
 

Únor – březen 2017              č. 154 
 
 

 
 
 
 

Informa ční leták 
 

Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
  

2 

Brno, 14. prosince – Středa Suchých dnů v adventě 
 
Drazí věřící, 
v tomto letáku naleznete stanovisko ke dvěma událostem minulého církevního 
roku, k udělení zpovědní jurisdikce papežem Františkem všem kněžím Kněžského 
bratrstva sv. Pia X. bez omezení a k návštěvě téhož ve Švédsku. 
Udělení řádné jurisdikce, ač na svátostné praxi FSSPX prakticky nic nemění, je 
nejen potvrzením platnosti svátosti pokání udělované kněžími FSSPX, ale i 
implicitním uznáním legitimity (respektive platnosti u svátosti manželství) 
ostatních svátostí udělovaných u Kněžského bratrstva, neboť jinak by věřící FSSPX 
nemohli být platně rozhřešováni  (v případě neplatnosti manželství by se jednalo o 
konkubinátníky, v případě nelegitimity ostatních svátostí by bylo jejich přijímání 
od suspendovaných kněží těžce hříšné). Náš postoj, že legitimita našeho působení 
se odvozuje od stavu nouze, jistě papežovým postojem není, nicméně udělení 
jurisdikce je objektivní právní akt papeže se všemi důsledky včetně nutných 
kanonických předpokladů. 
Při vystavení Lutherovy podobizny ve Vatikáně a synkretistickém počínání papeže 
Františka z Božího dopuštění ve Švédsku se prakticky projevilo to, o čem psal 
papež již při zahájení „Svatého roku milosrdenství“. Jedná se o pokračování 
ekumenické cesty Benedikta XVI. vstříc protestantismu, nicméně ostentativnějším 
a vzhledem k výrazovým prostředkům skandálnějším způsobem. Chválou 
Lutherovy nauky o ospravedlnění se papež navíc dostává do logického rozporu sám 
se sebou, neboť dobré skutky dle Luthera nemají žádnou hodnotu a je nutno se mít 
před nimi více na pozoru než před hříchy, papež naopak vyzdvihuje hodnotu 
dobrých skutků. Také Lutherovy výzvy k důslednému vyvraždění vzbouřených 
sedláků se příliš nesrovnávají s křesťanským milosrdenstvím, jeho potupy katolické 
Církve a papežství jsou poněkud v rozporu s papežovým úřadem. Tato schisofrenie 
ekumenismu dosahuje patologických dimenzí, ať u současného pontifika, či jeho 
předchůdce, u něhož je to navíc dokladem toho, že ani vysoká učenost nechrání 
před duševním rozkladem. 
V souvislosti s počínáním papeže Františka stojí za zmínku někteří preláti, kteří 
stejně jako Benedikt XVI. bývají označováni za konzervativní. Toto ovšem nelze 
zaměňovat s katolickou integritou ve smyslu uchování plnosti tradice, jak ukazují 
následující příklady. 
Světící biskup Athanasius Schneider zavítal mimo jiné na Velehrad, kde držel 
přednášku o liturgii s kritickými poznámkami o moderní liturgické praxi. Nicméně 
při odpovědích na dotazy potvrdil, že i při mši sv. sloužené v NOM se lze 
posvěcovat a že neodrazuje nikoho od účasti na něm.  
Kardinál Burke svojí mnohametrovou vlečkou při tradiční liturgii u vyznavačů 
katolického retro stylu činí přijatelnými své netradiční názory glorifikující 
II. vatikánský koncil, „svatého“ Jana Pavla II., na němž staví svoji obhajobu 
manželské morálky, ovšem tak, aby zůstal v souladu s naukami papeže Františka, 
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jak sám explicitně potvrdil a distancoval se od „dezinterpretací“, které by ho 
stavěly proti papeži. Ani dubia předložená k Amoris laetitia, která podepsal, se 
neprotiví této linii, ač jsou jistě sama o sobě krokem správným směrem, nikoliv 
však dostatečným. 
Dalším prelátem je bezesporu v mnohých názorech zbožný kardinál Sarah. Jeho 
kniha Bůh, nebo nic je však glorifikací kontinuity všech papežů jeho života, od Pia 
XII. po Františka, ke kterému vyjadřuje důvěru. Hovoří sice o krizových jevech 
v Církvi, ale ty nejsou důsledkem koncilu a NOM, nýbrž jejich zneužíváním a 
dezinterpretací. Kriticky poznamenává, že se při zavádění „liturgické reformy“ a 
při interpretaci koncilu dělaly chyby, ale NOM a tradiční ritus se mají doplňovat a 
koncil znamenal pozitivní vývoj v Církvi. Jeho požadavek reformy liturgie směřuje 
pouze k dodržování rubrik a textů NOM tak, jak byly schváleny, a k zdůraznění 
theocentrického zaměření při celebraci. 
Tito, a někteří další preláti jsou tedy jistě konzervativní ve smyslu konzervativního 
liberalismu a mohou být jistou, i když už velmi omezenou, brzdou levicového 
liberalismu, jehož představitelem je papež František, ale rozhodně se nejedná o ty, 
kteří by hájili plnost tradice, kterou nám předal náš zakladatel Msgr. Marcel 
Lefebvre tak, jak ji přijal od Církve. 
Za zamyšlení stojí otázka, proč tito preláti, kteří by ještě v devadesátých letech byli 
v tradičních kruzích pravděpodobně považováni za „umírněné modernisty“, dnes 
vzbuzují tolik nadějí a zájmu? 
Jeden důvod může být morálně-theologický a do jisté míry i legitimní, nicméně zde 
může docházet k zastírání plné pravdy. Po revoluci, která rozvrátila v Církvi 
nadpřirozenou víru, vstupuje do života další fáze téže revoluce, která usiluje o 
rozvrat přirozené morálky. V tomto pohledu jejich postoje, které se opírají i o 
některé nadpřirozené pravdy, mohou vzbuzovat jisté naděje, je ale nutno mít na 
paměti, že bez Boha zjevujícího se v plnosti pravdy, svěřené katolické Církvi, si 
nelze uchovat ani zdravý přístup ke stvoření, odpad od plnosti víry zatemňuje 
rozum a rozvrací morálku. 
Dalším důvodem může být chápání tradice ve smyslu jakéhosi retro stylu, 
kladoucího více důraz na náboženské projevy než na pravdy víry, než na život 
z plnosti katolických principů. Lidé pak hledají útěchu v čemkoliv, co jim nějakým 
způsobem subjektivně připomíná pokojnější časy Církve, mnohdy se jedná o 
představy z říše iluzí. Tomuto napomáhá rozklad hierarchie a koncilní laicismus, 
který se nevyhýbá ani tradičním kruhům. Odpovědí je nedoceněný a zapomínaný 
postoj Msgr. Lefebvra, který zdůrazňoval, a to už před koncilem a na koncilu, že je 
nutné uchování neporušeného deposita fidei a těch výrazových prostředků 
v liturgii, které vyjadřují podstatu, posvátnost a smysl liturgických úkonů, že je ale 
vhodné při uchování úcty k minulosti Církve zříci se zvyklostí, které měly ve své 
době svůj význam (některé svědčily o suverenitě Církve před světskými vládci, 
byly často spojeny spíše se světským postavením prelátů, než s jejich duchovním 
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posláním), dnes jsou však anachronismem. Tak ostatně postupoval i sv. Pius X., 
náš patron. 
Církev jistě nebude obnovena mnohametrovými vlečkami, zlatými kočáry, různě 
obšívanými knoflíkovými dírkami klerik, to patřilo ke své době, která už minula. 
Církev ale s ještě větší jistotou nebude obnovena podbízením se duchu tohoto 
světa, heretikům a všem svým nepřátelům vně i uvnitř, nebude obnovena zradou 
Církve. 
Jen úcta k tradici Církve uváděná do života v současném světě, v hlubokém 
sklonění se před Hospodinem, ale silná ve vyznání v neochvějné věrnosti víře, 
může vést k pravé obnově. Pravá víra „vynáší nové i staré“ ke službě Bohu, stojí 
jako vládkyně nad všemi epochami a módami lidské společnosti, jež staví do 
služby svému Původci a Vládci. Proto gotická Svatovítská katedrála, 
Dienzenhoferův barokní sv. Mikuláš, Plečnikovo Božské Srdce a Gočárův 
sv. Václav jsou vyjádřením téže víry v různých epochách, vzájemně se doplňují, 
aniž si konkurují. Jen křesťanská kultura vycházející z ideálu pravdy a krásy 
v jejich hluboké kontemplaci je ochranou před povrchním estetismem, stejně jako 
před glorifikací zvrácenosti, a vede k úctě ke všemu hodnotnému, ať to bylo 
vytvořeno či bude vytvořeno kdykoliv a v jakémkoliv stylu ke chvále Boží a jako 
výraz naší víry. Pak je také možno rozlišovat, co je dostatečně důstojné pro službu 
v liturgii a liturgickém prostoru. 
Využijme postní čas k rozjímání toho, co je pro tradici podstatné a co jsou věci 
proměnné, rozlišujme také mezi lidskými chybami a slabostmi a mezi programovou 
zlobou a zradou. Jen tak si můžeme vybudovat ve víře ukotvený nadhled, nutný 
k uchování duševní rovnováhy v době manipulací, hysterií a pocitových erupcí. 
Na sklonku roku 2016 vyšly v Dědictví Svatováclavském ještě dvě knihy, jedna je 
věnována proroku Eliášovi. Texty Písma svatého provázejí obrazy vhodné 
k rozjímání prorokova života. Vyšel i šestý díl spisů Msgr. Lefebvra Oběžníky a 
dopisy, který je svědectvím postojů a názorů našeho zakladatele jak k dění v celé 
Církvi, tak i v rámci tradice. 
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří nás v uplynulém roce jak finančně, 
tak pomocí a modlitbou podpořili a tak nám umožňují dále pracovat pro katolickou 
obnovu v naší vlasti. 
 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX
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Proč přišel Ježíš na svět? 
 

P. Stefan Frey FSSPX 
 

(převzato z: Mitteilungsblatt – Distrikt Österreich, 
č. 455/prosinec 2016) 

 
Jaký úkol má – měl by mít – jeho zástupce na zemi? 
Proč se v Betlémě narodil Ježíš? Tuto otázku Vám pokládám na počátku 
adventu. Správná odpověď má nejen mimořádný význam pro nás a naši spásu, 
ale má též zcela aktuální vztah k dnešní, stále se zostřující krizi Církve a 
společnosti. Náš Spasitel sám ráčil zformulovat odpověď; v rozhodující hodině 
vyřkl před zástupcem tehdy nejvyšší pozemské moci velká slova: „Já jsem se 
k tomu narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. 
Každý, kdo jest z pravdy, slyší hlas můj.“ 
Tato Ježíšova odpověď na Pilátovu otázku může být překvapivá. Nemysleli 
bychom si snad, že náš Spasitel přišel přece na svět vlastně proto, aby vykoupil 
lidi z hříchů, které již jako malé dítě v jeslích na sebe vložil a činil za ně 
pokání? To je samozřejmě pravda. Avšak prvním krokem na cestě 
k ospravedlnění hříšníka je přijetí Boží pravdy a spolu s ní i víry, bez níž „však 
se nelze líbiti Bohu“ (Žid 11,6). Proto mohl říci Ježíš Židům: „Zůstanete-li 
v mém slově, budete opravdu učedníky mými a poznáte pravdu, a pravda vás 
osvobodí“ (od otroctví hříchu) (Jan 8,31 a násl.; srov. Tridentský koncil: „Víra 
je počátkem lidské spásy, základem a kořenem každého ospravedlnění“ [Dekret 
o ospravedlnění]). Z toho vyplývá logická struktura poslání, které obdržel od 
svého Otce. Přišel na svět jako Učitel, aby přiváděl lidi k poznání pravdy (srov. 
1 Tim 2,4), dále jako Kněz, aby je svou předrahou Krví a koupelí znovuzrození 
očistil a smířil s Bohem, a konečně jako Král, aby je řídil skrze svůj zákon a též 
svou Prozřetelností a vedl je do věčné vlasti. Toto trojí poslání přenesl na svou 
Církev, aby jeho vykupitelské dílo pokračovalo až do konce časů. Lze 
historicky prokázat, že prospěch či bída národů závisely na tom, jak věrně 
Církev plnila tento svůj trojí úkol. V tom spočívá i nejhlubší důvod toho, proč 
současné lidstvo stále rychleji sklouzává do záhuby. Více než 50 let 
zanedbávají muži Církve tím nejtrestuhodnějším způsobem své elementární 
úkoly, obzvláště první z nich, tj. svědectví pravdě. Tím upírají světu prostředky 
spásy, které tolik potřebuje. Vyschnou-li prameny vykoupení, neexistuje žádná 
záchrana. 
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Velezrada na nejvyšším místě 
Bohužel jsme zažili 31. října při oslavě 500. výročí reformace nanejvýš 
zarmucující a trpké potvrzení tohoto zjištění. Návštěva papeže v Lundu se 
projevila jedině jako kapitulace a poklona před Lutherem, jako triumf 
relativismu a bludu, jako urážka cti Církve! Jako učitel národů měl vydat 
svědectví pravdě a coby nejvyšší pastýř a otec křesťanstva měl protestanty 
v lásce vyzvat, aby ukončili svou 500 let trvající bludnou cestu a konečně se 
navrátili do otcovského domu, navíc když protestantismus již dlouho chřadne 
v posledním tažení. Tím by býval napodobil božský Vzor všech pastýřů, jenž je 
současně světlo i láska. Stal se však opak!! Pravda, návrat bloudících a spása 
mnoha lidí byly kvůli falešnému zdánlivému míru obětovány na oltáři 
ekumenismu. 
 
Co můžeme a máme dělat? 
Advent je pro každého z nás dobou vnitřní obnovy a přípravy srdce, zpytování 
svědomí a sebeposvěcování. Mohu Vám – na pozadí dramatických událostí 
dnešní doby – udělit následující rady: 
1) Modleme se více než kdy dříve za našeho Svatého otce. To je jedna z našich 
prvních povinností křesťana. Aby se na něm vyplnila Kristova slova adresovaná 
svatému Petrovi: „Já jsem prosil za tebe, aby nepřestala víra tvá, a ty někdy 
obrátě potvrzuj bratry své“ (Lk 22,32).  
2) V následování Krista vydávejme i my neohroženě svědectví pravdě! Slovem 
a příkladem! I laici mají podíl na poslání Církve. Ctíme statečné svědky víry 
minulosti. Buďme i my těmi, kdo budou přispívat k zažehnutí světla pravdy 
v lidských srdcích. To se může stát již nyní, když k Vánocům darujete správnou 
knihu či video.  
3) „Každý, kdo jest z pravdy, slyší hlas můj.“ – Mějme touhu poslouchat hlas 
pravdy, jež se stala viditelnou v Kristu jakožto osobě. Jak blahodárné a útěšné 
je prohlubovat a studovat pravou víru, jakož i „uchovávat Boží slovo v srdci“ 
(srov. Lk 2,51), tj. rozjímat ve vnitřní modlitbě. Čím jasnější bude světlo v nás, 
tím větším plamenem se rozhoří oheň lásky. A jen ten, kdo v nitru hoří, dokáže 
zapálit jiné. 
Ať je nám Matka Boží vůdkyní a vzorem na cestě k Pánovým jeslím. Držme se 
jí za ruku na této cestě askeze a očištění, radostného očekávání a touhy, aby se 
Vánoce skutečně odehrávaly v našich srdcích a stále více i v naší temné době. 
Ze srdce Vám přeji milostiplné vánoční svátky, naplněné zářivou radostí a 
planoucí láskou k božskému Ježíškovi, a také jeho stálé požehnání v novém 
roce.  
 
Váš P. Stefan Frey 
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Vatikán: Papež František udělil zpovědní 
pravomoc kněžím FSSPX i pro dobu po Roce 

milosrdenství 
 

(zdroj: generalát FSSPX – DICI, 21. listopadu 2016) 
 
21. listopadu 2016 zveřejnilo tiskové středisko Svatého stolce apoštolský list 
Misericordia et misera, který papež František podepsal předchozího dne.  
V odstavci 12 dokumentu prodlužuje Svatý otec zpovědní pravomoc kněžím 
Kněžského bratrstva sv. Pia X., udělenou 1. září 2015, i pro dobu po skončení Roku 
milosrdenství.  
„Ve Svatém roce jsem dovolil věřícím, kteří z různých důvodů navštěvují kostely 
spravované kněžími Bratrstva sv. Pia X., aby přijímali platně a dovoleně svátostné 
rozhřešení svých hříchů (srov. List vyhlašující odpustky Svatého roku 
milosrdenství, 1. září 2015). Kvůli pastoračnímu prospěchu těchto věřících a 
v důvěře v dobrou vůli jejich kněží, aby bylo s pomocí Boží obnoveno plné 
společenství v katolické Církvi, stanovuji na základě vlastního rozhodnutí, že tato 
fakulta platí i mimo dobu Svatého roku až do nových dispozic v této věci, aby 
nikdo nebyl připravován o znamení svátostného smíření skrze odpuštění Církve.“ 
Tohoto 21. listopadu, jenž je výročním dnem vydání zásadního prohlášení 
arcibiskupa Marcela Lefebvra z roku 1974, si připomínáme v něm obsažené 
vyznání víry zakladatele Kněžského bratrstva sv. Pia X.: 
„Naše jednání je formováno milostí Boží a pomocí blahoslavené Panny Marie, 
sv. Josefa a sv. papeže Pia X. Proto jsme přesvědčeni, že zůstáváme věrni 
římskokatolické Církvi i všem nástupcům sv. Petra a tím jsme ‚fideles 
dispensatores mysteriorum Domini Nostri Jesu Christi in Spiritu Sancto‘ (‚věrní 
správci tajemství našeho Pána Ježíše Krista v Duchu Svatém‘).“ 
1. září 2015 zveřejnil generalát Kněžského bratrstva sv. Pia X. následující 
komuniké, jež si plně zachovalo svou aktuálnost: 
„Kněžské bratrstvo sv. Pia X. se dozvědělo z tisku o opatřeních papeže Františka u 
příležitosti nadcházejícího Svatého roku. 
V posledním odstavci svého listu, který adresuje arcibiskupu Rinu Fisichellovi, 
předsedovi Papežské rady pro podporu nové evangelizace, Svatý otec píše: 
‚Stanovuji [...] prozatímně vlastním opatřením, že ti, kteří v průběhu Svatého roku 
milosrdenství přijmou svátost smíření u kněží Bratrstva sv. Pia X., obdrží 
rozhřešení platně a dovoleně.‘ 
Kněžské bratrstvo vyjadřuje nejvyššímu pastýři za jeho otcovské gesto dík. Při 
vysluhování svátosti pokání se vždy a s naprostou jistotou opíralo o mimořádnou 
jurisdikci, jak ji stanoví Normae generales [všeobecná ustanovení] kanonického 
práva. U příležitosti tohoto Svatého roku chce papež František, aby všichni věřící, 
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kteří by se chtěli zpovídat u kněží Bratrstva sv. Pia X., tak mohli činit bez 
jakýchkoliv obav.  
V tomto roce obrácení leží na srdci kněžím Bratrstva sv. Pia X., aby vykonávali 
svůj úřad zpovědníků s novou velkodušností, přičemž následují příkladu 
neúnavného nasazení, který všem kněžím dal sv. farář arský.“ 
 
 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Mariino 
jakožto poslední záchranný prostředek 

 

P. Stefan Frey FSSPX 
 

(podklad pro kázání P. Freye na svátek Krista Krále 
dne 30. října 2016 v Praze při oslavě 25 let působení FSSPX 

v Českých zemích) 
 
Když arcibiskup Lefebvre zakládal Kněžské bratrstvo sv. Pia X., chtěl mu dát také 
nějaké poznávací znamení, s nímž se bude jeho duchovní rodina ztotožňovat, 
takové, jež představuje důvod existence a cíl našeho Bratrstva. Nemohli jsme si 
přát krásnější a smysluplnější emblém než spojená Srdce Ježíše a Panny Marie, 
překlenutá královskou korunou. Náš zakladatel zvolil toto poznávací znamení 
záměrně, neboť je nanejvýš aktuální – připomíná nám dramatičnost dnešní doby a 
dává přiměřenou odpověď. 
Když se v roce 1917 zjevoval anděl dětským vizionářům z Fatimy, zmínil se ve 
všech třech zjeveních o Srdcích Ježíše a Panny Marie. V létě řekl dětem: „Mnoho 
se modlete a přinášejte oběti. Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Mariino s vámi mají 
plány milosrdenství!“ Které to byly plány, vysvětlila Matka Boží o rok později. 
Krátce shrnuto: Spojená Srdce jsou záchranným prostředkem ve všech souženích 
v těchto posledních časech, v nichž žijeme! 
Nyní je třeba blíže prozkoumat, co je tímto závažným výrokem míněno.  
 
Období velké vzpoury proti Bohu 
„Posledními časy“ se míní období velké vzpoury národů proti Bohu, jak to 
například popsali papežové v minulých 200 letech. Je to doba, v níž ďábel vyvíjí 
poslední snahy k tomu, aby lidi odtrhl od Boha, aby je podrobil své tyranské vládě 
a tím je uvrhl do zatracení. Jakožto padlý anděl je nadán mimořádnou inteligencí. 
Tuto revoluci rozplánoval na dlouhou dobu. Měla se odehrát ve třech stupních, 
které lze v dějinách spojit se třemi klíčovými daty. Pro dosažení svého cíle 
vymyslel tři velké hereze, které sloužily k rozkladu pravé víry u lidí a k jejich 
odvrácení od Boha a jeho Církve.  
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1) 1517: vzpoura reformátorů proti katolické Církvi 
Roku 1517 povstal Luther proti Církvi. Vyjadřoval k ní odpor, označoval ji za 
nevěstku babylonskou, papeže nazýval „Antikristem“ a „apoštolem Satanovým“, 
svatá mešní oběť byla podle něho ďáblovým dílem a svátosti pověrou. 
Skrze blud protestantismu se mu podařilo odtrhnout celé národy od katolické 
Církve. Ďáblovi však nestačí lidi odtrhnout od Boha, on je chce také tyranizovat a 
přivést do záhuby. Aby Ježíš poukázal na tuto dvojí strategii, používá v evangeliu 
dvě pojmenování: ďábel je „otec lži“, čili vynálezce herezí, a „vrah lidí od 
počátku“. Skutečně nacházíme v historické realizaci této trojstupňové revoluce tuto 
strategii pokaždé otřesným způsobem uvedenou ve skutek. 
Jako bezprostřední důsledek reformace propukly selské války a Třicetiletá válka. 
Evropa byla zpustošena. Válečné strany zuřily tak krutě, že v některých oblastech 
bylo obyvatelstvo téměř vyhlazeno. 
 

2) 1717: založení svobodného zednářství – vzpoura proti Kristu 
Přesně o 200 let později – tajemná to hra čísel – se založením svobodného 
zednářství uskutečnila druhá vzpoura ďábla a jeho pomahačů, tentokrát proti osobě 
Nejsvětějšího Spasitele a jeho vykupitelskému dílu. Svobodní zednáři popřeli 
Božství Kristovo a jeho Vtělení. Akceptovali již jen abstraktní představu božstva, 
kterou označili za Velkého architekta vesmíru. Prostřednictvím své ideologie 
liberalismu bojovali za odkřesťanštění národů a za laicizaci společnosti. Chtěli 
zničit Kristovu vládu nad společností. Musíme říci, že úspěšně! Dnes již neexistuje 
žádný stát, jenž by byl založen na 10 Božích přikázáních a na evangeliu. 
Rovněž tato druhá vzpoura proti Bohu nezůstala bez hrozných následků pro 
evropské národy: Francouzská revoluce, další revoluce rozpoutané zednáři a také 
napoleonské války způsobily ještě strašnější hrůzy, než tomu bylo 200 let předtím. 
 

3) 1917: vypuknutí komunistické revoluce – vzpoura proti samotné Boží existenci 
Opět o 200 let později vypukla komunistická revoluce, která se rozšířila jako 
plošný požár po polovině zeměkoule a tyranizovala národy. S použitím Leninova 
bojového zvolání „Náboženství je opium lidstva“ se propagovala nejhorší hereze 
všech dob, ateistický materialismus, jenž měl vyhladit každou myšlenku na Boha a 
vůbec veškeré náboženství. „Vrah lidí od počátku“ následně zavedl hrůzovládu, 
jaká dosud na zemi nebyla nikdy k vidění. Abychom jmenovali jeden příklad: jen 
v Číně bylo za vlády Mao Ce-tunga zavražděno 75 až 100 miliónů lidí! Metody 
mučení v jeho vězeních se vyznačovaly ďábelskou krutostí, která nebyla nikdy 
překonána. 
Je třeba zmínit i to, že komunismus způsobil katastrofální škody také v tzv. 
svobodném světě. Za masívní finanční a organizační podpory z Moskvy za 
spolupůsobení svobodných zednářů byla všude v západním světě zosnována 
levicově liberální kulturní revoluce, která vedla k duchovnímu a morálnímu 
rozvratu Západu. 
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Tolik krátký přehled trojstupňové Satanovy revoluce proti Bohu, jehož tři smutná 
výročí si budeme připomínat příští rok.1  
 
Reakce Boží: tři velké záchranné prostředky 
Jak se chová Bůh tváří v tvář této drzé několikasetleté vzpouře proti sobě? Nechal 
lidi se osvědčit, protože respektuje jejich svobodnou vůli. Toto všechno však 
dopustil také jako trest za hříchy lidí. Satan totiž mohl běsnit jen proto, že lidé 
poslouchali raději jeho než hlas Boha a jeho Církve. Především ale shlédl Bůh na 
lidi bezmezně slitovným pohledem, viděl jejich nevýslovnou bídu, viděl, jak se 
propadají do časné i věčné zkázy. Ve svém věčném úradku rozhodl, že jim pošle tři 
velké záchranné prostředky, které je mají zachránit z neštěstí způsobených onou 
trojstupňovou revolucí. 
 

1) Světci protireformace 
V 16. století poslal Bůh lidem nápadně mnoho světců, zejména svaté jezuity a 
karmelitány, rovněž velké svaté biskupy, jako sv. Karla Boromejského z Milána. 
Tito světci přivedli svatost Lutherem pohaněné Církve opět k zářivému rozbřesku. 
Potírali protestantskou herezi, posilovali víru nejistých katolíků a přiváděli celé 
zástupy odpadlíků znovu nazpět do lůna Církve. 
 

2) Nejsvětější Srdce Ježíšovo – Paray-le-Monial 
Jaký záchranný prostředek poskytl Bůh lidstvu proti rozvratným machinacím 
svobodného zednářství? Daroval mu své Srdce. Ve svých velkých zjeveních 
v Paray-le-Monial ukázal Kristus sv. Markétě Marii Alacoque své Božské Srdce, 
aby položil základ úcty k tomuto Srdci ve světě. Svobodní zednáři se pokoušejí 
všemi prostředky odtrhnout lidi od Krista, odkřesťanštit národy. A proto nyní 
otevírá náš Spasitel své Srdce, zjevuje nekonečné poklady svého slitování, aby ke 
svému Srdci opět přitáhl lidi a národy. To je jeho nebeská strategie, kterou Bůh 
staví proti strategii zednářů.2  
Jak mocně Bůh uplatnil tuto strategii, nám ukazuje jeden pohled do historie. Úcta 
k Srdci Ježíšovu se všude rozšířila a stala se skutečným triumfem Božského Srdce. 
Mnoho miliónů rodin se zasvětilo Srdci Ježíšovu. Přitom nejen rodiny, ale také 
společenské instituce vykonaly toto zasvěcení a odevzdaly se Srdci Ježíšovu – 
školy, univerzity, nemocnice, podniky, kasárny, redakce novin, dokonce i celá 
města a celé země se chtěly podřídit mírné vládě tohoto Srdce.3 
                                                        
1 V evangeliu poukazuje Ježíš na vnitřní souvislost této trojí rebelie: „Kdo vámi pohrdá, 

mnou pohrdá, kdo však mnou pohrdá, pohrdá tím, jenž mě poslal“ (Lk 10,16). 
2 V Paray-le-Monial řekl Ježíš sv. Markétě Marii: „Tato úcta k mému Srdci je současně 

poslední snahou mé lásky ve prospěch lidí v těchto posledních staletích vykoupení, 
abych je vytrhl z moci Satanovy a přemístil je do úžasné svobody království své lásky, 
které chci zřídit v srdcích těch, kteří budou tuto úctu pěstovat.“ 

3 K uskutečnění svých plánů Bůh vyvolil vedle sv. Markéty Marie ještě jiný nástroj: patera 
Matea Crawleye, velkého apoštola Srdce Ježíšova. Poté, co jej Bůh vysvobodil z těžké 
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Jako příklad budiž zmíněno Španělsko. V roce 1919 se Španělsko oficiálně a 
slavnostně zasvětilo Srdci Ježíšovu. Lesk tohoto svátku neměl obdoby. Socha 
vysoká 24 m byla odhalena za přítomnosti všech zástupců lidu: ministrů, armádních 
velitelství, námořnictva, biskupů; hlava státu předčítala akt zasvěcení. Španělsko 
mělo do budoucna náležet Srdci Ježíšovu a Kristus měl jako Král ve Španělsku 
vládnout. 
V tom tedy spočívá Bohem darovaný záchranný prostředek a nebeská odpověď na 
revoltu svobodného zednářství: Nejsvětější Srdce Ježíšovo musí všude vládnout, 
v srdcích lidí a ve všech oblastech společnosti. Je to vláda lásky, která se staví na 
odpor násilné vládě ďábla a přemáhá ji.4 
Papežové 19. a 20. století ostatně tuto skutečnost opakovaně líčili ve svých 
okružních listech. Vyzdvihovali úctu k Srdci Ježíšovu jako lék proti bludům 
liberalismu a tuto úctu podporovali všemi silami.5 

                                                                                                                                       
choroby a vnitřně osvítil, založil P. Mateo roku 1907 dílo intronizace Srdce Ježíšova. 
Z pověření a s apoštolským požehnáním sv. Pia X. začal s opravdu božským úspěchem 
toto dílo šířit ve všech světadílech. Téhož roku 1907 putoval do Svaté země a nechal pro 
poutníky vytisknout obraz Srdce Ježíšova s těmito slovy: „Modleme se na hoře Kalvárii, 
aby přišlo království Božského Srdce a podrobilo si rodiny, společnost, národy. Srdce 
Ježíšovo od nás žádá apoštolát lásky k jeho Srdci. My mu jej slíbíme u jeho jesliček a na 
jeho hrobě. Adveniat Regnum tuum.“ Roku 1932, 25 let po začátku tohoto apoštolátu, tu 
byly celé tucty miliónů rodin, které již intronizovaly Srdce Ježíšovo. 

4 „Prozřetelnost nám ve své moudrosti vždy dává k dispozici vhodný lék na zlo každé doby 
a zadostiučinění, které je pro ni vyhovující. Naše století hřeší odpadem od víry, přičemž 
popírá božskou pravomoc vlády Spasitele, Krále podle božského práva, neomezeného 
Pána nad každým jednotlivcem a také nad národy, jenž ovládá vládce i poddané... Od 
počátku jsme se stavěli proti odpornému zlu společenského a politického laicismu, 
tohoto neblahého modernismu, který chce svrhnout Ježíše z trůnu v životě rodiny, 
společnosti a národů a ponížit jeho vládu na úroveň směšného zdánlivého kralování, 
učinit z něj, abych tak řekl, Krále sakristie. Naše dílo intronizace se rozhodlo zahájit 
takřka kontrarevoluci a zároveň na sebe vzít konání slavnostního smíru za zločiny 
urážky majestátu“ (P. Mateo: Král lásky).   

5 Ve své encyklice Quanta cura z 8. 12. 1864 odsoudil papež Pius IX. moderní omyly, 
zejména laicismus a moderní náboženskou svobodu, a na závěr napomenul věřící, aby se 
utíkali k Srdci Ježíšovu. Mají se „pokorně a stále doprošovat jeho nejsladšího Srdce – 
této oběti nejvroucnější lásky k nám –, aby ráčil přitáhnout všechno k sobě vazbou své 
lásky...“. Lev XIII. ve svých velkých naučných listech poukazoval na nebezpečí a ničivé 
účinky, které vzešly především z protináboženského liberalismu a socialismu. Jako 
léčebný prostředek proti tomu ohlásil v roce 1899 zasvěcení celého lidského pokolení 
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, které sám vykonal 11. června 1899. Sv. Pius X. nařídil, 
aby se toto zasvěcení světa každý rok obnovovalo. Pius XI. a Pius XII. se vyjadřovali ve 
svých encyklikách obdobně: „Každý ... ví, jak ... knížectví a vláda Krista byly uznány 
zavedeným zbožným zvykem, že téměř nesčetné rodiny Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu se 
zasvěcují a obětují. V pravdě nejen rodiny tak učinily, ale i obce a království. – 
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Vítězné tažení Srdce Ježíšova však náhle skončilo v době II. vatikánského koncilu. 
Již se neslučovalo s novým duchem aggiornamenta. Muži Církve je odbyli jakožto 
„triumfalismus“. Vidíme to jako záhadnou skutečnost. Má snad nyní skončit 
sociální kralování Kristovo, o které se Církev zasazovala téměř 2000 let?! S tím se 
všichni nesmířili. Ojediněle se ozývaly hlasy, které protestovaly proti sesazení 
Krista z trůnu, přede všemi ostatními arcibiskup Lefebvre, kterého smíme označit 
za velkého zvěstovatele Krista Krále ve 20. století. Napsal mistrovskou knihu, jež 
nese příznačný název: „Odňali mu královskou korunu“. 
 

3) Neposkvrněné Srdce Panny Marie – Fatima 
Jaký záchranný prostředek konečně uplatnil Bůh proti komunismu a šíření levicové 
ideologie? Časově souběžně s vypuknutím komunistické revoluce se zjevila ve 
Fatimě Matka Boží a darovala světu své Neposkvrněné Srdce! Toto Srdce je dle 
slov sestry Lucie dáno jako „poslední záchranný prostředek pro svět“. Úloha Matky 
Boží spočívá v tom, aby přitáhla lidi ke svému mateřskému Srdci, aby je za sebe 
vedla k Srdci Ježíšovu a aby obě tato Srdce společným kralováním přemohla 
království Satanovo. 
Dějiny nás poučují, jak Bůh také tímto třetím záchranným prostředkem uplatnil 
svou všemohoucnost, aby lidem pomohl. Všude ve světě, kde se Fatima stala 
známou, bylo vidět mocný rozkvět zbožnosti k Srdci Panny Marie, celým světem si 
razilo cestu nové vítězné tažení, doprovázené bezpočtem obrácení a zázraků: 
vítězné tažení Neposkvrněného Srdce Panny Marie. V Africe a v Asii to 
dosvědčovali naši starší věřící: „Viděli jsme to na vlastní oči! Když k nám přijela 
putovní Madona, naše vesnice se zcela proměnila z pohanské na křesťanskou 
vesnici!“ 
Přesto však toto vítězné tažení Srdce Mariina stihl stejný osud jako u Srdce 
Ježíšova. Bylo zastaveno. Víme, že papež Jan XXIII. si Fatimy nijak zvlášť necenil, 
tři dětští pasáčci pro něho byli proroky neštěstí, kteří protiřečili jeho 
optimistickému pohledu na věci. 
 
 

                                                                                                                                       
A mimoto nezdá se, že slavnosti Krista Krále každoročně všude mezi národy konané 
nepovedou k vytýkání tohoto veřejného odpadu, jejž laicismus způsobil s tak velikou 
škodou pro společnost, a k jakési jeho nápravě?“ (Piux XI.: Quas primas, 1925). 
„Dnes, kdy se všechny věci nacházejí v rozvratu, je nezbytnější než kdy dříve, aby Ježíš 
Kristus, Král míru, skrze rodiny zasvěcené Srdci Ježíšovu vládl nad lidskou společností, 
neboť on sám je také pro naši dobu Cesta, Pravda a Život“ (Pius XI.: dopis P. Mateovi, 
1923). 
„Abychom zabránili hanebným intrikám těch, kteří nenávidí Boha a Církev, ... tvrdíme 
bez pochybností, že úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu je nejúčinnější školou lásky 
k Bohu; lásky k Bohu, o kterou se musí opírat Boží království, jež musí být zřízeno 
u jednotlivců, v rodinách, v národech“ (Pius XII.: Haurietis aquas, 1956). 
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Dvojí vzpoura proti Bohu 
Avšak přišly ještě horší věci! Tři zmiňované ďábelské bludy vtrhly na 
II. vatikánském koncilu do Církve! S plnou zuřivostí! A dodnes ovládají církevní 
život! V poslední době došlo přímo k jejich ztělesnění v jedné osobě: v papeži 
Františkovi! Je vskutku bolestné, že to musíme konstatovat, ale bohužel je to 
nepopiratelné. František našel nanejvýš pochvalná slova pro Luthera; jeho liberální 
myšlení zachází tak daleko, že pro něho již nehraje žádnou roli, k jakému 
náboženství člověk patří; konečně když chválí a podporuje politiky, jsou to vždy 
politici levicoví, dokonce extrémně levicoví! 
Tyto tři bludy pronikají dokonce i do nejniternější svatyně Církve, do svaté liturgie! 
Ten, kdo blíže zkoumá novou mši, s hrůzou zjišťuje, že je prosáklá protestantským, 
liberálním a kolektivistickým duchem.6    
Takto máme dramaticky před očima krizi Církve po II. vatikánském koncilu 
v celém rozsahu: invaze tří ďábelských herezí do vnitřního prostoru Církve a 
odmítnutí božských záchranných prostředků představují dvojí vzpouru proti Bohu a 
jeho nekonečnému milosrdenství! Lidsky viděno je ztracena veškerá naděje. 
 
Odpověď: dvojí věrnost 
Co můžeme dělat? Co musíme dělat v současné době? Nejprve nesmíme ztratit 
odvahu! Doufáme ne v lidi, ale v Boha! Ani v časech nejnestoudnější nevěrnosti 
Bůh svou Církev neopouští! Jeho tři velké záchranné prostředky jsou stále ještě 
k dispozici.7 
Proto nemůže být pochyb o tom, v čem spočívá náš úkol v dnešní době. Když 
arcibiskup Lefebvre zakládal své Kněžské bratrstvo, činil to z tohoto důvodu, aby 
splnil tento úkol.  
1) Jednak musíme odolat ďábelskému zmatku tím, že zůstaneme věrni neměnné 
tradici Církve. Musíme odporovat ďáblu tím, že budeme odmítat a potírat jeho 
bludy, a tím, že budeme žít z tradice: z tradiční víry, z tradiční liturgie, z tradiční 
církevní disciplíny. 
2) Dále se smíme a máme chápat velkých záchranných prostředků, které nám Bůh 
podává. Jako první cíl Kněžského bratrstva stanovil Msgr. Lefebvre svatost 
kněžství. Chtěl vzdělat novou generaci kněží, která si osvojí tento ideál svatosti. 
Jen svatí kněží budou schopni svůj národ posvěcovat a přivodit obnovu 
křesťanstva. 
Kromě toho také chtěl, aby se Kněžské bratrstvo zcela a naprosto zasvětilo 
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. A nejen 

                                                        
6 Srov. Georg May: Neue und alte Messe [Nová a stará mše]. 
7 Boží přísliby stále trvají. Například roku 1940 řekl Ježíš sestře Lucii: „Německo se navrátí 

do Pánova ovčince; tento okamžik se blíží velmi pomalu, velmi obtížně, ale nakonec 
nastane a Srdce Ježíšovo a Mariino tam potom budou slavně vládnout!“ (Documentos de 
Fatima, 1976, s. 464 a násl.).  
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Bratrstvo jako celek, ale toto zasvěcení má vykonat a z něho žít každé z jeho děl – 
semináře, prioráty, školy atd. 
 
Drazí věřící, čiňte i Vy podobně! Usilujme všichni o svatý život! Snažme se 
vytrvale všemi silami o dosažení nádherného ideálu křesťanské dokonalosti. 
Také zasvěcujte sebe a své rodiny Srdcím Ježíše a Panny Marie, obnovujte stále 
znovu toto zasvěcení! Oddanost Srdci Ježíšovu a Mariinu se pro Vás stane trvalým 
zdrojem sil! Z těchto Srdcí budete přehojně čerpat veškeré požehnání, veškerou 
útěchu a veškeré světlo! 
Mimo to máme podrobně studovat velká zjevení z Paray-le-Monial a z Fatimy, 
abychom stále hlouběji chápali Srdce Ježíšovo a Mariino, abychom stále jasněji 
rozuměli tomu, co od nás chtějí. To by pro nás mělo být nyní, v jubilejním roce 
Fatimy, čestnou povinností. 
A nakonec musíme rozšiřovat dobré spisy o Fatimě a Paray-le-Monial, aby bylo 
k Srdcím Ježíše a Panny Marie přivedeno co nejvíce duší. Je to jednoduchý způsob, 
jak být skutečně a účinně apoštolem Srdcí Ježíše a Panny Marie.  
Kéž se nad námi Ježíš a Panna Marie smilují. Kéž nám všem propůjčí pravou 
horlivost, rozpálí naše srdce, abychom stále velkoryseji opětovali horoucí lásku 
Srdcí Ježíše a Panny Marie, abychom sami působili jako plamenní apoštolové, 
abychom takřka jako plamenomety vnášeli lásku těchto Srdcí do současné chladné 
a temné doby. 
 

Trojstupňová revoluce proti Bohu a záchranné prostředky 
 1517 1717 1917 

Událost: reformace 
založení svobodného 

zednářství 
komunistická revoluce 

Ideologie: protestantismus 
liberalismus (filosofie 

svobodného zednářství) 
ateistický materialismus / 
bludy kulturní revoluce 

Vzpoura proti: katolické Církvi 
Kristu a 

nadpřirozenému řádu 
Boží existenci 

Strašné 
následky: 

selské války, 30letá 
válka 

Francouzská revoluce / 
napoleonské války 

tyranie v mnoha zemích, 
bezpočet válek, 

hladomory, 
pronásledování; 

duchovně-morální rozvrat 
západních národů 

v důsledku levicově 
liberální kulturní 

revoluce 

Záchranný 
prostředek: 

protireformace: Bůh 
posílá nápadně 

mnoho světců, aby 
mohla zazářit 
svatost Církve 

Paray-le-Monial – 
Nejsvětější Srdce 

Ježíšovo 

Fatima – Neposkvrněné 
Srdce Panny Marie 
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25 let apoštolátu Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
v Českých zemích 

 

P. Aleš Hakl FSSPX 
 

(psáno pro rakouskou verzi Mitteilungsblattu) 
 
Připomínku tohoto 25. výročí jsme zahájili již minulý rok poutí po stopách a ke 
hrobu našeho zakladatele. Letos 30. října na svátek Krista Krále jsme 
v Kongresovém centru v Praze slavili stříbrné jubileum apoštolátu FSSPX v tomtéž 
sále, kde na svátek Krista Krále roku 1991 sloužil Dp. Niklaus Pfluger, který přijel 
spolu s místním představeným P. Stephanem Maeßenem, první veřejnou mši svatou 
Kněžského bratrstva u nás. 
Mši svatou celebroval náš superior Dp. Stefan Frey, asistovali Dp. Tomáš Stritzko 
a Dp. Jaromír Kučírek. Přítomni byli i zbývající dva čeští kněží, všichni čtyři čeští 
seminaristé a okolo 250 věřících. Po mši svaté se svátečním kázáním celebranta, 
v němž zdůraznil důležitost úcty k nejsvětějším Srdcím Ježíše a Panny Marie, 
následovala přednáška Dp. Tomáše Stritzka, jenž především shrnul církevně 
politické okolnosti počátku našeho apoštolátu v Českých zemích a zdůraznil 
důležitost věrnosti třem podstatným prvkům našeho postoje pro budoucnost našeho 
apoštolátu: vyznávání Božího nároku na všeobecné panství nad celým stvořením, 
z čehož vyplývá odmítnutí liberalismu; vyznávání celistvé katolické víry bez 
vynechávek a překrucování, což nás zavazuje ke kritice koncilu; a výlučná věrnost 
katolickému obřadu mše svaté a ostatních svátostí, což znamená principiální 
odmítnutí NOM. 
Po přednášce byli oba představení k dispozici k zodpovězení otázek věřících. 
Během celé akce byl představenému distriktu při ruce Dp. Jaromír Kučírek se 
svými vynikajícími jazykovými znalostmi jako tlumočník. 
Celá slavnost byla příležitostí poděkovat Pánu Bohu za všechny milosti, které jsme 
obdrželi v předchozích letech. Začátek apoštolátu byl úzce spojen s úctou 
k Pražskému Jezulátku, jehož soška stála na hlavním oltáři. V oněch letech jsme též 
hledali zvláštní ochranu u Matky Boží, Růžencové křížové tažení, založené Dp. 
Franzem Schmidbergerem, propůjčilo patronát kapli a později i našemu 
brněnskému priorátu – Královny posvátného růžence. Rovněž jsme vyjádřili svou 
vděčnost Kněžskému bratrstvu za nasazení v naší vlasti, za vzdělávání kněží a za 
jak duchovní, tak i materiální podporu. 
Oslavu jubilea jsme uzavřeli v pondělí 31. října asistovaným slavným requiem za 
všechny spřátelené kněze, přátele a dobrodince, kteří se angažovali v apoštolátu 
v Českých zemích. Naše vděčnost přitom patří zejména paní Dagmar Bílkové, jež 
kněze Bratrstva do Prahy pozvala. 
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Děkovný dopis brněnského priora P. Tomáše 
Stritzka a obou brněnských kaplanů 
generálnímu představenému FSSPX 

Msgr. Bernardu Fellayovi při příležitosti 
25. výročí apoštolátu FSSPX v Českých zemích 

 
Priorát Královny posvátného růžence – Brno 
Kněžské bratrstvo sv. Pia X. 
 
Excelence, 
u příležitosti 25. výročí Vám jakožto generálnímu představenému chceme jménem 
všech českých spolubratří a věřících poděkovat za nasazení FSSPX v naší české 
vlasti, za jeho příchod, který tenkrát inicioval Dp. P. Schmidberger, za vzdělávání 
kněží a dále jak za duchovní, tak i materiální podporu. Pro další působení Vás 
prosíme o Vaše biskupské požehnání. 
 
P. Tomáš Stritzko FSSPX 
P. Aleš Hakl FSSPX 
P. Luděk Čekavý FSSPX 
 
 

Odpověď generálního představeného Msgr. Fellaye  
 
Kněžské bratrstvo sv. Pia X. 

Menzingen, 16. listopadu 2016 
 
Milý otče Stritzko, 
milý otče Hakle, milý otče Čekavý, 
 
velmi srdečně děkuji za novinky z Českých zemí. Raduji se s Vámi, že po 25 letech 
mohl apoštolát přinést takové plody v zemi, která je poznamenána ateismem.  
Ze srdce Vám přeji, abyste mohli ještě mnoho duší přivést k Bohu a nikdy 
neochabli ve své horlivosti pro šíření Božího království. 
 
S mým biskupským požehnáním, 

+ Bernard Fellay 
 

Pozn.: K našemu 25. výročí jsme obdrželi rovněž pozdravný dopis 1. generálního 
asistenta FSSPX P. Niklause Pflugera, jenž první mši svatou Bratrstva u nás před 
25 lety celebroval. 
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Rekolekce pro dívky 
(od 14 do 22 let) 

Jaidhof 
Začátek 17. 2. – 18.00 hod.  
Konec 19. 2. – 13.00 hod. 

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

 
 
 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB NA ÚNOR – BŘEZEN 
 

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

 
BRNO-ČERNOVICE 

Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 26 
 

26. 2. a 26. 3. – 17.30 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Ostatní neděle – 10.00 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
 

Každé úterý – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem 
 

2. 2. – 18.00 – Svěcení svící a Mše sv. s lidovým zpěvem 
3. 2. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
4. 2. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
15. 2. – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem 
1. 3. – 18.00 – Popeleční středa – udílení popelce a Mše sv. chorální 
3. 3. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
4. 3. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
7. 3. – 18.00 – Sv. Tomáše Akvinského, patrona křesťanských 

akademiků – Mše sv. chorální 
20. 3. – 18.00 – Sv. Josefa – Mše sv. chorální 
25. 3. – 10.00 – Zvěstování Panny Marie – Mše sv. chorální 
27. 3. – 18.00 – Výroční requiem k úmrtí Msgr. Marcela Lefebvra 
 

Ostatní dny –   8.00 – Mše sv. 
 

14. 2. a 15. 2. ráno Mše sv. není 



 
19 

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 
1. 3.  – 17.30 – Popeleční středa – udílení popelce 

a Mše sv. chorální 
 

 
FRÝDEK-MÍSTEK 

Zámecké nám. 1251, 1. patro 
 

5. a 19. 2. 
5. a 19. 3. – 10.00 – Mše sv. chorální 
 

 
PARDUBICE 

Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 
 

5. a 19. 2. 
5. a 19. 3. – 10.00 – Mše sv. chorální 
 

 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Metropol, Senovážné náměstí 2 
 

12. a 26. 2. 
12. a 26. 3. – 10.00 – Mše sv. chorální 
 

 
UHERSKÝ BROD 

Hřbitovní kaple, Starý hřbitov 
 

5. a 19. 2. 
5. a 19. 3. – 17.30 – Mše sv. chorální 
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ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
Kaple sv. Eliáše, proroka, nám. Republiky 1485/7, 1. patro 

 
12. 2. a 12. 3. – 17.30 – Mše sv. chorální 
26. 2. a 26. 3. – 10.00 – Mše sv. chorální 
4. 2. a 4. 3.  – 16.00 – 1. sobota – Mše sv. chorální 
 

 
VELKÉ MEZI ŘÍČÍ 

Kaple Krista Krále 
 

16. 2. a 16. 3. – 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 


