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Brno, 29. srpna – Stětí sv. Jana Křtitele 
 
Drazí věřící, 
na svátek Krista Krále oslavíme 25. výročí první veřejně sloužené mše svaté 
Kněžským bratrstvem sv. Pia X. v Českých zemích, tedy začátku našeho 
veřejného působení. Náš apoštolát navázal, byť nepřímo, na působení věrných 
českých kněží, kteří po II. vatikánském koncilu uchovali neporušenou 
katolickou víru a někteří i tradiční mešní ritus. K nim patři i Dp. František X. 
Juránek u sv. Jindřicha na Novém Městě, Dp. Karel Mejdrech u sv. Prokopa na 
Žižkově, Dp. František Münster ve Zlatníkách u Prahy a Dp. Antonín Mikel ve 
Skoroticích u Ústí nad Labem. První dva z nich zemřeli v roce 1983 (Dp. 
Juránek v nemocnici Na Františku, kde v roce 2000 zemřela i paní Bílková, a 
Dp. Mejdrech večer v kostele sv. Prokopa při soukromé modlitbě), s ostatními 
dvěma jsem měl příležitost se setkat a ve Zlatníkách i poznat tradiční mši 
svatou. Působení těchto kněží duchovně formovalo celou řadu věřících, mezi 
nimi i paní Dagmar Bílkovou z Prahy. Ta po smrti Dp. Juránka brzy navázala 
písemný kontakt s Ecônem, psala si s Msgr. Marcelem Lefebvrem, s tehdejším 
generálním představeným P. Franzem Schmidbergerem a některými 
francouzskými kněžími. V roce 1988 se jí jako důchodkyni na pozvání podařilo 
získat vízum k vycestování do Francie, kde byla přijata do III. řádu FSSPX a 
francouzskými kněžími propašována bez víza do Švýcarska, kde se zúčastnila 
biskupských svěcení, a znovu zpět do Francie, aby se legálně z Francie mohla 
vrátit domů. Tato našemu Kněžskému bratrstvu plně oddaná a podnikavá dáma 
po pádu komunismu začala tlouct na dveře Ecônu, aby FSSPX zahájilo 
apoštolát i v naší vlasti. Kromě ní vím ještě asi o čtyřech osobách, které měly 
písemný kontakt s Kněžským bratrstvem. 
Na jaře roku 1991 vykonal generální představený P. Franz Schmidberger 
s představeným autonomního domu v Rakousku P. Stephanem Maeßenem 
(z FSSPX později vyloučen) cestu do Československa, přes Slovensko a 
Moravu dorazili společně do Prahy k paní Bílkové, kde bylo domluveno, že na 
podzim bude v Praze první veřejná mše svatá. 
Termín v Praze byl původně stanoven na 20. října, byl pronajat sál v Polském 
kulturním středisku a podán inzerát do Lidové demokracie. To vzbudilo 
pozornost některých církevních hodnostářů, kteří se snažili využít jakýchkoliv 
prostředků, aby působení FSSPX u nás znemožnili. Ostatně tato tradice provází 
náš apoštolát příležitostně až doposud. Celou peripetii popisuje paní Bílková 
v dopise, který je spolu s inzeráty otištěn níže. S paní Bílkovou, s níž jsem se 
seznámil jen několik dní předtím, a některými dalšími věřícími jsme 
v inzerovaný den byli před Polským kulturním střediskem, abychom případné 
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zájemce, kterých několik přišlo, pozvali na mši svatou za týden do Paláce 
kultury. 
Tak díky Boží Prozřetelnosti, která zapůsobila skrze J. Em. kardinála Miloslava 
Vlka, byl stanoven termín na poslední říjnovou neděli, na svátek Krista Krále. 
Kdykoliv paní Bílková na problémy s první mší svatou vzpomínala, vždy vše 
překrývala radost z volby tohoto termínu, která by nepadla bez výše popsaných 
těžkostí. A vzhledem k požehnáním spjatým s úctou k Pražskému Jezulátku – 
Králi veškerenstva – to byl skutečně Prst Boží, který nám při všech v počátcích 
hojných lidských beznadějích ukazoval naději, jež se, jak dnes můžeme říci, 
hojně naplnila. Tehdy jsem ještě nevěděl, že stěžejní duchovní myšlenka Msgr. 
Marcela Lefebvra byla obnova Kristova sociálního království a že jeho hlavním 
spisem ke krizi Církve a společnosti je kniha Odňali mu královskou korunu. 
V tomto světle je termín svátku Krista Krále ještě mnohem významnější a 
hlubší ve vztahu k našemu zakladateli. 
V předvečer svátku Krista Krále přijel do Prahy P. Maeßen, který měl v autě 
vybavení pro mši svatou. Protože „nefungoval“ (byl vypnut?) doma u paní 
Bílkové výtah, většinu vybavení nechal P. Maeßen přes noc v autě. Přes noc 
z něj byly ukradeny hostie, svícny a několik dalších věcí, což už tehdy 
nevypadalo na obyčejného zloděje. Jak jsme se později dozvěděli, chlubili se 
otcové kazatelé v sakristii u sv. Vojtěcha, že to auto vykradli oni, aby „zabránili 
hříchu“. Ukradené věci nebyly nikdy vráceny. Zda tato podivuhodná duchovní 
služba měla schválení provinciála, to bychom se museli zeptat jeho. Nicméně 
chybějící věci pro mši svatou byly zapůjčeny přáteli ze Svatovítské katedrály a 
kromě spotřebovaných hostií řádně vráceny. 
Mše svatá se konala v Paláci kultury, dnes Kongresovém centru, celebrantem 
byl P. Niklaus Pfluger, tehdy nově jmenovaný rektor semináře v Zaitzkofenu, 
dnes první asistent. Po mši svaté a svátostném požehnání měl přednášku 
P. Stephan Maeßen, jejíž český překlad četl náš první český seminarista 
(v Zaitzkofenu byl tři roky) MUDr. Jan Pavel Hajíček. Ministrovali a pomáhali 
ještě další bohoslovci a bratři. Mše svaté se účastnili čeští a rakouští věřící 
z Vídně, mezi nimi Lambertovi, kteří skrze Madame Tangari byli přivedeni 
k velké úctě k Pražskému Jezulátku a osobně udržovali kontakt s duchovním 
správcem u Panny Marie Vítězné Dp. Bohuslavem Hlaváčem. Po mši svaté 
kněží a bohoslovci vykonali malou pouť k Pražskému Jezulátku a poručili Jeho 
ochraně celý český apoštolát. Ostatně rok na to, při návštěvě celého semináře 
z Zaitzkofenu v Praze, jsme měli díky vstřícnosti Dp. Hlaváče na milostném 
oltáři u Pražského Jezulátka slavnou mši svatou. 
První mši svaté se tedy nepodařilo zabránit, ale zájem o apoštolát FSSPX i ze 
strany oficiální církevní vrchnosti trval. Dominikáni na 10. listopadu svolali 
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„veřejnou disputaci“, akce je popsána v přiloženém dopise paní Bílkové 
(o aktivitě dominikánů z noci z 26. na 27. října jsme tehdy ještě nevěděli). 
27. října po mši svaté jsme hovořili s oběma kněžími a P. Pfluger pozval paní 
Bílkovou a mne na návštěvu do Zaitzkofenu na svátek Neposkvrněného početí 
Panny Marie. S paní Bílkovou jsme dorazili vlakem do Řezna na nádraží, kde 
nás vyzvedl bratr Klaus. 8. prosinec byl pro mne dnem mimořádné Boží 
milosti, kdy mi Bůh ukázal cestu ke kněžství. První gratulaci k „mému 
rozhodnutí“ mi pak po Vánocích poslal Dr. Adolf Provazník z Brna, jehož jsem 
poznal v budějovické katedrále v roce 1991, koncem léta, na sjezdu 
Panevropské unie, když modlitby ze Schallerova misálku prokládal šťavnatými 
nadávkami na liturgickou reformu. Díky němu jsme začali s P. Maeßenem 
navazovat po mém vstupu do semináře kontakty i na Moravě. 
Od podzimu roku 1992 byla pak sloužena mše svatá v Praze pravidelně jednou 
měsíčně, první v domě U zvonu, dále pak opět v Paláci kultury a později na 
jiných místech. Mši svatou navštěvovalo tehdy okolo dvaceti věřících, často i 
méně. To byly začátky. 
Následovaly roky bez větších proměn. S P. Maeßenem jsme každé velké i malé 
prázdniny konali cesty po vlastech českých s návštěvami těch, na které jsme 
dostali od někoho kontakty. Až po létech začalo postupně svítat. Je pouze 
působením Boží milosti, že z různých končin naší vlasti nezávisle na sobě 
k nám rozličné cesty přivedly věřící, na jejichž žádost a s jejichž pomocí jsme 
postupně začali působit na mnoha místech, jak je tomu v současnosti. Nelze 
opomenout i spřátelené české kněze, kteří nám v těchto letech významně 
pomohli. 
V současnosti jsou členy FSSPX čtyři kněží, z toho dva prioři, v semináři 
máme čtyři bohoslovce, z toho jednoho jáhna. U spřátelených řádů je jeden 
český řeholník, tři sestry a dvě dívky se připravují vstoupit do postulátu. 
Za všechny udělené milosti poděkujeme slavnou mší svatou na svátek Krista 
Krále 30. října 2016 v 10:00 hod. v Kongresovém centru, dříve Paláci kultury, 
ve stejném sále, kde naše působení před 25 lety začalo. Celebrovat bude náš 
superior P. Stefan Frey. Po mši svaté následuje moje přednáška o historii a 
současnosti našeho apoštolátu. V pondělí 31. října bude v Brně v priorátní kapli 
v 18:00 hod. slavné requiem za spřátelené české kněze, kteří nám v našem 
apoštolátu v těch 25 letech ať prakticky, či morální podporou pomáhali, a za 
všechny naše zemřelé věřící. S vděčností na ně vzpomínáme, vždyť i oni 
všichni, ač na věčnosti, jsou nedílnou součástí našeho apoštolátu. 
V Dědictví Svatováclavském vyšla kniha Naše rodina se modlí. Kniha 
doprovází obrázky nejdůležitější denní modlitby. Je vhodná pro děti i dospělé, 
obzvláště pro společnou rodinnou modlitbu. Modlitby a pobožnosti z jiných 
knih mohou samozřejmě vhodně tuto knihu doplňovat. Pro základní výuku 
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katechismu vyšla učebnice Cesta k Bohu Mons. Dr. Josefa Hronka. Na základě 
biblických příběhů je v něm vyloženo Krédo, Desatero, růženec a další 
modlitby. Od letošního podzimu tuto knihu budeme používat pro výuku 
katechismu. Při opakování v rodině je možno látku doplnit i z Kubíčkovy 
Prvouky. Karmelitánské nakladatelství vydalo knihu Oběť případu Babice – 
Jan Bula, která je velmi kvalitním a působivým zpracováním této dějinné 
události z doby komunistického teroru. Kromě jiného ukazuje i zvrácenost 
komunistické ideologie, která je nereformovatelná. To je varování obzvláště 
dnes, kdy vzhledem k levicově-liberálnímu rozkladu evropské společnosti 
někteří nepoučitelní idioti pošilhávají s jistou sympatií po vládách bolševických 
pohrobků. (V některých případech se jedná i o provokatéry, jejichž cílem je 
diskreditace všeho konzervativního.) Jedinou cestu obnovy nám ukazuje náš 
zakladatel Msgr. Marcel Lefebvre – boj za sociální Království našeho Pána 
Ježíše Krista, duchovní boj svědectvím o víře, modlitbou, obětí. 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
 

 
  Inzerát v Lidové demokracii 12. října 1991. 
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      Lidová demokracie 17. října 1991. 

 
Dopis paní Bílkové 

šéfredaktoroví Lidové demokracie 
 
Šéfredaktor 
Zdeněk Šedivý 
Karlovo nám. 5 
120 78 Praha 2       19. října 1991 
 

 Pane šéfredaktore, 
 

 ve čtvrtek 17. 10. 1991 se objevil ve Vašem časopise článek, který mě 
nesmírně překvapil a rozhořčil! 
Protestuji proti článku p. Kaštánka, v němž tvrdí, že „zpráva se ukázala jako 
falešná“, že se v Polském kulturním středisku „nic takového nekoná“. Kde si 
tuto zprávu ověřil? Dále píše: „bohoslužby v rozporu s oficiálním 
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katolicismem“ a při tom prohlašuje, že LD není žádný náboženský list a že se 
na žádnou církev či náboženskou společnost neváže. Proč tedy diskutuje o 
náboženských otázkách, jimž asi nerozumí? Píše, že nelze požadovat znalost 
církevních dějin od pracovníků inserce. Co má společného zaplacený inserát 
s církevními dějinami? 
Proč si pan Kaštánek myslí, že jste se dotkli citů věřících? Z jakého důvodu? 
Vždyť mše sv. tridentského obřadu se slouží v Církvi od dob apoštolských až 
do dnešních časů. Jsou to asi věřící, kteří neznají např. Dekret Pia V. o sloužení 
mše sv. 
A myslíte, že jste se nedotkli citů všech správně smýšlejících lidí? Naštěstí mě 
o tom někteří ujistili ústně i telefonicky. 
„Záhadou zůstává, kdo za věcí stojí, kdo se pokusil takto naivně zdiskreditovat 
redakci i polskou kulturní instituci.“ Uvedla jsem adresu, předložila občanský 
průkaz. Přikládám dopis kulturního střediska a mohu předložit i pokladní blok o 
zaplacené částce. Při návštěvě Polského kulturního střediska ve čtvrtek 17. 10. 
mi chtěli částku za pronájem sálu v ceně 3 000,- Kč vrátit, jenže jsem ji 
nepřijala, abych měla v ruce důkaz. 
...„z jakých zdrojů pocházela tato pro jednotlivce jistě nikoliv zanedbatelná 
částka“ ...také veřejně pochybujete o zdroji příjmů těch, kteří mají ne tisíce, ale 
miliony na zaplacení pronajatého podniku? 
Podávám celkové vysvětlení: 
V Polském kulturním středisku jsem řádně objednala a zaplatila sál v ceně 
3 000,- Kč. Tento sál byl najat pro „zpívanou latinskou mši sv. tridentského 
obřadu, slouženou knězem Kněžského bratrstva sv. Pia X. a pro následnou 
konferenci“. 
Tato objednávka byla učiněna ústně dne 3. září 1991 a písemně dne 26. září 
1991. Sekretářka mi sdělila, že mohu zaplatit hned, že vše je s p. ředitelem 
domluveno, že mu moji písemnou žádost pouze předá a on že ji podepíše. 
Upozornila jsem sekretářku, že je možné, aby jim někdo v této akci zabránil, že 
jdu podat inserát a chci mít jistotu. Ona mi odpověděla, že to je věc střediska, 
komu a na jaký účel sál pronajmou. Po tomto ujištění jsem uvedenou částku 
zaplatila v účtárně a hned jsem šla zaplatit inseráty. 30. 9. 1991 přijel 
z Rakouska kněz P. Štefan Maessen si sál prohlédnout. Bylo domluveno, že 
nám připraví velký stůl o rozměru 2,2 m a dva menší stoly, že nám půjčí vázy a 
paní Mojdlová, bytem Laubova 2, Praha 3, č. tel. 27 69 22, přijde v neděli 20. 
10. v 8 hod. otevřít Kulturní středisko a ve 13 hod. toto Středisko zase uzavře. 
14. 10. v odpoledních hodinách mi byl doručen dopis jedním z pracovníků 
Polského střediska. Kopii dopisu přikládám. V dopise jsem žádána o předložení 
souhlasu pana arcibiskupa. V telefonním rozhovoru, který následoval okamžitě 
po přečtení tohoto dopisu, jsem žádala o vysvětlení, proč mi tuto podmínku 
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neřekli už toho 30. září. Proč až dnes. Bylo mi řečeno panem ředitelem, že oni 
nejsou povinni toto znát, ale že je to mou povinností. Žádala jsem o informaci, 
kde je tento předpis uveden, ale dostala jsem stejnou odpověď. V dopise je 
napsáno: „Pakliže neobdržíme tento doklad do středy 16. 10., nebude možno 
tuto akci uskutečnit.“ Z  tohoto dopisu vidíte, že šlo o skutečnou akci, že o ní 
Středisko vědělo. Jak tedy mohli sdělit vaší redakci, že „Kulturní středisko 
nemá nic společného s pořádáním mše sv. bratrstva sv. Pia X. dne 20. 10. 1991, 
a proto se setkání v Polském kulturním středisku neuskuteční“? 
Vidíte sám, že tato informace odporuje skutečnosti. 
Do Vaší redakce se dostavily 3 osoby z Pol. kult. střediska totéž odpoledne 14. 
10. a žádaly okamžité uveřejnění tohoto jejich sdělení. Proč tedy mi byla dána 
lhůta do 16. 10., když už předem bylo vše rozhodnuto? 
Pokud se týče inserátu, na požádání jsem předložila svou legitimaci při placení 
inserátů. Než jste článek uveřejnili, proč jste se nepřesvědčili o mé skutečné 
existenci? Bylo to možné i telefonicky, neboť jsme v telefonním seznamu. 
Pokud se týče souhlasu pana arcibiskupa, není nutný ze dvou důvodů: 
1. Kulturní středisko není církevní půda. 
2. Neomylným dekretem Pia V. je navždy schválen tridentský obřad mše sv. a 

nikdo nesmí nic na tom měnit ani se tomuto dekretu protivit. Přikládám celý 
tento dekret, abych jej nemusela opisovat. Nejednala jsem tedy ani v tomto 
ohledu podvodně, ale zcela správně. Pokud mi nebude předloženo, kde je 
uvedeno toto nařízení, pak i v tomto ohledu jsem poškozena na cti. 

Závěr: 
Dopustili jste se nespravedlnosti v těchto bodech: 
1. prozradili jste mé jméno, což je protizákonné 
2. pochybujete bezdůvodně o mé existenci 
3. tvrdíte, že inserát je falešný, ač jste se o tom nepřesvědčili 
4. vnášíte podezření na pořadatele akce /kdo za tím stojí?/ 
5. pochybujete o čestném zdroji finanční částky 
 
Ještě bych chtěla říci, že požaduji celou částku za inserát, protože jsem ho 
neodvolala já, ale někdo jiný. Kdo??? 
 
Pane redaktore, doufám ve spravedlnost z Vaší strany. Tím chci říci, že věc 
napravíte sám a nebudu nucena se obrátit na advokáta. Žádám, aby to bylo 
uveřejněno ve čtvrtek 24. 10. na stejném místě, jako byl i ten článek, a ve stejné 
velikosti. 
 
Prosím Vás o odpověď co nejdříve. Moje číslo telefonu: 23 23 919 
   Dagmar Bílková, El. Krásnohorské 5, 110 00  Praha 1 
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Dopis paní Bílkové do Zaitzkofenu 
MUDr. Janu Pavlovi Hajíčkovi 

 
 

12/11 
Milý pane Pavle, 
zase si dovoluji Vám psát, protože pro mne je to rychlejší a snadnější, než 
psát francouzsky. Prosím o překlad pro M. l’Abbé Maeßena a M. l’Abbé 
N. Pflugera. 
V neděli 10. 11. jsem se dozvěděla, že na některých kostelích je vyvěšena 
pozvánka tohoto znění: 
„Na veřejnou disputaci – dne 11. 11. ve 20 hod. v zimním chóru dominik. 
kláštera – o II. vatik. koncilu, církevní kázni a liturgii zveme katolíky a 
stoupence Bratrstva sv. Pia X.“ 
(Vidíte ten úmyslný rozdíl: katolíky a stoupence…) 
Šel se mnou Tomáš, paní Blažková a jeden starý pan doktor (84 let) Briknar, 
který se mi před několika dny přišel představit, že on také je příznivcem 
Bratrstva. Psal dokonce i Msgr. Lefebvrovi. Byl přítomen též p. Triebenekl 
– sedesvakantista a jeden kněz traditionalista (ale neúplný) v důchodu. Jinak 
jsem lidi neznala myslím, nevím, jakého jsou smýšlení, protože jen 
nemnoho z nich mluvilo. Lidí bylo poměrně dost (60-80) a mladí převážně. 
Dominikán P. Odilo Štampach řídil diskusi, na úvod řekl jen pár slov, 
samozřejmě o exkomunikaci Msgr. Lefebvra. Byli přítomni i ostatní 
dominikáni a několik sester voršilek (ty znám, chodila jsem k nim do školy). 
Tomáš hned na začátku řekl, že jsme pouzí laici a nemůžeme vstupovat na 
teologickou půdu, což bylo akceptováno. Dominikán totiž se ptal, je-li tam 
někdo, kdo zastupuje Bratrstvo. Několikrát jsem se přihlásila i já, abych 
upřesnila informace o Bratrstvu a Msgr. Lefebvrovi, a zdůraznila jsem, že 
jsou málo známy Msgr. úmysly, že zprávy o něm jsou neúplné, a tudíž 
zkreslující, že Msgr. Lefebvre uznává papeže, ctí ho a miluje a velmi trpěl 
roztržkou s Římem, že nejvyšším zákonem Církve je spása duší a podle toho 
že Msgr. jednal. A že nevysvětil biskupy s pravomocí, nad určitou částí 
věřících, ale jen pro svěcení kněží a udělování svátostí a že jednou, až to 
bude možné, tito biskupové složí svůj úřad do rukou papeže. Řekla jsem, jak 
je Bratrstvo rozšířeno, jak bylo nadšeně chváleno kardinálem Gagnonem. 
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Tomáš řekl, že nejsme staromilci, že v Bratrstvu jsou všichni většinou 
mladí. On že také nepoznal starou liturgii v praxi, nemůže být tedy viněn ze 
staromilství. 
Trapné bylo dosti dlouhé vystoupení p. Triebenekla, který stále popírá 
existenci papeže. Po jeho příspěvku jsem vystoupila s tím, že tento názor 
není názorem Bratrstva. 
A pak vystoupení kněze v důchodu, také „tradicionalisty“ P. Houžvičky mě 
naplnilo smutkem. Důrazně tvrdil, že nejdříve souhlasil s Msgr. Lefebvrem, 
ale po jeho neposlušnosti se od něho odklonil, protože chce být ve spojení 
s Církví. Nicméně ho chválil za to, co učinil pro Afriku. 
Pak vystoupila jedna paní velmi rozhořčena nad tím, jakým právem se 
Bratrstvo jmenuje Bratrstvem sv. Pia X. Jak k tomu tento svatý a velký 
papež přijde? Odpověděla jsem, že si ho vyvolil proto, že tento papež 
bojoval proti modernismu svou Encyklikou Pascendi – ať si ji laskavě 
přečte – a že jeho program Obnovit všechno v Kristu si vzal Msgr. Lef. za 
svůj program. 
Ještě bylo několik příspěvků – celkem bezvýznamných. Dominikán se ptal, 
co bychom navrhovali, jak pokračovat, neboť bylo nadhozeno několik 
otázek. Pan MUDr. Briknar řekl: „Bylo by možné, aby dominikáni a jesuité 
udělali něco pro usmíření s Bratrstvem?“ Dominikán řekl, že ano. Načež 
Tomáš navrhl, aby pozvali někoho z Bratrstva na příští setkání. Žádali na 
nás adresu. Dali jsme adresu do Zaitzkofenu na M. l’Abbé N. Pflugera – 
rektora semináře. … 
… Celá diskuse byla registrována na magnetofon. Vynořuje se otázka: měli 
opravdovou snahu o poznání „druhé strany“ a o sblížení, či chtěli vědět 
pouze, kolik stoupenců v Praze je a jak smýšlejí? Uvidíme, zda opravdu 
požádají Bratrstvo o přítomnost na příštím setkání. 
Píši okamžitě, abyste byli informováni. 
Odpusťte mi písmo, píšu opravdu narychlo a mám teď nesmírně mnoho 
práce. 
Kdybyste měl chviličku čas a máte-li dovoleno psát, ráda bych věděla, jaké 
máme spojení domů z Zaitzkofenu. Chceme přijet v pátek a odjet buď 
v neděli, ale raději až v pondělí. 
Spoléhám na Vaše modlitby a rovněž pamatuji na Vás ve svých modlitbách, 
hlavně obětuji všechna trápení, která mám. 
       Vaše 
       Dagmar B. 
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Komuniké generálního představeného 
Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
k setkání vyšších představených 

 

Na závěr setkání vyšších představených Kněžského bratrstva sv. Pia X., 
které se konalo od 25. do 28. června 2016 ve Švýcarsku, vydává generální 
představený následující komuniké: 
 

Cíl Kněžského bratrstva sv. Pia X. spočívá především ve vzdělávání kněží, 
což je samo o sobě jedna z podstatných podmínek pro obnovu Církve a 
ozdravění společnosti. 
1. Ve velikém a bolestném zmatku, jenž v tuto chvíli v Církvi panuje, 
vyžaduje hlásání katolického učení pranýřování bludů, které – naneštěstí za 
podpory velkého počtu pastýřů až po samotného papeže – pronikly do jejího 
lůna. 
2. Momentální situace závažného stavu nouze dává Kněžskému bratrstvu sv. 
Pia X. právo a povinnost poskytovat duchovní pomoc všem duším, které se 
na ně obrátí. Přitom neusiluje v první řadě o kanonické uznání, na něž však 
– jakožto katolické dílo – má nárok. 
Bratrstvo má pouze jedinou snahu: nadále věrně udržovat dvoutisícileté 
světlo tradice jak uvnitř společnosti, tak i uvnitř Církve. To je jediná cesta, 
kterou je třeba kráčet v tomto období temnoty, kdy kult člověka nahradil 
kult, který dlužíme Bohu. 
3. Záměr „Vše obnovit v Kristu“, který měl svatý papež Pius X. 
v návaznosti na sv. Pavla (Ef 1,10), se nemůže uskutečnit bez podpory 
takového papeže, který napomáhá právě tomuto návratu k tradici. 
V očekávání tohoto požehnaného dne chce Kněžské bratrstvo zdvojnásobit 
své úsilí o zřízení a rozšíření království našeho Pána Ježíše Krista ve 
společnosti, a to prostředky mu danými Boží Prozřetelností. 
4. Kněžské bratrstvo sv. Pia X. se modlí a koná skutky pokání za to, aby 
papež měl sílu hlásat víru a morálku v plném rozsahu. Tím urychlí – 
v předvečer stého výročí fatimského zjevení – vítězství Neposkvrněného 
Srdce Panny Marie, ve které vkládáme svou naději. 
 

Ecône, 29. června 2016, 
na svátek apoštolských knížat sv. Petra a Pavla 
+ Bernard Fellay 
generální představený Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
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Prohlášení generálního představeného 
Kněžského bratrstva sv. Pia X. všem jeho členům 

 

u příležitosti setkání vyšších představených FSSPX 
v Anzère (kanton Valais; Švýcarsko) dne 28. června 2016 

 
(zveřejněno na stránkách německého distriktu FSSPX dne 16. 7. 2016) 

 
 
Ke slávě Boží, 
ke slávě našeho Pána Ježíše Krista a jeho nejsvětější Matky 
a k naší spáse! 
 
Současný závažný nouzový stav Církve dává Kněžskému bratrstvu sv. 
Pia X. právo poskytovat duchovní pomoc duším, které se na ně obrátí. 
Bratrstvo přitom nehledá na prvním místě kanonické uznání, na něž však 
má právo, protože je katolické. Řešení není jednoduše pouze 
církevněprávní povahy. Jedná se o naukovou pozici, kterou je nutno 
bezpodmínečně vyjadřovat.  
Svatý Pius X. při odsouzení modernismu v encyklice Pascendi zaměřil 
celou svoji argumentaci na základní princip modernismu: nezávislost. Od 
té doby nasazuje svět všechny svoje síly k tomu, aby posunul základní 
osu směrem, který si on přeje. Vždyť katolíkům i nekatolíkům je zřejmé, 
že touto osou již není kříž. Pavel VI. to vyjádřil velmi výstižně: je to 
člověk (srov. závěrečnou řeč na II. vatikánském koncilu, 7. prosince 
1965). 
Dnes se svět točí kolem této osy, stanovené jednou provždy: kolem 
důstojnosti člověka, jeho svědomí a jeho svobody. Moderní člověk 
existuje jen sám pro sebe. Člověk je králem vesmíru. Svrhl Krista 
z trůnu. Uplatňuje své autonomní a nezávislé svědomí dokonce až ke 
zrušení podstaty rodiny a manželství. 
Kněžské bratrstvo sv. Pia X. se od počátku staví proti těmto ničivým 
machinacím, ať již ve světě, nebo i v občanské společnosti a v Církvi. 
K nápravě tohoto všestranného nepořádku vzbudil Bůh jednoho muže, 
křesťana, kněze, biskupa. Co tento muž učinil? Založil hierarchicky 
uspořádané společenství, jehož vůdčí motiv a cíl představuje právě 
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prostředek proti všeobecnému chaosu: je to svátost kněžského svěcení. I 
nadále spočívá cíl Kněžského bratrstva sv. Pia X. nejen v tom, aby bylo 
aktuálním lékem v době krize, ale také ve spáse všech těch, kdo při 
dosahování tohoto cíle spolupracují. Za všech okolností si chce zachovat 
naukovou, teologickou a společenskou přímočarost, jež je založena na 
kříži Ježíše Krista, na jeho kralování, na jeho oběti, na jeho kněžství 
jakožto principu každého řádu a milosti. Arcibiskup Marcel Lefebvre 
bojoval po celý život za vítězství těchto základních pravd. V tomto 
okamžiku je na nás, abychom právě na těchto principech zdvojnásobili 
své síly a dále vedli a ještě zesílili svůj boj. 
Nejsme stoupenci koncilu, kteří odmítají Kristův kříž jako střed a 
stěžejní bod světa. Nejsme ani žádní buřiči, kteří zavrhují sociální 
povahu Církve. Jsme společenství kněží Ježíše Krista a katolické Církve.  
Přišel nyní skutečně okamžik pro rozsáhlou obnovu Církve? Boží 
Prozřetelnost nenechá Církev s papežem jakožto hlavou, zástupcem 
Ježíše Krista, v nouzi. Proto ve výslovné vůli nejvyššího pastýře bude 
spočívat neklamné znamení této obnovy, jestliže poskytne prostředky 
k obnově svátosti svěcení, víry a tradice – toto znamení bude nadto 
zárukou nezbytné jednoty v rodině tradice. 
 
Christus regnat, 
Christus imperat, 
Deo gratias, 
Amen. 
 
+ Bernard Fellay 
Anzère, 28. června 2016, 
o svatvečeru apoštolských knížat sv. Petra a Pavla 
 
Pozn.: Vyšší představení jsou oba generální asistenti generálního 
představeného, generální ekonom, generální sekretář, rektoři seminářů a 
představení distriktů a autonomních domů. 
 
Světící biskupové ve službě Bratrstva byli na setkání rovněž pozváni. 
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List generálního představeného FSSPX 
Msgr. Bernarda Fellayho přátelům a dobrodincům 

č. 86 – červenec 2016 
(převzato z německých internetových stránek FSSPX) 

 
1917–2017, aktuálnost poselství z Fatimy 
 
Milí přátelé a dobrodinci, 
  
roku 1917 se ráčila naše milá Paní zjevit na zemi. Třem vizionářům 
z Fatimy svěřila poselství, které sestává z více částí. Některé tyto části jsou 
shrnuty pod označením „tajemství“, takže slova „poselství“ a „tajemství“ 
z Fatimy se stala synonymy. Musíme je však přece jen rozlišovat. 
Poselství bylo sděleno bezprostředně. V úvahu přicházející části „tajemství“ 
byly určeny pro pozdější rozšíření v různých časových okamžicích, 
nejpozději však v roce 1960. Týkají se velkých událostí v Církvi a ve světě, 
které mají spojitost se způsobem, jakým se budou lidé chovat vůči Bohu. Je 
v nich řeč o válkách, o zmizení celých národů, o velkých bludech, které se 
rozšíří do všech světadílů, o zasvěcení Ruska papežem a biskupy, o vítězství 
Neposkvrněného Srdce a o určité době míru. 
 
Zavedení úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie ve světě 
Dovolte mi, abych se jeden rok před 100. výročím fatimských zjevení, která 
byla Církví uznána za pravá, opět zabýval důležitostí této události a tohoto 
poselství. Připomínají nám určité základní pravdy víry a ukazují nám 
skutečný Boží zásah do lidských dějin. 
 
1. To nejpodstatnější z poselství je obsaženo v těchto slovech svaté Panny 
sestře Lucii 13. června 1917: 
„Ježíš by si tebou chtěl posloužit, aby mě lidé poznali a milovali. Chtěl by 
na zemi zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Kdo ji přijme, tomu 
slibuji spásu, a tyto duše budou Bohem milovány jako květiny, které jsem 
připravila já k ozdobě jeho trůnu.“ 
Když uvažujeme o fatimském poselství v jeho celku ve spojení 
s tajemstvím, přičemž pomyslíme na vliv, který toto poselství mělo a stále 
ještě má v dějinách Církve a světa, ukazuje se zřetelně, že se vše odvíjí od 
Božího zásahu: „Chtěl by na zemi zavést úctu k mému Neposkvrněnému 
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Srdci.“ Později, když se sestra Lucie ptá Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, proč 
chce zasvěcení Ruska, Pán jí odpovídá:  
„Protože chci, aby celá moje Církev uznala toto zasvěcení jako vítězství 
Neposkvrněného Srdce Panny Marie, aby se následně jeho úcta rozšířila a 
našla své místo vedle úcty mého Božského Srdce“ (dopis sestry Lucie 
z 18. května 1936). 
 
2. Druhá základní pravda, jež vyplývá z fatimského poselství, je jistě 
skutečné zasahování všemohoucího Boha do lidských dějin, ať již ve vztahu 
k jednotlivcům, nebo vůči celým národům. Přitom se jedná o nám zjevnou 
pravdu, která ale bývá v dnešním ateistickém světě napadána, ve světě 
liberálním či socialisticko-komunistickém a zednářském, který si myslí, že 
může své činy a plány uskutečňovat bez jakéhokoliv ohledu na Stvořitele a 
Vykupitele, na Boha, na našeho Pána Ježíše Krista. Naneštěstí jsou i mnozí 
církevní činitelé přesvědčeni o této myšlence, podle níž svět, státy, časné 
vlády nemusí skládat žádné účty Kristu Králi jakožto Vládci národů. Mnoho 
jednotlivostí fatimského poselství nám ukazují ve své podstatě opak. Zde 
jsou tři příklady: 

• Blahoslavená Panna objasňuje dětem z Fatimy, že Bůh vložil mír 
mezi národy do rukou Panny Marie. Zda se budou těšit z míru, 
anebo trpět válkou, to závisí – na základě výslovného nařízení Boží 
Prozřetelnosti – v první řadě na naší milé Paní. 

• Biskupové v Portugalsku výzvu k zasvěcení Neposkvrněnému Srdci 
uposlechli; Španělsko tuto prosbu nevyslyšelo. Sestra Lucie sama 
říká, že zlo, které následně ve Španělsku propuklo – a jehož bylo 
naopak Portugalsko ušetřeno –, bylo důsledkem tohoto zasvěcení 
Neposkvrněnému Srdci – podle toho, zda bylo, nebo právě nebylo 
provedeno.  

• Poté, co bylo předpovězeno, že dojde k ještě strašnější válce, pakliže 
se svět neobrátí, přišla Druhá světová válka. Uvažujeme-li blíže o 
nejdůležitějších datech této války, musíme v každém případě 
konstatovat, že připadají na svátky blahoslavené Panny Marie. 
Zejména 8. květen, svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí 
(dříve svátek sv. archanděla Michaela), je dnem německé 
kapitulace; a 15. srpen, svátek Nanebevzetí Panny Marie, je dnem 
podpisu kapitulace japonským císařem. 
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Skutečný zásah Boží do lidských dějin  
3. „Bůh nenechá se posmívati“ (Gal 6,7). Zde jsou slova našeho Pána Ježíše 
Krista samotného – podle svědectví sestry Lucie –, dva roky po sdělení naší 
milé Paní v roce 1929, že přišel čas zasvěcení Ruska; byla to prosba, která 
zůstala nesplněná. „Řekni mým služebníkům, že budou následovat krále 
Francie v jeho neštěstí, protože jej napodobují v ignorování mých proseb“ 
(29. 8. 1931). Tato slova připomínají prosbu Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
Ludvíkovi XIV. roku 1689, jejíž splnění francouzský král pohrdavě odmítl. 
O sto let později vypukla revoluce, která měla za následek pád krále 
Ludvíka XVI. a jeho popravu. Hrozby našeho Pána vůči jeho služebníkům 
jsou tedy strašné... „Budou následovat krále Francie v jeho neštěstí.“ 
Momentální pronásledování, která vypukla proti mnoha křesťanům, atentáty 
na Bohu zasvěcené osoby dovolují vyvodit závěr, že naneštěstí kněží, 
biskupové, služebníci Ježíše Krista tento kalich zla ještě nevypili až do dna. 
To vše ukazuje důležitost, o které svědčí ve Fatimě náš Pán sám a jeho 
poselství o úctě k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.  
Z toho poznáváme, že dějiny 20. a 21. století jsou hluboce podřízeny tomuto 
Božímu úmyslu, tedy zavést úctu Neposkvrněného Srdce, přičemž vidíme 
závažné opomíjení ze strany světa a mnoha mužů Církve tuto prosbu 
uskutečnit, a to i přesto, že byla tak jasně oznámena a doprovázena opravdu 
mimořádnými zázraky. 
S ohledem na slova naší milé Paní nám nezbývá než učinit závěr, že Boží 
plány dospějí k vítěznému oslavení Neposkvrněného Srdce Panny Marie 
tehdy, až Svatý otec – ve spojení s biskupy celého světa – provede 
zasvěcení Ruska. S tímto triumfem je spojen příslib určité doby míru pro 
svět a pro Církev. 
Až do dnešního nepřinesly četné pokusy o provedení zasvěcení účinky 
slíbené Pannou Marií. A i přes nepopiratelnou náboženskou obnovu 
pravoslavného Ruska v posledních letech tu dnes není ani jeho zasvěcení, 
ani nějaká rostoucí úcta k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie ve světě. 
Právě naopak. 
 
Rok přípravy oslavy stoletého výročí Fatimy  
Proto jsme se rozhodli za účelem dobré přípravy oslavy stého výročí 
fatimských zjevení vyhlásit nové růžencové modlitební tažení, právě té 
modlitby, kterou si Neposkvrněné Srdce Panny Marie tak naléhavě přeje. 
Abychom co možná nejpřesněji naplnili Boží záměry a vzhledem k naléhání 
Panny Marie na nutnost dostiučinění za hříchy, chceme k našim růžencům 
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připojit četné oběti. Doufáme, že budeme moci přinést věnec dvanácti 
miliónů růženců a padesát miliónů obětí. Z celého srdce chceme pracovat na 
šíření úcty k Neposkvrněnému Srdci, zvláště během této doby modlitby a 
pokání. 
To je první úmysl našeho tažení, k němuž připojujeme dětinnou prosbu o 
vítězství Neposkvrněného Srdce a o zasvěcení Ruska, a to podle podmínek 
jmenovaných naší milou Paní samotnou. Nakonec prosíme v těchto 
dostatečně známých časech zmatku, jak ve světě, tak i v Církvi, naši 
nebeskou Matku o zcela zvláštní ochranu pro Kněžské bratrstvo sv. Pia X., 
všechna jeho díla a všechna s ním spřátelená řeholní společenství. 
Zveme Vás všechny pro lásku k Matce Boží, k jejímu sedmibolestnému a 
Neposkvrněnému Srdci, abyste znásobili své úsilí. To pomůže v první řadě 
nám samotným, abychom tuto úctu stále vroucněji konali a šířili. Proto Vám 
také doporučujeme zasvětit Neposkvrněnému Srdci Panny Marie po pečlivé 
přípravě Vaše rodiny a Vaše činnosti. Dále doporučujeme dodržování pěti 
smírných sobot Neposkvrněného Srdce Panny Marie (tj. prvních sobot), 
nošení škapulíře naší milé Paní z hory Karmel, rozdávání zázračné 
medailky, kterou nám darovala svatá Panna v Rue du Bac v Paříži, 
medailky, která má na zadní straně zobrazena obě Srdce – Ježíšovo a 
Mariino. 
Kéž bychom tak přinesli svůj malý příspěvek ke splnění nebeských 
požadavků, kéž bychom obdrželi Boží ochranu a především v pravý čas 
nastalé naplnění nejkrásnějšího příslibu ze všech: svou spásu a spásu 
hříšníků. 
Kéž nám ráčí Matka Boží s Ježíškem požehnat, jak to vyjadřuje krásná a 
vroucí modlitba breviáře: „Nos cum Prole pia benedicat Virgo Maria. – 
S božským Dítkem, Máti, rač nám požehnání dáti.“ 
 
Na svátek Panny Marie Karmelské, 19. července 2016 
+ Bernard Fellay  
 
 

100. výročí zjevení ve Fatimě 
 
Biskup Bernard Fellay, generální představený Kněžského bratrstva sv. Pia 
X., vyhlašuje další růžencové modlitební tažení jako duchovní přípravu na 
100. výročí zjevení naší milé Paní z Fatimy. 
Toto tažení začíná 15. srpna 2016 a končí 22. srpna 2017. 
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Růžencové tažení odpovídá přání, které Neposkvrněná Panna sama 
vyjádřila:  
I. Ježíš chce ve světě zavést úctu Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Proto 
jsou všichni věřící vyzváni: 
1. aby se denně modlili růženec, sami či v rodině; 
2. aby zdokonalili svou oddanost smírným svatým přijímáním o pěti po sobě 
jdoucích prvních sobotách; dále aby znásobili každodenní oběti v duchu 
dostiučinění za urážky vůči Panně Marii; 
3. aby nosili zázračnou medailku a dále ji šířili; 
4. aby Neposkvrněnému Srdci Panny Marie zasvětili své domy a byty. 
Kromě úmyslu šíření této oddanosti se budeme navíc modlit: 
II. za vítězství Neposkvrněného Srdce a  
III. za papeže a všechny biskupy katolického světa, aby zasvětili Rusko 
sedmibolestnému a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 
Jako zvláštní úmysl dodatečně připojíme za Kněžské bratrstvo sv. Pia X. a 
všechny jeho členy i všechna náboženská společenství tradice: 
IV. prosbu o ochranu blahoslavené Panny Marie. 
 
Cíl stanovený biskupem Bernardem Fellayem představuje kytici 12 miliónů 
růženců a 50 miliónů obětí pro naši milou Paní Fatimskou. 
 
 

Poznámka pro České země 
 
Od 15. srpna 2016 do 22. srpna 2017 se budeme modlit všechny desátky 
Růžencového křížového tažení na výše uvedené úmysly. Tyto budou 
započítány automaticky. Zvláště se započítává to, co nadto jest. Po skončení 
růžencového modlitebního tažení tyto souhrnné počty předejte písemně 
příslušnému knězi v kapli, nebo nám je zašlete e-mailem na priorát. 
K zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie lze vhodně využít 
Zasvěcení Českých zemí Neposkvrněnému Srdci Panny Marie z Dědictví 
otců č. 733 při společné rodinné modlitbě. 
 
P. Tomáš Stritzko FSSPX – prior 
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Slavný hold katolického lidu 
československému státu pod památnou sochou 

svatého Václava na Vyšehradě 
 

Mons. Bohumil Stašek 
 

Přednáška před svátkem sv. Václava 
a v předvečer IX. sjezdu Čsl. strany lidové 
dne 25. září 1937, vysílaná Čsl. rozhlasem. 

 
Shromáždili jste se v předvečer IX. sjezdu strany lidové a takřka 
v předvečer našeho národního svátku, patrona země české svatého Václava, 
na posvátném Vyšehradě k památné soše svatého Václava. Socha tato, jež 
uměleckým dílem sochaře Bendla z roku 1678, zdobila kdysi Václavské 
náměstí, jemuž i jméno dala, a je památná zvláště tím, že na prahu 
bouřlivého roku 1848, 19. března, sloužil u ní tehdejší arcibiskup pražský 
Schrenk mši svatou na ten úmysl, aby zdařilo se jednání a šťastným 
výsledkem byla korunována cesta české delegace, která odjížděla do Vídně 
k rakouskému císaři se žádostí o udělení ústavních a národních práv 
českému lidu. Z nadšených a vlastenectvím zapálených srdcí mohutně 
zazněly před touto sochou chorály „Hospodine, pomiluj ny“ a „Svatý 
Václave“. Čeští vlastenci věřili, že přijde brzy nová doba českému národu, 
doba svobody a národní spravedlnosti. 
Jak se zklamali! Již za osm dní delegace se vrátila z Vídně do Prahy a opět 
před touto svatováclavskou sochou shromáždil se český lid, aby vyslechl 
odpověď rakouského císaře na své spravedlivé a loyálně přednesené 
požadavky. Odpověď, kterou přečetl delegát Fastr s tribuny, zřízené u této 
sochy, byla taková, že roztrpčila, pobouřila a urazila celý český národ. Toto 
roztrpčení vybilo se pak krvavým způsobem v bouřích revoluce roku 1848. 
A opět byla to tato svatováclavská socha, před níž sloužena byla tak zvaná 
svatováclavská mše svatá farářem Arnoldem a od níž četné shromáždění 
studentů, dělníků a národně cítících občanů odešlo na barikády. 
Proč na to dnes vzpomínám? V tento památný den a před touto vzácnou 
sochou svatováclavskou? Ta práva, o která český národ marně prosil ve víře 
ve spravedlnost vídeňské vlády, národ náš dnes již ve svrchované míře 
všechna má! Jsme národem svobodným, plnoprávným v samostatném 
československém státě. Jaká radost a štěstí plní naše srdce! 
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… Komu děkujeme za národní svobodu? Náš slavný historik prof. J. Pekař, 
ten drahý náš nebožtík, kterého jsme nedávno pochovali s vděčnou úctou 
celého národa, v jubilejních dnech svatováclavských přímo a otevřeně 
děkoval svatému Václavu za ochranu a pomoc po 1000 let a končil svůj spis 
o svatém Václavu těmito vroucími slovy: „Chceme věřiti se zbožně 
věřícími, že svatý Václav i v druhém tisíciletí své vlády neodepře podpory 
české zemi, otevřené s důvěrou, v naději na pomoc jeho, osudům 
budoucnosti.“ Kdo z nás po těchto slovech jednoho z největších národních 
dějepisců, který tak podrobně poznal osudy národa od jeho počátků až do 
současných dob, nesklonil by se s pocity nejvřelejší vděčnosti před svatým 
Václavem, který svými přímluvami u trůnu Božího opravdu nedal zahynouti 
nám a bohdá nedá zahynouti ani budoucím. 
… 
Nuže, s tímto přesvědčením a úmysly půjdeme my pražští katolíci s této 
posvátné hory od sochy našeho sv. patrona dolů do života, abychom v něm 
s pomocí Boží pracovali, bojovali a bohdá i vítězili pro čest našeho státu, 
pro blaho našich občanů a pro slávu Boží na zemi. „Zdař Bůh!“ 

 
 

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 

 
23. 10. a 27. 11. – 17.30 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
30. 10. – 18.30 – Mše sv. recitovaná 
Ostatní neděle – 10.00 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Každé úterý – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem 
1. 10. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
7. 10. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
31. 10. – 18.00 – Chorální requiem za spřátelené kněze a 

všechny naše věřící 
1. 11. – 18.00 – Svátek Všech svatých 
2. 11. –   8.00 a 8.30 – Recitované requiem 
 – 18.00 – Chorální requiem 
4. 11. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
5. 11. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
Ostatní dny –   8.00 – Mše sv. 
8. a 9. 11.  – Mše sv. nebude 

 
Růžencová slavnost 

od 1. do 2. října 
15.00 – přednáška 
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 
 

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

 
2. a 4. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
1. a 3. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
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FRÝDEK-MÍSTEK 
Zámecké nám. 1251, 1. patro 

 
28. 9. 
6. a 20. 11. – 10.00 – Mše sv. chorální 
 
16. 10. – 10.00 – Mše sv. chorální – místo konání dle ohlášek 

 
PARDUBICE 

Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 
 
2. a 16. 10. 
6. a 20. 11. – 10.00 – Mše sv. chorální 
 

SPOJIL, Pod Habřím 56 
 

2. 11.  – 17.30 – Requiem 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Metropol, Senovážné náměstí 2 

 
9. a 23. 10. 
13. a 27. 11. – 10.00 – Mše sv. chorální 

 
UHERSKÝ BROD 

Hřbitovní kaple, Starý hřbitov 
 
29. 9. a 16. 10. 
6. a 20. 11. – 17.30 – Mše sv. chorální 
2. 11. – 17.30 – Chorální requiem 

 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

Kaple sv. Eliáše, proroka, nám. Republiky 1485/7, 1. patro 
 
29. 9. – 17.30 – Mše sv. chorální 
9. 10. a 13. 11. – 17.30 – Mše sv. chorální 
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23. 10. a 27. 11. – 10.00 – Mše sv. chorální 
5. 11. – 16.00 – sobota před 1. nedělí – Mše sv. chorální 

(v říjnu odpadá) 
 

VELKÉ MEZI ŘÍČÍ 
Kaple Krista Krále 

 
13. 10. a 17. 11. – 17.30 – Mše sv. 

 
Svátek Krista Krále 

 

oslava 25 let působení FSSPX v Českých zemích 
 

O poslední říjnové neděli, dne 30. 10., na svátek Krista Krále, se bude konat 
v Kongresovém centru (dříve Palác kultury) v Praze oslava 25 let působení 
našeho Kněžského bratrstva sv. Pia X. v Českých zemích. Mše svatá na 
poděkování za všechny udělené milosti bude sloužena ve stejném 
Komorním sále, ve kterém naše působní před 25 lety začalo. 
 

Místo konání: 
Kongresové centrum Praha, 5. května 65, Praha 4 
vstup hlavním vchodem č. 4; 3. patro – Komorní sál 
 

Program: 
9.30 – posvátný růženec 
10.00 – Mše sv. slavná 
Po Mši svaté následuje přednáška P. Tomáše Stritzka o historii a 

současnosti apoštolátu Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
 

(Vzhledem k této oslavě odpadá Mše sv. ve Frýdku-Místku a v Brně je 
pouze večerní Mše sv. recitovaná v 18:30 hod.) 

 
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 


