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Brno, 27. dubna – Velikonoční sobota 
 
Drazí věřící, 
aby ďábel člověka zotročil, pomáhá mu konstruovat různé ideologické 
systémy, které mu berou lidskou důstojnost a svobodu a činí z něj otroka 
těchto systémů. Už ve starověku kruté pohanské ideologie lidi 
tyranizovaly, uváděly je do otroctví hříchů, hnaly je k prolévání lidské 
krve při hrůzostrašných obětech, bezcitných masakrech a vzájemném 
vyvražďování národů.  
Ovšem obdobné hrůzy nejsou pouze dávnou minulostí, nacismus, 
komunismus, islamismus, z proudů krve za francouzské revoluce 
zrozený liberalismus a další ideologie tyranizují člověka i v novověku. 
Tyto ideologie dal ďábel člověku odvrátivšímu se od svého Stvořitele 
místo pořádku a řádu stvoření, Boží lásky k člověku, svobody člověka 
v Bohu, v Jeho milosti, kdy člověk zakouší nejen vnější, ale i vnitřní 
pokoj. Svobodný je člověk jen tehdy, když se na cestě dobra ubírá ke 
svému věčnému cíli a dle svého uvážení volí v mezích Božího řádu 
prostředky, jak dobro ve svém životě naplňovat. Sv. Pavel zdůrazňuje, že 
kdyby neměl lásky, nic by nebyl, láska je totiž formou všeho dobra. 
Naše cesta, to je stvoření s řádem a zákonem, který nám Bůh dal. 
Pokrmem, který nás na této cestě živí a posiluje, je milost Boží, světlo, 
jež nám svítí na cestu, je vedení Duchem Svatým. A láska nás spojuje 
s naším Bohem a váže nás ke společenství katolických křesťanů, s nimiž 
jsme jedno tělo v našem Spasiteli. 
Pokud však odmítneme kterýkoliv z těchto prvků, promění se křesťanství 
v ideologii, která nevede ke svobodě dítek Božích v lásce, příslušnost ke 
křesťanství ztrácí obsah a milost. 
Pokud křesťané odmítnou zjevené pravdy víry a Boží řád daný člověku – 
pravidla křesťanských mravů –, stanou se pomateným davem, který 
působí nevěrohodně a směšně a jenž se nikam nemůže ubírat, protože 
ztratil cestu pod nohama, místo níž brouzdá ve smrdutém močále. Tak se 
projevuje i současná krize víry v koncilní církvi. 
Milost a světlo člověk ztrácí hříchem. Tato ztráta může začít velmi 
subtilně, mnohdy i pod způsobou zdánlivé ctnosti. Přijímání svátostí, 
obzvláště jejich časté přijímání, je velkým pokladem pro dobře 
připravené a správně disponované duše. Ale pokud se stane 
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automatismem s podprahovým přesvědčením, že je člověk posvěcený 
přijímáním svátostí a tím už se nemusí o posvěcování života tak snažit, a 
přijímající místo nárůstu náboženské horlivosti zvlažní, je to cesta do 
propasti. Také mentalita „z toho se už vyzpovídám, to není tak zlé“, „až 
se vezmeme, tak ten konkubinát ukončíme, ale kdo by to po nás mohl 
chtít hned“, „dnes už se všechno tak přísně brát nedá“, „nemusíme být 
tak úzkostliví kvůli nějakému tomu drobnějšímu hříchu, vždyť jsme 
jinak tak tradiční věrní křesťané“, „vždyť lež není hned těžkým 
hříchem“, „chceme být katolíky, ale také si užít života jako ostatní“ a 
podobně může vést nejen ke zvlažnění, ale i k úplnému odpadu od víry. 
Čím více jsme dostali, tím více můžeme z Boží lásky žít, ale pohodíme-li 
ji, snadněji ji ztratíme a přísněji budeme souzeni. 
Obdobně to může být i s velkými prostředky zaslíbení a ochrany Matky 
Boží. Škapulíř, zázračná medailka, posvátný růženec ve spojení 
s důvěrou k Matce Boží, modlitbou a úsilím o ctnostný život jsou velké 
poklady a dary Panny Marie. Jsou nám dány k posvěcování života spolu 
se zaslíbením ochrany a zprostředkováním milosti naší nebeskou 
Matkou. Ale pokud si někdo myslí, že když tato znamení bude nosit, tak 
nemusí vést až tak horlivý a nábožný život, a že se mu přesto nemůže nic 
stát, že ho tato znamení ochrany Panny Marie ochrání jako nějaký 
amulet, že stačí, když je bude mít v peněžence, na krku, nalepené na 
autě, pověšené na zpětném zrcátku, rozsypané všude ve svém příbytku, 
či že se nejlépe ještě nadto zapíše do nějakého zbožného seznamu, aniž 
by se zavázal k nějaké pravidelné zbožnosti, tak se hluboce mýlí. Při 
šíření těchto opravdu skutečných velkých dobrodiní Panny Marie, které 
nám předala, je proto nutno dbát na pravou mariánskou zbožnost vedoucí 
ke Kristu, k posvěcování života, o snahu o co nejdokonalejší stavovskou 
čistotu a vůbec ctnostný křesťanský život. Znamením pravého užívání 
mariánských prostředků je i pravidelná modlitba s nimi spojená. I Alfons 
Ratisbon se před svým obrácením zavázal, ač nerad, modlit při nošení 
zázračné medailky Memorare. Pouhé rozdávání medailek či jiných 
předmětů bez jakékoliv související zbožnosti jako nějakého automatu na 
zázraky hraničí spíše s pověrou. 
A i pokud budeme přijímat plnost katolické víry, budeme usilovat 
o ctnosti a život z víry, ale nebudeme mít vzájemnou lásku, již nahradí 
spíše trpká horlivost, tak nám to také nic neprospěje. Vzájemná láska 
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neznamená se na sebe přiblble usmívat, ale přát si vzájemně opravdové 
dobro a v tomto duchu formovaný poměr k druhému člověku. Milosrdný 
postoj v srdci vůči všem, respekt a úcta vůči spolubratřím, pokora vůči 
legitimním autoritám, bez jízlivosti v srdci, bez sebepovyšování, bez 
nenávisti vůči komukoliv, to je ozdoba křesťanského srdce. Projevuje se 
v ochotě pomoci bez vlastního prospěchu, bez povýšení se nad 
potřebného, bez stavění se do popředí. Řevnivosti, intriky a neupřímnost 
jsou nejhorším jedem, který usmrcuje lásku mezi křesťany. I polibkem 
lze zradit. 
Mějme se na pozoru, ďábel má pro každého z nás připraveno nějaké 
pokušení, šité na míru našim slabostem. Zákoníci víru relativizovali a 
skončili v nevěře, potomci Makabejských – farizeové – ji tak urputně 
hájili, až glorifikujíce svoji svatost se provinili bohovraždou. Nebudu 
rozvíjet žádné paralely k současnosti, každý z nás zkoumej sám sebe. Jen 
Boží milost a velká pomoc naší nebeské Matky Panny Marie nás ochrání, 
abychom přes veškeré slabosti a pochybení nesešli z cesty spásy. 
Důvěřujme a usilujme o to nejlepší, pak nemáme důvod se bát a 
s radostnou nadějí můžeme očekávat věci budoucí. 

 
S kněžským požehnáním 

 
P. Tomáš Stritzko FSSPX 

 
 

50 let nové mše 
Obnova, nebo spoušť? 

 
P. Stefan Frey FSSPX 

 
(přeloženo z: Mitteilungsblatt – Distrikt Österreich, č. 483/duben 2019) 

 
Milí přátelé a dobrodinci! 
 
Dne 3. dubna 1969 papež Pavel VI. oficiálně vyhlásil Novus Ordo 
Missae, Nový mešní řád (krátce označujeme jako „nová mše“). Tento 
osudový den zahájil v katolické Církvi epochální zvrat. Neboť papež 
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jedním rázem změnil tvářnost Církve, která vyzařuje přednostně 
v liturgii. To neslýchaně nové na nové mši nemohlo uniknout žádnému 
návštěvníku bohoslužeb. Společné zaměření na Boha při přinášení 
přesvaté mešní oběti bylo nahrazeno postavením kněze a lidu proti sobě 
u „stolu“ za účelem konání „večeře Páně“. Slavnostní obřady, které až do 
detailu dýchaly úctou, posvátností a mystikou a byly vnímány jako 
průnik nebeského do naší časnosti, ustoupily chladné a strohé 
jednoduchosti, která připomínala nějaký světský happening ve 
víceúčelové hale. Namísto Boha se náhle stal středem pozornosti člověk. 
Bohopocta, nebo kult člověka? To byla otázka plná úzkosti, kterou si 
s hrůzou kladlo bezpočet lidí. Mluvilo se o velké a dále postupující 
katastrofě, která naprosto nutně musela vést ke zkáze. Potvrdily se 
dramatické obavy tehdejších ustaraných současníků? Přirozeně je tato 
otázka nanejvýš komplexní a nabitá emocemi. Přesto však časový odstup 
nyní již 50 let usnadňuje klidné a věcné vyrovnání se s touto otázkou. A 
je to nezbytné, neboť se v posledku jedná o bytí či nebytí Církve. 
Omezíme se tu na podstatné body kritiky, které se již 50 let stále znovu 
předkládají. Při dalších příležitostech bychom tyto body měli ještě 
prohloubit a doplnit. Důvody, jež musí být předloženy při posuzování 
nové mše, jsou jak liturgické a dogmatické, tak i pastorační: 
 
1) Důvody liturgické 
Způsob vzniku nové liturgie – jedná se o „nový výtvor od zeleného 
stolu“ – je v diametrálním rozporu se zákony vývoje liturgie. Ještě nikdy 
se v průběhu církevních dějin nekonala „liturgická montáž na běžícím 
pásu“1. Každý ritus „vznikl z vnuknutí Duchem Svatým, který Církvi 
neustále pomáhá až plnosti času“,2 a v průběhu staletí se organicky 
rozvíjel: „Církev je bezpochyby živý organismus; proto roste a rozvíjí se 
i v oblasti své svaté liturgie a přizpůsobuje se dobovým nutnostem a 
okolnostem, nicméně vždy při zachování neporušenosti své nauky.“3 
Ještě II. vatikánský koncil varoval před revolučními požadavky 
kompletně nové liturgie: „Dále platí, že se nové formy mají zavádět jen 

                                                        
1 Klaus Gamber: Ritus modernus, s. 63 a násl.; Fragen der Zeit, Pustet 1989, s. 94–108. 
2 Pius XII.: Mediator Dei. 
3 Tamtéž; viz též: Miachael Fiedrowicz: Die überlieferte Messe [Tradiční mše]. 

Carthusianus Verlag 2011, s. 54–67. 
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tehdy, vyžaduje-li to opravdový a jistý užitek Církve. Přitom ať se dbá, 
aby nové formy organicky vyrůstaly z forem, které již existují.“4 
Přesto však toto varování vyznělo naprázdno, jak v roce 1989 
nemilosrdně konstatoval kardinál Ratzinger: „To, co se ve velké míře 
událo po koncilu, znamená něco zcela jiného: Vyvinutá liturgie byla 
nahrazena liturgií vyrobenou. Před živým procesem růstu a vývoje byla 
dána přednost dělání. Už nebyla vůle pokračovat v organickém 
proměňování a zrání po staletí živého organismu, ale na jeho místo bylo 
umístěno – po vzoru technické produkce – vyrábění, pouhý produkt 
okamžiku. Proti tomuto falšování se postavil Gamber s bdělostí člověka 
skutečně vidoucího a s neohrožeností pravdivého svědka. … Liturgická 
reforma se ve svém konkrétním provedení od tohoto původu 
(nejvnitřnější podstaty liturgie) stále více vzdalovala. Výsledkem není 
oživení, nýbrž zpustošení.“5 
 
2) Důvody dogmatické 
„Hlavní námitka proti Mešnímu řádu Pavla VI. je jeho nedostatečnost ve 
vztahu k předávání katolické víry.“6 
Kardinálové Ottaviani a Bacci ve své kritice nové mše pranýřovali to, že 
se „nápadně odchyluje … od katolické teologie mše svaté“ (viz níže). 
Novus Ordo Missae má podle nich takovou povahu, že může „v mnoha 
směrech uspokojit i ty nejliberálnější protestanty“. – „Chce se tu udělat 
z celé teologie mše ‚tabula rasa‘. V podstatě se tu blížíme protestantské 
teologii, která zavrhla mešní oběť.“7 
 
3) Důvody pastorační 
Již v roce 1969 si kardinálové Ottaviani a Bacci stěžovali na katastrofální 
pastorační škody způsobené liturgickou reformou. Reformy vedly 
„k naprostému zmatení věřících, kteří už teď projevují, že jsou jim 
nesnesitelné a nesporně zmenšují jejich víru. Ve valné části kléru se to 

                                                        
4 II. vatikánský koncil: konstituce Sacrosanctum Concilum, č. 23. 
5 Kard. Ratzinger; v pamětním spisu o Klausi Gamberovi: Simandron – der 

Wachklopfer od W. Nyssena, 1989. 
6 Georg May: Die alte und neue Messe [Stará a nová mše]. 
7 Citáty ze Stručného kritického rozboru Nového mešního řádu; české vydání: Dědictví 

Svatováclavské 2019, s. 5, 9, 7. 
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projevuje mučivou krizí svědomí, o níž se nám ostává denně 
nespočetných důkazů“. 
Formulace, kterou razil Msgr. Lefebvre, že „nová mše vychází z hereze a 
vede k herezi“, se za posledních 50 let potvrdila tím nejtrpčím způsobem. 
Většina katolíků ztratila víru a nemá ani ponětí o povaze mše svaté, 
o duchu klanění a oběti. Podle ankety u příležitosti „Dne Církve“ 
v Mnichově roku 2010 uvedlo více než 90 % praktikujících katolíků, že 
pro ně není žádný rozdíl mezi katolickou mší a protestantskou večeří. – 
Katastrofální krize víry se projevuje v nezadržitelném poklesu 
návštěvnosti nedělních bohoslužeb. Ve Vídni navštěvují pravidelně 
nedělní mši již jen 3 % katolíků, ve Francii dokonce pouze 1,8 %! 
 
Oběť, nebo hostina? 
Kardinálem Ratzingerem zmiňované pustošení bohužel proniklo až do 
nejvnitřnějšího jádra křesťanského bytí, které spočívá v následování 
Krista a v tom, jak to nádherně popisuje sv. Pavel, „…abych poznal jej 
i moc jeho zmrtvýchvstání a účast v jeho utrpení“ (Fil 3,10). 
Již několik desetiletí bylo možno pozorovat snahu moderních teologů 
potlačit vše, co připomíná kříž a oběť, a současně to vytlačit i z liturgie. 
Papež Pius XII. sledoval s obavami tento vývoj a chtěl mu energicky 
vzdorovat: „Protože však jeho hořké utrpení je to vlastní tajemství, 
z něhož vyrůstá naše spása, zcela odpovídá duchu katolické víry, aby se 
toto utrpení vystavilo plnému světlu, vždyť je to jádro naší bohopocty, 
přičemž se eucharistická oběť denně zpřítomňuje a obnovuje, a všechny 
svátosti jsou v nejužším spojení s křížem.“ 
Varování tohoto moudrého papeže bohužel vyzněla naprázdno – přišla 
nová mše, která postrádá podstatné jádro: podle toho, jak je sloužena, se 
z ní téměř či zcela vytrácí myšlenka oběti. To bylo skutečně to nejhorší, 
co se mohlo stát – právě v dnešní době, kdy se společnost definuje jako 
„společnost zábavy“a Církev jako „Církev pohody“. Jak má křesťan nést 
svůj každodenní kříž, zvládat životní těžkosti a k tomu ještě vést 
ctnostný život, jestliže jeho duch oběti již nenachází ve mši svaté žádné 
oživení ani podporu? Jak mají zejména kněží a řeholní osoby přinášet 
oběť svého umrtveného života, když se denně nesjednocují s božským 
obětním Beránkem, aby vydávali sami sebe pro Boží čest a spásu duší? 
Můžeme se za těchto okolností vůbec ještě podivovat nad krizí identity a 

8 
 

vymíráním života zasvěceného Bohu? Neleží nejhlubší příčina současné 
otřesné zkázy v Církvi – až po všechny ty strašné skandály – 
v liturgickém zpustošení? 
 
Tajemství utrpení a vzkříšení 
Milujme svou tradiční liturgii, která jediná je schopná na troskách po 
rozpadu opět vzkřísit křesťanskou civilizaci. Rádi se sjednocujme 
s obětovaným Ježíšem, přenechávejme Mu své starosti, abychom i my 
v sobě zakusili moc vzkříšení. Umírat a vstávat z mrtvých s Ježíšem je 
shrnutím křesťanského života, taktéž i mše svaté. Kdo se spolu s Ním 
obětuje, ten se nejniterněji spojí s jeho Zmrtvýchvstáním. Ve svatém 
přijímání přijímáme oslaveného Spasitele v jeho skryté slávě a ten nás 
naplní svou radostí, svou silou a pravou nebeskou útěchou. 
V tomto smyslu Vám přeji milostiplnou dobu utrpení a veselé, 
požehnané Velikonoce! 
 

Váš P. Stefan Frey 
 
 

Svědectví o Novém mešním ritu 
 
Existuje celá řada svědků, kteří nejsou „podezřelí“, potvrzujících, 
k čemu došlo vlivem liturgické reformy. S neslýchanou naléhavostí 
poukazují na protestantizaci katolické mše, která se připodobnila 
protestantské slavnosti Večeře Páně natolik, že je s ní až zaměnitelná. 
 
1. Julien Green 
Proslulý spisovatel a konvertita Julien Green píše ve své knize „Ce qu’il 
faut d’amour à l’homme“ o přenosu jedné katolické mešní slavnosti ve 
francouzské televizi, který zažil se svou sestrou Annou: „To, co jsem 
odhalil, stejně jako i Anna ze své strany, bylo celkem hrubé napodobení 
anglikánské bohoslužby, která nám byla od dětství důvěrně známá. Starý 
protestant ve mně, který dřímal pod povrchem katolické víry, náhle 
procitl tváří v tvář zjevnému a absurdnímu podvodu, jaký nám nabízela 
obrazovka. Po skončení této prazvláštní ceremonie jsem se jednoduše 
zeptal své sestry: ‚Proč jsme konvertovali?‘ […] Naráz jsem pochopil, 
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s jakou obratností je Církev vedena od jednoho pojetí víry k jinému. […] 
Uznávám autoritu papeže a myšlenka opustit Církev by mi opravdu 
naháněla hrůzu. Přesto však zůstanu věrný svému vyznání víry z roku 
1916 a neustoupím od něho ani o jedinou řádku.“8 
 
2. Jean Guitton 
Dlouholetý přítel Pavla VI. informoval v jedné rozhlasové debatě 
z 19. 12. 1993, že papež chtěl vědomě ze mše odstranit všechno, co 
mohlo vadit protestantům.9 
„Úmysl Pavla VI. ve vztahu k liturgii, ve vztahu k tomu, co se obvykle 
nazývá mše, je ten, aby se katolická liturgie tak obnovila, že bude téměř 
shodná s liturgií protestantskou. […] Opakuji: Pavel VI. učinil vše, co 
bylo v jeho moci, aby katolickou mši – bez ohledu na Tridentský koncil 
– přiblížil protestantské večeři. […] Nemyslím, že se mýlím, když řeknu, 
že úmysl Pavla VI. a nové liturgie, jež nese jeho jméno, spočívá v tom, 
aby se od věřících požadovala větší účast na mši, v tom, aby se vyhradil 
větší prostor Písmu svatému a menší prostor všemu tomu, co je ve mši 
(jak někteří říkají) magického, či, jak říkají jiní, co se v ní týká 
substanciální, transsubstanciální konsekrace, což je katolická víra; jinak 
řečeno, u Pavla VI. existuje ekumenický úmysl odstranit všechno to, co je 
ve mši příliš katolické v tradičním smyslu, anebo to přinejmenším opravit 
či alespoň zmírnit, aby se katolická mše, to opakuji, přiblížila jejich 
mši.“10 
 
3. Prof. Hermann Sasse 
Prof. Hermann Sasse, mezinárodně známý luteránský teolog, napsal ve 
své knize „Corpus Christi“ o nové mši v katolické Církvi toto: 

                                                        
8 UNA VOCE KORRESPONDENZ, sešit 6, 1978; s. 347, s. 349, s. 352. 
9 To je potvrzeno i tím, že Pavel VI. dovolil při tvorbě nového mešního ritu 

spolupůsobení šesti protestantských pastorů. Jedna známá fotografie jej ukazuje ve 
společnosti těchto protestantských náboženských činitelů. Jeden z nich, Max 
Thurian z Taizé, se následně vyjádřil takto: „V obnovené mši nemusí evangelickým 
protestantům opravdu nic vadit.“ Později, v roce 1988, byl vysvěcen i na kněze, 
aniž by se předtím přísežně zřekl protestantismu. 

10 Opat Dom Gérard Calvet: Brief an die Freunde der Abtei St. Madeleine in Le 
Barroux [Dopis přátelům opatství sv. Magdaleny v Le Barroux], č. 51. 
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„Nový Ordo Missae prakticky zničil starou mši. Dokonce ani skutečná 
přítomnost se již nezdá být samozřejmá. […] Největší liturgie západního 
světa byla svévolně zničena. Neboť to, co se nyní slaví jakožto mše, již 
není Svátost oltářní. Oltář stojí prázdný v pozadí kostela, pokud tam 
ještě stojí. Vpředu stojí menza s novým obřadem přijímání a oběti. Nikdo 
neví, co se děje. Na místě mše, která vyrůstala po staletí, stojí produkt 
liturgického uměleckého průmyslu, což je prokletí každé moderní církve. 
[…] Svým katolickým přátelům jsem poradil, aby Eucharistický kongres 
v Melbourne roku 1974 konali pod heslem: Save the Sacrament 
[Zachraňte Svátost].“ […] „Ale nyní zažíváme něco, na co hledím 
s největším podivem, totiž zrušení oltáře v katolických kostelích a zničení 
mše. Když dříve přišel katolík do svého kostela, uviděl hlavní oltář a 
světlo, které mu ihned ukázalo, že je tam Pán. Dnes vidí prázdný stůl a 
musí s obtížemi hledat místo, kde je na nějakém bočním oltáři 
uchováváno Sanctissimum. ‚Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili!‘ 
Tuto stížnost jsem četl v jednom dopisu nejvýznamnějšímu katolickému 
církevnímu listu. Vím, co tato změna znamenala pro katolický lid. Je to 
do očí nejvíce bijící ukázka velké revoluce, která se za našich dnů 
uskutečnila v Římské Církvi. Vím o mnoha katolících, prostých lidech 
i vzdělancích, kteří sice ještě věrně plní nedělní povinnost, ale ve své 
Církvi se již necítí jako doma. Truchlí nad svou Církví. Se slzami v očích 
mi řekl jeden starší učitel, jedna z opor farnosti: ‚Tato Církev už mě 
nezajímá. Chci již jen spasit svou duši.‘ V Melbourne prosili věrní 
katolíci, aby byla v katedrále alespoň příležitostně sloužena stará 
latinská mše. To bylo zamítnuto. Jediný ústupek byl ten, že jedna 
z ranních mší v neděli smí být sloužena v latinském jazyce. Ale musí to 
být překlad současné mše. My však nejsme katolíci a můžeme jen 
s úžasem přihlížet, jak se sv. Zwingli pozvedá k úctě oltáře.“11 
 
4. J. R. R. Tolkien 
Britský spisovatel a autor románu „The Lord of the Rings [Pán prstenů]“, 
jedné z nejúspěšnějších knih 20. století, byl po celý život hluboce 
věřícím katolíkem, prodchnutým hlubokou láskou k Nejsvětější Svátosti 
oltářní. Kvůli liturgické reformě velice trpěl a opakovaně ji kritizoval ve 
svých dopisech. Jeden důvěryhodný zdroj uvádí, že Tolkien plakal 
                                                        
11 Verlag der Evangelisch-Lutherischen Mission, Erlangen 1979, s. 105 a násl. 
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během celé mše, když byl zaveden nový obřad. Zemřel nedlouho poté 
(1973). Svému synu Michaelovi řekl o liturgické reformě toto: „Vím 
dobře, že Církev, která byla naším útočištěm, se nyní často Tobě stejně 
jako mně jeví jako past. Není žádné jiné místo, kam by se člověk mohl 
uchýlit. … Myslím, že nemůžeme dělat nic jiného než se modlit za Církev, 
za náměstka Kristova, za sebe samé“ (Humphrey Carpenter, Unwin 
1990, The Letters of J. R. R. Tolkien, 306/1967). 
 
5. „Vysoké konsistorium Církve augšpurského vyznání Alsaska-
Lotrinska“  
Protestantské tzv. „Vysoké konsistorium Církve augšpurského vyznání 
Alsaska-Lotrinska“ vydalo 8. prosince 1973 následující prohlášení: 
„Jsme toho názoru, že za současných okolností nám věrnost evangeliu a 
tradici nedovoluje odmítat účast věřících naší církve na katolických 
eucharistických slavnostech. […] Vzhledem k současné podobě 
eucharistické slavnosti v katolické Církvi a nynější teologické shody se 
zdá, že zmizelo mnoho překážek, které mohou protestanta odrazovat od 
účasti na eucharistické slavnosti. Dnes by mělo být pro protestanta 
možné poznat v katolické eucharistické slavnosti Pánem ustanovenou 
večeři. […] Chceme používat nové eucharistické modlitby, v nichž 
nacházíme sami sebe.“12 
 
6. Pastor Michel Viot 
Bývalý luteránský biskup Michel Viot – byl předsedou luteránského 
konsistoria v Paříži a členem Národní velké lóže Francie, dnes je 
katolickým knězem – byl před svým obrácením žádán, aby uvedl rozdíl 
mezi starou a novou mší. Jeho odpověď zněla: „Děkuji Vám, že mi 
kladete tak důležitou otázku, neboť ta hrála podstatnou úlohu na počátku 
reformace. Chci Vám dát jasnou odpověď. Msgr. Lefebvre dobře 
rozpoznal sporný bod a nemýlil se. Já s ním samozřejmě nesympatizuji, 
ale musím přiznat, že viděl věci dobře. My protestanti jsme 
jednomyslného názoru, že mše není opakování oběti kříže Ježíše Krista a 
že kněz nemůže tělo a krev Ježíše Krista znovu obětovat. Bylo by ohavné 
                                                        
12 Shromáždění ve Štrasburku z 8. prosince 1973; převzato z listu DERNIERE 

NOUVELLES D’ALSACE, č. 289, pátek 14. prosince 1973. – Německy v příloze 
k č. 30 časopisu „Stark im Glauben“. 
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věřit, že by bylo možno opakovat něco, co je v dějinách spásy jedinečné a 
dokonalé. Je velkou zásluhou nového Ordo Pavla VI., že na to 
poukázal…“ (UNA VOCE, červen 1985). 
 
7. P. Joseph Gelineau SJ 
Dokonce jeden z členů rady, která vytvořila novou mši, otevřeně přiznal, 
že násilné zásahy do liturgie římský obřad nereformovaly, nýbrž zničily. 
Ve vztahu k tradiční mši totiž řekl: „Srovnejme ji se mší, kterou máme 
nyní. Nejen slova, nápěvy a některá gesta jsou odlišná; abychom řekli 
pravdu, jedná se o jinou mešní liturgii. Bez jakékoliv dvojznačnosti je 
třeba říci: Římský ritus, jak jsme ho znali, již neexistuje (Le rite romain 
tel quo nous l’avons connu n’existe plus). Byl zničen (il est détruit).“13 
 
 

Kázání Jeho Excelence 
arcibiskupa Marcela Lefebvra 

při pontifikální mši svaté na Boží hod svatodušní 
14. května 1989 v Ecônu 

 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 
Moji milovaní přátelé! 
Moji milovaní bratři! 
 
Sv. Lukáš nám ve Skutcích apoštolských vypravuje, jak se odehrávaly 
události o Letnicích, a je ve svém líčení jako vždy velmi přesný. Poté, co 
jmenovitě uvádí ty, kteří byli přítomni ve večeřadle, tedy apoštoly, 
přidává: „Hi omnes erant perseverantes unanimiter in oratione cum 
mulieribus et cum Maria matre Jesu et fratribus eius. – Ti všichni trvali 
jednomyslně na modlitbě se ženami a s Marií, matkou Ježíšovou, 
i s bratry jeho.“ „Bylo pak počtem pohromadě asi sto dvacet osob“ 
(Sk 1,14.15). 
                                                        
13 J. Gelineau: Demain la liturgie. Paris 1976, s. 9 a násl. Srov. též článek Die 

permanente Revolution in der Liturgie od André Mignona a Michela de Saint-
Pierre, in: UVK, listopad/prosinec 1978. 
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Chtěl bych dnes zaměřit pozornost zejména na přítomnost 
nejblahoslavenější Panny Marie a o ní hovořit. Včera bylo 13. května a 
slavili jsme zjevení naší milé Paní z Fatimy. Večer jsme konali procesí a 
zasvětili seminář Neposkvrněnému, bolestnému Srdci Mariinu, abychom 
splnili přání nejblahoslavenější Panny Marie. 
O apoštolech je řečeno po přijetí Ducha Svatého: „et repleti sunt omnes 
Spiritu Sancto et coeperunt loqui variis linguis – a všichni byli naplnění 
Duchem Svatým a počali mluviti jinými jazyky“ (Sk 2,4). Začali takto 
mluvit, neboť Duch pravdy, Duch svatosti, jenž je naplňoval, je přiměl 
k tomu, aby tohoto Ducha Svatého, kterého přijali, sdělovali pomocí 
slov. 
Je zde řeč o nejblahoslavenější Panně Marii, která při této památné 
události byla uprostřed nich, s nimi. Nezapomeňme, že to byla 
nejblahoslavenější Panna Maria, skrze niž apoštolové přijali onoho 
Ducha pravdy a svatosti. Skrze Pannu Marii sestoupil Duch Svatý na 
apoštoly a učedníky našeho Pána, kteří byli shromážděni ve večeřadle. 
Papežové to jednoznačně potvrdili, neboť Panna Maria byla již dlouho 
před událostí Letnic naplněna Duchem Svatým. Již jen fakt, že když 
přišel sv. archanděl Gabriel, aby jí zvěstoval vznešené poselství o jejím 
božském mateřství, řekl jí: „Ave Maria, gratia plena – Zdrávas, Maria, 
milosti plná“, dokazuje, že ona je skutečně plná milosti, to znamená již 
naplněná Duchem Svatým. A dodal: „Spiritus Sanctus superveniet in te – 
Duch Svatý sestoupí v tebe“ (Lk 1,35). Mocí Ducha Svatého se staneš 
Matkou Ježíšovou. 
Nejblahoslavenější Panna Maria měla své Letnice již před samotným 
dnem Letnic a také ona mluvila. Mluvila poté, co počala právě z Ducha 
Svatého a tak se stala Matkou Ježíšovou. Vydala se navštívit svou 
příbuznou Alžbětu. A skrze ni jakožto Prostřednici přijal Ducha Svatého 
i sv. Jan Křtitel a skrze sv. Jana také příbuzná Alžběta. Tím již vylila 
nejblahoslavenější Panna Maria milost Ducha Svatého na ty, s nimiž se 
setkala, a poté promluvila. Promluvila a zanechala nám strhující slova 
svého Magnifikat. 
Toto Magnifikat je evangelium Panny Marie. V prvních čtyřech verších 
Magnifikat opěvuje Panna Maria, naplněná Duchem Svatým, slávu Boží. 
Bůh ráčil shlédnout na její poníženost. A protože byla pokorná, dostalo 
se jí vznešené důstojnosti, byla vysoko povýšena: „Magnificat anima 
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mea Dominum et exsultavit spiritus meus. – Velebí duše má Hospodina a 
duch můj zaplesal (v Bohu, Spasiteli mém).“ V těchto prvních čtyřech 
verších děkuje Bohu za to, co dostala od Ducha Svatého, a za to, že se 
stane Matkou Ježíšovou. A v následujících verších, lze říci 
v následujících čtyřech verších, nám vlastně již dopředu zvěstuje to, co 
nám bude hlásat náš Pán v Horském kázání. Je to téměř malé shrnutí 
Horského kázání, obzvláště blahoslavenství: blahoslavení pokorní, 
blahoslavení chudí duchem, blahoslavení, kteří se bojí Boha, oni 
„timentes [bojící se]“, „humiles [pokorní]“, „esurientes [lačnící]“. 
Dokonce užívá i týchž slov jako náš Pán. Náš Pán řekl: „Blahoslavení, 
kteří lační a žízní po spravedlnosti“, tedy blahoslavení „esurientes“. 
„Esurientes“ říká i nejblahoslavenější Panna Maria: blahoslavení, kteří 
lační a žízní pro svaté spravedlnosti. Ale nejblahoslavenější Panna Maria 
volá „běda“ vůči těm, kteří jsou pyšní, kteří jsou plní povýšenosti, kteří 
důvěřují ve své bohatství, kteří důvěřují ve svou moc, oni „potentes 
[mocní]“, „divites [bohatí]“, „superbi [pyšní]“. To jsou ti, které 
nejblahoslavenější Panna Maria varuje. „Dejte si pozor, vy pyšní, dejte si 
pozor, vy, kteří spoléháte na své bohatství, na své peníze, kteří nemáte 
ducha chudoby! Bůh není s vámi!“ A posléze, v obou posledních verších, 
nejblahoslavenější Panna Maria jistým způsobem prorokuje: „suscepit 
Israel puerum suum [ujal se Izraele, služebníka svého]“, Bůh bere Izraele 
za ruku. Co tím chce říci? Není snad již Izrael v rukou Božích po celou 
dobu Starého zákona? Ale vždyť přece již začíná Nový zákon a Panna 
Maria už vidí založení Církve, na němž se bude tak účinně podílet právě 
při dění o Letnicích, při kterém jakožto Prostřednice daruje apoštolům 
Ducha Svatého. Panna Marie to již předvídá, je to nový Izrael, je to 
Izrael Nového zákona, je to krev Ježíšova Nového zákona, „novi et 
aeterni testamenti [nové a věčné smlouvy]“: „Hic est calix sanguinis 
Mei, novi at aeterni testamenti.“ „Toto je krev Nového zákona.“ Toto 
všechno vidí Panna Maria, vidí založení Církve. 
Ale řekl bych, že Panna Maria nám tímto způsobem v Magnifikat své 
evangelium nejen zjevuje, ona je také uskuteční. Jako hovořila 
o pokorných, o chudých, o těch, kteří žijí podle ducha chudoby, kteří žijí 
v bázni Boží, tak to vše celým svým životem také potvrdí. Betlém byl 
toho všeho jedinečným svědectvím. V bázni Boží se bude řídit jeho 
svatou vůlí, podle příkazů sv. Josefa půjde ať již do Egypta, nebo zase 
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zpátky do Nazareta. Panna Maria se bojí Boha a ctí autoritu těch, kteří jí 
zjevují vůli Boží. Je to dětinná bázeň, ne otrocká. Z lásky k Bohu se bojí 
všeho, co by se mohlo nelíbit Bohu, a tak předkládá Pánu Bohu celý svůj 
život. A Bůh ví, že Panna Maria obětovala Bohu všechny zkoušky, 
kterým se podrobila, zkoušku v Betlémě, zkoušku tehdy, když ji Ježíš 
opustil a tři dny zůstal v chrámě. Hledali Ho: „et nos dolentes 
quaerebamus te – s bolestí hledali jsme tebe,“ říká nejblahoslavenější 
Panna Maria chlapci Ježíšovi. S bolestí bude také při tom, až bude umírat 
sv. Josef, její manžel, kterého třicet let milovala a jehož věrně 
poslouchala. Ale jejím největším utrpením bude, až uvidí umírat svého 
Syna. Všechna tato utrpení obětovala Pánu Bohu ve své pokoře a 
především podle svého přání plnit vůli Pána Boha. A nakonec se bude 
podílet na založení Církve. Bude se podílet na starostech Církve; ona, 
která je naplněna Duchem pravdy, svatosti, bude chtít, aby také 
apoštolové byli naplněni tímto Duchem pravdy a svatosti. A oni opravdu 
ukázali, že byli naplnění, protože ihned mluvili v jazycích a obrátili tisíce 
duší a za kázání pravdy zaplatili vlastní krví. 
To bych chtěl jistým způsobem aplikovat na naši dobu. Ti, kteří 
nechápou náš postoj v těchto letech po koncilu, nám říkají a často 
opakují: „Kde je papež, tam je Církev. Nemáte pravdu, když se protivíte 
Svatému otci, neboť protivíte-li se Svatému otci, neprotivíte se tím 
Církvi, neodlučujete se tím od Církve?“ Ale, moji milí bratři, nelze říci 
vpravdě ještě hlouběji a přesněji: „Kde je Maria, tam je Církev“? Neboť 
skrze Pannu Marii se stali apoštolové zakladateli Církve a Panna Maria 
se nemýlí, Panna Maria je neomylná, Panna Maria se nemůže přihlásit 
k bludu, Panna Maria nemůže hřešit, ona je bez poskvrny počatá, bez 
hříchu, je dokonalá a je světlem pravdy – a právě to zprostředkovala 
apoštolům. A stejně jako jsou s Pannou Marií v Duchu pravdy, v Duchu 
svatosti nadále sjednoceni apoštolové, jako je s ní nadále sjednocen 
sv. Petr, následujeme nepochybně i my papeže, následujeme i my 
Církev, protože ti dále udržují pravdu, svatost. Jestliže však Petrův 
nástupce zajde tak daleko, a ještě k tomu za těch nejpodivnějších 
okolností, že již nebude nenásledovat Pannu Marii, že již nebude šířit 
Ducha pravdy a svatosti, co bychom potom měli dělat, na koho bychom 
se měli obrátit, kam bychom měli jít? My zůstaneme právě u Panny 
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Marie. Obklopíme ji, jako ji obklopili apoštolové v den Letnic, a 
zůstaneme u ní v Duchu pravdy a v Duchu svatosti. 
A, moji milí bratři, jistě víte, protože jsou to historické skutečnosti, že 
Panna Maria byla nejen přítomna při událostech o Letnicích, nejen chtěla 
zbývajících patnáct let svého pozemského života po Ježíšově smrti 
pracovat pro Církev, ale ona i nadále po všechna staletí nad svou Církví, 
nad svými apoštoly bděla. Stále znovu přicházela, aby připomínala 
pravdu. A naposledy ve Fatimě dokonce zjevila tajemství a chtěla, aby se 
roku 1960 zveřejnilo. Proč se papežové zdráhali zveřejnit toto tajemství? 
Nevím, zda je Vám známo, že při shromáždění v Assisi věřící katolíci, a 
to ani nebyli takoví, kteří se zvlášť zastávají tradice, kvůli velkému 
významu tohoto setkání chtěli, aby do Assisi přišla Panna Maria 
Fatimská. Italští věřící vytvořili doprovodné procesí a přišli se sochou 
nejblahoslavenější Panny Marie do Assisi. Byli odmítnuti! Někdo 
nechtěl mít v Assisi nejblahoslavenější Pannu Marii! Panna Maria 
žádala, aby papež a všichni biskupové světa zasvětili svět a zvláště 
Rusko Srdci Ježíšovu a jejímu Neposkvrněnému Srdci. To se 
neuskutečnilo. Je tu neochota učinit to, co žádá Panna Maria. Existuje 
tedy skutečná opozice vůči Panně Marii, protože nejblahoslavenější 
Panna Maria není ekumenická. Nejblahoslavenější Panna Maria zná 
jedině Ježíše, jen Ducha Ježíšova, Ducha pravdy, Ducha svatosti, to, co 
tvoří základ Církve, to, čím je Církev ve své podstatě. A proto, když nám 
říkají: „Ale Vy se protivíte papeži“, není to pravda. My se protivíme 
papeži jen do té míry, v jaké již není mluvčím Ducha Svatého v pravdě a 
ve svatosti. Ale nejsme proti papeži, Petrovu nástupci, pokud vykazuje 
opravdovou věrnost svému úřadu Petrova nástupce. Takovou musíme dát 
odpověď. 
Prosme tedy nejblahoslavenější Pannu Marii, abychom jí zůstali věrní. 
Jen pod její ochranou, jen skrze úctu k Panně Marii setrváme ve víře, 
v Církvi, v katolické Církvi. Panna Marie je Matkou katolické Církve. 
Není matkou církve, která se sjednocuje se všemi náboženstvími. Je 
Matkou katolické Církve, jak to včera důrazně řekla Jeho Excelence 
biskup Tissier de Mallerais: ona je Matkou jediné katolické Církve, 
jediné božské Církve. Prosme nejblahoslavenější Pannu Marii, abychom 
jí zůstali věrní navzdory všem těžkostem, navzdory všem zkouškám. 
Úpěnlivě volejme k nejblahoslavenější Panně Marii, aby ty, kteří jsou 
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zodpovědní za Církev, tedy papeže, biskupy, pohnula k tomu, aby se 
opět navrátili k ní, k uctívání nejblahoslavenější Panny Marie a aby 
zůstávali v tom Duchu, jehož obdrželi apoštolové v den Letnic, v Duchu 
pravdy, v Duchu svatosti, v Duchu víry. 
Všimněme si příkladu nejnovějšího data, jenž nás skutečně 
naplňuje pochybnostmi o tom, zda se ti, kteří jsou dnes v Římě u moci, 
brzy navrátí k tradici. Víte, že nedávno, počátkem března, vyšel v Římě 
dekret, jímž byla zavedena nová přísaha víry, která má do jisté míry 
nahradit Antimodernistickou přísahu sv. Pia X. Obsahuje Krédo – to není 
problém. Krédo je to dosavadní, a proto není třeba se obávat podpisu 
tohoto vyznání víry, pokud se týká Kréda. Potom následují tři články, 
z nichž první dva plně odpovídají tradiční víře. Je třeba jen prohlásit, že 
se člověk ztotožňuje s celou pravdou, kterou prohlásili papežové na 
starých dogmatických koncilech. Ale třetí článek, který je objasněn 
i v preambuli k tomuto vyznání víry, vyžaduje od signatářů souhlas 
s tím, co vyznává dnešní učitelský úřad, to znamená s tím, co vyznávají 
jako svou víru biskupové rozptýlení po celém světě a sjednocení 
s papežem. A v preambuli se k tomu zcela jasně říká: „aby všichni přijali 
to, co bylo během koncilu a po koncilu vysloveno, a to, co bylo 
rozhodnuto“. Tady to tedy máme! Přísahu víry, která je až do posledního 
článku skrz naskrz v pořádku, ale připojí se článek, který člověka 
zavazuje přijmout koncil a důsledky koncilu, které odporují tomu, co 
bylo zdůrazněno v předchozích článcích, kde se říká: Člověk musí zůstat 
věrný tradiční víře Církve. A právě tuto přísahu víry chtějí nechat 
podepsat ode všech, kteří se opět podřídili římským úřadům. Tato 
přísaha víry je zjevně určena k podpisu pro všechny, kteří mají nějakou 
funkci, kteří přijmou svěcení, kteří vstoupí do nějakého řádu. Tedy ti, 
kteří mají přijmout svěcení, budou muset podepsat toto prohlášení. Je to 
přitom metoda, jak od nynějška ode všech, kdo se opět sjednotili 
s římskými držiteli moci, požadovat, aby se ve všech bodech podrobili 
koncilu a důsledkům koncilu. Z toho poznáváme vůli těch, kteří dnes 
mají v Církvi moc, podrobit nás duchu koncilu, což je duch 
modernistický, duch liberální, který sám zničil Církev a pokračuje 
v jejím ničení. To nemůžeme připustit! 
Odmítáme tedy to, aby nám někdo říkal, že jsme proti papeži jako 
papeži; my jsme proti papeži jen potud, pokud po nás žádá věci, které 
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jeho předchůdci odsoudili. Buď jsme s jeho předchůdci, kteří hlásali 
pravdu všech časů, kteří jsou v souladu s Církví od apoštolů až po 
Pia XII., nebo jsme s koncilem a proti předchůdcům současných papežů. 
Je třeba se rozhodnout, je třeba si vybrat. 
Je zjevné, že lze nalézt tradici u těch skoro 250 papežů, kteří předcházeli 
Janu XXIII. a Druhému vatikánskému koncilu. To je jasné, anebo se 
Církev vždy mýlila. To je situace, v níž se nacházíme! Musíme jasně 
vidět, musíme zůstat pevní a rozhodní, nesmíme kolísat. Chceme být 
spojeni s nejblahoslavenější Pannou Marií. Chceme být o Letnicích 
spojeni s apoštoly, s nejblahoslavenější Pannou Marií v Duchu pravdy a 
v Duchu svatosti, který je Duchem Církve, a nechceme jej měnit, i kdyby 
se kterýkoliv úřad snažil nás přimět k tomu, abychom jej změnili. To 
odmítáme. Chceme zůstat katolíky, nechceme se stát ani liberály, ani 
modernisty, ani protestanty. Nejblahoslavenější Panna Maria nám při 
tom přijde na pomoc, protože blud je jí odporný. Má hluboce zakořeněný 
odpor vůči hříchu. Nemůže snést blud. Ona je pravdivost sama. Je proti 
veškeré herezi. Je od přirozenosti proti všemu, co je v rozporu s pravdou, 
od přirozenosti! Je proti všemu, co je v rozporu se svatostí, proti 
každému hříchu, ať je jakýkoliv, i proti nejmenšímu všednímu hříchu. 
Protože chce zůstat svatá, chce zůstat v pravdě. Prosme ji, aby také nám 
dopomohla k tomu, abychom si protivili hřích. Garrigou-Lagrange ji 
nazývá „naše milá Paní odporu“. Co tím chce říci? „Naše milá Paní 
odporu“ proto, jak říká, že naše milá Paní má odpor k bludnému učení a 
odpor ke hříchu. V její povaze je, že nemůže snést blud. Nemůže snést 
hřích, neboť blud a hřích jsou dílem ďábla. To on je přivedl na svět! 
Proto má odpor vůči ďáblovi. Víte, že byla stvořena k tomu, aby 
rozdrtila hlavu Hadovi, aby zničila Satana a jeho stoupence. Sjednoťme 
se tedy s nejblahoslavenější Pannou Marií, zůstaňme s ní pevně spojeni a 
ona nás bude ochraňovat jak před bludem, tak i před hříchem a zachová 
nás v pravdě a ve svatosti. 
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
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Kázání P. Stefana Fraye 
na Boží Hod velikonoční 
21. dubna 2019 v Brně 

 
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 
Drazí věřící, 
ze srdce Vám přeji šťastné a požehnané Velikonoce. Ať naplní Vaše 
srdce plesáním a jistotou vítězství překypující radost zmrtvýchvstalého 
Spasitele a jeho vítězná životní síla. Církev chce dnes, aby se radovalo 
vše, co se jen může radovat. V Exsultet, ve slavném zpěvu velikonoční 
vigilie, jsou vyjádřeny pocity Církve velkolepým způsobem: „Plesej již 
andělský zástup na nebesích! Plesejte Boží tajemství; a k vítězství tak 
velikého Krále nechť zazvučí polnice Spásy! Raduj se i země, tak 
oslňujícími ozářena jasy; a věčného Krále leskem osvícena nechť pozná, 
že pozbyla temnoty na celém svém okrsku! Raduj se i Matka Církev, 
okrášlená leskem takového světla; a velikým jásotem lidu nechť se ozývá 
tento chrám!“ 
Z mocné poezie tohoto velikonočního zpěvu chvály slyšíte zdůrazněno: 
Velikonoční vítězství, slavné Zmrtvýchvstání Kristovo je pro Církev 
realitou, z které žije a čerpá z ní veškerou naději a jistotu. 
Touto jistotou naplněni se apoštolé po Letnicích vydali do celého světa, 
aby se ujali těžkého úkolu misie v celém světě, a po nich všichni 
hlasatelé evangelia po všechna staletí až dosud. 
Na cestu jim zářila radostná jistota: Zmrtvýchvstalý Pán žije v Církvi! 
Vede ji od vítězství k vítězství, když v pohanských národech přemáhá 
moc ďáblovu, moc bludu a zla, aby je vzbudil k věčnému životu. Proto 
se misionáři nerozpakovali na sebe vzít ani námahy, ani pronásledování, 
ani si nenechali vzít odvahu lidskými ohledy. Ne, oni pevně vyznávali: 
Kristus musí panovat, Jeho velikonoční vítězství, Jeho vykupitelská 
láska musí být zvěstována všem lidem. 
Vidíte, drazí věřící: Zmrtvýchvstání Kristovo je centrální pravda 
katolické víry, základ života Církve, na němž zakládá celou svoji důvěru. 
Jak se můžeme považovat za šťastné, že můžeme v tyto pravdy věřit a 
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smíme se dnes radovat z toho, že se klaníme zmrtvýchvstalému Pánu. 
Jak mnoho je těch, kteří v to již nevěří a ztratili veškeré zábrany. 
Žijeme dokonce v časech, v nichž je tato víra dokonce napadena uvnitř 
Církve. To je neuvěřitelné! Současní pokrokoví theologové popírají 
explicitně Zmrtvýchvstání Kristovo, mezi nimi i nejpřednější muži 
koncilní církve. 
Kardinál Kasper tvrdí, že Zmrtvýchvstání Páně není žádné objektivně 
prokazatelné faktum. Velikonoční příběh evangelií je legendární. 
Nejedná se o historické zprávy, nýbrž o útěšná vyprávění, tedy literární 
výtvory k upoutání pozornosti a vytvoření napětí, tedy o napínavé 
legendy. Toť vše. Zmrtvýchvstání znamená pouze to, že Kristus ve víře 
apoštolů a Církve žije dál. Toto je v nejvlastnějším slova smyslu 
ďábelsky inspirovaná theologie. Člověk nemá slov, když vidí, jak je dnes 
v Církvi ničen její vlastní základ. Kdo by se pak divil, že se proto vše 
hroutí. 
Přitom je Písmo svaté tak jasné a explicitní: Evangelisté a apoštolé znovu 
a znovu dosvědčují Zmrtvýchvstání Kristovo v těle a vyvozují z něho 
následující: Protože Kristus vstal z mrtvých, proto i my z mrtvých 
vstaneme. Nejprve Kristus jako Hlava, pak my jakožto údy. Sv. Pavel 
říká: „Nevstal-li Kristus z mrtvých, marná je víra naše a byli bychom 
ubožejší než pohané. Ale my víme, že Kristus vstal z mrtvých.“ 
Drazí věřící, my se držíme svědectví Písma sv. a věčného učitelského 
úřadu Církve! Pro nás jsou Velikonoce skutečně základem křesťanské 
víry. To však znamená, že naše víra ve slavné Zmrtvýchvstání nesmí 
zůstat pouze teoretická, ne, musí to být živá víra, která formuje náš život. 
Když je Kristus vítěz nad ďáblem, hříchem a smrtí, chce také plně 
panovat v každé duši, překonat v ní plně vše hříšné a nakonec i smrt. 
A když vstal Kristus z mrtvých k plnosti božského života, tak chce také 
nás naplnit tímto životem. 
To se může podařit ale jen tehdy, pokud Mu zeširoka otevřeme svoji 
duši, uděláme Mu v ní místo. Vlastní já musí zmizet, aby On stál ve 
středu všeho. Musíme sobě zemřít, abychom s Ním vstali z mrtvých, aby 
On v nás žil a panoval. 
Sv. Pavel to krásně objasňuje: „Jestliže jste povstali s Kristem, těch věcí 
hledejte, které jsou svrchu, kde jest Kristus, sedě na pravici Boží; o to 
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pečujte, co svrchu jest, ne o to, co jest na zemi. Neboť jste zemřeli a 
život váš jest skryt s Kristem v Bohu.“ 
Drazí věřící, dnes chceme s radostným srdcem a hlubokou vírou slavit a 
uctívat toto hluboké tajemství. 
Na závěr nám může demonstrovat toto tajemství malá epizoda ze života 
sv. Magdaleny de Pazzi: 
Jednou o Velikonocích při obědě byla sv. Magdalena de Pazzi 
proměněna tak nadzemským a radostným výrazem, že se obsluhující 
nemohla nezeptat na důvod této radosti. A ona odpověděla: „Je to krása 
mého Ježíše, která mne činí tak radostnou. Vidím Ho přítomného 
v srdcích všech sester.“ A na otázku, v jaké podobě Pána vidí, odpovídá: 
„Vidím Ho ve všech duších vzkříšeného a oslaveného tak, jak nám Ho 
Církev dnes ukazuje.“ 
Myslete na štěstí velikonočního svatého přijímání: Je to skutečně 
zmrtvýchvstalý a oslavený Spasitel, Jeho proměněné Tělo. Chce se 
s námi podělit o plod velikonočního tajemství, o svoji velikonoční 
radost, chce nám dát podíl na své svatosti a plnosti života. 
A po svatém přijímání Mu dejme ve své duši plnou svobodu. Ať s námi 
činí dle své svaté vůle. Ano, On ať v nás panuje! Amen. 
 
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. 
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POŘAD BOHOSLUŽEB 
NA ČERVEN – ČERVENEC 

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

 
BRNO-ČERNOVICE 

Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 26 
 
9. 6. a 14. 7. – 17.30 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Ostatní neděle – 10.00 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Každé úterý – 18.00 – Mše sv. 
1. 6. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
7. 6. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
8. 6. – 10.00 – Vigilie svatodušní 
9. 6. – 17.30 – Boží hod svatodušní 
20. 6. – 10.00 – Slavnost Božího Těla 
24. 6. – 18.00 – Narození sv. Jana Křtitele – Mše sv. chorální 
28. 6. – 18.00 – Nejsvětějšího Srdce – Mše sv. chorální 
29. 6. – 10.00 – Sv. apoštolů Petra a Pavla – Mše sv. chorální 
5. 7. –   7.00 – Sv. Cyrila a Metoděje – Mše sv. 
6. 7. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
Ostatní dny –   8.00 – Mše sv. 
 

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

 
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 

 
PSTRUŽÍ (u Frýdlantu nad Ostravicí) 

Dům sv. Prokopa, dříve U Žáčků č. p. 107 
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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 

 
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 

 
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 
 

Cyrilometodějská pouť 
Sady u Uherského Hradiště (vykopávky lokalita Špitálky) – 5. července 

– 10.00 hod. 

 
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 
Sobota před první nedělí – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem 
20. 7. – 16.00 – Sv. Eliáše, proroka – Mše sv. chorální 
Každou středu společný růženec a litanie k sv. Josefu – 17.30 
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JABLONEC NAD NISOU 
Eurocentrum – malý sál, Jiráskova 7 

 
9. 6. a 14. 7. – 10.00 – Mše sv. chorální 

 
KROMĚŘÍŽ 

Kaple sv. Kříže – Hotel Octárna, Tovačovského 318/18 
 
4. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 

 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

Kaple Krista Krále 
 
13. 6. a 18. 7. – 17.30 – Mše sv. 
 
 
 
 
 
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 svatého Pia X. Za všechny příspěvky na naši činnost děkujeme 
a Pán Bůh zaplať. 


