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Brno, 30. září – Sv. Jeronýma 
Drazí věřící, 
v letošním listopadu si připomeneme dvě významná výročí, která v sobě 
nesou i velký odkaz naší době. 
Prvním výročím je 17. listopad – 80. výročí uzavření českých vysokých škol 
německými okupanty roku 1939. Byl to krok k plánované postupné 
likvidaci českého národa, jež nejprve zasáhl život a formování národní 
inteligence. Nejen že mělo být zabráněno výchově mladé generace na 
akademické půdě, ale tato byla českému národu odňata, aby ustalo bádání a 
studium jak na poli přírodovědeckém, tak hlavně humanitních věd. Zavřeny 
byly i obě theologické fakulty – v Praze a v Olomouci, aby tak český národ 
přišel o vzdělané kněze, bez nichž pravá vzdělanost a národní život nemají 
žádnou budoucnost. 
Rok 1939 byl rokem odporu proti německé okupaci, významnou úlohu zde 
sehrála i katolická Církev. Poutě k našim patronům a další poutě, například 
chodské poutě ke sv. Antoníčkovi, vyšehradské májové pobožnosti, slavné 
přenesení ostatků K. H. Máchy na vyšehradský Slavín a další byly zároveň 
národními manifestacemi věrnosti a odhodlání k nezlomnému odporu. 
Velké demonstrace se konaly i 28. října přesto, že tento svátek byl okupační 
mocí zakázán. Okupanti při nich zastřelili pekařského učně Václava 
Sedláčka a postřelili studenta medicíny Jana Opletala, který zemřel na 
následky zranění 11. listopadu. 15. listopadu bylo uspořádáno rozloučení 
v Praze s následným převozem do rodného Nákla u Olomouce. Pražské 
rozloučení se stalo zároveň studentskou protestní manifestací. Nacisté 
zareagovali krutě – v noci ze 16. na 17. listopadu bylo zastřeleno 
9 představitelů studentských spolků a asi 1200 studentů bylo odvlečeno do 
koncentračního tábora v Sachsenhausenu. Dva roky po těchto událostech 
byl v roce 1941 v Londýně za účasti 26 studentských delegací prohlášen 
17. listopad Mezinárodním dnem studentstva a stal se tak jediným 
mezinárodně uznávaným památným dnem českého původu.  
Komunisté po únoru 1948 začali zneužívat tohoto výročí pro svoji ideologii, 
ale ve vztahu ke katolickým fakultám postupovali stejně jako nacisté – obě 
opět zavřeli, mnoho studentů z vysokých škol z politických důvodů 
vyloučili a některé uvrhli do vězení či jinak perzekuovali. 17. listopad 
nakonec využila komunistická StB k realizaci plánovaných a na nejvyšší 
úrovni politicky vyjednaných mocenských změn a 30. výročí této akce StB 
dnes bohužel zastiňuje skutečný odkaz 17. listopadu. 
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Ten je ovšem stále aktuální. V současnosti sice nedochází k uzavírání 
vysokých škol, ale ke snahám o ideologizaci školství tak, aby mladá 
generace nebyla vzdělávána, aby se neobracela k poznávání pravdy skrze 
humanistické a přírodovědecké obory, alebrž byla manipulována, 
ideologizována a mravně deformována k prospěchu finančních trustů, které 
stojí v zákulisí současné snahy o ovládnutí společnosti. Křesťanský 
univerzalismus hlásající bratrství a spolupráci svébytných národů 
sestávajících z křesťanských osobností, na němž stála křesťanská civilizace, 
má nahradit levicově liberální globalismus, sloužící snahám o ovládnutí 
lidské masy mocnými, jež se drží v zákulisí, pomocí podpory různých 
neustále patologičtějších ideologií a umělým vytvářením konfliktů mezi 
nimi. Bez pravé vzdělanosti, bez svobodné akademické půdy vytvářející pro 
tuto vzdělanost prostor, která byla od středověku výsadou univerzit, naši 
civilizaci uchovat nelze, bez ní bude i marný boj o budoucnost našeho 
národa jako národa svébytného, kulturního a vzdělaného. 
To věděli nacisté, toho si byli vědomi komunisté a to vědí i globalisté. 
Všichni proto zaútočili na akademickou půdu a na katolické theologické 
fakulty, i když každý po svém: dílem likvidačně, dílem obsazením a 
zneužitím pro indoktrinaci či degradací úrovně vysokých škol. Proto je 
obrana akademické půdy pro budoucnost našeho národa důležitým, byť 
nenaplňovaným odkazem 17. listopadu.  
Druhým významným výročím je 12. listopad – 30 let od svatořečení 
sv. Anežky České, 115 let po jejím blahořečení roku 1874 papežem bl. Piem 
IX. O její kanonizaci usilovala již její praneteř Eliška Přemyslovna.  
Sv. Anežka založila klášter klarisek a františkánů v Praze, první domy této 
nové řehole u nás. Sama vedla korespondenci se sv. Klárou. Založila i 
jediný původní český řád Křižovníků s červenou hvězdou, jehož členové 
museli být po otci i po matce z českých rodů. Sv. Anežka opustila lesk 
českého královského dvora a odmítla i svoji budoucnost na dvoře císařském, 
aby se zcela zasvětila skrze nejchudší řeholi ženichovi nejvznešenějšímu, 
našemu Pánu Ježíši Kristu. Sama měla péči o chudé, usmiřovala spory, a to i 
spory v přemyslovské rodině, které měly zásadní dopad na život celého 
království. Zažila velký rozkvět i pád Českého království po bitvě na 
Moravském poli, modlitbou provázela smrt svého milovaného synovce 
Přemysla Otakara. Obrácení se ke Kristu, láska k bližnímu a hledání 
usmíření a rozumných řešení pro blaho Církve a vlasti jsou velkým, 
v současnosti opomíjeným odkazem této velké světice. Politika odpoutaná 
od Božího zákona i od elementárních principů mravnosti, jak ji známe dnes, 
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neslouží blahu veřejných věcí, blahu vlasti a provozují ji lidé, kteří by 
významným dílem vhodně patřili do nápravného zařízení či do péče 
psychiatrické léčebny. Je to plod, který zrál od josefinismu, přes první 
liberální ústavu z roku 1849, tzv. Stadionovu (od té doby všechny na našem 
území platné ústavy neznají vazbu na Boha jako původce veškeré moci a 
pojem pravého, zjeveného náboženství nahrazují liberálním pojetím 
náboženské svobody), až do současnosti.  
Církev také opouští své božské poslání svědčit o nadpřirozených pravdách, 
o víře a zjevené morálce, místo toho slýcháme z úst jejích četných 
představitelů mnoho prázdnoty ve snaze zalíbit se tomuto světu, však 
prázdnoty podané tak banálně, že už to nikoho nezajímá. Do tohoto světa 
září sv. Anežka jako princezna Ducha spolu s matkou národa sv. Ludmilou 
a naším věčným knížetem sv. Václavem. K nim se obracejme a vytrvejme 
v započatém díle, abychom jimi vedeni věrni sloužili obnově naší společné 
vlasti, abychom na české vinici Páně pracovali a jednou za práci zasloužili 
odměny věčné. 

 
S kněžským požehnáním 

 
P. Tomáš Stritzko FSSPX 

 
 
 

Církev, která stojí na hlavě 
 

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

ze 17. září 2019 
 

(zdroj: fsspx.news; přeloženo z německé verze 
na internetových stránkách německého distriktu FSSPX) 

 
Nejdůstojnější otče, do konce tohoto roku se očekávají důležité události, 
a sice Amazonská synoda a reforma Římské kurie. Budou mít 
historický vliv na život Církve. Jaké místo podle Vašeho názoru 
zaujímají v rámci pontifikátu papeže Františka?  
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Dojem, který má momentálně mnoho katolíků, je ten, že Církev je na 
pokraji nové katastrofy. Když se podíváme nazpět, byl i sám Druhý 
vatikánský koncil možný jen proto, že byl výsledkem úpadku, který sužoval 
Církev v době před jeho zahájením: hráz se protrhla pod tlakem síly, která 
již byla nějakou dobu v činnosti. To je věc, která zajišťuje úspěch velkým 
revolucím, neboť zákonodárce schvaluje a uzákoňuje pouze situaci, která je 
již alespoň částečně skutečností. 
Liturgická reforma byla tedy jen koncovým bodem experimentálního 
vývoje, který začal v meziválečném období a již pronikl do velké části 
kléru. Za tohoto pontifikátu byl Amoris laetitia ratifikací praxe, která 
bohužel již v Církvi existuje, zejména co se týká možnosti svatého přijímání 
pro osoby, které žijí ve stavu veřejného hříchu. Dnes se zdá být situace zralá 
pro další nanejvýš dalekosáhlé reformy. 
 
Můžete blíže objasnit, co soudíte o apoštolském listu Amoris laetitia tři 
roky od jeho zveřejnění? 
Amoris laetitia představuje v dějinách Církve posledních let to, co je pro 
moderní japonské dějiny Hirošima či Nagasaki; lidsky řečeno, škody jsou 
nenapravitelné. Je to bezpochyby nejrevolučnější čin papeže Františka a 
současně nejspornější, a to i mimo tradici, neboť má přímé důsledky pro 
manželskou morálku; mnoha duchovním i věřícím umožnil rozpoznat, že se 
zde nacházejí závažné omyly. Neprávem byl tento katastrofální dokument 
představován jako dílo excentrické a svými slovy provokující osobnosti – 
jakou někteří chtějí vidět v současném papeži. To neodpovídá skutečnosti a 
není přiměřené tuto otázku takto zjednodušovat. 
 
Jak se zdá, domýšlíte se, že tento důsledek byl nevyhnutelný. Proč se 
Vám příčí označovat současného papeže za originální osobnost? 
Amoris laetitia je de facto jedním z výsledků, které musely dříve či později 
nastoupit na základě předpokladů, které stanovil koncil. Již kardinál Walter 
Kasper připustil a zdůraznil, že nové ekleziologii, totiž té koncilní, odpovídá 
nové chápání křesťanské rodiny.1 
Koncil je v první řadě ekleziologický, tj. ve svých dokumentech předkládá 
nové pojetí Církve. Podle něho se Církev založená naším Pánem prostě již 
nekryje s katolickou Církví. Je pojata šířeji: zahrnuje i jiná křesťanská 

                                                        
1 „Partneři se starají o sebe navzájem, jsou spolu výlučně spojeni, existuje úmysl 

stálosti. Tyto situace musíme respektovat, jako to činíme i u protestantů.“ 
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vyznání. V důsledku toho přísluší pravoslavným a protestantským 
společenstvím jistá „církevní povaha“. Jinými slovy, velkou ekleziologickou 
novotou koncilu je možnost náležet k Církvi založené naším Pánem 
různými způsoby a různou měrou. Odtud i moderní pojem plného nebo 
částečného společenství; bylo by možno říci, že se tu uplatňuje „různorodá 
geometrie“. Církev se stala strukturálně otevřenou a flexibilní. Nový způsob 
příslušnosti k Církvi, který je nanejvýš elastický a proměnlivý a podle něhož 
jsou všichni křesťané sjednoceni v téže Kristově Církvi, je zdrojem 
ekumenického chaosu. 
Nemysleme si, že tyto teologické novoty jsou abstraktní, ony se projevují 
v konkrétním životě věřících. Všechny dogmatické omyly, které se týkají 
Církve, mají dříve či později důsledky pro křesťanskou rodinu, neboť 
spojení křesťanských manželů je obrazem spojení Krista a jeho Církve. 
Ekumenické, flexibilní a všekřesťanské církvi odpovídá takové pojetí 
rodiny, v níž povinnosti v rámci manželství již nemají tutéž hodnotu, v níž 
svazky mezi manžely, mezi jedním mužem a jednou ženou, již nejsou 
vnímány nebo definovány stejným způsobem – i ony se stávají flexibilními. 
 
Papež, který je v souladu s principy II. vatikánského koncilu 
 
Můžete to ještě více rozvést? 
Konkrétně to znamená: stejně jako má „všekřesťanská“ církev Kristova 
dobré a pozitivní prvky vně katolické jednoty, tak by měly existovat pro 
věřící dobré a pozitivní prvky i mimo svátostné manželství, v civilním 
manželství a také v každém jiném libovolném soužití. Stejně jako již není 
rozdílu mezi „pravou“ Církví a „falešnými“ církvemi – protože přece 
nekatolické církve jsou prý sice nedokonalé, ale dobré –, tak jsou všechny 
druhy soužití dobré, protože se v nich vždy najde něco dobrého, i kdyby to 
byla jen láska. 
To znamená, že v „dobrém“ civilním manželství – zejména když je 
uzavřeno mezi věřícími osobami – lze nalézt jisté prvky svátostného 
křesťanského manželství. Ne snad, že by se obojí mělo stavět naroveň; 
nicméně civilní manželství není špatné samo o sobě, ale prostě jen méně 
dobré! Dosud jsme hovořili o dobrém či špatném jednání, o životě ve stavu 
milosti či ve smrtelném hříchu. Nyní již existují jen dobrá či méně dobrá 
jednání; formy soužití, které křesťanský ideál naplňují zcela, a jiné, které 
mu odpovídají částečně… Jedním slovem, ekumenické církvi odpovídá i 
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ekumenická rodina, tj. rodina, která je nově sestavená či sestavitelná podle 
potřeb a pocitů. 
Před Druhým vatikánským koncilem Církev učila, že se nekatolická 
křesťanská vyznání nacházejí mimo lůno pravé Církve, a proto nejsou 
součástí Církve Ježíše Krista. Nauka Dogmatické konstituce o Církvi Lumen 
gentium (č. 8) otevírá cestu k jejich uznání jakožto částečných uskutečnění 
Církve Kristovy. Následky těchto omylů jsou nedozírné a dosud v plném 
rozvoji. 
Amoris laetitia je nevyhnutným výsledkem nové ekleziologie, kterou učí 
Lumen gentium, a také šíleného otevření se světu, které velebí Pastorační 
konstituce o Církvi v dnešním světě Gaudium et spes.2 A vskutku, 
křesťanské manželství ve smyslu Amoris laetitia se stále více podobá 
manželství, jak je chápe a profanuje moderní pojetí. 
Proto není objektivně matoucí učení papeže Františka žádným podivným 
výstřelkem, nýbrž logickým důsledkem zásad stanovených na koncilu. On 
z nich vyvozuje – alespoň pro tuto chvíli – definitivní závěry. 
 
Projevilo se toto nové učení o Církvi v nějakém zvláštním teologickém 
pojmu? 
Po koncilu nahradil pojem Božího lidu pojem tajemného Těla Kristova. Je 
všudypřítomný v novém Kodexu kanonického práva, vydaném roku 1983. 
Ale v roce 1985 došlo ke změně směru. Zdá se, že se pojem „Boží lid“ stal 
nepraktickým, protože dovoloval odklon ve směru k teologii osvobození a 
k marxismu. Byl nahrazen jiným pojmem, jenž byl převzat rovněž 
z koncilu: ekleziologie communia (společenství), která umožňuje krajně 
tvárnou příslušnost k Církvi; podle ní jsou všichni křesťané sjednoceni 
v téže Církvi Kristově, ale více nebo méně, což způsobuje, že se 
ekumenický dialog, jak tomu bylo na shromáždění v Assisi roku 1986, stal 
Babylonem, srovnatelným s mnohostěnem, který je tak milý papeži 
Františkovi: „… geometrický útvar, který má mnoho plošek. Mnohostěn 
odráží splynutí všech rozdílů, které si v něm uchovávají svou originalitu. 
Nic se nerozpouští, nic není zničeno, nic neovládá něco jiného“3. 
 

                                                        
2 Tato konstituce je prodchnuta předností svědomí, zastává personalismus a doporučuje 

převrácení cílů manželství. 
3 Řeč k účastníkům Světového setkání lidových hnutí, 28. října 2014. 
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Vidíte tytéž ekleziologické kořeny jako základ reforem, ohlašovaných 
v Instrumentu laboris brzké Amazonské synody, nebo projektu reformy 
Římské kurie? 
Všechno se přímo nebo nepřímo odvíjí od chybného pojetí Církve. Opakuji, 
že papež František činí jen konečné závěry z předpokladů stanovených 
koncilem. Konkrétně jeho reformy předpokládají naslouchající církev, 
církev synodální, církev, která se zabývá kulturou národů, jejich 
očekáváními a požadavky, zejména lidskými a přirozenými podmínkami, 
které jsou typické pro naši dobu a neustále se mění. Víra, liturgie, vedení 
Církve se tomu všemu musí přizpůsobovat a být toho výsledkem. 
Synodální církev, která musí stále naslouchat, je nejnovějším vývojovým 
stupněm kolegiální církve, požadované Druhým vatikánským koncilem. 
Abychom uvedli konkrétní příklad, podle Instrumenta laboris musí být 
Církev schopna převzít a osvojit si takové prvky jako místní tradice uctívání 
duchů a tradiční amazonskou medicínu, která vyzývá k takzvaným 
„exorcismům“. Protože jsou tyto domorodé tradice zakořeněny 
v historickém rámci, vyplývá z toho, že tato „oblast je teologickým místem, 
zvláštním pramenem Božího zjevení“. Proto musíme uznat bohatství těchto 
domorodých kultur, neboť „neupřímná otevřenost vůči druhému, jakož i 
postoj výlučnosti, který vyhrazuje spásu jen vlastní víře, tuto víru ničí“. Zdá 
se, že současná hierarchie místo toho, aby bojovala proti pohanství, toto 
pohanství přebírá a chce si osvojit jeho hodnoty. A tvůrci chystané synody 
poukazují na tato „znamení času“, která byla drahá Janu XXIII. a která musí 
být prozkoumána jako znamení Ducha Svatého. 
 
Církev není ani fórum, ani platforma 
 
A jak je to s kurií? 
Projekt reformy kurie ze své strany podporuje církev, která se více podobá 
lidskému podniku než božské, hierarchické společnosti, jež je ochránkyní 
nadpřirozeného zjevení, vybavenou neomylným charismatem uchovávat a 
vyučovat lidstvo věčné pravdě až do konce časů. Jak se výslovně říká 
v textu návrhu, jde o to uvést do chodu „aktualizaci (aggiornamento) kurie 
na základě ekleziologie Druhého vatikánského koncilu“. Proto 
nepřekvapuje, když čteme z pera pro tuto reformu příslušného kardinála 
toto: „Kurie funguje jako jistý druh platformy a fóra pro komunikaci 
s místními církvemi a biskupskými konferencemi, které potřebují tyto 
zkušenosti. Kurie sbírá zkušenosti světové Církve, a z nich vycházejíc, 
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povzbuzuje místní církve a biskupské konference… Tento Církvi daný život 
communia má tvář synodality… Věřící lid, biskupské kolegium, římský 
biskup si navzájem naslouchají a všichni naslouchají Duchu Svatému… 
Tato reforma bude provedena v duchu ‚zdravé decentralizace‘… Synodální 
církev spočívá v tom, že ‚Boží lid je společně na cestě‘… Tato služba kurie 
ve prospěch poslání biskupů a ve prospěch communia není založena na 
postoji bdělosti nebo kontroly ani na rozhodnutích, která by přijímala 
jakožto vyšší autorita…“4 
Platforma, fórum, synodalita, decentralizace…, to vše jen potvrzuje 
ekleziologický základ všech moderních bludů. V tomto bezforemném 
magmatu již není žádná vyšší autorita. Je to rozklad Církve takové, jak ji 
založil náš Pán. Založením své Církve Kristus neotevřel žádné komunikační 
fórum a žádnou platformu pro výměnu zkušeností; pověřil Petra a apoštoly 
úkolem pást jeho stádce a současně být sloupy pravdy a svatosti, aby vedli 
duše do nebe. 
 
Jak lze charakterizovat tento ekleziologický omyl ve vztahu k božské 
ústavě Církve založené Ježíšem Kristem? 
To je obsáhlá otázka, nicméně arcibiskup Lefebvre nám nabízí podklad pro 
odpověď. Řekl, že struktura nové mše odpovídá demokratické církvi, která 
již není hierarchická a monarchická. Synodální církev, o níž sní papež 
František, je skutečně demokratická. On sám se vyjádřil, jak si ji 
představuje – totiž jako obrácenou pyramidu. Bylo by možné vyjádřit 
zřetelněji, co míní pojmem synodality? Je to církev, která stojí na hlavě. Ale 
opět zdůrazňuji: pouze rozvíjí zárodky, které jsou již obsaženy v koncilu. 
 
Nemyslíte si, že je Váš způsob hodnocení současné skutečnosti násilný, 
jestliže chcete všechno odvozovat od principů Druhého vatikánského 
koncilu, který se konal před více než padesáti lety? 
Je to jeden z nejužších Františkových spolupracovníků, kdo nám dá 
odpověď – kardinál Maradiaga, arcibiskup z Tegucigalpy a koordinátor C6. 
Říká: „Po Druhém vatikánském koncilu se mění metody a obsahy 
evangelizace i křesťanského vzdělávání. Mění se liturgie. (…) Mění se 
misionářská perspektiva: misionář musí uplatňovat evangelizační dialog. 
(…) Mění se sociální práce; není to již jen láska a rozvoj služeb, ale také boj 
za spravedlnost, lidská práva a osvobození… V Církvi se všechno mění 

                                                        
4 Přepracovaná ekleziologie, L’Homme nouveau, 23. května 2019. 
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podle obnoveného pastoračního modelu.“ A dodává, aby ukázal, v jakém 
duchu se tyto změny provádějí: „Papež chce obnovu Církve dovést do bodu, 
v němž bude nezvratná. Větrem, který duje do plachet Církve a žene ji na 
širé moře hluboké a dokonalé obnovy, je milosrdenství.“5 
 
Nelze však popřít, že se proti těmto reformám zvedlo mnoho hlasů, a lze 
předpokládat, že to bude pokračovat i v příštích měsících. Jak 
hodnotíte tyto reakce? 
Můžeme se jen radovat z takových reakcí a z narůstajícího vědomí u mnoha 
věřících a některých prelátů, že se Církev blíží k nové katastrofě. Tyto 
reakce jsou užitečné a záslužné tím, že ukazují, že hlas, jenž zastává tyto 
omyly, nemůže být ani hlasem Kristovým, ani hlasem učitelského úřadu 
Církve. To je nanejvýš důležité a navzdory tragické souvislosti povzbudivé. 
Bratrstvo má povinnost věnovat těmto reakcím velkou pozornost a současně 
se musí snažit zabraňovat tomu, aby tyto reakce mířily nesprávným směrem 
nebo vyznívaly do prázdna. 
 
Koncilní pluralismus působí, že každá opozice je 
strukturálně neúčinná 
 
Co tím chcete říci? 
Nejprve nutno poznamenat, že tyto reakce narážejí systematicky na jakousi 
„gumovou stěnu“ a člověk musí mít odvahu se ptát, proč. Abych uvedl 
příklad: Čtyři kardinálové předložili svá dubia ohledně Amoris laetitia. Tato 
reakce vyvolala pozornost mnohých a byla oslavována jako počátek reakce, 
která povede k trvalým výsledkům. Ve skutečnosti však Vatikán mlčel a 
tato kritika zůstala bez odpovědi. Mezitím dva z oněch kardinálů zemřeli a 
papež František přešel k dalším reformním projektům, které jsme právě 
zmínili – což znamená, že se pozornost soustředila na nová témata a boj 
o Amoris laetitia nutně zůstává v pozadí, upadá v zapomnění; a obsah 
tohoto apoštolského listu se zdá být de facto akceptován. 
Abychom porozuměli tomuto papežovu mlčení, nesmíme zapomenout, že 
církev vzešlá z koncilu je pluralistická. Je to církev, která není založena na 
věčné a zjevené pravdě, jež je vyučována prostřednictvím nadřízené 
autority. Máme před sebou církev, která naslouchá, a proto nutně poslouchá 
hlasy, které se od sebe mohou vzájemně lišit. Abychom použili srovnání: 
                                                        
5 Církev milosrdenství s papežem Františkem, 20. ledna 2015, www.scu.edu. 
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V demokratickém systému je vždy místo pro opozici, alespoň zdánlivě. Ta 
je součástí systému, protože ukazuje, že můžeme diskutovat, mít jiný názor, 
že je tu místo pro všechny. To může samozřejmě podporovat demokratický 
dialog, ale nikoliv znovunastolení jedné absolutní a univerzální pravdy a 
věčného mravního zákona. Tímto způsobem se může svobodně vyučovat 
blud vedle pravé, avšak strukturálně neúčinné opozice, která není schopná 
poskytnout pravdám místo, které jim náleží. Musíme tedy vystoupit ze 
samotného pluralistického systému a tento systém má svou příčinu, Druhý 
vatikánský koncil. 
 
Co by měli podle Vašeho názoru dělat tito preláti a věřící, kterým leží 
na srdci budoucnost Církve? 
V první řadě by si měli udělat jasno a odvážit se uznat, že existuje 
kontinuita mezi naukami koncilu, papežů pokoncilní éry a současným 
pontifikátem. Uplatňovat například učitelský úřad „svatého“ Jana Pavla II. 
proti novotám papeže Františka je velmi špatný prostředek, který je od 
počátku odsouzen k neúspěchu. Dobrý lékař se nemůže spokojit s tím, že 
sešije ránu několika stehy, aniž by předtím odstranil infekci, která je uvnitř 
rány. Jsme daleci toho, abychom těmito snahami pohrdali, ale současně je 
otázkou lásky k bližnímu poukázat na to, v čem tkví základ problému. 
K uvedení konkrétního příkladu tohoto rozporu postačí uvést jedno jméno 
z mnoha, totiž kardinála Müllera. Ten je dnes nejostřeji zaměřen proti 
Amoris laetitia, Instrumentu laboris, projektu reformy kurie. Používá velmi 
silné výrazy a hovoří dokonce o „rozchodu s tradicí“. A přitom je tento 
kardinál, který v sobě našel sílu tyto omyly veřejně odsuzovat, tentýž, který 
chtěl vnutit Kněžskému bratrstvu sv. Pia X. – v kontinuitě se svými 
předchůdci i nástupci – přijetí celého koncilu a pokoncilního učitelského 
úřadu. Bez ohledu na Bratrstvo a jeho pozice je tato kritika, která se 
soustředí na příznaky, aniž by se obrátila k příčinám, nanejvýš škodlivá a 
nemá logiku. 
 
Láska k bližnímu, chtít „předávat dál, co jsme přijali“  
 
Často je slyšet výtka, že Bratrstvo umí jen kritizovat. Co pozitivního 
navrhujete? 
Bratrstvo nekritizuje ani systematicky, ani a priori. Není žádným 
„šťouralem“ z povolání. Má svobodu ve vyjadřování, což mu dovoluje 

12 
 

mluvit otevřeně, aniž by mělo strach, že ztratí výhody, které nemá… Tato 
svoboda je za daných okolností nezbytná. 
Bratrstvo má především lásku k Církvi a k duším. Současná krize není jen 
nauková: semináře se zavírají, kostely se vyprazdňují, svátostná praxe upadá 
závratným tempem. Nemůžeme být jen přihlížejícími diváky, kteří založí 
ruce a řeknou si: „To vše dokazuje, že tradice má pravdu.“ Tradice má 
povinnost přijít duším na pomoc s prostředky, které jí dává k dispozici svatá 
Prozřetelnost. Nejsme poháněni pýchou, ale láskou k bližnímu, abychom 
„předávali, co jsme přijali“ (1 Kor 15,3). To je to, o co pokorně usilujeme 
svou každodenní prací v apoštolátu. Ta je ale neoddělitelně spojena 
s odsuzováním zla, jímž Církev trpí, abychom chránili špatnými pastýři 
opuštěné a rozptýlené stádce. 
 
Co očekává Bratrstvo od prelátů a věřících, kteří začínají situaci jasně 
vidět, aby jejich stanoviska vedla k pozitivním a účinným výsledkům? 
Musí mít odvahu poznat, že ani dobré naukové stanovisko nemůže stačit, 
jestliže není doprovázeno pastoračním, duchovním a liturgickým životem, 
který odpovídá zásadám, které se mají hájit, neboť koncil zavedl nový druh 
pojetí křesťanského života, který je v souladu s novým učením. 
Když se zdůrazní nauka se všemi svými právy, je třeba přejít ke skutečně 
katolickému životu v souladu s tím, co člověk vyznává. Jinak zůstane to či 
ono prohlášení pouze mediální událostí, která bude omezena na několik 
měsíců, ne-li dokonce na několik týdnů… Konkrétně platí, že ti, kteří 
prohlédli, musí přejít k tridentské mši svaté a ke všemu, co z toho vyplývá; 
musí přejít ke katolické mši sv. a vyvodit z toho všechny důsledky; musí 
přejít ke mši neekumenické, ke mši všech dob, a touto mší nechat obnovit 
život věřících, společenství, seminářů a především přetvořit kněze. Nejde 
o znovunastolení tridentské mše proto, že je to nejlepší teoretická možnost; 
jde o to ji znovu nastolit, ji žít a bránit až k mučednictví proto, že jedině kříž 
našeho Pána může vyvést Církev z katastrofálního stavu, v němž se nachází. 
 
Portae inferi non praevalebunt adversus eam! 
Brány pekelné ji nepřemohou! 
 
Pater Davide Pagliarani FSSPX, generální představený 
Menzingen, 12. září 2019, na svátek Jména Panny Marie 
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Kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX 
při Svatoprokopské pouti 

dne 24. srpna 2019 na Sázavě 
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
Drazí spolubratři v Kristu, drazí věřící, 
povolání v Církvi jsou různá, nicméně jenom o jednom stavu hovoříme 
jako o stavu dokonalosti – a to je stav řeholní. Proč je řeholní stav 
stavem dokonalosti? Protože se nejvíce způsobem života podle 
evangelních rad přibližuje nebeské slávě, je jejím předobrazem 
v naplňování života kontemplací Božích tajemství. 
Kněžský stav, nesoucí kněžství Kristovo, a proto nejvýše postavený, je 
povoláním k boji o spásu nesmrtelných duší v každodenních těžkostech 
pastorace, misijní činnosti a v péči o chod křesťanských obcí.  
I když některé řehole mají i pastorační činnost a někteří řeholníci jsou 
kněžími, leží podstata řeholního života jinde. Řeholník se obrací k Bohu, 
s nímž se v kontemplaci sjednocuje, vše mu odevzdává a tak u něj čerpá 
milosti pro sebe a pro život Církve. Můžeme obrazně říci, jeho úkolem je 
diplomatické zastoupení, že je velvyslancem Církve u nebeského dvora.  
Řeholník se zříká pozemského majetku a užívá společné statky řeholní 
komunity, které mají být dostatečné pro její život, ale nesvádět 
nadbytkem ke světským marnivostem. Řeholník v úplné čistotě 
odevzdává své srdce výlučně lásce k Bohu, v něm miluje své spolubratry 
a všechny lidi jako tvory Boží povolané k blažené věčnosti, kterou jim 
vyprošuje. Řeholník odevzdává poslušností představených i svoji lidskou 
svobodu volby mezi různými dobry, aby tak byl svobodnější od 
pozemských věcí pro svobodu dítek Božích. 
Tím, jak se řeholník k Bohu přibližuje a více s Ním sjednocuje, svolává 
požehnání na Církev bojující na zemi. Proto také Církev vždy dbala 
o řeholní život a tento podporovala. Byly to právě mnišské kláštery, které 
stály na počátku christianizace, a to platí i u nás. Velkomoravské 
mnišské komunity, Svatojiřský klášter na Hradčanech, Břevnov, Sázava, 
Rajhrad a postupně mnohé další. Sázavský klášter, založený 
sv. Prokopem, byl v nejstarších dobách právě jedním 
z nejvýznamnějších.  
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Sv. Prokop nejprve žil a působil na Vyšehradě ve slovanské škole při 
kostele sv. Klimenta, jehož základy byly nedávno objeveny. Žil v centru 
politického dění a řeklo by se, že měl předpoklady pro úspěšnou 
duchovní kariéru. On však odešel do samoty sázavských lesů, do lesů 
hustých a divokých, kde se usadil, aby vyměnil statky tohoto světa za 
blízkost Tomu, který je naším původcem a cílem. Boží prozřetelnost 
tomu však chtěla, aby byl objeven knížetem Oldřichem a aby založil 
mnišskou komunitu po slovanském církevním způsobu a aby se tak 
světlo, které z Boha čerpal, vylilo na celou českou vlast. A toto světlo 
proměňovalo srdce jejích obyvatel, našeho národa, a dodnes září těm, 
kdo se k přímluvám sv. Prokopa utíkají. 
Ovšem ideál mnišství, který zosobňuje sv. Prokop, není ideálem pro 
minulost, je to i ideál současnosti pro budoucnost. Péčí o budoucnost je 
totiž na prvním místě duchovní obnova současnosti. 
Je třeba vyjít z tohoto světa, opustit jeho ideály a idoly, nástrahy, lákadla, 
jeho pozlátko a svody a obrátit se k prameni života, k Hospodinu, k Jeho 
moudrosti, lásce a milosti. Jen tam lze čerpat vodu živou pro současnost i 
budoucnost. A i když není každému dáno vyjít z civilního života, není 
každý povolán vést mnišský život, každý může alespoň postavit svůj 
život na pevných základech katolické víry, křesťanských ctností a přestat 
vyhledávat nezřízenosti a vášně tohoto světa a být jejich otrokem.  
Prosme, aby Bůh na přímluvu sv. Prokopa a ostatních zakladatelů 
klášterů, jichž je mezi českými světci hojně, povolal mladé lidi 
k řeholnímu životu a aby tito měli sílu Boží volání následovat a čerpali 
tak svým posvěcováním a modlitbou z pramenů milosti pro život a 
rozvoj katolické tradice, pro obnovu Církve a naší vlasti. Amen. 
 
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! 
 

 
 

Msgr. Marcel Lefebvre 
Pastýřský list z 25. ledna 1948 

 

Náboženská neznalost 
„Bůh shlíží z nebe na lidské syny a hledá, zda je někdo moudrý, kdo 
hledá Hospodina. Všichni jsou pomatení, všichni pokažení.“ Tato slova 
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žalmisty nacházejí odezvu u sv. Pavla: „Lidé nemají omluvu, neboť 
poznali Boha, ale neoslavovali Ho jako Boha a nevzdávali mu díky, ale 
stali se marnivými ve svých myšlenkách a jejich srdce bez poznání se 
zahalilo do temnot.“ 
Nejsou tato slova nejvýše aktuální? A není-liž pravda, že v našich dnech 
je mnoho těch, kteří se nezaobírají Bohem ani nebeskými věcmi, mnozí 
nevědí nic o křesťanském náboženství a tajemstvích Krista? Navíc není 
neobvyklé setkat se s početnými pokřtěnými, kteří nevědí nic či téměř 
nic o náboženství a nemohou odříkat ani základní modlitby. Kolik z nich, 
i když získali univerzitní diplomy, je schopných rozpoznat pravé 
náboženství, ve kterém byli vychování, od herezí či kultů vytvořených 
lidmi! 
Tato neznalost je ospravedlněna mezi těmi, kdo žijí v pohanském 
prostředí a napínají chvalitebné síly na to, aby se z něho vymanili. Je 
však neomluvitelná pro ty, kdo žijí v křesťanském prostředí a mají 
k dispozici, s poučením, všechny prostředky, aby dosáhli této moudrosti, 
která vytváří z člověka tvora opravdu stvořeného k obrazu Božímu. 
„Co se týče úbytku Božích věcí,“ říká náš Svatý otec papež Pius X., „ti, 
kteří mají ještě horlivost pro Boží slávu, hledají příčiny a důvody. Jedni 
uvádějí to, druzí ono a každý podle svého názoru navrhuje různé 
prostředky, jak obhajovat či znovu nastolit Boží vládu na zemi. Co se 
týče nás, bez odsouzení ostatního, my věříme, že je třeba se přimknout 
k soudu těch, kteří přičítají současné ochabnutí duší a jejich slabost, 
spolu s vážným zlem, jež z toho plyne, hlavně neznalosti Božích věcí. Je 
to přesně to, co Bůh říkal ústy proroka Ozeáše: „Již není poznání Boha 
na zemi. Pomlouvání, lež, vraždy, krádeže a smilstvo překypují a krev 
následuje krev. Proto bude zem sténat a všichni, kdo ji obývají, budou 
vysílení.“ 
Kolik z nich věří, že je dostatečné spoléhat se na náboženskou výchovu, 
kterou dostali před svým jedenáctým rokem věku, ve věku, kdy ještě ani 
nejsme schopni dokonale pochopit světské vědy! Je pravda, že zbožnost 
je člověku přirozená a že ve věku, kdy lidské vášně ještě nezakalily 
rozum, se duše lehce a samovolně pozvedá k Bohu. Ale pravou vědu, na 
které se zakládá přesvědčení, které nám umožní odolávat vnitřním a 
vnějším útokům ďábla a světa, tuto vědu nelze v tomto raném období 
života získat. 
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Jakého zločinu se dopouštějí rodiče, možná nevědomky, kteří považují 
další náboženské vzdělávání svých potomků po prvním svatém přijímání 
za nepotřebné! Jak se mýlí ti, kteří si myslí, že náboženské vzdělávání 
patří dětství a v dospívání a dospělosti se již můžeme považovat za v této 
oblasti vybavené a že určité praktikování našeho náboženství, jako účast 
na večerní nedělní bohoslužbě, svaté přijímání jednou za rok na 
Velikonoce, jsou dostatečné pro to, aby člověk žil křesťanský život. Pak 
se již nemusíme divit, když uvidíme křesťany, kteří žijí minimum 
požadované Církví a zároveň žijí ve světě jako lidé bez víry a bez 
morálky. „Vůle pobloudilá a zaslepená zlými vášněmi,“ říká Pius X., 
„potřebuje průvodce, který jí ukáže cestu, aby se dostala zpět na stezky 
spravedlnosti, které nesprávně opustila.  Tento průvodce nám byl dán 
přirozeně: je to náš rozum. Pokud nemá pravé světlo, to znamená znalost 
Božích věcí, bude to jako slepý vedoucí slepého a oba padnou do jámy.“ 
A pak se stane, že mladý dospívající opustí veškerou náboženskou praxi 
i morálku k velkému zklamání kněží a dalších duchovních osob, které se 
tolik namáhaly, aby udržely tyto duše na cestě povinnosti a věčné spásy. 
Běda! Pokud jsou dospělí tak pohlceni a fascinováni všemi vynálezy 
moderní vědy, které svět strhují do horečnaté aktivity, pokud je pravda, 
že duch člověka je více než kdy jindy přitahován vším, co upoutává 
smysly, jak mohou mladí odolávat této přitažlivosti, pokud v hloubce 
svých duší a svého rozumu nemají ještě silnější přitažlivost k Bohu, 
skrze dokonalejší poznání nevyčerpatelných bohatství Jeho 
milosrdenství, Jeho všemohoucnosti a Jeho nekonečné lásky, kterou nám 
ukázal, když ze svého Božího Syna učinil našeho Bratra a náš pokrm. 
Náš Spasitel nás učí, že „věčný život záleží v poznání Boha a jeho 
božského Syna Ježíše Krista“. Opustíme věčný život skrze naši neznalost 
věcí Božích, abychom následovali lákadla tohoto prchajícího a 
prázdného života? 
Lidé současného století (20. stol. – pozn. překladatele) vykazují téměř 
chorobnou nervozitu způsobenou aktivitou smyslů, neúměrnou fyzickým 
silám, které nám Bůh daroval. Rádio, film a celkově moderní vynálezy 
jsou zde z velké části hlavními příčinami. Ale toto vše by bylo jen 
malým zlem, pokud bychom je uměli používat umírněně. Cožpak 
nevidíme, jak se naopak překotně a dychtivě honíme za těmito silnými 
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prožitky a dojmy? Důsledky tohoto jednání jsou jasně vidět v rozumové 
činnosti, která je závislá na stavu našeho nervového systému. 
Takto naše děti a mladí lidé zažívají velké problémy s udržením 
pozornosti ve třídě a dospělí pociťují nechuť k soustavné duševní práci a 
k úsilí soustředit se na něco delší dobu. 
Co se pak děje, když jde o otázky náboženské, kde smysly mají jen 
omezenou úlohu, kde je třeba se pozvednout k duchovním 
skutečnostem? A přesto, kdo by odporoval slovům našeho Svatého otce 
Pia XI.: „Lidé stvoření Bohem jako Jeho obraz a Jemu podobní, jejichž 
cíl je v Něm, nekonečné dokonalosti, si uprostřed současné materiální 
hojnosti, již pokrok přinesl, uvědomují více než kdy jindy, že pozemská 
dobra nepostačují k opravdovému štěstí jednotlivců a národů! Také 
pociťují velmi živě touhu po vyšší dokonalosti, kterou Stvořitel vložil do 
hloubky jejich rozumové přirozenosti.“ 
Co musíme dělat, abychom uspokojili tuto šlechetnou touhu po Bohu a 
po duchovních skutečnostech a napravili neznalost Boha a svatých 
tajemství? 
V první řadě je třeba mít touhu získat opravdovou moudrost, chápaní 
věcí Božích. 
Dále musíme čerpat toto poznání u jeho pravého zdroje a tím je Církev. 
Nepostačuje to, že kněz mluví nebo píše. Je třeba mu naslouchat 
s upřímnou touhou poučit se. 
„M ůj synu, říká prorok, nespoléhej se na svůj rozum…, hledej moudrost, 
uchovej poučení, neodkloň se od něj, protože je tvým životem… Lidé, to 
na vás volám, poslouchejte, protože vám chci oznámit velkolepé věci.“ 
Takto pobízí věřící, aby naslouchali jeho slovům, a dává sám sebe za 
příklad: „Toužil jsem po moudrosti a byla mi dána. Miloval jsem ji a 
vyhledával jsem ji v mládí.“ 
Buďme opatrní, abychom nedusili v nás samých a obzvláště v duších 
dětí tuto touhu poznávat a milovat Boha, která je v nitru každého 
člověka, jak nám říká sv. Augustin: „Pane, stvořil jsi nás pro sebe a naše 
srdce je nepokojné, dokud nespočine v Tobě.“ Tak jako prahnoucí jelen 
touží po prameni, kde může uhasit svou žízeň, pojďme i my ke zdroji 
moudrosti. 
Neboť všechna moudrost a znalost je obsažena v našem Pánu Ježíši 
Kristu, skvostu našeho nebeského Otce; to o Něm mluvil již Starý zákon 
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těmito slovy: „Pojďte ke mně, vy, kteří po mě vroucně toužíte, a nasyťte 
se plody, které nesu. Ten, který mi naslouchá, nebude vůbec zmatený.“ 
A dále říká: „Moje ovce slyší můj hlas a já je znám a ony mě následují a 
já jim dávám věčný život.“ „Ten, kdo věří ve mě, věří v Toho, který mě 
poslal.“ 
A dodává, mluvě ke svým apoštolům: „Kdo vás slyší, mě slyší, a kdo 
vámi pohrdá, mnou pohrdá.“ Sbor apoštolů, se sv. Petrem v čele, to je 
Církev a Církev nadále pozvedá svůj hlas skrze hlasy biskupů a kněží. 
A tak dojdeme na závěr, že ten, kdo chce poznávat věci Boží, má 
naslouchat knězi, který rozdává ponaučení Církve. Neboť kněz předává 
tuto nauku několika způsoby: v nedělním kázání a o svátcích, poučením 
v době postní, svými rozmluvami a při domácích návštěvách, kdy radí, 
vysvětluje omyly a ukazuje cestu pravdy. Je třeba odsoudit zvyk 
některých věřících vybírat si nedělní mši svatou tam, kde není kázání. 
Dále kněz vyučuje skrze katechismus pro děti a dospělé. Ať si dospělí 
připomenou svou vážnou zodpovědnost, aby děti posílali do katechismu i 
po 1. svatém přijímání. Pokud dítě navštěvuje necírkevní školu, ať se 
rodiče vynasnaží, co je v jejich silách, nahradit výuku katechismu, která 
ve škole chybí. Toto je jeden z jejich nejdůležitějších závazků. S radostí 
mohu říci, že zbožní věřící se dávají k dispozici kněžím, aby pomáhali 
s výukou katechismu. Kéž vědí, že jejich oddanost je milá Bohu a Církvi 
a že na sebe přitahují nebeské požehnání. 
Dalším způsobem, kterým nás Církev vzdělává, je tištěné slovo, ať už 
jsou to knihy, časopisy, noviny a další publikace, které nás sytí a 
osvěcují náš rozum a dávají mu poznání věcí Božích. 
Zlatou knihou poznání Boha je Písmo svaté. „Ať biskupové,“ píše Svatý 
otec Pius XII., „podporují všechny iniciativy horlivých apoštolů v jejich 
chvályhodném úmyslu vzbudit a podpořit ve věřících znalost a lásku 
k Písmu svatému. Ať tedy podporují zbožné spolky, které rozšiřují mezi 
věřícími Písmo svaté, obzvláště evangelia, a bdí nad tím, aby se 
v křesťanských rodinách každý den četla zbožná četba. Sv. Jeroným říká, 
že ‚neznalost Písma svatého je neznalost Krista‘. Pokud v tomto světě 
něco drží člověka v dobrém jednání a přesvědčuje ho, aby si zachoval 
pokoj v duši uprostřed bolestí a muk toho světa, domnívám se, že je to 
v první řadě rozjímání a znalost Písma svatého.“ 
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Z celého srdce doporučujeme věřícím, aby přijali tento výborný zvyk 
doporučený naším Svatým otcem papežem a společně v rodině četli 
úryvky ze svatých knih. 
Moji velmi milí bratři, neopomeňte nic z toho, co vám může 
zprostředkovat hlubší znalost našeho svatého náboženství a původce 
veškeré milosti, našeho Pána Ježíše Krista. 
Jaká síla, jaká útěcha! Jaká naděje v protivenstvích a zkouškách je naše 
křesťanská víra, která nás už přenáší do skutečností věčnosti. 
K naší touze poznávat Boha, k naší starosti čerpat ze zdrojů pravdy je 
třeba připojit modlitbu, tu, kterou se modlil slepec na cestě do Jericha a 
kterého se Ježíš ptal, co si přeje: „Pane, ať vidím!“ S jakým důrazem 
musel tento nemocný chudý pronášet tato slova: „ať vidím“, a přitom 
mluvil jen o vidění věcí pomíjejících. Kéž můžeme tato slova opakovat 
s naléhavostí a od srdce, abychom pohnuli milosrdenstvím Božím! 
V tomto svatém postu se vynasnažme modlit s větší pokorou, s hlubší 
lítostí, vždyť „Bůh nepohrdne srdcem zkroušeným a pokorným“, aby se 
světlo moudrosti a poznání rozlilo na naše duše jako ranní červánky míru 
a požehnání, v očekávání dne Páně, který bude zářit navždy, v blažené 
věčnosti. 
 
Dakar, 25. 1. 1948. 
 
 
 

Kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX 
při Růžencové slavnosti 
dne 6. října 2019 v Brně 

 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 
Velebný pane, drazí věřící, 
o letošní Růžencové slavnosti máme tu radost, že můžeme přivítat v naší 
kapli Matku Boží na tomto památném obraze nad hlavním oltářem. 
Obraz pochází ze slezského území naší vlasti, pravděpodobně někde od 
Hrabyně. Namalován byl někdy na přelomu 17. a 18. století jako volná 
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kopie Madony původně Uherskobrodské, v době vzniku obrazu však již 
Čenstochovské. Kde byl umístěn, to nelze zjistit. Druhotně byl pak 
sejmut z napínacího rámu a vlepen do dřevěné skříňky, v níž byl nejspíše 
uctíván v nějaké kapličce. Působením povětří a neodbornými pokusy 
o restaurování obraz zcela zčernal a byl přikryt nejprve obrazem trpícího 
Krista a pak postupně dvěma barvotisky s obrazem Krista a Panny 
Marie.  
Skříňka s barvotisky byla v dobách komunismu jednomu spřátelenému 
knězi, který byl ostatně velkým ctitelem Panny Marie, asi darována. Lze 
předpokládat, že kaplička byla zbořena či zdevastována a nějaká zbožná 
duše zachránila alespoň skříňku s obrazem, u něhož se zastavovali věřící 
k modlitbě. Nikdo však v nové době netušil, co se skrývá pod 
barvotiskem Panny Marie. 
Skříňku nakonec z dědictví po tomto knězi daroval jiný kněz nám. 
Barvotisky byly plesnivé, skříňka vzadu shnilá a zadní deska puklá. 
Pouze staré lité sklo v rámu bylo celé a vrchní rámeček byl také vcelku 
v pořádku. Když jsem skříňku otevřel, vyndal jsem vrchní barvotisk, pod 
ním umístěný druhý barvotisk, jež jsem oba jako zcela znehodnocené 
spálil. Pod nimi se objevila olejomalba trpícího Krista, která ještě čeká 
na zrestaurování. Po jejím vyjmutí jsem spatřil zcela zčernalé, 
rozpraskané a vprostřed puklé a zčásti vypadané plátno bez 
rozeznatelných barev s rysy malby. Z obrysů bylo možno rozpoznat, že 
jde zřejmě o obraz Matky Boží. 
Protože se evidentně jednalo o poměrně starý obraz, rozhodli jsme se dát 
jej zrestaurovat. Restaurátorka z něj odstranila po částech shnilou zadní 
desku, přenesla ho na nové plátno, očistila ode všech nánosů, zafixovala 
ho a doplnila. Skříňka byla vyrobena nová, sklo s rámem zůstalo 
původní.  
Teprve po zrestaurování obrazu jsme zjistili, že je na něm 
Uherskobrodská – Čenstochovská Madona, jejíž volná kopie je 
v Uherském Brodě uctívána jako Panna Maria Růžencová. A tak k nám 
na náš hlavní oltář kaple Královny posvátného růžence zavítala Matka 
Boží touto podivuhodnou cestou, jako by nám chtěla říci a potvrdit, že 
zde chce být ctěna tak, jak to odpovídá námi zvolenému patrociniu naší 
kaple. Panně Marii Královně posvátného růžence jsme zasvětili naši 
kapli, protože nám Panna Maria ve Fatimě slíbila, že nás pro modlitbu 
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posvátného růžence ani v nejhorších zkouškách neopustí. Takto jsme jí 
tedy chtěli svěřit náš apoštolát v Českých zemích a vyprošovat si milosti 
v Růžencovém křížovém tažení. A Panna Maria nám tímto 
podivuhodným obrazem, který se k nám Boží prozřetelností dostal, 
potvrzuje, že zůstává s námi, že nás neopustí, že nás pro modlitbu 
posvátného růžence a snahu o věrný křesťanský život ochrání. 
Proto se s velkou důvěrou k Matce Boží Panně Marii nadále utíkejme, 
ctěme ji v tomto památném obraze a vyprošujme pro náš apoštolát hojné 
požehnání v dalších kněžských a řeholních povoláních. Je to kněžský a 
řeholní život katolické tradice, který je úzce spjat s posvátným růžencem. 
Všichni členové našeho Kněžského bratrstva se modlí denně posvátný 
růženec, posvátný růženec je jednou ze čtyř společných modliteb 
v našich komunitách. Nenajdete našeho kněze, který by neměl u sebe 
růženec, který by se růženec nemodlil. A zatím je to tak, že muži, zdá se, 
mají k růženci blíže, protože máme více kněží a bohoslovců než sester. 
Ale i Sestry Bratrstva sv. Pia X. se modlí růženec, tak prosme za mladé 
dámy, aby i ony nalezly odhodlání zasvětit svůj život Kristu, aby je 
Panna Maria posvátným růžencem přivedla ke svému Božskému Synu. 
Ale nejen Sestry Bratrstva, i jiné ženské řády tradice mají k posvátnému 
růženci úzký vztah a mají ho jako znamení připoutání se k mariánské 
úctě na svém řeholním hábitu, např. školské dominikánky. Pokud by 
k naší zatím jediné české sestře přibylo několik dalších, byla by i naděje 
na jejich českou školu pro tradici. 
Ale posvátný růženec není jen zdrojem milostí pro kněze a řeholníky, 
tato modlitba obnovuje a stmeluje křesťanské rodiny. V rodinách, kde se 
denně modlí posvátný růženec, je patrné Boží požehnání a síla milosti 
pro překonávání těžkostí a nesení každodenních křížů v manželském 
životě a přemáhání nástrah současného světa. Modleme se za požehnání 
pro naše křesťanské rodiny, aby byly opravdovým královstvím pokoje 
v Kristu a Jeho božské Matce, aby v nich děti měly zázemí a čerpaly sílu 
pro duchovní boj, který musí vést už od útlého dětství ve svém často 
jinak bezbožném okolí, aby se připravily na život ve společnosti, která 
nás chce připravit o statky nejdražší, o víru a věčnou spásu. Amen. 
 
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. 
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Program na rok 2020 
 

Pout ě a slavnosti 
 

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

po Mši sv. pěší pouť do Římova 

 
Pouť k sv. Antonínovi 

2. května – 8.00 hod. Mše sv. na Pstruží 
po Mši sv. pěší pouť na Prašivou 

 
Biřmování 

Kaple Královny posvátného růžence – 23. května – 10.00 hod. 
svátost biřmování bude udělovat Msgr. Alfonso de Galarreta 

 
Slavnost Božího T ěla 

Kaple Královny posvátného růžence – 11. června – 10.00 hod. 

 
Cyrilometod ějská pou ť 

Sady u Uherského Hradiště (vykopávky lokalita Špitálky) – 6. července 
– 10.00 hod. 

 
Pěší pou ť z Föhrenau do Mariazell 

od 28. do 30. července 
bližší informace p. Petr Stehlík - pstehlik@email.cz 

 
Svatoanenská pou ť 

29. srpna 

 
Svatoprokopská pou ť 

Z Chocerad na Sázavu – 22. 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) 
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Svatováclavská pou ť 
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 3. do 4. 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 

12. 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 13. 1. – 14.00 hod. 
Konec 18. 1. – 13.00 hod. 

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

 
Rekolekce pro dívky 

(od 14 do 22 let) 
Jaidhof 

Začátek 13. 3. – 18.00 hod. 
Konec 15. 3. – 13.00 hod. 

300,- Kč 
přihlášky P. Jaromír Kučírek – j.kucirek@fsspx.email 

 
Exercicie pro ženy – Jaidhof 

Začátek 14. 9. – 14.00 hod. 
Konec 19. 9. – 13.00 hod. 

2000,- Kč (studentky polovinu) 
přihlášky P. Aleš Hakl – pahakl@fsspx.cz 
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Letní tábory 
 

Tábor pro chlapce od 6 do 13 let – Jaidhof 
12. 7. – 25. 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 

25. 7. – 1. 8. 1000,- Kč 
přihlášky P. Tomáš Stritzko – ptstritzko@fsspx.cz 

 
Tábor pro dívky od 6 do 13 let – Jaidhof 

25. 7. – 8. 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 

8. 8. – 15. 8. 1000,- Kč 
přihlášky P. Aleš Hakl – pahakl@fsspx.cz 
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POŘAD BOHOSLUŽEB NA LISTOPAD – 
PROSINEC 

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

 
BRNO-ČERNOVICE 

Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 26 
 
17. 11. a 15. 12. – 17.30 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Ostatní neděle – 10.00 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
 
Každé úterý (kromě adventu a 24. a 31. 12.) – 18.00 – Mše sv. 
 
1. 11. – 18.00 – Svátek Všech svatých 
2. 11. –   8.00 a 8.30 – Recitované requiem 
 – 10.00 – Chorální requiem 
4. 11. –   8.00 – Rec. requiem za všechny členy FSSPX 
19. 11. Mše sv. není 
20. 11. – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem (ráno Mše sv. odpadá) 
6. 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 
 
V adventu kromě 8. a 15. 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 
2. 11.  – 17.30 – Chorální requiem 
25. 12. – 00.00 – Půlnoční Mše sv. 
 – 10.00 – Boží Hod vánoční – Mše sv. chorální 

 
PSTRUŽÍ (u Frýdlantu nad Ostravicí) 

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

 
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 

 

 



27 
 

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 
2. 11. – 17.30 – Chorální requiem 
25. 12. – 00.00 – Půlnoční Mše sv. 
 – 10.00 – Boží Hod vánoční – Mše sv. chorální 
 

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“ 

 
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 
2. 11. – 18.00 – Chorální requiem 
25. 12. – 00.00 – Půlnoční Mše sv. 
26. 12. – 10.00 – Sv. Štěpána – Mše sv. chorální 
Každou středu společný růženec a litanie k sv. Josefu – 17.30 

 
JABLONEC NAD NISOU 

Eurocentrum – malý sál, Jiráskova 7 
 
10. 11. a 8. 12. – 10.00 – Mše sv. chorální 

 
KROM ĚŘÍŽ 

Kaple sv. Kříže – Hotel Octárna, Tovačovského 318/18 
 
4. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
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VELKÉ MEZI ŘÍČÍ 
Kaple Krista Krále 

 
14. 11. a 12. 12. – 17.30 – Mše sv. 

 
ZLATÉ HORY 

Kostelní 440 
 
28. 10. – 10.00 – Mše sv. a po ní přednáška 
(další Mše sv. nepravidelně dle ohlášení) 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


