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Brno, 28. října – Svátek Ježíše Krista Krále 
Drazí věřící, 
v knize Znamení času píše P. Jiří Maria Veselý O. P. následující: „Marxismus 
se nedá vyloučit ze života, z myšlení, z politiky ani pádem komunistických 
stran, ani jenom zmizením komunistických států. Vznikl, mimo jiné, i z odporu 
proti mravnímu a naukovému znehybnění, zbahnění křesťanů. Marxismus tedy 
vznikl z touhy po změně! Ale byla to touha uložená, a to touha po uložené 
změně. Proti ‚vnucené‘ touze Ježíš Kristus nabízí touhu svobodnou: ‚Chceš-li 
být dokonalý, šťastný …, prodej, co máš, a pojď za mnou!‘“ 
Krize a „znehybnění“ provázejí Církev od počátku, proto je nutná neustálá 
reforma. První reformu provedl už sám Kristus po svém zmrtvýchvstání, kdy 
apoštolé znehybněni propadli svým lidským představám o budoucnosti, 
zabedněni pro strach před Židy a přemítajíce o zajištění svého pozemského 
blaha, a On je poslal do celého světa hlásat evangelium. Jak aktuální. 
Pravá reforma očišťuje církevní tradici – to, co jí předal Kristus a co se 
rozvinulo v Církvi pod vedením Ducha Svatého - a tím jí dává svěžest a sílu 
k hlásání evangelia v dané současnosti pro budoucnost. Pravá reforma 
odstraňuje balast zesvětštění, přizpůsobení se módním trendům zpohanštění a 
duchovního zlenivění a také anachronismy, které ve své době měly smysl, ale 
časem se staly nesrozumitelné a zbytečné (např. některé světské ceremoniály a 
tituly užívané církevními představenými, jež označovaly kdysi svobodu Církve, 
dnes však působí spíše divadelně). 
Nepravá reforma je ve své podstatě revolucí. Odmítá minulost a věří v blaženou 
budoucnost, nikoliv však blaženost nebeskou, ale ráj na zemi buď pro někoho, 
nebo pro všechny. Jde buď směrem náboženské upřílišněnosti (např. 
celospolečenský koncentrák, kde každý špicluje každého, popisovaný 
Komenským v jeho díle Obecná porada o nápravě věcí lidských, totéž platí 
i o ideologii Kalvínově a dalších), nebo zesvětštění (např. reformace 
Lutherova), často se ale oba tyto extrémy prolínají. Absolutní revolucí je pak 
marxismus, který odmítá víru jako takovou a člověka olupuje o jakékoliv 
soukromí. Velmi nebezpečné je pronikání myšlenek nepravých reformátorů do 
Církve tak, že nepůsobí plný odpad, ale Církev paralyzují zevnitř. Tak vznikl 
jansenismus, modernismus a theologie osvobození. 
Nepravých reforem máme celou řadu, nejvýznamnější v dějinách Církve je 
protestantismus ve všech svých odnožích, reagující na renesanční krizi, a 
modernisticko-liberální revoluce, jíž dal prostor zvykový společenský 
katolicismus a nečinnost a neschopnost biskupů, kteří na Koncilu podlehli iluzi, 
že vše už nějak půjde dále a změna je konečně potřebná. Změna potřebná byla, 
ale ve smyslu pravé reformy, jejíž cestu Koncil odvržením připravených 
schémat opustil a vydal se na cestu revoluce, což dosvědčuje i papež František, 
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který řekl, že „Koncil je neustále probíhající proces“. Církev už není v tomto 
pojetí hrad na skále, „nerozborný hrad“, jak zpíváme o Vzkříšení, ale cesta 
v bludných kruzích, o níž nikdo neví, kam vlastně vede, respektive je to slušně 
nevyjádřitelné. 
Ztráta pravé víry měla vždy za následek rozvrat křesťanských mravů a ztrátu 
soudnosti. Renesance přinesla mravní rozvrat, nezřízený luxus prelátů a 
aroganci moci. Nejinak je tomu i v současnosti. O sexuálních aférách se 
rozepisovat nebudu, jsou dnes více než známé, nejsou to však již ojedinělé 
případy, což se bohužel může stát vždy, alebrž celá síť různých deviantů 
s mezinárodním, jak církevním, tak mimocírkevním, propojením. 
Ale i v hospodaření s majetkem Církve je mnohé v nepořádku. Církev nemá být 
chudá, musí ale svěřený majetek užívat k naplňování svých cílů – péče 
o chrámy Páně a pastoraci, výživa kněží, školská a charitativní činnost. Msgr. 
Lefebvrovi stačily jako biskupský palác dvě skromné místnosti – ložnice a 
pracovna –, k nimž později přibyla malá oratoř. Českobudějovický biskup věří, 
že potřebuje biskupský palác zrenovovaný do luxusní podoby za asi 200 
miliónů (pro udržení jeho funkčnosti stačily běžné renovace a opravy), zatímco 
jemu svěřeným kněžím omezuje platy, nechává je bydlet, nepatří-li k jeho 
oblíbencům, ve zdevastovaných farách a do domů jeho Pána – našeho Pána 
Ježíše Krista – ledaskde zatéká a některé jsou ve velmi špatném stavu. 
Do svérázných podniků koncilní obnovy investuje i pražské arcibiskupství – 
čtvrt miliardy v Dolních Břežanech. Z arcibiskupského zámku vytvořilo luxusní 
hotel pro zámožné klienty. V oficiální nabídce je i „jóga na zeleném trávníku“ a 
„organizování církevních i civilních svateb“. Církev v následování Krista na 
rozdíl od této koncilní instituce nabádá k smíření se s Bohem a uzavření 
svátostného sňatku. 
Další projekt má vzniknout v Drastech – dle údaje P. Badala za půl miliardy –, 
karmel pro 21 chudých sester s dalším zázemím. Jen málo těch nejbohatších 
katolíků si může dovolit takové bydlení, možná hlavně ti, kteří úspěšně tunelují 
restituovaný majetek diecézí a řádů. Naopak celá řada katolických rodin žije 
velmi skromně a na církevní účely přispívá ze svého nedostatku. Karmelitky 
žijí v přísné klausuře, nemusí být tedy u Prahy, proč by nemohly obsadit nějaký 
prázdný klášter, kterých je v Českých zemích dostatek? Smysluplná oprava 
nějakého církevního objektu by se dala pochopit, snad i při troše skromnosti 
stavba nového. 
To jen několik málo příkladů z mnohých. Je toto proklamovaný návrat ke 
kořenům, k prvotní Církvi, o kterém slýcháme, že je základem koncilní obnovy? 
Plody Koncilu to nepochybně jsou, ale ukazují pravou tvář tohoto sektářského 
blouznění, které připravuje jeho oběti o soudnost a zdravý rozum. Chybí 
duchovní heroismus, chybí víra, chybí ideály, pro něž je člověk připraven 
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obětovat život, proto chybí i kněžská a řeholní povolání. Z církevních restitucí, 
byť jsou spravedlivé, je až na výjimky více škody a ostudy než užitku. 
Jistě jsou současní biskupové nástupci apoštolů a jako takové je respektujeme, 
ale oslavovat je a vtírat se jim do přízně opravdu nemůžeme, to by bylo proti 
pravdě, to by znamenalo demonstrovat souhlas se škodami, které Církvi působí. 
Problém současné Církve není svět, v kterém žijeme – ten je nám dán, abychom 
v něm svědčili o Kristu a proměňovali ho jako apoštolé a všichni věrní křesťané 
za dva tisíce let modlitbou a hlásáním evangelia. To činila Církev i v dobách 
pronásledování, i v dobách komunismu, a úspěšně. Kristus nám dal jednoduchý 
recept: „Hledejte nejprve království Boží a vše ostatní vám bude přidáno.“ Jen 
tato „svobodná touha“ vedoucí ke Kristu může přemoci marxismus i v jeho 
současných moderních podobách v mnohých pomýlených srdcích a obnovit 
naši společnost. Tuto svobodu dítek Božích nemůže nahradit žádná ideologie, 
byť s křesťanskými prvky, či megalomanské projekty, mající oslnit svojí 
světskou velkolepostí. Současnost potřebuje Církev moderní, oživenou 
v Kristu, nikoliv modernistickou liberální sektu, opouštějící autentickou 
katolickou víru a morálku, či anachronické muzeum. Obnovu Církve lze 
postavit jen na základech dvoutisícileté církevní tradice. S touto obnovou začali 
naši předchůdci po pádu austrokatolicismu, do deseti let stála v Československu 
Církev silná, mající vliv na společenské a politické dění, která později obstála 
jak v nacistickém, tak komunistickém pronásledování. Na tento odkaz musíme 
jako čeští katolíci navázat, byť se „boj proti Kristu, proti kříži zdvíhá ze všech 
stran“. 
Na závěr chci ještě s vděčností vzpomenout na prof. PhDr. RNDr. Evžena 
Kindlera, CSc., který zemřel 31. srpna letošního roku. Prof. Kindler se již od 
prvních let našeho apoštolátu obětavě staral o liturgický zpěv při bohoslužbách 
v Praze, kde zpíval, dokud mu to nemoc jen trochu dovolovala, a v počátcích i 
při slavnostech v Brně. Jednou přednášel s velkým úspěchem o liturgické hudbě 
křesťanského Východu i v kněžském semináři v Zaitzkofenu. Vzpomeňme na 
něj, jež od prvních dob patřil k našim věrným spolupracovníkům, při mši sv. a 
v modlitbách. 
 

K plodnému prožití adventu a milostiplným vánočním svátkům Vám žehná 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
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Bratrstvo drží ve svých rukou poklad 
 

Rozhovor s P. Davidem Pagliaranim FSSPX, 
generálním představeným Kněžského bratrstva sv. Pia X., 

z 12. října 2018 
 

(zveřejněn na stránkách FSSPX.Actualités/FSSPX.News; 
poprvé publikován v Nouvelles de Chrétienté, č. 173) 

 
Vysoce důstojný pane generální představený, jste nástupcem biskupa, 
který byl v čele Kněžského bratrstva 24 let a který Vás dokonce vysvětil na 
kněze. Jaké jsou Vaše pocity jakožto jeho nástupce? 
 
Podobnou otázku už mi někdo položil, když jsem byl jmenován rektorem 
semináře v La Reja, kde byl tento úřad přede mnou svěřen dvěma biskupům. 
Řekněme to takto: V tomto případě je to poněkud složitější! Biskup Fellay je 
důležitou osobností v historii Bratrstva, protože řídil Bratrstvo v časovém 
úseku, který představuje polovinu jeho celé existence. V tomto dlouhém období 
nechyběly zkoušky, a přesto je Bratrstvo stále ještě zde, stále drží vztyčený 
prapor tradice. Myslím, že tato věrnost Bratrstva vůči svému poslání jistým 
způsobem odráží věrnost mého předchůdce jeho vlastnímu poslání. V tom 
smyslu bych mu chtěl jménem všech poděkovat. 
 
Někteří ve Vás chtějí vidět zcela jinou osobnost, než byl Váš předchůdce. 
Existuje něco, v čem se podle Vašeho názoru od sebe skutečně lišíte? 
 
Musím přiznat – cum grano salis [se zrnkem soli (moudrosti)] –, že mám 
nenapravitelný odpor ke všem elektronickým pomůckám bez výjimky a bez 
jakékoliv možnosti změny názoru. Biskup Fellay je naopak v této oblasti 
odborníkem… 
 
Jak vidíte Kněžské bratrstvo sv. Pia X., které nyní máte 12 let vést? 
 
Bratrstvo drží ve svých rukou poklad. Mnohokrát se poukazovalo na to, že 
tento poklad náleží Církvi. Ale já si myslím, že lze říci, že náleží právoplatně i 
nám. Patří nám, a právě proto je Bratrstvo zcela a úplně dílem Církve. Již nyní! 
Tradice je poklad. Abychom ho však mohli věrně uchovávat, musíme si být 
vědomi toho, že jsme křehké nádoby. Klíč k naší budoucnosti spočívá ve 
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vědomí naší slabosti a nutnosti bdít sami nad sebou. Nestačí vyznávat v plnosti 
víru, není-li náš život věrným a konkrétním výrazem celé této víry. Žít v duchu 
tradice znamená ji hájit, za ni bojovat, zápasit o to, aby v první řadě vítězila 
v nás samotných a v našich rodinách. V důsledku toho bude potom moci vítězit 
v celé Církvi. 
Naším nejtoužebnějším přáním je to, aby oficiální Církev nepovažovala tradici 
za břemeno či nemoderní staré haraburdí, ale právě naopak za jedinou možnou 
cestu vlastní obnovy. V každém případě ani největší teologické diskuse nestačí 
k završení tohoto díla; potřebujeme ze všeho nejvíce duše, které jsou 
připraveny ke každé oběti. To platí pro osoby zasvěcené Bohu stejně tak jako 
pro obyčejné věřící. 
My sami musíme stále obnovovat svůj pohled na tradici, a sice nejen v nějaké 
zcela teoretické formě, ale opravdu nadpřirozeně, ve světle oběti našeho Pána 
Ježíše Krista na kříži. To nás ochrání před oběma protichůdnými nebezpečími, 
která se někdy vzájemně podmiňují: totiž před pesimistickým, skoro až 
poraženeckým znechucením a jistým suchým intelektualismem.  
Jsem přesvědčen, že zde máme klíč, jak čelit různým obtížím, na něž můžeme 
narazit. 

 
Hlásat nauku, vhod či nevhod, s trpělivostí bez hranic a vždy 
k poučení 
 
Platí to i pro hlavní problém, jímž je krize Církve? 
 
Která témata jsou dnes důležitá? Povolání, posvěcování kněží, péče o duše. 
Dramatická situace Církve nesmí mít na naše nitro takový vliv, že bychom již 
nebyli připraveni plnit své povinnosti. Jasný pohled na skutečnost nesmí 
ochromovat; pokud se tak stane, promění se v temnotu. Vidět krizi ve světle 
kříže nám umožňuje zachovat si zdůvodněnou vyrovnanost a odstup. Jak 
vyrovnanost, tak i odstup jsou stejně nezbytné k zajištění bezpečného úsudku. 
Momentální situace Církve je charakterizována tragickým úpadkem: úpadkem 
povolání, počtu kněží, náboženské praxe, vymizením křesťanských obyčejů, 
elementárního smyslu pro Boha, což se – žel Bohu – dnes projevuje v rozkladu 
přirozené morálky. 
Bratrstvo přitom vlastní všechny prostředky k tomu, aby mohlo řídit pohyb 
směřující zpět k tradici. Přesněji řečeno, musíme si stanovit dva požadavky: na 
jedné straně zachovat svou identitu, kdy hlásáme pravdu a pranýřujeme blud – 
„Praedica verbum: insta opportune, importune: argue, obsecra, increpa – 
Hlásej slovo, trvej na něm, ať je to vhod nebo nevhod, přesvědčuj, zapřísahej a 
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kárej“ (2 Tim 4,2); na druhé straně „ in omni patientia, et doctrina – se vší 
trpělivostí a učitelskou moudrostí“ (tamtéž). Přitahovat k tradici ty, kteří jdou 
tímto směrem, povzbuzovat je, krok za krokem je uvádět do boje a přivádět ke 
stále statečnějšímu postoji. Jsou ještě upřímně katolické duše, které žízní po 
pravdě. Nemáme právo jim upírat pohár vody evangelia na základě postoje 
lhostejnosti nebo povýšenosti. Často jsou to koneckonců právě tyto duše, které 
povzbuzují nás svou vlastní odvahou a nasazením. 
To jsou ony oba vzájemně se doplňující požadavky, které od sebe nemůžeme 
oddělovat. Žádnou z nich nesmíme upřednostňovat, ani odhalování omylů, 
které vzešly z II. vatikánského koncilu, ani pomoc těm, kteří si uvědomili krizi 
a potřebují vysvětlení. Tato dvojí nutnost je v podstatě jen jedna, neboť 
vyjevuje jednu a tutéž lásku k pravdě. 
 
Jak se konkrétně uskutečňuje tato pomoc duším, které žízní po pravdě? 
 
Myslím, že se Prozřetelnosti nesmí stanovovat žádné meze. Případ od případu 
nám bude poskytovat prostředky odpovídající různým výzvám. Každá duše je 
svět sám pro sebe, má za sebou osobní životopis. Člověk ji musí individuálně 
znát, aby byl schopen jí poskytnout účinnou pomoc. Jedná se především 
o zásadní postoj, který u sebe musíme pěstovat, což je předem osvojená 
připravenost spěchat na pomoc. Ne iluzorní péče o univerzální působení na celý 
svět, což by se potom projevilo na každém příslušném jednotlivci. 
Zde je několik konkrétních příkladů: Naše semináře v současnosti ubytovávají 
více kněží, kteří nepatří k Bratrstvu, tři v Zaitzkofenu, dva v La Reja, kteří se 
chtějí jasně orientovat v situaci Církve a kteří si především přejí žít své kněžství 
v plnosti. 
Je to vyzařování kněžství, a jen ono, čím se Církev navrátí k tradici. Musíme 
bezpodmínečně toto přesvědčení opět oživit. Kněžské bratrstvo sv. Pia X. brzy 
oslaví 48 let své existence. Díky Boží milosti dosáhlo úžasného rozšíření na 
celém světě; má díla, která všude vzkvétají, mnoho kněží, distrikty, prioráty, 
školy… Stinnou stránkou tohoto rozmachu je nevyhnutelné oslabování ducha 
počátečního dobývání. Aniž bychom chtěli, jsme stále více zaměstnáni tím, že 
řešíme problémy, které každodenně vyvstávají z tohoto rozvoje. Může tím trpět 
apoštolský duch; i největším ideálům hrozí nebezpečí, že zevšední. Nyní tu 
máme třetí generaci kněží od založení Bratrstva v roce 1970… Musíme opět 
nalézt misijní horlivost, tu, kterou nám vnukl náš zakladatel. 
 
Jak se díváte v této krizi, kterou trpí tolik věřících věrných tradici, na 
vztahy mezi Římem a Bratrstvem? 
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I zde se musíme snažit zachovat nadpřirozený způsob vnímání, takže se 
vyvarujeme toho, aby se tato otázka stala posedlostí. Každá posedlost totiž 
uzavírá mysl dotyčného a brání mu v dosažení vlastního cíle, totiž objektivní 
pravdy. 
Obzvláště dnes se musíme vyhýbat unáhlenosti v úsudku. Tu podporují 
moderní sdělovací prostředky. Nepropadejme snaze o „definitivní“ komentáře 
k nějakému římskému dokumentu či nějakému citlivému tématu: sedm minut 
na to, aby si člověk něco vycucal z prstu, a jedna minuta, než to bude 
k dispozici online… Mít exkluzivního „sólokapra“, vytvořit „senzaci“, to žádají 
nová média. Ale tím dodávají jen velice povrchní informaci a – což je ještě 
horší – z dlouhodobého hlediska znemožňují každou seriózní a hlubší úvahu. 
Čtenáři, posluchači, přihlížející jsou znepokojeni, naplněni úzkostí… Tento 
nepokoj rozhodujícím způsobem ovlivňuje příjem informace. Bratrstvo až příliš 
trpělo touto nezdravou a – v konečném důsledku – světskou tendencí, takže se 
všichni musíme vynasnažit, abychom to jako věc nanejvýš naléhavou změnili. 
Čím méně jsme svázáni s internetem, tím více nacházíme vyváženost ducha a 
úsudku. Čím méně obrazovek budeme mít, tím více budeme my sami schopni 
objektivního posouzení daných faktů a jejich skutečného významu. 

 
V našich vztazích s Římem nejde o to, abychom byli tvrdí či 
laxní, ale jednoduše realističtí 
 
Co se týká vztahů s Římem, jaká jsou tedy fakta? 
 
Po naukových rozhovorech s římskými teology můžeme říci, že jsme 
konfrontováni s dvěma zdroji komunikace. Se dvěma druhy vztahů, jež se 
ukazují na úrovních, které musíme dobře rozlišovat: 
1. Je tu oficiální zdroj, všeobecně přístupný, jasný, který od nás neustále 
požaduje prohlášení s naukovým obsahem, jenž zůstává v podstatě stále stejný. 
2. Jiný informační zdroj je ten či onen člen kurie, a to v soukromé, zajímavé 
výměně informací. Obsahuje nové prvky ohledně relativní hodnoty koncilu, 
ohledně jednoho či jiného naukového bodu… Jsou to nezveřejněné diskuse, 
zajímavé a určitě stojící za sledování. Ale není to nic víc než neformální 
rozhovory, polooficiální, soukromé, zatímco na oficiální úrovni – i přes jistý 
pokrok ve způsobu vyjadřování – se stále opakují stejné požadavky. 
Samozřejmě bereme přesně na vědomí, co pozitivního se soukromě řekne, ale 
zde nehovoří Řím ve vlastním slova smyslu. Jsou to duše Nikodémova typu, 
s dobrou vůlí a ostýchavé. Nepředstavují oficiální hierarchii. Musíme se tedy 
přísně držet oficiálních dokumentů a objasňovat, proč je nemůžeme akceptovat. 
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Nejnovější oficiální prohlášení – např. dopis kardinála Müllera z června 2017 – 
svědčí o stále stejném požadavku: napřed musí být přijat koncil a teprve poté je 
tu možnost pokračovat v rozhovorech o tom, co Bratrstvu není jasné; při tomto 
postupu se naše výhrady redukují na subjektivní obtíže se čtením a chápáním. 
Slibují nám pomoc, abychom dobře pochopili, co chtěl koncil skutečně říci. 
Římské autority činí z tohoto předběžného uznání otázku víry a principu. 
Výslovně to říkají. Jejich dnešní požadavky jsou stejné jako před 30 lety: 
II. vatikánský koncil je nutno uznat jako ten, jenž se nachází v kontinuitě 
církevní tradice, jako část, která do této tradice musí být začleněná. Uznávají, 
že na straně Bratrstva mohou existovat výhrady, které vyžadují vysvětlení. Ale 
v žádném případě to nesmí být odmítnutí koncilních nauk jako takových; říkají: 
Zde hovoří prostě a jasně učitelský úřad! 
A právě zde se nachází problém, vždy na stejném místě, a my jej nemůžeme 
odsunout: Jaká je dogmatická autorita koncilu, který chtěl být pastorační? Jaká 
je hodnota těchto nových, koncilem hlásaných principů, které jsou 
systematicky, koherentně a v dokonalé kontinuitě uplatňovány v tom, co učila 
právě tato hierarchie, která je zodpovědná za koncil i za pokoncilní vývoj? 
Skutečný koncil je koncil náboženské svobody, kolegiality, ekumenismu, „živé 
tradice“…; to bohužel není důsledkem špatného výkladu. Důkazem je 
skutečnost, že tento skutečný koncil nebyl nikdy příslušnou autoritou uveden na 
pravou míru či opraven. Obsahuje jistého ducha, jistou nauku, jistý způsob, jak 
chápat Církev, kteréžto představují překážku pro posvěcování duší. Jeho 
dramatické následky jsou zcela zjevné všem poctivě myslícím lidem a všem, 
kteří mají dobrou vůli. Tento skutečný koncil, který obsahuje jak hlásanou 
nauku, tak i určitý způsob života, byl „Božímu lidu“ vnucen. Odmítáme jej 
uznat jako koncil, který je postavený naroveň ostatním koncilům. Proto 
diskutujeme o jeho autoritě, ale stále v duchu lásky, neboť nechceme nic jiného 
než dobro Církve a spásu duší. Naše rozhovory nejsou jen obyčejné zápolení. 
Ve skutečnosti jde o témata, o kterých se nediskutuje: ve hře je tu bezpochyby 
samotný život Církve. V této věci nás bude soudit Bůh. 
To je tedy způsob vnímání, kterého se přidržujeme vůči oficiálním textům 
z Říma, založený na respektu, ale také na realismu; nejde o otázku, zda jsme 
nalevo či napravo, tvrdí či laxní. Jde o to být jednoduše realističtí. 
 
Co je v tomto období čekání třeba dělat? 
 
Na to mohu odpovědět jen tak, že zmíním několik zásadních bodů. Nejprve mít 
důvěru v Prozřetelnost. Ona nás neopustí, vždy nám dávala znamení své 
ochrany a náklonnosti. Pochybovat, zdráhat se, žádat od ní další záruky by bylo 
závažným nedostatkem vděčnosti. Naše stabilita a síla jsou závislé na naší 
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důvěře v Boha; myslím, že v této věci všichni nutně potřebujeme zpytovat 
svědomí. 
Dále musíme každý den znovu objevovat onen poklad, jenž držíme v rukou, a 
vzpomenout si, že tento poklad pochází od samotného našeho Pána Ježíše 
Krista, který ho zaplatil svou krví. Tím, že se budeme pravidelně vžívat do 
velikosti těchto vznešených skutečností, budou naše duše setrvávat v navyklém 
klanění a posilovat se tak, jak to bude nezbytné pro den zkoušky. 
Musíme také věnovat stále více péče výchově dětí. Je třeba mít naprosto jasně 
před očima cíl, jehož chceme dosáhnout. Nesmíme mít strach k nim hovořit 
o kříži, o utrpení našeho Pána, o jeho lásce k maličkým, o oběti. Je 
bezpodmínečně nutné, aby dětské duše byly již od útlého mládí uchváceny 
láskou našeho Pána ještě dříve, než je bude moci svést a nadchnout duch světa. 
Tato otázka má absolutní přednost, a nepodaří-li se nám předat to, co jsme sami 
obdrželi, je to znamení toho, že sami nejsme dostatečně přesvědčení. 
Nakonec musíme bojovat proti jisté intelektuální lenosti; je to totiž nauka, na 
níž je založen náš boj o Církev a o duše. Proto se musíme snažit obnovovat 
svou analýzu důležitých dobových událostí ve světle věčné pravdy. Nesmíme se 
spokojit s tím, abychom prostě jen líně kopírovali něco, co – budiž to znovu 
řečeno – upřednostňuje internet. Moudrost vše řídí a pořádá, každá věc tu 
nachází svoje správné místo. 

 
Křížové tažení za mši svatou, kterou chtěl arcibiskup 
Lefebvre, je aktuálnější než kdy předtím 
 
Co přesně mohou věřící dělat? 
 
Ve mši svaté nacházejí věřící ozvěnu slova „Ephpheta!“, tj. „Otevři se!“, které 
vyslovuje kněz při křtu. Jejich duše se pojednou více otevře pro milost svaté 
oběti. Již docela malé děti, které jsou přítomny na mši svaté, cítí tuto posvátnou 
atmosféru, kterou vyzařuje tradiční liturgie. Přede všemi ostatními posvěcuje 
účast na mši svaté život manželů se všemi zkouškami a dává mu vrcholně 
nadpřirozený smysl, neboť milosti svátosti manželství vyvěrají z oběti našeho 
Pána. Účast na mši sv. jim připomíná, že Bůh je chce používat jako 
spolupracovníky na nejkrásnějším ze svých děl: na posvěcování a ochraně duší 
jejich dětí. 
U příležitosti svého jubilea v roce 1979 nás arcibiskup Lefebvre pozval na 
křížové tažení za mši svatou, neboť Bůh chce obnovit kněžství a skrze něj i 
rodinu, na kterou se dnes útočí ze všech stran. Jeho vize byla vpravdě prorocká; 
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dnes se to stalo skutečností, o které se může každý přesvědčit. To, co předvídal, 
se dnes odehrává před našima očima:  
„Co nám zbývá dělat, moji milovaní bratři? Ponoříme-li se hlouběji do tohoto 
velikého tajemství mše svaté, potom si myslím, že mohu říci: Musíme zahájit 
křížové tažení! Zasazujte se o svatou mešní oběť, o krev našeho Pána Ježíše 
Krista. Zasazujte se o tuto neporazitelnou skálu a o tento nevyčerpatelný zdroj 
milosti, o oběť mše svaté, jak ji vidíme každý den. Jste tu, protože milujete 
svatou mešní oběť. Proč jsou tito mladí seminaristé v ecônském semináři, 
v našem semináři ve Spojených státech, v Německu? Proč tam jsou? Oni 
přicházejí do našich seminářů kvůli mši svaté, kvůli mši svaté všech dob. Tato 
mše svatá je pramenem všech milostí, pramenem Ducha Svatého, křesťanské 
kultury, když ji kněží slouží. Musíme zahájit křížové tažení. Toto křížové tažení 
se musí zasadit o tento věčný pojem oběti, o znovuoživení a posilu křesťanstva. 
Tak, jak si to Církev přeje a jak to vždy prováděla, s týmiž zásadami, s toutéž 
svatou mešní obětí, s týmiž svátostmi, s tímtéž katechismem a tímtéž Písmem 
svatým.“ (Kázání J. Exc. arcibiskupa Marcela Lefebvra z 23. září 1979 
v Paříži.) 
Toto křesťanstvo se musí obnovovat ve všedním životě, a to věrným plněním 
našich stavovských povinností, tam, kam nás Pán Bůh postavil. Někteří plným 
právem litují toho, že Církev a Bratrstvo nejsou tím, čím by měly být. 
Zapomínají, že sami mají prostředky ke zjednání nápravy – na svém místě, 
svým osobním posvěcováním. Přesně zde je každý sobě generálním 
představeným… Zde není nutná ke zvolení žádná generální kapitula. Člověk 
musí každý den posvěcovat tu část Církve, kde je sám svrchovaným pánem a 
správcem – svou vlastní duši! 
Arcibiskup Lefebvre pokračuje: „Toto křesťanstvo musíme nově oživit. Vy, 
moji milovaní bratři, jste solí země. Jste světlem světa. Na Vás se obrací náš 
Pán Ježíš Kristus a říká: Neničte ovoce mé krve! Nevydávejte všanc mou 
Kalvárii! Nevydávejte všanc mou oběť! Také nejsvětější Panna Maria, která 
stojí zcela blízko kříže, Vám říká totéž. Její Srdce bylo probodeno. Byla 
naplněna utrpením a bolestí. Ale byla naplněna i radostí z toho, že se spojila 
s obětí svého božského Syna. Říká Vám: Buďte křesťany, buďte katolíky, 
nedejte se strhnout všemi těmi světovými ideami, především těmi proudy, které 
ve světě vládnou a které Vás ženou do hříchu a do pekla! Chceme-li následovat 
našeho Pána Ježíše Krista, a to musíme, potom nesme kříž. Následujme našeho 
Pána Ježíše Krista, napodobujme Ho v kříži, v  utrpení, v oběti.“ 
Zakladatel Kněžského bratrstva sv. Pia X. vyhlásil křížové tažení mládeže, 
křesťanských rodin, otců rodin, kněží. Trval na něm s výmluvností, která nás i 
po čtyřiceti letech stále ještě dojímá, neboť vidíme, jak lze tento lék uplatnit na 
současná zla: 
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„Dědictví, které nám odkázal Ježíš Kristus, je jeho oběť! Je to jeho krev! Je to 
jeho kříž! To je kvas křesťanské kultury a toho, co nás má přivést do nebe. (…) 
Uchovejte tuto závěť našeho Pána Ježíše Krista, uchovejte mši svatou všech 
dob! Potom uvidíte opět vzkvétat křesťanskou kulturu.“ 
O čtyřicet let později se nemůžeme z tohoto křížového tažení stáhnout. 
Vyžaduje ještě větší horlivost a ještě plamennější nadšení pro službu Církvi a 
duším. Jak jsem řekl na začátku tohoto rozhovoru, tradice patří zcela nám, ale 
tato čest znamená i závažnou odpovědnost: budeme souzeni podle stupně 
věrnosti v předávání toho, co jsme přijali. 
 
Otče generální, než dospějeme k závěru, dovolte nám jednu osobní otázku. 
Nevyděsil Vás úkol, který Vám byl 11. června vložen na bedra? 
 
Ano, musím připustit, že jsem měl trochu strach a že jsem v nitru poněkud 
váhal, než jsem jej přijal. Všichni jsme křehké nádoby a to platí rovněž pro 
toho, kdo je zvolen generálním představeným; i když jde o nádobu, která je 
o něco viditelnější a větší než ostatní, přesto však není méně křehká. 
Pouze myšlenka na nejsvětější Pannu mi dávala sílu překonat tento strach; jen 
v ni vkládám svou důvěru, a to zcela. Ona není z hlíny, vždyť je ze slonoviny, 
není křehkou nádobou, neboť je nedobytnou věží – Turris eburnea [Věž z kosti 
slonové]. Je hrozná jako sešikované vojsko – terribilis ut castrorum acies 
ordinata. Ví předem, že vítězství bude jediným možným výsledkem všech 
bitev: „Nakonec moje Neposkvrněné Srdce zvítězí.“ 

 
 

Prohlášení generalátu FSSPX 
ke svatořečení papeže Pavla VI. 

z 13. října 2018 
 

(zveřejněno na stránkách FSSPX.Actualités/FSSPX.News) 
 
[Oficiální informace:] U příležitosti biskupské synody o mládeži, v neděli 
14. října 2018, vykoná papež František svatořečení papeže Pavla VI. 
 
Kněžské bratrstvo sv. Pia X. opakuje vážné výhrady, které vyjádřilo již při 
blahořečení Pavla VI. dne 19. října 2014: 
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• Blahořečení a svatořečení posledních papežů v urychleném procesu 
neberou ohled na moudrost staletých pravidel Církve. Neusilují spíše 
o kanonizaci papežů Druhého vatikánského koncilu než o potvrzení 
heroického charakteru jejich teologických ctností? Když víme, že 
prvním úkolem papeže – nástupce sv. Petra – je posilování bratří ve 
víře (Lk 22,32), máme pádný důvod být v rozpacích. 

• Zajisté je Pavel VI. papežem encykliky Humanae vitae (25. července 
1968), která přinesla katolickým rodinám světlo a útěchu v době, kdy 
se ostře útočilo na základní zásady manželství. Je rovněž autorem 
Vyznání víry Božího lidu (30. června 1968), jímž chtěl připomenout 
katolické články víry, které byly napadány převládajícím 
progresismem, jmenovitě ve skandálním Holandském katechismu 
(1966). 

• Ale Pavel VI. je také papež, který dovedl do konce II. vatikánský 
koncil; uvnitř Církve šířil naukový liberalismus, jenž se projevuje 
omyly jako náboženská svoboda, kolegialita a ekumenismus. To 
vyvolalo zmatek, jak musel sám připustit 7. prosince 1968: „Církev 
prožívá hodinu neklidu, sebekritiky, mohli bychom dokonce říci 
sebeničení (…), jako kdyby Církev útočila sama na sebe.“ Další rok 
přiznal: „V mnoha oblastech nám koncil nepřinesl vnitřní pokoj, nýbrž 
spíše vyvolal neklid a problémy, které nepřispívají k upevňování Božího 
království v Církvi a v duších.“ 
To pokračovalo až do burcujícího provolání z 29. června 1972: „Dým 
Satanův pronikl nějakou škvírou do Božího chrámu: rozšířily se 
pochybnosti, nejistota, podrývání autority, neklid, nespokojenost, 
konfrontace…“ – Avšak zůstal při těchto zjištěních, aniž by přijal 
přiměřená opatření, aby toto sebeničení zastavil. 

• Pavel VI. je papež, který z ekumenických důvodů nařídil liturgickou 
reformu mše a všech obřadů udělování svátostí. Kardinálové Ottaviani 
a Bacci pranýřovali novou mši jako „v celku i v jednotlivostech 
nápadný odklon od katolické teologie mše svaté, jak byla formulována 
na XXII. zasedání Tridentského koncilu“1. Arcibiskup Marcel Lefebvre 
následně prohlásil, že nová mše je „naplněna protestantským duchem“ 
a obsahuje „pro víru škodlivý jed“2.  

• Za jeho pontifikátu bylo pronásledováno a dokonce odsouzeno mnoho 
kněží a řeholníků kvůli věrnosti tridentské mši sv. Kněžské bratrstvo 

                                                        
1 Bref examen critique de la nouvelle messe, lettre préface des cardinaux Ottaviani et 

Bacci, 3 septembre 1969, §1. 
2 Lettre ouverte aux catholiques perplexes. Albin Michel, 1985, p. 43. 
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vzpomíná s bolestí na odsouzení arcibiskupa Marcela Lefebvra v roce 
1976; byl prohlášen za suspendovaného a divinis z důvodu trvání na 
této mši svaté a kategorickému odporu vůči reformám. Teprve roku 
2007 došlo díky motu proprio Benedikta XVI. k uznání toho, že 
tridentská mše nebyla nikdy zrušena. 

Dnes více než kdy předtím Kněžské bratrstvo svatého Pia X. opět 
zdůrazňuje své přilnutí k 2000leté tradici Církve. Je přesvědčeno, že tato 
věrnost, jež je daleka toho, aby byla nějakou zpátečnickou křečí, poskytne 
lék proti sebeničení Církve. Tak to nedávno prohlásil její generální 
představený, P. Davide Pagliarani: „Naším nejtoužebnějším přáním je to, 
aby oficiální Církev nepovažovala tradici za břemeno či nemoderní staré 
haraburdí, ale právě naopak za jedinou možnou cestu vlastní obnovy.“3 
 
Menzingen, 13. října 2018. 

 
 

Exkluzivní rozhovor s P. Benoîtem de Jorna FSSPX, 
superiorem francouzského distriktu, 

z 28. září 2018 
 

(přeloženo z francouzštiny dle: La Porte Latine, 28. 9. 2018) 
 
Vysoce důstojný otče4, od 15. srpna tohoto roku jste hlavou důležitého 
francouzského distriktu Kněžského bratrstva sv. Pia X. Mohl byste nám 
nejprve povědět o své životní cestě předcházející Vašim novým a obtížným 
povinnostem? 
 
Přijel jsem do Suresnes po 22 letech strávených v Ecônu. Do místa, které mi 
naštěstí nebylo neznámé od té doby, co jsem již zastával funkci superiora 

                                                        
3 Rozhovor s P. Davidem Pagliaranim na FSSPX.Actualités z 12. října 2018. 
4 P. Benoît de Jorna se narodil 1. září 1951. V letech 1994 až 1996 byl superiorem 

francouzského distriktu, poté se stal rektorem Kněžského semináře sv. Pia X. 
v Ecônu. Dříve působil v Paříži a v Semináři sv. faráře arského ve Flavigny. 
16. července 2018 byl rozhodnutím P. Davida Pagliaraniho, nového generálního 
představeného Kněžského bratrstva sv. Pia X., zvoleného generální kapitulou FSSPX 
11. července 2018, jmenován superiorem francouzského distriktu. 
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tohoto distriktu mezi lety 1994 a 19965. Nicméně od té doby se opravdu změnil. 
 
Co Vám hlavně utkvělo v paměti během dlouhých let rektora 
mezinárodního semináře v Ecônu? 
 
Kněžská formace zůstává hlavní funkcí Bratrstva a měl jsem to štěstí, že jsem 
mohl přispět k vychování mnoha kněží, se kterými jsem se v této funkci k mé 
velké radosti setkal. A pak – žil jsem v Ecônu, v kolébce naší drahé 
společnosti! Ve vztahu k semináři však zdaleka nejde o nějakou forma 
infantilismu; naopak, tam je život téměř výlučně zásadový, studium a modlitba 
jsou dvě hlavní činnosti, které vždy převládají. A tak je to zcela správné: 
integrální věroučná formace a morální dokonalost mladého kléru jsou 
svrchovaně důležité. Proto bylo pro mne opravdovou radostí vést tyto mladé 
lidi pod záštitou svatého Tomáše a vidět, jak opouštějí Ecône upevnění touto 
formací. Jak paradoxní situace! Každým rokem jsem se radoval 29. června, 
v den svěcení, z odchodu těch, s nimiž jsme žili v přátelství po dobu pěti let! 
Ale dnes mám to potěšení je potkávat při práci na díle, a sice na velmi 
významném díle. 
 
Celkem máte kolik kněží a domů v distriktu? 
 
Asi padesát priorátů či škol, bezmála 200 kněží a asi třicet bratří, zvláště 
ceněných v našich školách. 
 
Váš předchůdce, P. Christian Bouchacourt – současný druhý generální 
asistent –, se zaměřil na školy a otevřel nové prioráty. Jaké budou Vaše 
priority? 
 
Je to velká zodpovědnost: je třeba vést všechno a všechny k věčné blaženosti a 
cesta je obtížná; je to každodenní boj, jak říká Písmo. Je málo pravděpodobné, 
že bych mohl pracovat na rozšiřování, když scházejí kněží, a to je hlavní 
problém. Horlivost pro Krista Krále musí zůstat stálým zájmem všeho a všech: 
aby Kristus vládl nad každým jednotlivcem, ale také nad rodinami, aby vládl i 
nad společnostmi. Avšak současná situace se sotva ubírá tímto směrem. Je 
ohromující, že tato horlivost pro Krista Krále už dnes nerozpaluje mládež. A 

                                                        
5 Viz úvodník P. de Jorny, napsaný k 25 letům Kněžského bratrstva sv. Pia X.: 

„Děkujeme, monsignore, že jste byl duší odporu vůči ničivým novotám!“; in: 
Fideliter, září/říjen 1995. 
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přitom jak vypjatý boj zažíváme právě v této době organizovaného 
odkřesťanštění a systematického rozkladu. 
 
Právě jste zmínil povolání, když jste hovořil o horlivosti, která by měla 
roznítit dnešní mladé lidi. Jakého stavu může být dosaženo v této klíčové 
oblasti, která je životně důležitá pro apoštolát a předávání víry? 
 
Důraz na povolání je velmi důležitá otázka, zejména proto, že je jedním z cílů 
Bratrstva. Je překvapující, jak málo mladých lidí má horlivost pro spásu duší a 
misionářský zápal, který oživoval našeho zakladatele. Msgr. Lefebvre měl onu 
plamennou lásku, která mu dávala sílu čelit všem nebezpečím, ale vždy 
s mírností. Nejsme snad příliš zvyklí na své pohodlí? 
 
Od biskupských svěcení v roce 1988 těžily instituty spadající pod Komisi 
Ecclesia Dei z nespravedlivého odsouzení FSSPX. Jaký je Váš pohled na 
dávné „spojence“, které někteří označují za „sjednocené“? 
 
Ti, kteří jsou „sjednocení“, tj. ti, kteří postupují dle „motu proprio“, a 
společenství Ecclesia Dei, nejspíš natolik oslabili svůj rozum a vůli, že už sotva 
vidí, že naše Bratrstvo je, díky Prozřetelnosti, zjevně jediný uchovatel 
doktrinální integrity. V praxi se nelze omezit pouze na nedělní mši svatou sv. 
Pia V. Ještě jednou opakuji, že zde jde o království Krista Krále nad vším a 
všemi. 
 
Vztahy s místními ordináři, až na několik výjimek, neexistují, někdy jsou 
dokonce „napjaté“. Jaká bude politika nového superiora francouzského 
distriktu v této oblasti? 
 
Kolaps Církve ve Francii již není třeba dokazovat a biskupové to již nemohou 
skrývat. To je důvod, proč vztahy, které můžeme mít s jedním či druhým, 
nemají povahu zuřivého nepřátelství jako v minulosti. Přestože falešná nauka 
koncilu se stále ještě slepě uplatňuje, faktem zůstává, že možnost „obsadit 
území“ je méně obtížná: tu a tam by nám měly být poskytnuty kostely 
k výhradnímu užívání. 
 
Co si myslíte o rozvoji internetu? 
 
Pokud elektronické prostředky zůstanou jen prostředky a neoslabí srdce, pak 
nepochybuji o tom, že tažení Krista Krále bude znovu bojem všech, takovým, 
jako tomu bylo u svatého Martina, svatého Ludvíka a svaté Johanky z Arku. 
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Čeho si přednostně žádáte od věřících Vašeho distriktu a tisíců 
každodenních čtenářů La Porte Latine? 
 
Prosím je o věrnost ve všech zkouškách, ale také o to, aby se nespokojovali 
s vnějškovými liturgickými zjevy, které se jim tu a tam dovolí…  
 
Děkuji, ot če superiore, za svolení zveřejnit tento rozhovor na oficiálních 
stránkách francouzského distriktu.  

 
 

Panna Maria Uherskobrodská – ukradená Madona? 
 

Přednáška P. Luďka Čekavého FSSPX 
v rámci Růžencové slavnosti v Brně 

6. října 2018 
 
Drazí věřící, 
rád bych Vás přivítal na dnešní přednášce na téma Panna Maria 
Uherskobrodská, Královna posvátného růžence. 
Nejprve bych Vás rád seznámil s prameny, ze kterých jsem čerpal. 
První, historický pramen se nazývá Památky města Brodu Uherského, jehož 
autorem je Václav František Letocha, který toto dílo sepsal roku 1723. Jako 
prameny pro toto jeho dílo mu sloužily písemnosti v městském archivu, kterých 
ovšem bylo poskrovnu, neboť nedlouho před tím, v roce 1683, byl téměř celý 
městský archiv vypálen nepřátelskými, kalvinistickými Uhry, kteří se vzbouřili 
proti habsburské nadvládě a město vyrabovali. Dále mu sloužily za prameny 
různé starší kroniky a taktéž ústní tradice, které sbíral a zaznamenával do svého 
díla. 
Dále jsem použil dva aktuální prameny: jedním jsou informace z Muzea J. A. 
Komenského v Uherském Brodě, které mi zprostředkoval jeho pracovník Mgr. 
Aleš Kapsa, a druhým je P. Wiesław Władysław Zając OSPPE, polský kněz, 
který se zcela vážně zaobíral myšlenkou, že obraz Panny Marie Čenstochovské 
by mohl pocházet z Uherského Brodu, a dokonce o tom, že tuto možnost není 
možné vyloučit, psal diplomovou práci na Papežské teologické akademii 
v Krakově, kterou se mu podařilo v roce 1994 obhájit. 
A nyní se přesuňme do roku 1019 na místo dnešního Uherského Brodu. Toto 
místo se v roce 1019 nacházelo na území, které si nárokoval jak uherský král, 
tak i české kníže. A právě zde na jedné tvrzi ve vsi Volenov – tato tvrz již 
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zanikla, ale její existence je archeologicky i písemně doložena –, vzdálené 
přibližně 7 km od Uherského Brodu, žil jeden velmi zbožný pár, který si 
toužebně přál potomka; ten ovšem nepřicházel. Proto se tedy manželé 
v modlitbách obraceli na Matku Boží a snažili se na její přímluvu vyprosit si 
kýženého potomka. A skutečně po nějakém čase žena počala a oba věřili, že se 
tak stalo na přímluvu Panny Marie. Přemýšleli tedy velice, jakým způsobem by 
mohli uctít Matku Boží a tak jí poděkovat za onu velikou milost, když tu se ve 
snách zjevila Matka Boží oné ženě a sdělila jí, jakým způsobem jí mohou vzdát 
čest. Řekla ženě, že se má ráno vydat do lesa a na místě, kde nalezne kvetoucí 
růžový keř, má postavit kapličku. Zde je nutno poznamenat, že to bylo v únoru, 
venku bylo vše přikryto sněhem a teplota se pohybovala hluboko pod nulou. 
Ovšem paní ve své důvěře v Matku Boží vyjevila ráno vše svému muži a ten 
ihned souhlasil s tím, aby se ihned vydala do lesa hledat onen zmíněný kvetoucí 
růžový keř. Celý den paní chodila po lese, a právě když se nacházela na místě, 
kde dnes stojí oltář s obrazem růžencové Panny Marie v chrámě otců 
dominikánů, začala unavena pochybovat o svém snu a přemýšlela o návratu 
domů. Avšak nepochybně posilněna božskou pomocí, padla na kolena a začala 
žalostně naříkat: „Ach, blahoslavená Panno, kde jest to místo, které jsi mně ve 
snách prstem tvým svatým ukázala, kde jest ten keř čerstvý, zelený a růže na 
něm vonné kvetoucí, o kterých jsi mně oznamovala? Nechtěj zdržovati 
služebnice tvej a ukaž to, co jsi přislíbila, abych já a manžel můj ke cti a chvále 
tvej učiniti mohli, co jsi sama poručila.“  Po této modlitbě pozvedla opět oči a 
nedaleko před sebou spatřila v tom největším sněhu jeden překrásný zelený 
růžový keř a na něm pak ty nejpěknější vonné červené růže. 

Nechala tedy služebníky, kteří ji 
doprovázeli, pokácet pár stromů 
v okolí, aby toto místo později 
opět nalezla, a utrhnuvši pár 
čerstvých růží, navrátila se zpět 
domů, kde svému muži všechno 
vyložila. Ten potěšen tímto 
zázrakem nechal pak hned zjara 
postavit nad tímto keřem 
dřevěnou kapličku. A tento keř se 
měl, jak píše Letocha ve své 
knize, „nacházet podle 

rozličných starých tradic na tom místě, kde nyní oltář růžencovej v chrámě 
Páně pánů PP. dominikánů jest“. Toto se mělo stát, jak již poznamenáno, 
v roce 1019. 



19 
 

Samozřejmě že tento zázrak vzbudil velikou zvědavost, obzvláště když tento 
keř po mnoho let jak v zimě, tak i v létě v oné kapličce kvetl. Dle tradice 
putovali na toto místo lidé nejen z Moravy, nýbrž i ze Slezska, Polska a Uher, 
až se zpráva o tomto zázračném místě dostala i k uším samotného uherského 
krále Ondřeje I., který vládl v letech 1046 až 1060. Cituji Letochu: „I ten 
nechtěl být poslední, aby takové zázračné místo nenavštívil. Pročež spatříce 
všechno, aby na místě kaple dřevěnej kamennej kostel na jeho náklad vystaven 
byl, poručil, což se i stalo roku 1049.“ A protože přicházelo stále více lidí, kteří 
si přáli zde na tomto místě se i trvale usadit, nechal tentýž Ondřej I. v onom 
roce 1049 založit na tomto místě i město způsobem v té době obvyklým. 
Poté toto místo vzkvétalo, až se po 173 letech, v roce 1222, uherský král Ondřej 
II., který vládl v letech 1205 až 1235, rozhodl uvést na toto místo otce 
dominikány, kterým věnoval „starožitný, od sv. Lukáše malovaný, obraz 
nejsvětější Rodičky Boží, který on jakožto obzvláštní dar od císaře 
konstantinopolitánského nedávno byl dostal“. Tímto se milosti udílené na 
tomto místě ještě více rozmnožily, takže se zde konaly mnohé poutě a město 
stále více rostlo a král jej obdařil mnoha privilegii. 
Co se onoho zázračného obrazu týče, ten byl podle nejstarších zpráv namalován 
sv. Lukášem Evangelistou na desce stolu, na němž jídávala Svatá Rodina, a král 
Ondřej II. ho měl dostat darem od byzantského císaře z Konstantinopole, když 
se vracel z křížové výpravy. V Uherském Brodě byl pak obraz uctíván až do 
doby, kdy byl odnesen, či ukraden, aby se později objevil nově v Polsku 
v Čenstochové, kde je uctíván dodnes. 
A tím se dostáváme k zcela nové kapitole, kterou je právě odnesení, či odcizení, 
milostného obrazu Panny Marie Uherskobrodské a jeho cesta do Čenstochové. 
Zde chci předeslat, že všechny tradice v Uherském Brodě jsou zajedno v tom, 
že obraz v Čenstochové je skutečně obrazem, který pochází z Uherského 
Brodu, nicméně ve způsobu, jakým se tam dostal, se tyto zprávy rozcházejí. A 
stejně tak se tyto zprávy rozcházejí s tradicí polskou. Pokusme se tedy nyní 
uvést tyto informace v soulad. 
Nejprve tradice uherskobrodské. 
Jedním z nejstarších písemných pramenů, který hovoří o této události, je zpráva 
P. Jiřího Crugeria, S. J., kterou zanechal v roce 1668 ve svém díle Sacri 
pulveres mensis februarii. V té píše o tom, že mu občané města Uherského 
Brodu sami vyprávěli, že k přenesení obrazu mělo dojít za těžké války, kterou 
český král Jan Lucemburský vedl s Uhry a při níž obléhal nedaleký Trenčín. 
Obraz měl být pak ukryt u mnichů řádu sv. Pavla poustevníka v Dolních 
Uhrách, odkud měl být pak oněmi mnichy přenesen do Čenstochové v době, 
kdy se dostalo zjevení knížeti Vladislavu Opolskému, že má v Čenstochové 
vybudovat basiliku. 

20 
 

Další dvě zprávy pak přináší Letocha v roce 1723. První verzi, kterou Letocha 
ovšem zpochybňuje, mu vyprávěli sami otcové dominikáni. Podle ní měl být 
„tenž obraz v časy kacířské odsud odnešen a skrz vlastní jejich spoluřeholníky, 
kteří Poláci bejt měli, odsud pak [z Uherského Brodu] skrz kacíře zahnáni 
jsouce, jej sebou do Polště vzali a v Častochově složili, kterej tam až podnes 
k veřejnej pobožnosti vystavený jest“. Druhá verze pak, kterou zastává i sám 
Letocha, uherskobrodský archivář, hovoří o tom, jak roku 1315 Matouš Čák 
Trenčanský plundroval zem až po řeku Moravu. Dominikáni proto měli strach 
o obraz a rozhodli se, že ho odvezou do bezpečí. Po cestě však byli přepadeni 
Čákovými stoupenci a oloupeni, čímž se obraz dostal do rukou Matouše Čáka a 
byl převezen do Trenčína. Památka na tuto událost zůstala možná zachována i 

v písni Obraz Panny Marie ve 
sbírce Moravské národní písně, 
kterou sestavil pater František Sušil. 
V té se zpívá: „…Zapřahejte šest 
pár volů, vezte obraz k Častochovu. 
… Když prostřed lesa přijeli, třé 
zbůjníci vyskočili. Stůjte, stůjte, 
nešmihajte, co vezete, to nám dajte. 
…“  Po konfiskaci majetku Matouše 
Čáka uherským králem Karlem 
Robertem z Anjou, proti kterému 
Matouš také rebeloval, se pak obraz 
dostal do rukou uherské královské 
rodiny. A od uherského krále Karla, 
který vytvořil unii s polským králem 
v obraně proti českým králům a 
Habsburkům, byl pak darován 
Vladislavovi, knížeti opolskému, za 
jeho služby prokázané polské 
koruně. „Kterýžto spíš pravdivější 
se bejti vidí, než cokolivěk polští 
skribenti o tom předstírají.“ 

Tak končí Letocha popis cest milostného obrazu a nyní se podívejme, co na to 
říká polská tradice. 
Tato je obsažena v Translacio tabule Beate Marie Virginis, quam Sanctus 
Lucas depixit propriis manibus [Přenesení obrazu blahoslavené Marie Panny, 
který namaloval svatý Lukáš vlastníma rukama]. K tomu píše P. Zając ve své 
práci: „Text Translacio tabule sepsal neznámý autor kolem roku 1474 v okruhu 
čenstochovských pavlínů. Originál vznikl nepochybně po roce 1393, poněvadž 
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vzpomíná zakladatelský zápis krále Vladislava Jagellonského z téhož roku, a 
před rokem 1430, poněvadž v něm chybí zápis o zničení milostného obrazu 
téhož roku. (…) Podle podání Translacio tabule sv. Lukáš, který znal osobně 
Nejsvětější Pannu, namaloval Ji i s Děťátkem Ježíšem na levé ruce, vyhovuje 
prosbám křesťanů. Autor určuje rovněž způsob i okolnosti, v jakých byl obraz 
přenesen z Jeruzaléma na Jasnou Horu. Totiž z Jeruzaléma do Konstantinopole 
jej převezl císař Konstantin Veliký. Zase z Konstantinopole na Rus obraz 
převezl kníže Lev (1228–cca 1300) v období, kdy se vracel do své vlasti. 
Dokument vzpomíná též historické války, které se odehrály na Haličské Rusi za 
panování krále Kazimíra Velkého a Ludvíka Uherského, i okolnosti nalezení 
obrazu v bełzském zámku. Dokument obsahuje rovněž popis neobyčejného 
vítězství opolského v bełzském zámku nad Tatary i Litevci díky intervenci 
Bohorodičky. Podle zápisu Translacio tabule z Bełzu na Jasnou Horu obraz 
převezl kníže Vladislav Opolský. (…) Tento dokument je potvrzen svědectvím 
pěti známých šlechticů, kteří odpřisáhli pravdivost toho, co zůstalo napsáno“ 
[jmenovitý výpis svědků]. 
Podle této zprávy měl tedy kníže Vladislav Opolský přivézt obraz z bełzského 
zámku, kde zvítězil nad Tatary spojenými s Litevci, přičemž toto vítězství 
připisoval právě přímluvě Panny Marie, jejíž milostný obraz se na zámku 
v Bełzu nacházel. 
Vidíme tedy, že se mezi uherskobrodskou a polskou tradicí nachází značný 
rozpor. Pokusme se tedy nyní obě varianty sjednotit. 
Ze všech uherskobrodských legend vyplývá jedna věc. Obraz zmizel 
z Uherského Brodu v době rebelování Matouše Čáka Trenčanského a dostal se 
do Uher. Proti tomu hovoří pouze tradice dominikánů, které ovšem ani sám 
Letocha nepřipisuje velkou vážnost a kloní se, jako městský archivář, který 
prostudoval všechny jemu dostupné prameny, k variantě druhé, která s tou 
dominikánskou koresponduje v tom, že dominikáni ze strachu před vypleněním 
města sami obraz vzali a odváželi ho do Polska. Ovšem na této cestě byli 
přepadeni a o obraz přišli. O osudu obrazu na uherské straně nemuseli být 
ovšem občané Uherského Brodu již dostatečně informováni, a proto mohlo 
lehce dojít ke zjednodušení či zkreslení popisu celého dalšího vývoje. Ten se 
podle následujících indicií zřejmě odvíjel takto: Obraz se téměř jistě dostal do 
rukou uherské královské rodiny skrze konfiskaci Karla Roberta z Anjou. Na 
tuto skutečnost ukazuje i fakt, že se na plášti Panny Marie Čenstochovské 
nacházejí lilie, charakteristické znamení rodu Anjou, které dle průzkumu 
obrazu nejsou původní, nýbrž byly namalovány dodatečně, a je známo, že 
členové rodu Anjou obrazy ve svém vlastnictví takto liliemi rádi opatřovali. 
Další indicie, která podporuje možné vlastnictví uherskobrodského obrazu 
uherskou královskou rodinou, je závěť Alžběty Polské (Lokýtkovny), manželky 
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Karla Roberta z Anjou, z roku 1380, ve které se královna zmiňuje o obrazu 
Matky Boží, který měl namalovat sv. Lukáš. Někteří historici připouštějí, že se 
tento obraz dostal do rukou její vnučky, polské královny Hedviky z Anjou. Přes 
ní se pak mohl obraz lehce dostat do zámku v Bełzu, odkud ho následně odvezl 
kníže Vladislav Opolský na Jasnou Horu u Čenstochové, jak praví legenda 
polská. 
Tuto kapitolu bych rád ukončil citátem z práce P. Zające: „Na zakončení těchto 
sondážních a hypotetických úvah ať je mi dovoleno ještě jednou připomenout 
eventuální roli Alžběty Lokýtkovny v převodu Obrazu [Vladislavu] Opolskému 
nebo královně Hedvice. Tento názor váže nejvíce v logický celek obě legendy 
[Translacio tabule a uherskobrodskou legendu] a přes sympatie Opolského i 
Hedviky k pavlínům umožňuje přijmout existenci Obrazu v Uherském Brodě 
do časů nájezdu Matouše Trenčanského. V tomto ohledu zachovávají svůj 
význam legendy polské i moravské, vzájemně se doplňující v konkrétních 

nevyslovených časových rámcích a 
v provázání s lidmi, které obě verze 
buď pomíjejí, nebo je shodně 
exponují.“ 
Ke vzniku současné uherskobrodské 
kopie původního milostného 
obrazu, uctívaného nyní 
v Čenstochové, nemůžeme říci nic 
určitého, neboť se nedochovala 
vůbec žádná zpráva o jeho původu. 
Můžeme tak tedy pouze přijmout 
informaci restaurátora, 
akademického malíře Františka 
Šuberta z Prahy, z roku 1970: 
„Obraz v dominikánském kostele je 
dílem provinčního anonymního 
malíře kolem roku 1680–1700.“ 
A nyní můžeme přistoupit k obrazu 
jako takovému, z historické do 
duchovní roviny. Obraz je ikona, 
přičemž existuje pět základních 

typů ikon Bohorodičky. Zde se jedná o typ Hodigitria, což znamená Cestu 
ukazující; Ta, která ukazuje cestu. Duchovní výpověď je tato: Panna Maria 
ukazuje rukou na Pána Ježíše, který žehná lidem, ale zatímco na něj ukazuje, 
dívá se na lidi, kteří jsou před ní, a očekává to, co známe ze svatby v Káně 
Galilejské: „Čiňte vše, co vám řekne.“ Panna Maria tak ukazuje na Pravdu, na 
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Život, na naši Cestu, kterou máme jít. Na Krista Pána, který nám dává 
požehnání, a ona nás k němu přivádí. Obecný názor je, že růženec je cesta ke 
Kristu s Pannou Marií, že Panna Maria nás skrze růženec přivádí ke Kristu, a 
stejný je i význam tohoto obrazu, této ikony. Panna Maria přivádějící člověka, 
který se před ní modlí, ke Kristu, na něhož ukazuje. Toto je tedy duchovní 
výpověď obrazu: Kristus je vaše cesta k věčné spáse, toho bezpodmínečně 
poslouchejte! Tento typ se tedy krásně hodí i k Panně Marii Růžencové, která je 
jako Královna posvátného růžence ctěna v Uherském Brodě. 
Posvátný růženec má také veliký vztah k bitvě u Lepanta, která proběhla 
7. října 1571. Zde rozdrtily spojené námořní síly Svaté ligy hlavní flotilu 
Osmanské říše a ukončily tak obavy křesťanského světa z možného brzkého 
tureckého útoku na Apeninský poloostrov a další části Středomoří. A toto 
vítězství připisoval svatý papež Pius V. právě přímluvě Panny Marie na základě 
modlitby posvátného růžence, a proto také byla tato modlitba stále více šířena a 
začala vznikat hojná růžencová bratrstva. O tom, jakým způsobem se šířila tato 
úcta v Uherském Brodě před rokem 1683, nemáme mnoho informací, neboť 
celé město bylo tohoto roku vypleněno a téměř všechny archiválie byly 
spáleny. Skrze ústní podání a různé písemnosti se však ví, že Panna Maria byla 
v Uherském Brodě vždy velmi uctívána, což jistě souviselo i s původem města, 
které vzniklo na místě, které si sama Matka Boží vybrala. Známé přestávky 
v této úctě tvořily pouze doby, kdy zde byli husité a protestanti. Po bitvě na 
Bílé hoře došlo k obnově katolického života a tím i k obnově úcty k Panně 
Marii. Tak například víme, že někdy mezi roky 1630 až 1640 zakládají 
uherskobrodští dominikáni růžencová bratrstva ve Strážnici, Moravské Nové 
Vsi a na dvou místech v Uhrách (Chmelnici a Ilavě). První mariánská pouť 
v Uherském Brodě je doložena k roku 1639, kdy přišlo několik procesí 
k dominikánům na svátek Nanebevzetí Panny Marie. A k roku 1658 máme 
doloženou růžencovou slavnost od jezuitů z Uherského Hradiště, kteří byli pro 
velký počet kajícníků přizváni do Uherského Brodu na zpovídání. 
V souvislosti s úctou k Matce Boží v Uherském Brodě chci nyní zmínit jednu 
zajímavou událost. V roce 1704, tedy 21 let poté, co byl Uherský Brod 
vyrabován a zhruba z jedné třetiny vyvražděn kuruky, což byli uherští 
kalvinističtí povstalci, kteří po boku Turků bojovali proti habsburské nadvládě, 
se tito opět blížili k městu. A tu uherskobrodští muži, hned jak byl vyhlášen 
poplach, byli během čtvrt hodiny na hradbách v bojových pozicích, neboť dle 
Letochy se v městě konala pravidelná cvičení, aby se zabránilo podobné 
katastrofě jako v roce 1683. Přesto vypadala situace pro Broďany víc než 
beznadějně, neboť v počtu možná pár stovek lidí stáli proti přesile zhruba osmi 
tisíc vojáků. A právě když situace na bojišti začínala být velmi vážná, modlili 
se otcové dominikáni spolu se ženami a dětmi růženec, načež se nad městem 
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zjevila zářivá holubice, ke které začaly shromážděné ženy volat: „O Svatá 
holubičko, nejsvětější Rodičko Boží, račiž nás pod svá svatá Křídla přijmouti a 
proti našim nepřátelům brániti.“ To obránce tak posílilo, že nejen nepřátele 
zcela odrazili a k dobytí města nedošlo, nýbrž ze všech obránců padl pouze 
jeden, 60letý městský rychtář, zatímco na straně Uhrů padlo 370 osob, jak oni 
později sami přiznali. 
Tolik krátká vsuvka o tom, jak je důležité ctít Matku Boží a modlit se posvátný 
růženec, obzvláště v těžkých životních situacích. 
Úcta k Matce Boží v Uherském Brodě byla tak veliká, že toto město bylo 
v 19. století stále častěji označováno jako město Královny posvátného růžence, 
což trvalo až do konce druhé světové války, kdy cíleně začal být prosazován 
titul město Jana Amose Komenského, a to z příčin nám jistě dobře známých. 
Nicméně ani komunistům se nepodařilo úctu ke Královně posvátného růžence 
z Uherského Brodu odstranit a tato úcta vyvrcholila dne 5. října 1997, kdy, jak 
uvádí klášterní kronika, „za velké účasti věřících (kolem 6000 lidí) olomoucký 
arcibiskup a metropolita Moravy korunoval Milostný obraz brodské Madony 
papežskými korunkami na titul Královny posvátného růžence“. 
Tolik, drazí věřící, přednáška a já Vás chci na závěr ještě vybídnout: 
Ctěte věrně Matku Boží, a to především modlitbou posvátného růžence, ke 
které nás sama Panna Maria vybízí ve Fatimě, a modlete se ho také společně ve 
svých rodinách, abyste tak svolali skrze přímluvu naší nebeské Matky hojnost 
Božího požehnání na sebe, své rodiny, Církev i občanskou společnost. Amen. 

 
 

Kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX 
o Růžencové slavnosti v Brně 

7. října 2018 
 

Drazí věřící, 
posvátný růženec má své kořeny již ve 12. století. Do té doby existovaly šňůry 
k odpočítávání Otčenášů, ale právě ve 12. století se začínají tyto šňůry používat 
k odpočítávání modlitby Zdrávas, v tomtéž století se ustálil počet zrn na 50, 100 
a 150 a začínají se dělit desátky. Tato pobožnost došla značné obliby a šířila se 
především mezi řeholníky-neknězi, rytíři a řeholními sestrami. Růženec se 
stává mariánským žaltářem a šíří se po všem křesťanstvu. 
Koncem 14. století kartuziánský mnich Jindřich z Kalkaru vložil mezi desátky 
modlitbu Páně a v 15. století se začínají do růžence vkládat tajemství, koncem 
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15. století už téměř v dnešní podobě. K rozšíření pobožnosti posvátného 
růžence významně přispěl sv. Petr Kanisius. 
V našich zemích už za vlády Jana Lucemburského a Karla IV. byl růženec 
všeobecně rozšířen, bylo zvykem nejen řeholníků, ale i laiků nosit růženec za 
pasem. Posvátný růženec pak významně přispěl při katolické obnově v době 
barokní. 
Posvátný růženec se proslavil růžencovými vítězstvími, kdy byla jeho 
modlitbou dosažena významná pomoc při obraně katolického světa. 
Růžencovými vítězstvími jsou např. vítězství u Lepanta a u Vídně. Sv. Pius V. 
zavedl na 7. října památku Panny Marie Vítězné (1571) jako poděkování za 
záchranu křesťanské Evropy a Řehoř XIII povýšil tuto památku na závazný 
svátek Královny sv. růžence (1573). Císař Leopold I. žádal Innocence XII. o to, 
aby tento svátek byl závazný pro celou Církev, což učinil až Kliment XI. roku 
1716 za vlády Karla VI. 
Ovšem masové růžencové zbožnosti nedostačoval pouze růžencový svátek, 
oslava růžencové Královny žádala více. Ferdinand III. zavedl tzv. zlaté soboty 
– tři soboty po svátku sv. Archanděla Michaela, spojené s růžencovou 
pobožností. V 19. století – roku 1867 – se ve Španělsku objevila knížka 
s názvem Měsíc růžencový, jež byla chválena mnoha biskupy a už za rok byla 
obdařena bl. Piem IX. odpustky. Velice rychle se rozšířila ve století plném 
bezbožných osvícenských zednářských útoků na Církev tato pobožnost – 
pobožnost růžencového měsíce – a stala se korouhví věrnosti Církvi, korouhví 
pravověrnosti. Lev XIII. přidal pak do Loretánské litanie invokaci Královno 
posvátného růžence, oroduj za nás a roku 1883 nařídil měsíční říjnovou 
pobožnost pro celou Církev. 
Panna Maria pak sama z nebes dala pečeť tomuto rozhodnutí, když se 
v Lurdech zjevila s posvátným růžencem a ve Fatimě spojila s modlitbou 
posvátného růžence mnohá zaslíbení, posvátný růženec a rozjímání o jeho 
tajemstvích je i součástí pobožnosti pěti prvních sobot. 
Posvátný růženec měla ve velké úctě celá řada významných osobností 
uměleckého, politického a vojenského světa. Z našich krajanů to byl mezi 
jinými náš významný hudební skladatel Antonín Dvořák a světoznámý 
vojevůdce maršál Radecký z Radče. Při odhalení jeho pomníku psaly „kterési 
noviny“, jak dosvědčuje P. Kubeš, že „zemřel poslední růžencový generál“. Byl 
jeden z těchto katolických vojevůdců, kteří vítězili: maršál Tilly nad na 
katolické země útočícími protestanty, princ Evžen Savojský především nad 
Turky, podporovanými proradnou francouzskou politikou, čímž osvobodil 
rozsáhlá evropská území z područí islámu, a další. 
Posvátný růženec dává tedy sílu k obnově katolického života, přináší obrácení 
duší, společná modlitba růžence stmeluje a obnovuje katolické rodiny. Posvátný 
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růženec posiluje a dává milosti i na poli vědy, umění a při obnově vlasti a 
katolického světa. 
Posvátný růženec stál také na počátku našeho apoštolátu, nejprve Živý růženec, 
rozšiřovaný se souhlasem představených paní Bílkovou, který později 
vystřídalo Růžencové křížové tažení, založené tehdy superiorem našeho 
distriktu P. Franzem Schmidbergerem. Toto růžencové tažení nám přineslo 
brněnskou kapli – později priorát, nyní děkanství. Náš apoštolát v Českých 
zemích je úzce svázán s posvátným růžencem, jako kněží se ho modlíme denně 
zde v kapli, věřící se ho modlí všude před mší sv. a mnozí spolu s námi 
v Růžencovém křížovém tažení, za jehož živé i zemřelé účastníky obětuji vždy 
o první sobotě mši svatou. 
V žádné z daných oblastí neztratil posvátný růženec na své aktuálnosti, proto se 
ho modleme s horlivostí, důvěrou a oddaností naší Paní – Panně Marii, 
Královně nebes. Amen. 
 
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. 

 
 
 
 

Program na rok 2019 
 

Pout ě a slavnosti 
 

Mariánská pou ť do Římova 
4. května – 9.00 hod. Mše sv. v Boršově u Českých Budějovic 

po Mši sv. pěší pouť do Římova 
 

Pouť k sv. Antonínovi 
11. května – 8.00 hod. Mše sv. na Pstruží 

po Mši sv. pěší pouť na Prašivou 
 

Slavnost Božího T ěla 
Kaple Královny posvátného růžence – 20. června – 10.00 hod. 

 
Cyrilometod ějská pou ť 

Sady u Uherského Hradiště (vykopávky lokalita Špitálky) – 5. července 
– 10.00 hod. 
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Pěší pou ť z Föhrenau do Mariazell 
od 23. do 25. července 

bližší informace a přihlášky p. Petr Stehlík - pstehlik@email.cz 
 

Svatoanenská pou ť 
Ze Skutče do Horky u Chrudimi – 10. srpna 

– odchod z náměstí pod kostelem ve Skutči v 9.30 hod. 
 

Svatoprokopská pou ť 
Z Chocerad na Sázavu – 24. 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 po schodech k řece a přes lávku) 

 
Svatováclavská slavnost 

Praha – 28. září 
Mše sv. v Michli – 10.00 hod. 

poté pěší pouť na Vyšehrad k památné soše sv. Václava 
a uctění sv. Václava společnou modlitbou 

 
Růžencová slavnost 

Kaple Královny posvátného růžence – od 5. do 6. října 
15.00 hod. přednáška – 17.30 nešpory a výstav Nejsvětější Svátosti – 

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

 
Pouť k sv. Damasovi 

14. prosince – 11.00 hod. Mše sv. ve hřbitovní kapli v Uherském Brodě 
po Mši sv. pěší pouť k „Damasovu kříži“ 

 
 

Exercicie 
 

Exercicie pro muže – Jaidhof 
Začátek 14. 1. – 14.00 hod. 
Konec 19. 1. – 13.00 hod. 

2000,- Kč (studenti polovinu) 
přihlášky P. Tomáš Stritzko – ptstritzko@fsspx.cz 
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Rekolekce pro dívky 
(od 14 do 22 let) 

Jaidhof 
Začátek 8. 3. – 18.00 hod. 
Konec 10. 3. – 13.00 hod. 

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

 
Exercicie pro ženy – Jaidhof 

Začátek 2. 9. – 14.00 hod. 
Konec 7. 9. – 13.00 hod. 

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

 
Co vzít na exercicie 
 

Kromě osobních potřeb: 
• Nový zákon 
• Dědictví Otců  
• Nedělní misál (zelený) 
• Psací potřeby 

 
 

Letní tábory 
 

Tábor pro chlapce od 6 do 13 let – Jaidhof 
7. 7. – 20. 7. 1500,- Kč (každé další dítě ze stejné rodiny 1000,- Kč) 

přihlášky P. Filip Marada – pfmarada@fsspx.cz 
 

Tábor pro chlapce od 14 do 22 let – Šumava 
20. 7. – 27. 7. 1000,- Kč 

přihlášky P. Tomáš Stritzko – ptstritzko@fsspx.cz 
 

Tábor pro dívky od 6 do 13 let – Jaidhof 
20. 7. – 3. 8. 1500,- Kč (každé další dítě ze stejné rodiny 1000,- Kč) 

přihlášky P. Luděk Čekavý – plcekavy@fsspx.cz 
 

Tábor pro dívky od 14 do 22 let – Jaidhof 
3. 8. – 11. 8. 1000,- Kč 

přihlášky P. Aleš Hakl – pahakl@fsspx.cz 
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POŘAD BOHOSLUŽEB 
NA PROSINEC – LEDEN 

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

 
 

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

 
9. 12. a 13. 1. – 17.30 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Ostatní neděle – 10.00 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
 
Každé úterý (kromě adventu, 25. 12. a 1. 1.) – 18.00 – Mše sv. 
 
1. 12. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
7. 12. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
8. 12. – 10.00 – Neposkvrněného početí – Mše sv. chorální 
24. 12. –   8.30 – Vánoční prima 
 –   9.00 – Vigilie Narození Páně 
25. 12. – 00.00 – Půlnoční Mše sv. 
 – 10.00 – Boží Hod vánoční – Mše sv. chorální 
26. 12. – 10.00 – Sv. Štěpána – Mše sv. s lidovým zpěvem 
27. 12. – 18.00 – Sv. Jana – Mše sv. a po ní svěcení vína 
31. 12. – 15.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem a po ní děkovná pobožnost 
1. 1. 2019 – 10.00 – Mše sv. chorální 
4. 1. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
5. 1. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
5. 1. – 17.00 – Svěcení tříkrálové vody 
6. 1. – 10.00 – Zjevení Páně – Mše sv. chorální 
 
V adventu kromě 9. a 16. 12. denně – 7.00 – Roráty 
Ostatní dny (kromě adventu) – 8.00 – Mše sv. 
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PRAHA 
Praha -Michle, Michelská 1/7, Domov Sue Ryder 

 
2., 4. a 5. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
1. a 3. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
25. 12. – 00.00 – Půlnoční Mše sv. 
 – 10.00 – Boží Hod vánoční – Mše sv. chorální 
1. 1. 2019 – 10.00 – Mše sv. chorální 

 
PSTRUŽÍ (u Frýdlantu nad Ostravicí) 

Dům sv. Prokopa, dříve U Žáčků č. p. 107 
 
2., 4. a 5. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
1. a 3. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 

 
PARDUBICE 

Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 
 
1. a 3. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
2., 4. a 5. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
25. 12. – 10.00 – Mše sv. chorální 
1. 1. 2019 – 10.00 – Mše sv. chorální 

 
BORŠOV NAD VLTAVOU 

Dům Msgr. Marcela Lefebvra, Farní 50 
 
1. a 3. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
2., 4. a 5. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
25. 12. – 17.30 – Mše sv. chorální 
26. 12. – 10.00 – Sv. Štěpána – Mše sv. s lidovým zpěvem 
1. 1. 2019 – 17.30 – Mše sv. chorální 

 
 



31 
 

UHERSKÝ BROD 
Hřbitovní kaple, Starý hřbitov 

 
1. a 3. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
5. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
25. 12. – 00.00 – Půlnoční Mše sv. 
 – 10.00 – Boží Hod vánoční – Mše sv. chorální 

 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

Kaple sv. Eliáše, proroka, nám. Republiky 1485/7, 1. patro 
 
1. a 3. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
2., 4. a 5. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
1. 12. – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem 
25. 12. – 00.00 – Půlnoční Mše sv. 
26. 12. – 10.00 – Mše sv. chorální 
1. 1. 2019 – 17.30 – Mše sv. chorální 
5. 1. –   8.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem 
Každou středu společný růženec a litanie k sv. Josefu – 17.30 

 
JABLONEC NAD NISOU 

Eurocentrum - malý sál, Jiráskova 7 
 
9. 12. a 13. 1. – 10.00 – Mše sv. chorální 

 
KROM ĚŘÍŽ 

Dům kultury – salonek, Tovačovského 2828 
 
4. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 

 
VELKÉ MEZI ŘÍČÍ 

Kaple Krista Krále 
 
13. 12. a 17. 1. – 17.30 – Mše sv. 
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Naše internetové stránky: http://fsspx.cz 
 
Telefon na děkanství: 548 210 160 
 
 
 
Dárcovské konto: 
Název účtu: Kněžské bratrstvo svatého Pia X. 
Měna účtu: CZK 
Číslo účtu: 2801456074 
Kód banky: 2010 
 
 
Na požádání můžeme dodat potvrzení o peněžním daru pro Kněžské 
bratrstvo sv. Pia X. Za všechny příspěvky na naši činnost děkujeme a 
Pán Bůh zaplať. 


