě voní kolébkou, dokud stěny obydlí 
odrážejí stříbřitě jasné hlásky dětí a vnuků. Mnohé námahy, četné oběti, 
zřeknutí se drahých zábav jsou již zde na zemi bohatě vyváženy 
nevyčerpatelnou plností projevů lásky a sladkých nadějí, které zaplavují 
jejich srdce, aniž by je tížily nebo unavovaly. A naděje se rychle, 
v okamžiku stávají skutečností, když nejstarší děvče začne pomáhat 
matce starat se o nejmladší děti; v den, kdy ten nejstarší přijde domů 
rozzářený poprvé se svou první výplatou. Tomuto dni budou rodiče 
obzvláště žehnat, neboť nyní vidí, jak je vyhnáno strašidlo možného 
chmurného stáří a oni dostávají zaslouženou mzdu za své oběti. Děti 
početných rodin samy neznají nudu ze samoty a nepříjemný pocit, když 
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musí nevyhnutně žít mezi mnohem staršími lidmi. Zajisté může taková 
početná společnost občas zatěžovat svou živostí a její spory mohou 
někdy vést k přechodným bouřím. Přesto mají tyto věci jen povrchní ráz 
a krátké trvání, následně to vše účinně přispívá k formování charakteru. 
Děti z velkých rodin se přímo samy od sebe vychovávají k bdělosti a 
zodpovědnosti za své jednání, ke vzájemné úctě a ochotě pomáhat, 
k velkorysosti a velkodušné povaze. Rodina pro ně představuje malý svět 
na zkoušku předtím, než se setkají s tím vnějším, tvrdším a náročnějším. 
 
Velká křesťanská rodina jako kolébka světců 
Všechna tato dobra a hodnoty jsou ještě mnohem stabilnější a dostává se 
jim ještě více vnitřní síly a plodnosti, když rodina s mnoha dětmi 
převezme jako základ a zákon pro život nadpřirozeného ducha evangelia, 
který vše pozvedá nad čistě lidskou rovinu a všemu propůjčuje věčný 
charakter. V těchto případech Bůh obvyklé dary Prozřetelnosti, dary 
radosti a pokoje, často ještě rozmnožuje, jak dokazuje zkušenost, skrze 
volání zvláštní lásky, tj. skrze povolání ke kněžství, k řeholnímu stavu a 
vůbec ke svatosti. Již vícekrát, a nikoliv neprávem, byla zdůrazňována 
výsada rodiny s mnoha dětmi být kolébkou světců. Tak se zmiňuje mezi 
mnoha jinými rodina svatého krále Ludvíka z Francie, jež čítala deset 
dětí, sv. Kateřiny Sienské s pětadvaceti dětmi, sv. Roberta Bellarmina 
s dvanácti, sv. Pia X. s deseti. Každé povolání je sice tajemstvím 
Prozřetelnosti, přece však pro rodiče z těchto skutečností vyplývá 
opodstatněný závěr, že (větší) počet dětí není na překážku jejich 
vynikající a dokonalé výchově, že v tomto směru není množství na újmu 
kvalitě, ať již z hlediska tělesného, nebo duševního. 
 
Péče o ochranu rodin 
Každé dosažení nějakého pozitivního výsledku v této oblasti je 
srovnatelné s pevným kamenem, který je zasazen do budovy vlasti, a je 
to to nejlepší, co může člověk jako katolík a občan státu dělat.  
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Program na rok 2016 
 

Poutě a slavnosti 
 

Pouť k sv. Antonínovi 
30. dubna – 8.00 hod. – Mše sv. ve Frýdlantě nad Ostravicí 

po Mši sv. pěší pouť na Prašivou 

 
Slavnost Božího T ěla 

Kaple Královny posvátného růžence – 26. května – 10.00 hod. 

 
Biřmování 

Kaple Královny posvátného růžence – 4. června – 10.00 hod. 
svátost biřmování bude udělovat Msgr. Bernard Fellay 

 
Cyrilometod ějská pou ť 

Sady u Uherského Hradiště – 5. července – 10.00 hod. 

 
Pěší pou ť z Föhrenau do Mariazell 

od 26. do 28. července 
bližší informace a přihlášky p. Petr Stehlík - pstehlik@email.cz 

 
Svatoprokopská pou ť 

Z Chocerad na Sázavu – 20. srpna 

 
Svatováclavská slavnost 

Praha – 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 

 
Růžencová slavnost 

Kaple Královny posvátného růžence – od 1. do 2. října 
15.00 hod. přednáška – 17.30 hod. nešpory a výstav Nejsvětější Svátosti – 

celonoční adorace – 9.00 hod. růženec - 10.00 hod. Mše sv., závěrečné 
požehnání a růžencová ofěra – od 14.00 hod. růžencová veselice 
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Exercicie 
 

Rekolekce pro dívky 
(od 14 do 22 let) 

Jaidhof 
Začátek 19. 2. – 18.00 hod. 
Konec 21. 2. – 13.00 hod. 

250,- Kč 
přihlášky sl. Martina Šimková – martinka007@googlemail.com 

 
Exercicie pro muže – Jaidhof 

Začátek 18. 1. – 14.00 hod. 
Konec 23. 1. – 13.00 hod. 

2000,- Kč (studenti polovinu) 
přihlášky P. Tomáš Stritzko – ptstritzko@fsspx.at 

 
Exercicie pro ženy – Jaidhof 

Začátek 5. 9. – 14.00 hod. 
Konec 10. 9. – 13.00 hod. 

2000,- Kč (studentky polovinu) 
přihlášky P. Tomáš Stritzko – ptstritzko@fsspx.at 

 
Letní tábory 

 
Tábor pro chlapce od 6 do 14 let – Jaidhof 

10. 7. – 23. 7. 1500,- Kč (každé další dítě ze stejné rodiny 1000,- Kč) 
přihlášky P. Luděk Čekavý – plcekavy@fsspx.at 

 
Tábor pro chlapce od 15 do 22 let – Šumava 

6. 8. – 14. 8. 1000,- Kč  
přihlášky P. Tomáš Stritzko – ptstritzko@fsspx.at 

 
Tábor pro dívky od 6 do 14 let – Jaidhof 

23. 7. – 6. 8. 1500,- Kč (každé další dítě ze stejné rodiny 1000,- Kč) 
přihlášky sl. Martina Šimková – martinka007@googlemail.com 

 
Tábor pro dívky od 14 do 22 let – Jaidhof 

6. 8. – 14. 8. 1000,- Kč  
přihlášky sl. Martina Šimková – martinka007@googlemail.com 
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POŘAD BOHOSLUŽEB NA PROSINEC – LEDEN 
 

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

 
BRNO-ČERNOVICE 

Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 26 

 
27. 12. a 24. 1. – 17.30 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Ostatní neděle – 10.00 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
 
Každé úterý (kromě adventu) – 18.00 – Mše sv. 
 
4. 12. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
8. 12. – 18.00 – Neposkvrněného početí – Mše sv. chorální 
24. 12. –   8.30 – Vánoční prima 
 –   9.00 – Vigilie Narození Páně 
25. 12. – 00.00 – Půlnoční Mše sv. 
 – 10.00 – Boží Hod vánoční – Mše sv. chorální 
26. 12. – 10.00 – Sv. Štěpána – Mše sv. s lidovým zpěvem 
29. 12. –   8.00 – Mše sv. a po ní výstav Nejsvětější Svátosti do 
    růžence s požehnáním v 18.00 
31. 12. – 15.00 – Mše sv. s lid. zpěvem a po ní děkovná pobožnost 
1. 1. 2016 – 10.00 – Mše sv. chorální 
2. 1. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
5. 1. – 17.00 – Svěcení tříkrálové vody 
6. 1. – 18.00 – Zjevení Páně – Mše sv. chorální 
 
V adventu kromě nedělí denně – 7.00 – Roráty 
Ostatní dny (kromě adventu) – 8.00 – Mše sv. 

 
Vizitace priorátu 1. asistentem P. Niklausem Pfluge rem FSSPX 

2. 12. – 18.00 – Mše sv. sloužená P. Niklausem Pflugerem FSSPX 
    a poté možnost osobního rozhovoru 
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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 
25. 12. – 00.00 – Půlnoční Mše sv. 
 – 10.00 – Boží Hod vánoční – Mše sv. chorální 
1. 1. – 10.00 – Mše sv. chorální 

 
FRÝDEK-MÍSTEK 

Zámecké nám. 1251, 1. patro 
 
6. a 20. 12. 
3., 17. a 31. 1. 2016 – 10.00 – Mše sv. chorální 

 
PARDUBICE 

Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 
 
6. a 20. 12. 
3. a 17. 1. 2016 – 10.00 – Mše sv. chorální 
 

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

 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Metropol, Senovážné náměstí 2 
 
13. a 27. 12. 
10. a 24. 1. 2016 – 10.00 – Mše sv. chorální 
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UHERSKÝ BROD 
Hřbitovní kaple, Starý hřbitov 

 
6. a 20. 12. 
3. a 17. 1. 2016 – 17.30 – Mše sv. chorální 
25. 12. – 00.00 – Mše sv. chorální 
 

Pouť k sv. Damasovi 
12. prosince – 11.00 hod. Mše sv. 

po Mši sv. pěší pouť k „Damasovu kříži“ 

 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

Kaple sv. Eliáše, proroka, nám. Republiky 1485/7, 1. patro 
 
13. 12. a 10. 1. – 17.30 – Mše sv. chorální 
27. 12. a 24. 1. – 10.00 – Mše sv. chorální 
5. 12. a 2. 1. – 16.00 – 1. sobota – Mše sv. chorální 

 
VELKÉ MEZI ŘÍČÍ 

Kaple Krista Krále 
 
17. 12. a 14. 1. – 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 


