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Brno, 4. června – Boží Hod Svatodušní 
Drazí věřící, 
v měsíci srpnu slavíme svátek Nanebevzetí Panny Marie, svátek jejího 
nebeského triumfu, kdy je svým Božským Synem vzata na Jeho trůn, 
odkud s ním co Královna nebes i země na věky panuje. Panuje s láskou 
naší Matky, láskou svého neustále přimlouvajícího se slitovného Srdce, 
což si připomínáme ve dni oktávu svátku Nanebevzetí svátkem 
Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Tento svátek zavedl papež Pius 
XII. jako reakci na zjevení Panny Marie Fatimské, aby vyslyšel prosbu 
Panny Marie a rozšířil úctu k jejímu Neposkvrněnému Srdci. Pius XII. 
rovněž zavedl mariánské soboty s votivní mší svatou k Neposkvrněnému 
Srdci. Úmyslem bylo usmiřovat skrze Pannu Marii Boží tresty, které 
dopadly na hříšné a bezbožné lidstvo.  
Mariánská úcta a prostřednictví Panny Marie jsou prostředky, které jsou 
s to napomoci k odvrácení vlády zla, přivést lidi k pokání a přinést pravý 
mír Kristův v sociálním království Jeho vlády nad lidmi, rodinami a 
národy. Proto také ďábel zuří proti pravému chápání slov Panny Marie a 
pod záminkou christologické zbožnosti se je snaží převracet, jak to 
známe u většiny heretických sekt. 
Na tuto cestu se bohužel vydal i papež František při své pouti do Fatimy, 
kde se při promluvě před modlitbou růžence 12. května chopil mariánské 
úcty, aby její plnou autentickou podobu karikoval, karikaturu odmítl a 
odňal tak pravou mariánskou úctu těm, kteří se nechají zmást jeho 
manipulacemi.  
Nejprve správně říká, že: „Maria je učitelkou duchovního života, první, 
která následovala Krista úzkou cestou kříže a dala nám příklad … 
požehnaná, která věřila vždycky a za všech okolností božským slovům.“ 
A do protikladu staví: „Nebo naopak svatý obrázek, ke kterému se chodí 
pro projevy přízně za nízké ceny?“ Jistě, existuje zneužití mariánských 
devocionálií, které vede k falešnému pojetí mariánské úcty. Mariánské 
devocionálie totiž slouží svému účelu jen tehdy, a k tomu jsou nám dány, 
když v nás rozmnožují mariánskou úctu a jsou důkazem naší důvěry 
v pomoc Panny Marie. Ale nedala nám Panna Maria škapulíř, medailky a 
své obrazy, abychom ji ctili, vyjadřovali důvěru k ní, byť i v ne vždy 
umělecky zdařených obrázcích? A nechce nám jako naše nebeská Matka 
prokazovat projevy přízně, za které žádá pouze důvěru vůči svému 
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Neposkvrněnému Srdci a snahu o nápravu? Ano, Panna Maria nám 
zprostředkovává milosti, které bychom nikdy nebyli schopni zaplatit, za 
vskutku nízké ceny pro nás, za něž zaplatila svým sjednoceným utrpením 
s obětí nanejvýš milovaného Syna – Boha a člověka na kříži. 
Papež dále staví do protikladu „Pannu Marii z evangelia, kterou ctí 
modlící se církev“, a „Pannu Marii, která zadržuje ruku Boží připravenou 
trestat“, jak o sobě sama Panna Maria zjevila. Ovšem papež místo „ruku 
Boží spravedlnosti“ říká „pomstychtivou ruku Boží“, čímž překrucuje 
slova Panny Marie, a pak manipulativně dodává: „Maria lepší než 
Kristus, jenž je považován za nelítostného soudce, a milosrdnější než 
Beránek obětovaný za nás?“  
Ve skutečnosti uctíváme Pannu Marii jako tu, která se přimlouvá 
v souladu s vůlí svého Syna za milosrdné odpuštění našich hříchů, za to, 
aby Bůh upustil od spravedlivého potrestání a dal nám ještě čas k pokání. 
Kristus jako Bůh nese v sobě jak milosrdenství, tak spravedlnost a chce 
dát své Matce podíl na rozdílení svého milosrdenství, jejímu 
Neposkvrněnému Srdci, které miluje nade všechny tvory, chce, aby byla 
prostřednicí všech milostí. 
V následujícím odstavci papež hovoří o milosrdenství Božím, „které 
musíme stavět nad soud, který se uskuteční ve světle jeho 
milosrdenství“, což je pravda. Následuje však: „Boží milosrdenství 
zajisté nepopírá spravedlnost, protože Ježíš na sebe vzal důsledky našeho 
hříchu spolu s nezbytným trestem. On nepopírá hřích, nýbrž zaplatil za 
nás na kříži. A takto ve víře, která nás spojuje s křížem, jsme 
svobodní od svých hříchů … když pohlédneme na Marii, opět věříme 
v převratnou sílu něhy a lásky … kéž se každý z nás stane spolu s Marií 
znamením a nástrojem milosrdenství Boha, který odpouští vždy a 
všechno.“ V těchto větách se František shoduje s Lutherovou naukou 
o ospravedlnění, ale nevztahuje ji pouze na predestinované, nýbrž na 
všechny. Z Panny Marie činí pouze svědka tohoto ospravedlnění vírou, 
v níž pevně stojí a následuje Krista, čímž činí svůj poměr k „Marii“ 
přijatelný pro protestanty. Tomu odpovídá i to, že hovoří jen o „Marii“, 
nikoli Panně Marii a Matce Boží. 
Tato dialektická manipulace s fatimským zjevením připomíná metodu 
minulého režimu, který se snažil využít nauku Církve v překroucené 
verzi s pomocí mírových kněží proti Církvi. Zde mírový papež obdobně 
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zachází s poselstvím Matky Boží k eliminaci jejího varování před 
spravedlivými Božími tresty pro hříšné a nekající lidstvo. 
Taková víra není vírou v Boha, v našeho Pána Ježíše Krista a v Matku 
Boží, jakou věří Církev, Církev katolická. Možná je to protestantizovaná 
víra církve koncilu, té církve, na které náš zakladatel Msgr. Marcel 
Lefebvre nechtěl mít žádný podíl a před kterou často varoval, například 
Dom Gérardovi z Le Barroux 1. července 1988 napsal: „Drahý Dome 
Gérarde, užívám návštěvy Msgr. de Castro Mayera u Vás a píši Vám 
těchto několik řádek, abych Vás úpěnlivě prosil nenechat se pokoušet 
dialogem s římským hadem.“ Tento „had“, dialog s duchem koncilu, 
není to, co zbylo z věčného Říma katolické víry, ale to, co ho ovládlo a 
zastínilo. Papež František, stejně jako jeho pokoncilní předchůdci, 
blokuje Svatý stolec pro účel, pro který byl ustanoven: „Aby spásonosné 
učení Pána proniklo ke všem národům země. Se stejnou péčí bděli 
(papežové) nad tím, aby tam, kde bylo přijato, bylo také zachováváno 
pravé a čisté. … Duch Svatý totiž nebyl Petrovým nástupcům přislíben 
proto, aby skrze jeho zjevení odhalili novou nauku, nýbrž proto, aby 
s jeho pomocí svatě střežili a věrně vykládali zjevení předané apoštoly 
čili poklad víry“ (I. vatikánský koncil, Dei Filius). 
Místo toho papež František papežský úřad zneužívá ke svádění věřících 
od plnosti pravé víry k protestantským bludům. Výstav Lutherovy sochy 
při audienci protestantů ve Vatikáně, ač vrcholným skandálem, je pro 
směr naplňování koncilu za Františkova pontifikátu více než případným. 
A směřování k naukám zrozeným z pohrobků Lutherových a 
rozšiřovaných z bolševickou revolucí rozvráceného Ruska do celého 
světa symbolizuje přijetí daru od bolivijského prezidenta, stejně jako 
František bojovníka proti jihoamerickým katolickým režimům. V tomto 
se mi vybavují slova básníkova: 
… než trochu je mi s podivem 
 že … místo křížem 
 nežehná srpem a kladivem 
Žijeme v době, která je mysterium iniquitatis, skutečným tajemstvím zla 
a Božího dopuštění na Církev. 

 
S kněžským požehnáním 
P. Tomáš Stritzko FSSPX 
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List generálního představeného FSSPX 
Msgr. Bernarda Fellayho přátelům a dobrodincům 

č. 87/duben 2017 
 
Milí přátelé a dobrodinci, 
 
právě před 500 lety se vzbouřil Luther proti Církvi a strhl s sebou dobrou 
třetinu Evropy – byla to jistě největší ztráta, kterou Církev utrpěla od schismatu 
v roce 1054. Luther tak připravil milióny duší o nezbytné prostředky spásy, 
přičemž je neodcizil jen některé z více náboženských organizací, ale právě 
jediné, naším Pánem Ježíšem Kristem založené Církvi, jejíž nadpřirozenou 
skutečnost a nezbytnost pro spásu popíral. Víru zcela zfalšoval a pokřivil, 
zavrhl podstatná dogmata, jako oběť mše svaté, přepodstatnění ve svaté 
Eucharistii, kněžství, papežství, milost a ospravedlnění. 
Základ jeho myšlení, který ještě i dnes představuje základ protestantismu jako 
celku, je svobodné biblické bádání. Tento princip znamená popření nutnosti 
nadpřirozené a neomylné autority, která stojí nad osobními soudy a která by 
mohla ukončit diskuse mezi těmi, jež má vést po cestě do nebe. Přijme-li se 
tento princip, znemožní se nadpřirozený akt víry, který spočívá v podřízení 
rozumu a vůle pravdě zjevené Bohem a vyučované Církví na základě její 
pravomoci. 
Svobodné biblické bádání, povýšené na zásadu, neznemožňuje jen dosažení 
nadpřirozené víry, jež je cestou ke spáse („Kdo však neuvěří, bude zavržen“ 
[Mk 16,16]), ale navíc znemožňuje jednotu v pravdě. Tím došlo v principu 
k nemožnosti věčné spásy pro protestanty a jednoty v pravdě. A skutečně, od 
16. století neustále stoupá počet protestantských sekt. 
Kdo by při pohledu na takové smutné divadlo nepochopil úsilí, které podnikala 
Matka Církev, pravá Církev Kristova, aby hledala ztracené ovce; kdo by nevítal 
četné pokusy vysvobodit tolik duší, které se dostaly do zajetí této klamné a 
mylné zásady, která jim uzavírá přístup k věčné spáse? Tato starost o návrat 
k jednotě v pravé víře a v pravé Církvi existovala celá staletí. V žádném případě 
není nová; pomysleme jen na tuto velkopáteční přímluvu: 
Modleme se i za bludaře a rozkolníky, aby je Bůh a Pán náš ze všelikých bludů 
vytrhl a k svaté matce Církvi katolické a apoštolské ráčil nazpět povolati. 
Všemohoucí, věčný Bože, jenž jsi spásou všech a nechceš, aby kdo zahynul, 
pohleď na duše ďábelskou lstí svedené, aby srdce bloudících odložila 
zvrácenost bludařskou a se vzpamatovala a vrátila k jednotě tvé pravdy. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista... 
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Tato tradiční řeč neponechává žádný prostor zmatku, který dnes převládá ve 
jménu falešného ekumenismu. Varování Svatého officia z roku 1949, spolu 
s několika papežskými dokumenty, z nichž nejdůležitější je jistě encyklika 
Mortalium animos z roku 1928, kterážto varování jsou velmi příhodná, se nyní 
jeví již jen jako mrtvá litera. Nebezpečí tohoto ekumenického irénismu, na 
který zřetelně poukázal Pius XII. v Humani generis z roku 1950, jsou nesmírně 
velká a nanejvýš závažná, neboť brání obrácení ke katolicismu. Který 
protestant, jenž vidí, jak jsou chváleny „bohatství“ a „ctihodné tradice“ 
luteránské reformace, poté pocítí potřebu konvertovat? A již samotné slovo 
„konverze“ je nyní vykázáno z oficiálního katolického slovníku, pokud se jedná 
o ostatní křesťanská vyznání. 
Nadto je tento nový postoj, kombinace chvály protestantismu a vyznávání viny 
katolicismu – to je skutečnost –, důvodem ztráty víry bezpočtu katolíků. Každé 
dotazování ohledně víry katolíků ukazuje zkázu, kterou způsobuje toto 
neslýchané stavění se na roveň s protestantismem. Kolika jen katolíků 
21. století se týká to, co Církev až do koncilu odsuzovala pod názvem 
indiferentismus! Je to zhoubný blud, který říká, že každý bude spasen, ať je 
jeho náboženství jakékoliv. Blud, který je v diametrálním protikladu k učení 
našeho Pána samotného a také celé Církve, která jej následuje. Když však 
někdo tento blud proti dvoutisícileté víře Církve za takový označí, ihned poté 
platí za fanatika a nebezpečného extrémistu. 
Ve jménu tohoto nového ekumenismu byla vynalezena i nová liturgie. Ta má 
tak úzký vztah k protestantskému slavení večeře, že nemálo protestantských 
teologů tu vidělo možnost, že by jejich bratři ve víře mohli nový katolický 
misál užívat, jako Max Thurian v Taizé. A v průběhu této doby viděly děti 
katolické Církve, že jsou olupovány o nejkrásnější poklady Boží chvály a 
milosti. Díky Bohu, že Benedikt XVI. odvážně prohlásil, že staletá liturgie 
nebyla nikdy zrušena; ale po více než čtyřicet let pokoncilní liturgie vzdalovala 
od Církve milióny věřících na celém světě, protože v ní již nenacházeli to, co 
od katolické Církve očekávali. 
Je potom překvapivé, že tento ekumenismus, od něhož se očekávala podpora 
jednoty křesťanů, činí jen velmi malé pokroky? 
Od koncilu se arcibiskup Marcel Lefebvre vyslovoval proti tomuto novému 
druhu jednání s protestanty, který se skrývá pod názvem ekumenismus. Tento 
velmi široký pojem označuje všeobecný pohled a všeobecné jednání, které byly 
v Církvi zavedeny na II. vatikánském koncilu. Jedná se o výslovnou 
blahovolnost vůči všem lidem, o pevnou vůli již neodsuzovat blud, o hledání 
toho, „co nás spojuje“, při odhlédnutí od toho, co nás rozděluje... A to, co měl 
být první krok na cestě k jednotě, něco jako captatio benevolentiae, se velmi 
brzy stalo hledáním pro hledání; stalo se samoúčelem, neustálým hledáním 
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neurčité pravdy. Tím se odchýlil od svého vlastního cíle, kterým je návrat 
k jednotě Církve těch, kteří tuto jednotu ztratili. A tak byl změněn smysl slova 
ekumenismus, byla upravena představa o jednotě a byly zfalšovány prostředky 
k dosažení tohoto cíle.  
Namísto tradiční jasné řeči Církve, která o sobě věděla, že je jedinou pravou 
Církví, a která to také nahlas hlásala, nastoupila nová a neurčitá nauka, směs 
kajícího sebeponižování a postmoderního relativismu (např. výrok: „My 
nemáme celou pravdu“). A to nyní vede většinu katolíků k tomu, že upouštějí 
od vyznávání toho, že existuje jen jedna jediná cesta ke spáse, výrok, který 
máme od samotného Ježíše Krista: „Já jsem cesta a pravda a život; nikdo 
nepřichází k Otci leč jen skrze mne“ (Jan 14,6). 
Zcela nepozorovaně se vlivem zmatených představ změnil smysl dogmatu 
„Mimo Církev není spásy“, což jde tak daleko, že se změnila nauka o totožnosti 
Kristovy Církve s katolickou Církví. Kardinál Walter Kasper, tehdejší předseda 
Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů, spatřoval v nové definici Církve 
(„subsistit in“) to, co přineslo zcela snadnou možnost provádět v době po 
koncilu podporovaný ekumenismus. Když něco takového vzejde od takové 
osobnosti, je to jistě závažné doznání, které musíme brát vážně! 
To jsou v několika slovech důvody, proč nemůžeme právě radostně slavit 
500. výročí protestantské reformace. Zcela naopak: oplakáváme toto kruté 
rozštěpení. Modlíme se a pracujeme v následování Krista, aby všechny ovce 
opět nalezly cestu, jež je bezpečně povede ke spáse, cestu do pravé katolické a 
římské Církve. 
Modlíme se rovněž za to, aby byl co nejdříve opuštěn tento iluzorní irénismus, 
aby na jeho místě opět ožilo pravé hnutí směřující k obrácení, jako tomu bylo 
před koncilem, zvláště v anglicky mluvících zemích.  
Před sto lety konečně se ve Fatimě třem malým pasáčkům zjevila Matka Boží, a 
proto se modleme také za to, aby byly vyslyšeny výzvy blahoslavené Panny 
Marie. Slíbila obrácení Ruska, jestliže papež tuto zemi výslovně zasvětí jejímu 
Neposkvrněnému Srdci. Znásobme své modlitby a oběti, aby se zaslíbení 
Matky Boží brzy uskutečnilo. 
Kéž Vám v tento velikonoční čas se svým božským Synem, cum prole pia, 
žehná a nás všechny přivede do nebeské blaženosti. 
 
Hod Boží velikonoční 2017 
+ Bernard Fellay 
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Okupovaná Církev 
 

P. Daniel Couture FSSPX 
 

(úvodník superiora kanadského distriktu Kněžského bratrstva sv. Pia X.  
na oficiálních webových stránkách distriktu z 1. 4. 2017) 

 
Drazí přátelé a dobrodinci, 
 
když naše Paní z La Saletty hovořila o zatmění Církve, měla na mysli to, že 
nějaká tajemná entita zastíní skutečnou Církev a bude usilovat o získání 
poct náležejících skutečné Církvi. Přesně to je zatmění: díváte se na slunce a 
vidíte před ním měsíc. Tato cizí entita zastiňující v současnosti Církev je 
nepochybně to, co se nazývá „koncilní církev“. 
Od 60. let 20. století používala sestra Lucie ve svých dopisech výraz 
„ďábelské zmatení“ k označení téhož konečného zápasu mezi ďáblem a 
Pannou Marií. Toto zmatení se bude projevovat falešnými naukami a 
zaslepením až po nejvyšší stupně v Církvi. 
Mohli bychom to přirovnat k jistému druhu ďábelské posedlosti. To jsou 
velmi silná slova, stejně jako jsou silná slova Panny Marie v La Salettě a ve 
Fatimě, ale pro ty, kdo viděli skutečný exorcismus, je tato analogie výstižná. 
Někteří naši kněží v Asii a na různých jiných místech prováděli v rámci své 
služby velký exorcismus. Jeden případ v Asii se týkal ženy, která 
vykazovala všechny klasické známky skutečné posedlosti ďáblem, jako 
například znalost cizích jazyků, porozumění latině a vědomost o věcech, 
o kterých určitě nemohla vědět. Když se jí kněz zeptal latinsky: „Quot estis? 
– Kolik vás je?“, odpověděla rozzlobeně ve vlastním nářečí: „Patnáct!“ Při 
jednom z dalších exorcismů, protože jich během těch let bylo mnoho, byl 
přítomen lékař. Byl svědkem toho, jak tato ubohá paní byla doslova 
„okupovaná“, „posedlá“ dalšími zlými duchy. Jeden z nich hovořil 
s dokonalým britským přízvukem, jiný v nářečí čarodějů-léčitelů ze 
vzdálené horské vesnice. Bylo to tělo obsazené mnoha „dušemi“. Lékař to 
později komentoval takto: „Příznaky, které se projevovaly u této tak jemné 
ženy, které jsou patrné v jejím měkkém hlase, nemohou odpovídat žádné 
klasifikaci, v rámci lékařské literatury se až dodnes nenacházejí v žádné 
klinické tabulce.“ 
Vyzpovídat ji a podat jí svaté přijímání byla výzva. Po dlouhou dobu 
nemohla navštěvovat tridentskou mši sv. ze strachu před prudkými 
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reakcemi, proto zůstávala v oddělené místnosti v přilehlém domě. Raději 
konala zpověď písemně a při svatém přijímání bylo vidět, jak musí bojovat, 
aby otevřela ústa na tak dlouhou dobu, aby jí kněz mohl položit svatou 
Hostii na jazyk. Poté následovala prudká reakce, jako kdyby spolkla něco 
žhavého. Lékař dodal: „Prostý výrok jednoho z pomocníků hovoří za vše: 
‚Toto se nestává, když chodí na novou mši.‘“ 
Vymanit duši z takové posedlosti může vyžadovat mnoho exorcismů. 
Poslední zpráva, kterou jsem o ní dostal, byla, že nyní již může navštěvovat 
mši svatou a dostávat svaté přijímání u mřížky jako každý jiný. 
Takový případ ďábelské posedlosti je jiný způsob, jak pochopit, co se dnes 
děje ve svaté Církvi. Již dříve, v roce 1975, vyšla vynikající francouzská 
kniha od J. Ploncarda d’Assac s názvem Okupovaná Církev. Je to přesně 
jako s onou ubohou Asiatkou: v jejím těle bylo mnoho duší bojujících proti 
sobě. A když tělo ovládla ďábelská duše, skutečná duše byla bezmocná; 
slyšela a viděla vše, co se děje, ale nemohla to zastavit. Avšak 
s opakovaným exorcismem byla viditelně stále silnější proti ďábelské duši. 
Říkala, že celý růženec v latině jí dodává velkou odvahu. 
Dnešní Církev vykazuje tytéž znaky. Ačkoliv je tu jen jedno tělo, jedna 
struktura, zdá se, že o kontrolu nad tímto tělem bojují různí duchové. Když 
člověk hleděl na onu posedlou paní během exorcismu, mohl si říci: Toto je 
skutečně její tělo, ale to, co mluví, není její duše. V případě Církve je to 
stejné; nemůžeme říci: „Církev je pryč!“ Ne, tělo je stále zde, ale, jak řekl 
arcibiskup Lefebvre ve své psané intervenci během čtvrtého zasedání 
II. vatikánského koncilu 9. září 1965 o schématu Církev v dnešním světě: 
„Tato pastorační konstituce není ve skutečnosti ani pastorační, ani nevyvěrá 
z katolické Církve; neživí lidi a křesťany evangelní a apoštolskou pravdou, 
a co víc, Církev nikdy takovým způsobem nehovořila. Tomuto hlasu 
nemůžeme naslouchat, protože to není hlas Snoubenky Kristovy. Tento hlas 
není hlasem Ducha Kristova. Hlas Krista, našeho Pastýře, známe. Onen hlas 
však neznáme. Roucho je beránčí; hlas není hlasem Pastýře, ale možná 
hlasem vlka. Domluvil jsem.“ (Obviňuji koncil. Brno, Dědictví 
Svatováclavské, 2015, s. 76 – pozn. překl.) 
Je to zajisté dosti podobné ďábelské posedlosti. 
Dovolte mi zakončit tento dopis modlitbou blahoslavené Panny Marie, 
kterou ona sama naučila dne 13. ledna 1864 služebníka Božího otce Louise 
Cestaca, zakladatele Kongregace Služebníků Panny Marie (†1868), jenž ji 
požádal o modlitbu pro boj s ďáblem. Přišel okamžik, aby byla vzývána 
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jako Královna andělů a byla požádána o vyslání svatých vojsk k boji 
proti pekelným mocnostem. 
„Vznešená Královno nebes, svrchovaná Královno andělů, tebe, jež jsi na 
počátku obdržela od Boha moc a poslání rozdrtit hlavu Satana, pokorně 
prosíme, vyšli svatá vojska, aby na tvůj povel a tvou mocí pronásledovala 
démony, všude proti nim bojovala, potlačovala jejich smělost a svrhla je do 
propasti. Kdo je jako Bůh? Ó dobrá a laskavá Matko, ty budeš vždy naší 
láskou a naší nadějí. Ó Matko Boží, vyšli své svaté anděly a archanděly, aby 
mě bránili a vzdalovali ode mne krutého nepřítele. Svatí andělé a 
archandělé, braňte nás, ochraňujte nás. Amen.“ 
 
Oddaně a vděčně v Neposkvrněném Srdci Panny Marie Váš 
P. Daniel Couture 
superior distriktu 
 
 
 

Úvodní slovo k letáku vídeňského priorátu  
St. Josephs-Blatt/květen 2017  

 

P. Waldemar Schulz FSSPX  
 
Drazí věřící, 
 
láska a úcta k Matce Boží zaujímaly vždy zvláštní místo v našem svatém 
náboženství a v životě Kristovy Církve. V některých dobách se to dělo 
poněkud zdrženlivěji a skrytěji, jako v prvních obdobích tehdy mladé 
Církve, aby se bylo možno vyhnout nebezpečí, že by se snad mimořádná 
postava dějin spásy, náš Pán Ježíš Kristus, zatemnila nějakým druhem 
konkurenčního pojetí a že by Maria byla uctívána dokonce jako bohyně. 
Nicméně ani v raných dobách Církve nikdy zcela nechybělo svědectví a 
úcta ve vztahu k Panně Marii a ve vztahu k jejímu jedinečnému postavení 
v událostech spásy, avšak čím více se naše svatá víra prosazovala 
v pohanském prostředí, čím hlouběji Církev se svými velkými světci, 
církevními učiteli a teology pronikala a rozvíjela pravdy víry, tím jasněji 
zářil obraz blahoslavené Panny před vnitřním pohledem věřících. Stále 
zřetelněji a také se stále větším nadšením poznávala Církev, teologie a 
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věřící lid význam Matky Boží – tento čestný titul nese dokonce již od 
starověku a od posvátného Efezského koncilu (431) – pro víru, pro 
samotnou Církev, pro křesťanský život a jakožto brány do věčnosti. 
Samozřejmě existovaly ve vztahu k mariánské úctě a jejím teologickým 
základům v dogmatice (po christologii, tj. nauce o našem Pánu, je 
v mariologii jako vlastní oddíl či jako dodatek pojednáváno postavení, 
poslání a úloha, výsady a ctnosti, zvláštní milosti a zásluhy Panny Marie) 
v dlouhých dějinách jistá kolísání, boje, spory; pomysleme jen na nestoriány 
ve starověku, proti jejichž učení se ohradil právě Efezský koncil, potom 
vedle řady spíše bezvýznamných bludných nauk mylné názory reformátorů 
a v novější době mnoha modernistů ohledně postavení, výsad a důstojnosti 
Panny Marie. Nicméně lze všeobecně při pohledu na celé dějiny Církve a na 
její věrouku trvat na tom, že se jak teologické, tak liturgicko-zbožné cenění, 
uctívání Panny Marie a láska k ní stále stupňovaly a stále krásněji vzkvétají, 
resp. „vzkvétaly“, musíme říci, neboť je tomu skutečně tak, že 
s modernismem pozorujeme i zde skutečný zlom. A přesto právě poslední 
období církevních dějin s dogmatizací tajemství Neposkvrněného početí, 
s Lurdami, s Fatimou, s článkem víry o tělesném Nanebevzetí Panny Marie 
velice zřetelně ukázalo, že v naší epoše nám Pán Bůh Pannu Marii zcela 
zvláštním způsobem takřka „hodil“ jako pomocnou a záchrannou kotvu, jíž 
se musíme pevně chytit, abychom skrze ni získali Ježíše, pro sebe jej 
zachovali a jemu navždy patřili. Proto musí být naší přednostní snahou a 
touhou, abychom se stali a zůstali pravými ctiteli, milovníky a dětmi Panny 
Marie. Ona je nám pro naši dobu Bohem dána jako jedinečný ochranný štít 
naší víry v této bezpříkladné krizi víry, Církve a života podle křesťanské 
morálky a našeho věčného povolání: „Na konci moje Neposkvrněné Srdce 
zvítězí!“ 
Přitom rozhodně také v církevní oblasti ještě celá řada teologů, duchovních, 
vědců a nemálo prelátů, a to až po nejvyšší stupně, bere do úst Mariino 
jméno často a někdy téměř neustále. Velmi rychle se potom tvrdí 
v církevních a také v církevně tradičních kruzích, že jsou to přece jen ještě 
zbožní, věřící, hlubocí mariánští ctitelé... Když nic jiného, musí být taková 
hodnocení zejména v naší době určitě podrobena zkoumání, a sice zcela ve 
smyslu Pánových slov: „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do 
království nebeského, nýbrž kdo činí vůli Otce mého, jenž jest v nebesích, 
ten vejde do království nebeského“ (Mt 7,21); „Proč však říkáte mi: ‚Pane, 
Pane‘, a nečiníte, co pravím?“ (Lk 6,46).  
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Bezesporu patří zbožnost, náklonnost srdce a vřelá radost z Panny Marie 
z naší strany do té míry, v jaké to záleží na nás a je to pro nás možné, 
k pravé lásce k blahoslavené Panně, ať už v modlitbě, nebo ve zdobení 
jejích obrazů a soch, anebo při poutích, v zásvětných modlitbách, ve 
vstupování do různých mariánských sdružení a bratrstev, či v radosti nad 
písněmi o ní, nad jejími zobrazeními, nad hymny a básněmi k její cti, nad 
příběhy a knihami o ní. – O Panně Marii nikdy dosti! Přesto však toto 
všechno zdaleka nestačí k tomu, aby člověk byl pravým mariánským 
ctitelem, pravým svěřencem Panny Marie a odlišoval se nepravého, sice 
často výřečného, ale v zásadě čistě pocitového, romantického mariánského 
vzývatele. Ke skutečnému duchovnímu milovníkovi Panny Marie, který by 
chtěl být opravdu a niterně jejím dítětem, nutně patří ještě jiné a důležitější 
postoje, jež staví na praktikování zbožnosti, a to podle jejího vlastního 
příkladu a v jejím následování. K tomu náleží v nejpřednější řadě pevná, 
neochvějná láska k nezfalšované křesťanské víře, a sice především a hlavně 
k víře v Ježíše Krista („Blahoslavená“ – totiž P. Maria – „která uvěřila, 
neboť se vyplní ty věci, které jí byly pověděny od Pána“ [Lk 1,45]), láska 
k přikázáním („A když vykonali [Josef a Maria] všecko podle zákona 
Páně...“ [Lk 2,39]), ke kříži („Stály pak u kříže Ježíšova jeho matka a sestra 
matky jeho Maria Kleofášova a Maria Magdalena. Tedy Ježíš uzřev matku a 
toho učedníka, kterého miloval, an tu stojí, řekl matce své: ‚Ženo, hle syn 
tvůj.‘ Nato řekl učedníkovi: ‚Hle matka tvá.‘ A od té chvíle přijal ji ten 
učedník k sobě“ [Jan 19,25–27]). Teprve na kříži nám Spasitel dává Pannu 
Marii za Matku, abychom byli jejími dětmi a přijali ji odtam k nám stejně 
jako sv. Jan. Její pohled na Pána, její láska k Otcově vůli a tím 
i k přikázáním a ke kříži nám staví před oči celý život a bytí Panny Marie, 
které spočívaly jedině v naprostém zaměření na Ježíše, v naprostém 
zaměření na Boha! A jedině tento důvod bytí existoval a existuje u Panny 
Marie a zůstává zachován. Když ji, Matku Bohočlověka – právě to patří 
podstatně k tomuto zaměření na Ježíše, že se ukázal jako pravý Bůh a pravý 
člověk, jako jediný Vykupitel a Zachránce, Přítel duší a Bratr, Mistr a Král 
všeho stvoření, všech království a veškeré nebeské slávy –, věrně a oddaně, 
opravdu dětinně a odvážně následujeme, zachová nás, kteří jsme údy 
mystického Těla jejího Syna a tím i její opravdové děti, stejně laskavě a 
věrně, aby nás provedla tímto „slzavým údolím“ (srov. Salve Regina). Bude 
na nás, stejně jako tehdy na mladou Církev, v prosbě svolávat Ducha 
Svatého jakožto božského Ducha Utěšitele, plného moudrosti, světla a síly, 
abychom pod jejím ochranným pláštěm po tomto utrpení směli vidět a 
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milovat Ježíše, požehnaný plod jejího života, jej uctívat a jemu se klanět, jej 
oslavovat a požívat. 
V tomto smyslu má být i celé naše mariánské procesí svědectvím naší touhy 
a připravenosti stát se a zůstat pravými Mariinými dětmi, což Vám z celého 
srdce přeje Váš 
 
P. Waldemar Schulz 

 
 
 

Kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX 
o svátku Božího Těla 2017 

 
Drazí věřící, 
 
když Laokoon varoval Trojany před achajskou proradností, před 
probouráním trojských hradeb a vtažením koně do města, byl se svými syny 
zabit hadem vystoupivším z moře, což bylo interpretováno jako trest a 
znamení bohů. Nicméně se ukázalo, že měl Laokoon pravdu, leč ukázalo se 
to tím, že Troja byla v plamenech. Kdyby Trojané koně prozkoumali bez 
sebeklamného přesvědčení o svém triumfu a imperativní touze dlouholetou 
válku ukončit vítězným mírem, Troja by zřejmě nepodlehla a Řekové by 
nakonec odtáhli. Ovšem Trojanům chyběla moudrost, trpělivost a 
prozíravost, místo nich zvítězila vysněná fikce a jejich vzdušné zámky se 
proměnily v krvavou koupel. 
Ale ze zkázy Troje jako Fénix z popela povstal Aeneas, aby splnil poslání a 
stal se praotcem nového národa, národa světovládného Říma, jenž Bůh ve 
své prozřetelnosti připravil jako přirozený nástroj pro šíření křesťanství, pro 
vznik křesťanské civilizace a šíření Kristova království. Zde opět teklo 
mnoho krve, ale to už nebyla krev poražených pohanů, nýbrž krev vítězných 
mučedníků, kteří obětovali svůj život na svědectví pravé víře, v boji 
vedeném nikoliv zbraněmi tohoto světa, alebrž zbraněmi ducha. 
Na tomto příkladu vidíme, jak Boží prozřetelnost vždy dosahuje svého cíle, 
byť jde po stezkách lidskému duchu nepochopitelných a nepředvídatelných. 
Papež sv. Pius X. byl obdobně jako Laokoon hlasem varujícím před 
trojským koněm modernismu a liberalismu, varoval před nepřáteli uvnitř 
Církve. Tento papež nebyl sice přímo zabit jako Laokoon, ale zemřel bolestí 
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v pohledu na dílo zkázy, kterým pro zbytky křesťanské Evropy byla první 
světová válka, podněcována nepřáteli křesťanstva, rozdmýchávána 
mocenským a finančním sobectvím a umožněna slabošstvím, zbabělostí a 
zradou víře zpronevěřilých mocných tohoto světa. Sv. Pius X. také přiznal, 
že se mu nepodařilo účinně se prosadit proti nepřátelům uvnitř Církve, 
eliminovat modernismus. Trojský kůň modernismu nakonec po ještě 
ničivější válce pronikl díky Druhému vatikánskému koncilu do města 
Božího – do nitra Církve. Bůh, který to dopustil, aby potrestal vlažnost a 
nevěrnost křesťanů, však nezapomněl na svoji Církev a uchoval 
nadpřirozený život plnosti katolické víry některým biskupům a kněžím; 
někteří z nich brzy zemřeli, jiní byli isolováni, přesto nezaniklo dílo, jehož 
úkolem je svědčit o pravé víře Církve, o sociálním království Kristově – to 
je dílo katolické tradice. Aeneem, který vyvedl toto dílo z ohně liberálních a 
modernistických bludů k novému životu, je právě náš zakladatel 
Msgr. Marcel Lefebvre se všemi, kteří se s ním spojili, kteří ho následovali. 
Ale tento boj tradice zdaleka neskončil, neboť ještě neskončila krize Církve, 
nebyl revidován či reprobován Druhý vatikánský koncil jakožto škodlivá 
pastorační synoda, nebyl ještě zakázán nový mešní ritus jakožto nedůstojné 
zacházení s Nejsvětější Svátostí, o němž trefně prohlásil při kázání 
u příležitosti svěcení naší kaple zde v Brně Msgr. Bernard Fellay, že „patří 
do odpadkového koše“. Naopak, krize Církve se neustále prohlubuje a 
současný papež skutečně se vší vehemencí rozšiřuje temný a zkázonosný 
duch koncilu tam, kam ještě plně nepronikl. Tento boj proti tradici je veden 
velmi důsledně, i když na první pohled se to tak nemusí každému jevit. Je to 
revoluční boj dle principů revoluce – více požadovat, dočasně se spokojit 
s dílčím pokrokem a pak opět požadovat. Koncilní revolucionáři to dělají 
přesně tímto stylem, jenž nám byl v marxismu předkládán jako dialektický 
způsob šíření revoluce. Výsledek je, že konzervativnější preláti nedýchají 
progresistům ani na paty a to, co ještě před nedávnem bylo považováno za 
ultramodernistický exces, je už dnes považováno za div ne autentickou 
tradici. Tak otec synkretického ekumenismu v Církvi Jan Pavel II. je dnes 
adorován svými někdejšími preláty jako obhájce katolických hodnot, 
protože se nezřekl ještě celé přirozené morálky, a údajnou konzervativností 
těchto prelátů se nechávají mást i někteří v řadách tradice. 
To vše je pro nás varováním a výzvou k věrnosti, varováním, jak snadno lze 
ztratit soudnost a sounáležitost s autentickou tradicí. Naše víra musí stavět 
na učení Církve, na Kristu ukřižovaném a zmrtvýchvstalém, na Kristu oběti 
našich oltářů, na Kristu pravého Božího zjevení, a ne na přeludu Krista 



15 
 

koncilní církve. Proto je neustále nutné vracet se ke katechismu, k dobrým 
katolickým knihám, k encyklikám věrných papežů a dle nich formovat svoji 
víru. Nauka, tato nefalšovaná nauka, pravdy víry, to jsou naše zbraně 
v duchovním boji, které nesmíme nechat zrezivět tím, že je nebudeme 
uchovávat opakováním a prohlubováním náboženských znalostí. Sílu těmto 
zbraním dávají svátosti a modlitba, modlitba posvátného růžence, hluboká 
christologická a mariánská zbožnost spojená s duchem oběti a oddaností ve 
službě našemu Pánu Ježíši Kristu. 
Současný papež a preláti církve koncilu by nás těchto zbraní víry rádi 
zbavili, aby nás přemohli, aby tradici „neutralizovali“, udělali z ní sterilní 
spolek náboženského folklóru a marginální svědectví o nepřáteli přemožené 
Církvi. Pokud bychom přestali vyznávat plnost víry a přestali o víru bojovat, 
tak bychom tak opravdu skončili. Proto si musíme uchovat svoji svébytnost 
a organizační nezávislost na koncilní hierarchii, která už autentické 
svědectví o plnosti víry nevydává, i když se v rámci církve koncilu ještě 
vyskytují zbytky katolicity a někteří duchovní ještě katolicky věří. To 
potvrdil ostatně i náš generální představený Msgr. Bernard Fellay v dopise 
Ministerstvu kultury: „Podřízení České biskupské konferenci by pro nás 
nebylo přijatelné.“ Nebylo by přijatelné nejen organizačně, ale ani v oblasti 
svátostí, ani v oblasti víry. Nemůžeme se podřídit někomu, kdo usiluje o 
zkázu naší katolické víry. Tak to je a tak to musí zůstat. 
Život tradice je jako plavba Aeneova na rozbouřeném moři, nad níž bdí naše 
nebeská Matka Panna Maria, abychom na cíl naší cesty nezapomněli pro 
papežovo didonsky svůdné objetí, abychom se ani nezalekli výhrůžek a 
obviňování ze schismatu, pokud nepřijmeme koncil a nebudeme akceptovat 
svrchovanost biskupů, naposledy vyřčených kardinálem Müllerem. Taktika 
cukru a biče, při komunistických výsleších nechvalně známá jako taktika 
„hodného a zlého policajta“, je popsaná velmi trefně od sv. Ignáce 
v pravidlech o rozlišování duchů a není ničím jiným než starým ďábelským 
plánem na svedení člověka ke kapitulaci před Zlým. Náš pohled musí být 
upřen k Hvězdě mořské, jež nás vede k úhelnému kameni věčného přístavu 
spásy, který rozdrtí nakonec všechny své nepřátele.  
Tento kámen úhelný, našeho Pána Ježíše Krista, dnes slavíme. Tím Kristu 
eucharistickému také vzdáváme povinnou úctu a chceme mu slíbit, že ho 
nikdy nezradíme a v boji, ke kterému jsme křtem svatým a svatým 
biřmováním byli povoláni, věrně s Jeho milostí a posilou Jeho Božské 
Matky chceme vytrvat.  
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Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne na věky – to vyznáváme a 
věříme, oproti skandálnímu výroku papeže z katecheze ze 7. června 
letošního roku, že „Bůh nemůže být Bohem bez člověka“, také vyznáváme a 
věříme, že Bůh je nekonečně svatý a blažený sám v sobě a člověka 
nepotřebuje a stvořil ho čistě ze své lásky bez jakéhokoliv nucení a potřeby, 
a v tomto duchu se mu klaníme. Vyznáváme rovněž, že vláda Kristova 
nebude nikdy přemožena, byť je mystické Tělo Kristovo zrazováno a 
vydáváno ke křižování. Amen. 
 
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! 
 
 
 

Vyjádření českých biskupů k dovolení papeže 
Františka, aby věřící Kněžského bratrstva sv. Pia X. 

slavili sňatek před svým knězem v řádné formě 
 

 
ACEB-2017-06-cl3 

 
Z výše uvedeného vyplývá, že čeští biskupové nebudou v souladu 
s dovolením Svatého stolce udělovat kněžím FSSPX řádnou jurisdikci pro 
slavení manželství, proto stav nouze trvá a věřící budou i nadále užívat 
dovoleně mimořádnou formu svátosti manželství pro nezpochybnitelně 
platné uzavření sňatku před knězem Kněžského bratrstva jakožto svědkem 
daného manželství. 

 
P. Tomáš Stritzko FSSPX
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POŘAD BOHOSLUŽEB NA 
SRPEN – ZÁŘÍ  

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

 
BRNO-ČERNOVICE 

Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 26 
 
27. 8.; 24. 9. – 17.30 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Ostatní neděle – 10.00 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Každé úterý – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem 
4. 8. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
5. 8. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
15. 8. – 18.00 – Svátek Nanebevzetí Panny Marie – svěcení bylin 
1. 9. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
2. 9. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
3. 9. – 10.00 – Sv. Pia X. – hlavního patrona Bratrstva 
13. 9. – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem (ráno Mše sv. odpadá) 
28. 9. – 10.00 – Sv. Václava – Mše sv. chorální 
29. 9. – 18.00 – Sv. Michaela archanděla – patrona bratří Bratrstva 
Ostatní dny –   8.00 – Mše sv. 
26. 8., 12. 9. – Mše sv. nebude 
 

 
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 
28. 9. – 10.00 – Sv. Václava – Mše sv. chorální 
 

Mše sv. novokn ěze P. Filipa Marady FSSPX  
27. srpna – 10.00 hod. 
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FRÝDEK-MÍSTEK 
Zámecké nám. 1251, 1. patro 

 
6. a 20. 8. – 10.00 - Mše sv. chorální 
změny od září budou ohlášeny 
 

 
PARDUBICE  

Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 
 
6. a 20. 8. – 10.00 
10. a 24. 9. – 10.00 – Mše sv. chorální 
 

 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Metropol, Senovážné náměstí 2 
 
13. a 27. 8. 
3. a 17. 9. – 10.00 – Mše sv. chorální 
 

 
UHERSKÝ BROD 

Hřbitovní kaple, Starý hřbitov 
 
6. a 20. 8. – 17.30 
3. a 17. 9. – 17.30 – Mše sv. chorální 
 

 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

Kaple sv. Eliáše, proroka, nám. Republiky 1485/7, 1. patro 
 
20. 7. – 17.30 – Sv. Eliáše – Mše sv. chorální 
13. 8.; 10. a 17. 9. – 17.30 – Mše sv. chorální 
27. 8. a 24. 9. – 10.00  – Mše sv. chorální 
5. 8. a 2. 9. – 16.00  – sobota před 1. nedělí – Mše sv. chorální 



19 
 

Celodenní adorace  
11. září 

Mše sv. – 8.00 hod. 
Závěrečné svátostné požehnání – 16.00 hod. 

 

 
VELKÉ MEZI ŘÍČÍ 

Kaple Krista Krále 
 
17. 8. a 14. 9. – 17.30 – Mše sv. 
 

 
JABLONEC NAD NISOU 

Eurocentrum - malý sál, Jiráskova 7 
 

10. 9. – 10.00 – Mše sv. chorální 
 

 
 

Svatoprokopská pou ť 
Z Chocerad na Sázavu – 26. srpna 

Odchod z Chocerad v cca 9.30 hod. od kostela 
Mše sv. v cca 12.30 hod. 

Společenský dům v Sázavě (v centru, na druhé straně řeky, než je 
klášter; od kláštera přes most, za mostem doleva, po asi 300 m doleva, 

sídlištěm se dojde na náměstí Voskovce a Wericha, odtud ulicí Školskou 
a Poznaňskou) 

 
 

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 
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Putovní socha Panny Marie Fatimské 
v našich kaplích 
6. až 27. srpna 

 
Pardubice 
6. 8. v rámci nedělní bohoslužby 
 

Praha 
6. 8. v rámci nedělní bohoslužby 
 

Brno 
13. 8. pobožnost po nedělní bohoslužbě a přes týden v době 
putování Madony po Českých zemích 
 

Žďár nad Sázavou 
13. 8. pobožnost po nedělní bohoslužbě a pak až do čtvrtka 17. 8. 
 

Velké Mezi říčí 
17. 8. v rámci bohoslužby 
 

Frýdek-Místek 
20. 8. v rámci nedělní bohoslužby 
 

Uherský Brod 
20. 8. v rámci nedělní bohoslužby 
 

České Bud ějovice 
27. 8. v rámci nedělní bohoslužby 
 
 
 
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 


