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Brno, 27. listopadu – Přenesení ostatků sv. Ludmily 
 
 
Drazí věřící, 
povinosti katolické víry se nenaplňují pouze nedělní účastí na tradiční mši 
svaté a některými základními náboženskými závazky. To je jistě potřeba, 
ale nestačí to. K naší víře, má-li být živá a účinná, nerozlučně patří radost 
z pravdy, ze zjevených pravd víry, skrze něž poznáváme Boha a svůj život 
k Bohu skrze ně pozdvihujeme. Četba katechismu a dobrých knih 
poučujících nás o víře, četba katolického komentovaného překladu Písma 
svatého a dalších dobrých náboženských knih byla pro naše zbožné předky 
samozřejmostí. Kde bylo zanedbáváno vzdělávání, ochladla víra a skončil 
pravidelný náboženský život. Náboženské sentimentality a moralizování pro 
uchování živé víry nestačily nikdy a nestačí ani dnes. 
Život z víry, je-li autentický, přináší radost z víry. Pokud u někoho 
náboženský život přináší zahořklost, nesnášenlivost a nenávistnost šířící se 
na všechny strany, tak v jeho víře není něco v pořádku. Jistě se nesmíme 
radovat a neradujeme ze zla a zlořádů, ale naší radostí je Kristus, který 
vítězí nade vším, poskytuje nám svoji milost v souženích, křížích a 
pronásledováních a v něm nalézáme pravý pokoj a sílu k modlitbě i za 
všechny, kteří Jeho milosrdenství nejvíce potřebují.  Vzpomeňme jen na 
život českých kněží, řeholníků a řeholnic v komunistických internačních 
táborech, jak se modlili za své věznitele a jak tyto usvědčovali svým 
pokojem a radostí, která přemáhá svět. 
Zatrpklý „tradicionalista“, jak se s některými takovými zjevy, naštěstí ne tak 
často v našich kaplích, občas setkáváme, opravdu není tradicí Církve. 
Naopak, takový člověk podstatu naší víry nikdy nepochopil a nepřijal, 
nesměřuje k pokojnému království našeho Pána, nepomáhá ho již zde na 
zemi budovat, alebrž žije ze svých negativních vášní. Tím se podobá 
katolickým liberálům, kteří také nestaví na království Kristově, ale na svých 
pocitech. I zde platí, že extrémy se přitahují. 
Přijímejme proto víru v milosti a lásce Kristově, čerpejme ji z pramenů, 
které Kristus své Církvi otevřel, a v její síle o ní vydávejme svědectví 
v plnosti milosti a pravdy. Milosrdenství a pravda kráčí před tváří Tvou, 
Hospodine. Blažený lid, jenž se zná radovati (Ž 88). 
V roce 2020 nás čekají důležité milníky našeho českého apoštolátu. 12. září 
vysvětí S. E. Msgr. Bernard Fellay FSSPX kapli sv. Barbory a všech panen 
mučednic v Domě svatého Prokopa na Pstruží. S tímto domem je 
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v budoucnu počítáno jako s priorátem pro severovýchodní část Moravy a 
Slezsko a s touto perspektivou je postupně s velkou obětavostí místních 
věřících rekonstruován. 
Ve fázi stavebního řízení je přestavba a přístavba našeho domu v Praze-
Michli. Po její realizaci vznikne dům s prostory pro priorát a kapli sv. 
Anežky České, kaple bude situována v druhém patře s přístupem jak po 
schodišti, tak pomocí výtahu. Založení priorátu v Praze, v což doufáme, by 
výrazně usnadnilo a posílilo náš apoštolát v Čechách. Umístění priorátu pro 
Čechy v Praze, ač je to řešení nákladné, je jedinou rozumnou možností 
vzhledem k tomu, že Praha je jak přirozeným centrem Čech, tak i jejich 
hlavním dopravním uzlem. Projekt je schválený generalátem včetně 
příspěvku na financování. Ale část peněz ještě chybí, proto Vás chceme 
požádat dle možností o příspěvek (nejlépe na dárcovské konto FSSPX 
s poznámkou Praha), za který Pán Bůh zaplať. 
Na závěr ještě vzpomenu knižní tituly, které jsme vydali v roce 2019. 
Nejprve jsou to Biblické dějiny od Václava Kubíčka. Spolu s ostatními tituly 
katechetické řady, především Tomáškovým Katechismem a Burešovými 
Dějinami Církve katolické, to jsou základní učebnice, které by měl znát 
každý dospělý katolík. 
Po Životě Panny Marie a Životě svatého Josefa vyšla další publikace pro 
děti přejatá od Sester Bratrstva sv. Pia X. – Život našeho Pána Ježíše Krista. 
Čtvrtým obrazovým rozjímavým komentářem k prorockým knihám Písma 
svatého je Zjevení svatého Jana. Tento poslední díl uzavírá čtyřdílný cyklus, 
který v duchu katolického výkladu ukazuje na význam starozákonních 
proroctví, jejich naplnění v novozákonní době a přesah těchto proroctví 
k posledním věcem. Řeč symbolů byla vždy řečí křesťanského umění, jíž 
toto vyjadřovalo nauku Církve. Autorka obrazů ve službě zjevené nauky 
proto všechny ilustrace konzultovala s kněžími a podřizovala je katolickému 
dogmatu. 
Jako v posledních letech vyšel opět kalendář se základními informacemi pro 
tradiční liturgii; tentokrát je věnován mariánským svátkům. 
 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
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Prohlášení generálního představeného Kněžského 
bratrstva sv. Pia X. k Amazonské synodě 

 

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

 
 Menzingen, 28. října 2019 
 na svátek sv. apoštolů Šimona a Judy 
 

Milí členové Bratrstva, 
nejnovější synoda o Amazonii byla dějištěm odpuzujících akcí, při nichž do 
Boží svatyně pronikla ohavnost modloslužebných obřadů způsobem nikdy 
nevídaným a nemyslitelným. Závěrečný dokument tohoto vzpouru 
připomínajícího shromáždění napadá svatost katolického kněžství tím, že 
naléhá na zrušení církevního celibátu a zavedení jáhenství žen. Vskutku, 
zárodky odpadu od víry, které náš ctihodný zakladatel, arcibiskup Marcel 
Lefebvre, velmi brzy identifikoval jako ty, které působily na koncilu, nadále 
nesou všechny své plody, a to s obnovenou účinností. 
Ve jménu inkulturace jsou ve stále větší míře do liturgie zabudovávány 
pohanské prvky a my opět zjišťujeme, jak velice se pro to hodí liturgie 
Druhého vatikánského koncilu. 
Tváří v tvář těmto okolnostem vyzýváme všechny členy Bratrstva a jeho 
Třetího řádu k jednomu dni modlitby a smírného pokání, neboť nemůžeme 
zůstat lhostejní vůči takovým útokům na svatost Církve, naší Matky. 
Nařizujeme, aby se v sobotu 9. listopadu ve všech našich domech držel půst. 
Zveme všechny věřící, aby se k němu připojili, a povzbuzujeme i děti, aby 
se modlily a přinášely oběti. 
V neděli 10. listopadu 2019 ať každý kněz Bratrstva slouží jednu smírnou 
mši svatou a v každé kapli nechť se modlí Litanie ke všem svatým, jak je 
stanovena pro prosebné dny, se zpěvem či bez zpěvu. Tímto způsobem 
chceme prosit Boha, aby ochraňoval svou Církev a ušetřil ji trestů, které 
takové činy nezbytně zasluhují. Vroucně prosíme všechny kněžské přátele a 
také všechny katolíky, kteří milují Církev, aby učinili totéž. 
Jedná se o čest římské Církve, založené naším Pánem Ježíšem Kristem, 
která není žádným modlářským a panteistickým lunaparkem. 
 

Don Davide Pagliarani  
generální představený 
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Kněžské bratrstvo svatého Pia X. v České republice 
 

Děkanství Královny posvátného růžence 
Faměrovo nám. 11/26, 618 00 Brno-Černovice 

 
 
 Jeho Excelence 
 Msgr. Jan Graubner, 
 arcibiskup olomoucký a metropolita moravský 
 Wurmova 562/9 
 779 00 Olomouc 

 
 

Otevřený dopis olomouckému arcibiskupovi 
 
 

V Brně dne 21. listopadu 2019 
 
Vaše Excelence, 
 
v neděli 17. 11. 2019 byl v kostelech olomoucké arcidiecéze čten Váš list 
z 15. 11. 2019, který se dotýká i našeho Kněžského bratrstva. Kromě toho, 
že kontext, v němž bylo naše Kněžské bratrstvo pojednáno v souvislosti 
s nejen schismatickými, ale evidentně heretickými hnutími s pochybnou 
platností svátostí, je dehonestující, obsahuje list i mylná tvrzení a v kontextu 
vyznívá, byť by to nebyl úmysl, manipulativně. 
Kněžské bratrstvo se nenechalo zaregistrovat jako „samostatná církev“, jak 
stojí psáno, nýbrž jako „církev a náboženská společnost“, což je jeden 
složený pojem světského práva, jenž se naprosto nekryje s eklesiologickým 
pojmem Církve. Tento pojem světského práva v ČR znamená náboženskou 
organizaci, která má svébytnou spiritualitu a je na území ČR organizačně 
nezávislá. Organizačně závislá ale může být na autoritě mimo ČR, pod 
kterou může spadat i více registrovaných náboženských subjektů. Duchovně 
spojená a ohledně výkonu některých interních práv a náboženských úkonů 
i organizačně propojená může být i s jiným registrovaným subjektem (viz 
např. Církví římskokatolickou a řeckokatolickou koordinovaná spolupráce 
birituálních kněží). Jako „církev a náboženská společnost“ je registrována 
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jak Církev římskokatolická, tak Církev řeckokatolická, obě samostatně. 
Církevněprávně mají rozdílný status, ale obě jsou součástí téže katolické 
Církve. Ale ani jedna z nich není eklesiologicky „církev a náboženská 
společnost“. 
Dle vyjádření Ministerstva kultury je každá ministerstvem registrovaná 
náboženská organizace ze svého eklesiologického pohledu takovou, jakou 
se sama definuje, neboť Česká republika je zcela nábožensky indiferentní, 
což si ostatně při jednáních o úpravě církevních zákonů z roku 2012 přála 
i ČBK, a proto státní autorita ze svého pohledu nesmí rozlišovat, kdo je 
církví a kdo náboženskou společností. 
Kněžské bratrstvo sv. Pia X. je v pojetí kanonickém náboženskou 
společností. Jako náboženská společnost, která uznává papežský primát, 
podléhá vedení svého generálního představeného a je na území ČR 
organizačně nezávislá ve smyslu světského práva, se Kněžské bratrstvo 
definuje i ve státem registrovaných stanovách. Toto plně odpovídá 
skutečnosti, samo o sobě to schisma zakládat nemůže, nehledě k tomu, že 
při jednáních se Svatým stolcem, která neustále probíhají, se i v případě 
dohody o kanonickém statusu Kněžského bratrstva s organizačním 
podřízením Kněžského bratrstva místním biskupům dle nám předloženého 
návrhu nepočítá. 
Co se platnosti svátostí týče, pro udělování svátosti pokání byla všem 
kněžím Kněžského bratrstva udělena papežem Františkem personálně 
neomezená jurisdikce (vztahuje se tedy na všechny věřící, nikoli pouze na 
členy a věřící Kněžského bratrstva), jež byla po zkušebním roce 
prodloužena na neurčito. Řádnou zpovědní jurisdikci kněží Kněžského 
bratrstva by mohli zpochybňovat jen ti, kteří papeže Františka za papeže 
nepovažují. Nadto je adekvátní předpoklad, že papež uděluje řádnou 
zpovědní jurisdikci pouze kněžím, které považuje za katolické, byť je k nim 
v určitých věcech kritický. 
Ohledně „licencí pro věřící“ máte zřejmě na mysli udílení jurisdikce 
k uzavření sňatku pro věřící Kněžského bratrstva v našich kaplích. Tuto 
pravomoc Svatý stolec skutečně biskupům poskytl, ale biskupové v ČR 
obratem na jednání ČBK společně rozhodli, že nebudou toto dovolení 
využívat, proto se pro nás stalo jednání v této věci bezpředmětné. Pokud se 
stanovisko ČBK či některého konkrétního biskupa v této věci změnilo, rádi 
bychom byli informováni a jistě bychom o jednání požádali. Kromě této 
záležitosti však není žádný jiný důvod, proč bychom měli navazovat vztahy 
s ČBK, neboť uspořádání kanonického vztahu Kněžského bratrstva se 
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Svatým stolcem je výlučně věcí Svatého stolce a generálního představeného 
Kněžského bratrstva a ze strany českých biskupů jsme zatím žádný pozitivní 
signál, který by nás motivoval k navázání kontaktů z jiných důvodů, 
nezaznamenali. 
Pevně doufám, že vyjádření ve svém listě jste nenapsal ve špatném úmyslu, 
a proto je ještě přehodnotíte a zkorigujete a budete případně ochoten 
i o výše uvedených tématech jednat. 
 
V Kristu a Panně Marii 
 
P. Tomáš Stritzko FSSPX – děkan 
 
Přílohy: 
Stanovy FSSPX v ČR 
 
 

Návštěva P. Františka-Dismase OFMCap. 
a P. Maxmiliána-Marie OFMCap. 

v ČR při příležitosti vizitace terciářů 
 

P. Luděk Čekavý FSSPX 
 
Pax et bonum! 
Je tomu již několik let, kdy se rozrostl počet terciářů tradičních kapucínů 
z Morgonu i o české členy a tento počet pak utěšeně narostl natolik, že 

nazrál čas působení terciářů 
v našich zemích organizačně 
sjednotit pod jednotným vedením 
delegovaného kněze Kněžského 
bratrstva svatého Pia X., neboť 
soustavná přítomnost kapucínů a 
tím i jejich přímá péče o Třetí řád 
sv. Františka zatím nejsou možné. 
A tak, k velké radosti české 
terciářské rodiny, mohla tato letos 
přivítat v době od 15. do 28. října 
P. Františka-Dismase OFMCap. a 
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P. Maxmiliána-Marii OFMCap., kteří navštívili naši zem, aby provedli 
vizitaci terciářů, ale také proto, aby přiblížili tradiční kapucínský řád a jeho 
svaté širší veřejnosti. 
15. října večer přijeli tedy oba otcové z Francie na děkanství FSSPX v Brně, 
kde se na počátku své cesty setkali s brněnským otcem děkanem a 
s ostatními zde sídlícími českými kněžími Kněžského bratrstva. 
V pátek 18. října pokračovala jejich návštěva mší svatou a přednáškou na 
Pstruží. Mši svatou sloužil P. František-Dismas, který v následné přednášce 
pohovořil o pobožnosti 3 Zdrávasů jako o pobožnosti, která je pro každého 
lehce možná a Panně Marii milá. 
Příští den, v sobotu 19. října, se pak oba otcové zúčastnili pravidelného 

měsíčního setkání terciářů v Brně, při kterém sloužil mši svatou 
P. Maxmilián-Maria, který pronesl kázání o chudobě, a sice, k milému 
překvapení všech přítomných, dokonce přímo v češtině. P. František-
Dismas pak při přednášce pro terciáře promluvil o postech a skutcích 
sebezáporu jakožto o prostředcích, kterými máme umrtvovat svou 
nezřízenou sebelásku a svou vůli podřizovat vůli Boží. Jako jeden 
z nejlepších způsobů této sebekázně pak na základě příkladu sv. Františka 
zmínil poslušnost vůči představeným, kteří jsou zástupci Božími na zemi, 
samozřejmě s výjimkou, pokud nenařizují něco hříšného. 
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V neděli 20. října sloužil 
v Brně P. František-Dismas 
mši svatou pro věřící a 
následně měl přednášku 
o sv. Vavřinci z Brindisi a jeho 
učení o ctihodnosti Panny 
Marie. 
O týden později, v neděli 
27.     října celebroval pak 
P.    František-Dismas mši 
svatou v Praze, při které kázal 
P. Maxmilián-Maria – opět 

česky – o Kristu Králi a po mši svaté následovala přednáška P. Františka-
Dismase, která byla volným pokračováním přednášky z předchozí neděle 
v Brně. (Obě tyto přednášky, spolu s dalšími nahrávkami z návštěvy otců 
kapucínů, naleznete na webových stránkách www.fsspx.cz v záložce 
„Spřátelené řády, kapucíni“.) 

V pondělí 28. října se na závěr 
vizitace konala v Praze pouť 
terciářů po stopách františ-
kánských počátků u nás, při 
které poutníci navštívili 
například Anežský klášter a 
mnoho dalších míst souvi-
sejících s historií františkánů 
v Českých zemích. 
Pouť pak byla zakončena 
společnou modlitbou v kláš-
teře kapucínů na Hradčanech 

s prosbou o požehnání a rozmnožení tradiční kapucínské rodiny v ČR. 
Následně se otcové kapucíni již museli odebrat na letiště, a tak touto 
pobožností byla ukončena nejen pouť, nýbrž i celá jejich návštěva a 
vizitace, která proběhla k všestranné spokojenosti a radosti, přispěla 
k prouhloubení vazeb mezi kapucínským (prvním) řádem ve Francii a 
Třetím řádem u nás a dala signál do Francie, že františkánská rodina se 
v ČR úspěšně rozvíjí a touží po užší spolupráci tak, jak jen Bůh požehná. 
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Jaký postoj máme zaujmout k bezbožnosti? 
Pastýřský list Msgr. Marcela Lefebvra z 24. února 1949 

 
(převzato a přeloženo z knihy: 

 Msgr. Marcel Lefebvre: Lettres pastorales et écrits) 
 
 
Jak by naše křesťanské duše neměly být hluboce zasažené, když vidíme ty 
strašné události, jež se odehrávají v Maďarsku, Rumunsku, na Sibiři, 
v Číně, když si uvědomíme bezbožnost a nenávist ke svatému jménu 
Božímu, jež jsou jejich hlubokou příčinou? Nemine den, kdy bychom 
neslyšeli o masakrech a deportacích vážených lidí, všech těch, kteří se 
slovem či skutky obětují službě Bohu a bližnímu. 
 

Nedávné uvěznění kardinála Mindszentyho, primase Maďarska, jeho soud, 
hanebné zacházení, jemuž byl vystaven, jeho odsouzení, to vše hrůzným 
způsobem vykresluje to, co tisíce lidských bytostí trpělo a stále trpí za to, že 
se stali obhájci křesťanské civilizace. 
 

Není možné, aby duše s lidským citem zůstala lhostejná k takovýmto 
zločinům proti lidskosti! 
 

Bůh nám řekl skrze proroka Izajáše (Iz 58,5–7; pozn. překl.): 
„Ohýbati šíji svou jak obruč, z žínic a popela si lůžko stláti, to-li nazveš 
postem a dnem libým Hospodinu? Není-liž půst, jaký miluji, spíše toto: 
Rozvázati svazky bezbožnosti, rozvolniti pouta, jež utlačují, utiskované 
propustit na svobodu a ho jakékoli poroby zlomit? Lámej chléb svůj tomu, 
který lační, nuzné a pocestné uváděj do svého domu; uvidíš-li nahého, 
přioděj ho a tvůj bližní neujdi z tvé pozornosti!“ 
 

Nechyběla by nám tedy zcela základní láska k bližnímu, kdybychom se 
odvrátili od těchto utrpení a vůbec bychom se jimi nezabývali? Můžeme 
předstírat, že o nich nic nevíme, jen proto, že tato zla jsou zatím daleko od 
nás? 
 

Co se týče nás, mí drazí bratři, jménem celého kléru a jménem vaším jsme 
vyznali Svatému otci naši bolest, naši uctivou a synovskou lásku v těchto 
souvislostech tak osudově tragických pro maďarskou církev a tak pohnutých 
pro celou Církev a pro její ctěnou hlavu. 
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Jaký máme zaujmout postoj vůči této záplavě bezbožnosti, nenávisti vůči 
Bohu, pohrdáním tím, co lidská bytost může považovat za nejsvětější? 

1. Podporovat Boží čest tím, že v našem životě budeme ještě věrnější 
víře. 

2. Odčiňovat hříchy bezbožných životem pokání. 
3. Ze všech sil pracovat pro vládu našeho Pána Ježíše Krista ve 

společnosti i v rodinách, aby se podobná zla nezabydlila v nás a 
v našich domovech. 
 

Ad 1. Podporovat Boží čest tím, že v našem životě budeme ještě věrnější 
víře. „Ať tedy není pro vás,“ říká papež, náš Svatý otec, „pro vaše kněze a 
věřící jim svěřené nic naléhavějšího než podnítit soupeření v horlivosti na 
obranu tohoto jména Božího, které andělské mocnosti uctívají s chvěním. 
Vztyčte korouhev sv. Michaela archanděla a opakujíce ‚Kdo je jako Bůh?‘ 
postavte proti těm, kdo urážejí nejvyšší majestát, svoji nejrozhodnější vůli 
potvrzovat, milovat a hlásat jméno Boží.“ 
 

V klanění vzdávejte Bohu chvály, které mu bezbožní dluží. Klanění je totiž 
nejdokonalejší náboženský úkon, který člověk může nabídnout svému 
svrchovanému Pánu. A je třeba, aby to nebyl jen úkon vnější. Je 
spravedlivé, aby každý člověk, každá rodina a každá společnost tímto 
způsobem uctívali svého božského Tvůrce. Ale my, kteří se Mu neváháme 
klanět, bychom k tomu měli připojit i vnitřní klanění. „Přichází hodina,“ 
říká náš Pán Samaritánce, „a nyní jest (tu), kdy praví ctitelé budou se klaněti 
Otci v duchu a v pravdě; neboť i Otec hledá takových, kteří by se mu tak 
klaněli“ (Jan 4,23; pozn. překl.). 
 

Tato vnitřní adorace, přesněji nazývaná oddanost, by měla dovést naše duše 
do stavu ustavičného klanění, která podle sv. Tomáše je „postojem 
podřízenosti Bohu, kterým mu dáváme najevo, že před Ním nejsme ničím, 
před Ním, Tvůrcem všeho dobrého“. 
 

Ať váš křesťanský život není povrchní, ale hluboký tak, že uchvátí celé vaše 
bytí, aby je nabídl Bohu v každé činnosti, ve všech aktivitách. 
 

„Jak dobrý, jak sladký je, Pane, Tvůj Duch, který vše naplňuje.“ 
 

Z hlediska praktického jednání vás, drazí bratři, důtklivě vybízíme, abyste 
navštěvovali své kostely a zdrželi se v nich na chvíli, kdykoliv se naskytne 
příležitost. Svatý kardinál Mercier se domníval, že duše, která se na pět 
minut denně usebere a v úplné důvěře a upřímnosti se obrátí na Ducha 
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Svatého, aby ji vedl, posiloval a naplnil svými dary, si může být téměř jistá 
svou spásou. 
 

A jak Boží přítomnost v Eucharistii usnadňuje tuto modlitbu, vyvěrající 
z hlubin duše, v oázách usebrání a ticha, kterými jsou naše kostely! 
 

Ad 2. K modlitbě a chvále připojíme kající život. Náš Svatý otec nás žádá, 
abychom od tohoto postního období obnovili půst o všech pátcích celého 
roku. Toto pokání přijmeme v duchu víry a přidáme k němu almužny a 
odříkání si nadbytečných věcí. 
 

S životem v míru, ať už je jakkoliv křehký, se vrací určitý blahobyt. Tento 
blahobyt, spíše zdánlivý než skutečný, usnadňuje přístup k různým 
rozptýlením a zábavám a tak umožňuje, aby se ukojily vášně. Z tohoto bodu 
zbývá již jen snadný krok k tomu, abychom zapomněli na Boha a 
zanedbávali svoje povinnosti vůči Němu. Bohatství v ctnostných a 
láskyplných rukách je zdrojem mnohých zásluh. Bohatství sloužící duši, jež 
je poddána smyslům, je zdrojem nevázanosti a zaslepení ducha. Nevidíme 
to snad ve světě a u těch, kteří následují jeho zhoubné zásady? 
 

Drazí bratři, v tomto čase pokání se naučme být zdrženliví a diskrétní při 
slavnostech a setkáních. Jak říká sv. Petr: „Střízliví buďte a bděte, neboť 
protivník váš ďábel obchází jako lev řvoucí hledaje, koho by pohltil“ (1 Petr 
5,8; pozn. překl.). 
 

Nezapomínejme, že ctnost mírnosti je nezbytnou podmínkou dalších ctností 
a její zanedbání vede k upnutí se k dobrům tohoto světa a 
znamená zatemnění ducha v poznávání věcí Božích. 
 

V konání skutků pokání připravujeme naše duše na zakoušení Božích 
radostí, které Bůh bohatě dává ve dnech předcházejících velikonočním 
svátkům. Budeme také moci získat větší užitek z kázání nám určených. 
 

Nakonec také budeme svolávat Boží milosrdenství na bezbožné a rouhače, 
kteří dávají najevo tak velkou nenávist vůči Jeho svatému jménu. 
 

Ad 3. K modlitbě a pokání připojíme neutuchající horlivost, kterou čerpáme 
z lásky k našemu Pánu, horlivost pro ustanovení Jeho královské vlády 
v občanské společnosti a v rodinách. 
 

Každý rozumný a čestný člověk rychle rozpozná, že zdroj zla, které nás 
sužuje a které se nadmíru rozšířilo obzvláště v některých zemích, spočívá 
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v zapomínání a oficiálním popírání Boha ze strany společnosti a často 
i rodin. 
 

„Když vymažeme Boha z veřejného života,“ řekl zcela nedávno náš Svatý 
otec, „tak toto pohrdání Božími pravdami zbavuje člověka jeho důstojnosti 
křesťana a činí ho otrokem materiálního světa. Také radikálně potlačuje 
všechno krásné, jež nám dává ctnost lásky, naděje a vnitřní život. 
 

„Žádná občanská společnost nemůže přežít, pokud potlačí náboženství a 
zakáže Boha. Neboť jen posvátné principy náboženství mohou spravedlivě 
vyvážit práva a povinnosti občanů, upevnit základy státu, formovat dobrými 
zákony mravy lidí a spořádaně je vést ke ctnosti. Největší řečník starého 
Říma napsal: ‚Vy kněží bráníte město silou náboženství lépe nežli jeho 
opevnění‘ (Cicero, De nat. deor., III, 40). A tento výrok platí ještě 
pravdivěji a jistěji, pokud se jedná o křesťanskou nauku a víru. Ať tedy ti, 
kteří drží otěže státu, rozpoznají tuto pravdu a ať je všude zachovávána 
svoboda Církve, která jí náleží, aby bez jakékoliv překážky mohla světlem 
svého učení osvětlovat ducha lidí, dobře vzdělávat mládež a zvelebovat ji ve 
ctnostech, potvrzovat posvátný charakter rodiny a proniknout svým vlivem 
celý lidský život. Občanská společnost se nemusí obávat žádné újmy z toho 
dobročinného působení Církve, ba naopak, získá tím velké výhody. Když se 
totiž společenské vztahy ustanoví spravedlivě a rovnoprávně, zlepší se 
situace potřebných, jak se sluší, a bude napravena dle jejich lidské 
důstojnosti, když se urovnají neshody a duše lidí se utiší v křesťanské 
blíženské lásce, mohou k našemu štěstí nastat konečně pokojnější časy pro 
všechny národy, jak si to niterně přejeme a jak o to vroucně v modlitbách 
prosíme.“ 
 

To, co nám papež, náš Svatý otec, přeje, by se mělo stát nejtoužebnějším 
přáním všech křesťanů a všichni by se měli horlivě vynasnažit, aby se toto 
přání naplnilo. Buďme přesvědčeni, že v práci na rozšiřování království 
našeho Pána pracujeme k povznesení státu i rodiny a bráníme hroznému zlu, 
které sužuje národy, jejichž vůdcové odmítli Krista a zničili veškeré 
náboženství. 
 

A tak vás, milí bratři, prosíme, abyste se modlili, abyste sepjali ruce vašich 
dětí k modlitbě v rodině, abyste se horlivě účastnili veřejné modlitby 
v našich kostelích, a zapřísaháme Vás, abyste se odevzdali životu kajícnosti. 
Spoléháme se na vaši horlivost, aby přišlo Boží království a Jeho vůle se 
uskutečňovala „na nebi i na zemi“. 
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Závěrem bych Vám rád tlumočil jedno přání, které Svatý otec vyjádřil 
těmito slovy: Ateismus a nenávist vůči Bohu jsou strašnými pochybeními, 
která poskvrňují naše století a oprávněně vzbuzují strach z Božího trestu. 
Kristova Krev, obsažená v kalichu Nové smlouvy, je očišťující koupelí, 
díky které můžeme vymazat tento odporný zločin a poté, co poprosíme 
za odpuštění pro ty, kteří jsou jím vinni, můžeme též odstranit jeho důsledky 
a připravit tak Církvi nádherné vítězství. 
 

Při úvahách o uvedených skutečnostech se mi jeví jako vhodné dát vám a 
všem vašim kněžím pro letošní Smrtelnou neděli zmocnění a dokonce vás 
vyzvat, abyste sloužili druhou mši svatou, a to votivní mši na odpuštění 
hříchů... 
 

Ať věřící, kteří jsou spojeni jako údy mystického těla Kristova a tak vždy 
mají účast na smutcích i radostech Církve, na vaši výzvu přijdou v co 
nejhojnějším počtu k oltářům a s pochopením důležitosti a vážnosti tohoto 
společného úmyslu, který je spojuje, nechť s o to větší zbožností obětují 
Bohu své prosby a modlitby. 
 

Nemáme pochyb, že s velkou horlivostí splníte to, o co vás žádáme, a že 
také předložíte Bohu prosby a přání, aby jednoho dne po přemožení zla dech 
nebeské lásky přišel vše obnovit v Kristu a aby se šťastně naplnila naše 
touha po pokoji. 
 
Dakar, 24. února 1949. 
 
 
 

Víra je nutná ke spáse 
 

Pater Matthias Gaudron FSSPX 
 

(přeloženo z: Mitteilungsblatt – Distrikt Österreich, 
č. 490/listopad 2019) 

 
„Bez víry nelze líbiti se Bohu,“, učí List Židům (11,6). Víra je tedy nutná 
k dosažení spásy. To zcela odpovídá Kristovým slovům: „Kdo uvěří a 
pokřtěn bude, spasen bude; kdo však neuvěří, bude zavržen“ (Mk 16,16). 
I v rozhovoru s Nikodémem zdůrazňuje Ježíš, že ten, kdo v něj nevěří, „již 
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jest odsouzen, poněvadž nevěří ve jméno jednorozeného Syna Božího“ (Jan 
3,18). 
 

Víra je nutná, protože člověk musí znát svůj poslední cíl, aby se o něj mohl 
snažit. Protože je tento cíl nadpřirozený, potřebuje nadpřirozenou, od Boha 
vlitou víru, aby k němu člověk směřoval. Víra je tím pádem základní ctnost 
mezi třemi božskými ctnostmi, protože bez ní nemůže existovat 
nadpřirozená naděje a božská láska. První vatikánský koncil učí: Bez víry 
„se nikdy nikomu … nedostane ospravedlnění a nikdo nedosáhne věčného 
života, pokud v ní nesetrvá až do konce“ (DH 3012). 
 
Co se musí věřit? 
Malé děti obdrží božskou víru na křtu tak, že je jim vlita spolu s posvěcující 
milostí jako habitus, tzn. jako nadpřirozené uschopnění k víře. Proto 
v tradičním křestním obřadu na otázku: „Co žádáš od Církve Boží?“ zní 
odpověď: „Víru“. Protože rozum novorozenců není ještě dostatečně 
vyvinut, nemohou zatím vykonávat žádné úkony víry, ale až budou větší a 
budou vyučováni ve víře, mohou ji bez problémů přijmout. Protože vlastní 
již habitus víry, je jejich situace zcela jiná než těch, kteří vyrostli bez křtu a 
víry a víru teprve musí dostat jako dar, dříve než mohou věřit, jak jsme 
viděli v první části této řady článků. 
 

Tento habitus víry stačí dětem ke spáse, pokud by měly zemřít před 
dosažením užívání rozumu. Pro větší děti a dospělé je ale nutné, aby konali 
úkony víry, neboť bez výslovné víry, jak jsme viděli, vůbec nemohou 
usilovat o svůj věčný cíl. 
 

V podstatě musíme věřit vše, co Bůh zjevil, neboť kdo by si z toho něco 
vybíral, neodvozoval by víru od Boží autority, ale rozhodoval by na základě 
vlastního mínění, co věřit chce a co ne. V tom případě by neměl víru 
božskou, ale pouze lidskou. 
 

Protože ale není možné, aby jednotlivý věřící dokázal ve všech konkrétních 
případech rozhodnout, zda je nějaká pravda obsažena ve zjevení, či nikoliv, 
stačí, když bude věřit, co Církev skrze svůj učitelský úřad s konečnou 
platností předložila k věření. To jsou pravdy, které jsou obsaženy ve 
vyznáních víry a dogmatech. Pokud Církev ohledně některého bodu 
nepřijala ještě konečné rozhodnutí, není člověk povinen v něj věřit. Tak je 
tomu například v případě Mariina všeobecného prostřednictví milostí. Je 
sice dobře odůvodněná nauka, že dostáváme všechny milosti skrze 
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prostřednictví Matky Boží, a různí papežové se ve prospěch tohoto 
všeobecného prostřednictví vyjádřili, ale dokud ohledně toho Církev 
s konečnou platností nerozhodne, tj. nevyhlásí dogma, není katolík povinen 
věřit ve všeobecné Mariino prostřednictví milostí. Kromě toho to ukazuje 
nesmyslnost teze některých sedisvakantistů, kteří neustále tvrdí, že vše, co 
papež během výkonu svého úřadu vyhlásí, nese charakter neomylnosti. 
V tomto případě by Mariino prostřednictví milostí muselo být dávno 
dogmatem, protože se ve prospěch této nauky jasně vyslovili např. Lev XIII. 
a Pius X. 
 

Samozřejmě není nutné ke spáse znát a výslovně schvalovat všechna 
dogmata Církve, neboť v tom případě by musel člověk studovat teologii, 
aby mohl být spasen. Stačí proto přijmout všechny pravdy víry implicitně 
(zahrnutě). Kdo tedy má vůli věřit vše, co Bůh zjevil a co skrze svou Církev 
předložil k věření, vlastní tuto implicitní víru. 
 

Samozřejmě se má každý věřící snažit pokud možno svou víru co nejlépe 
poznat a věřit co nejvíce pravd víry také explicitně (výslovně). Pro ty, kteří 
ostatní ve víře vyučují, je to dokonce povinností. Katecheta, učitel 
náboženství nebo dokonce kněz, který nezná dobře víru, hřeší proti svým 
stavovským povinnostem. 
 
Absolutní minimum 
Co je ale nyní ono absolutní minimum, které musí člověk znát a implicitně 
věřit, aby byl spasen? – Teologové zde s Tomášem Akvinským1 rozlišují 
dobu před a po zvěstování Evangelia. Před zvěstováním Evangelia stačilo 
to, co je uvedeno v Listě Židům 11,6: „Ten, jenž přistupuje k Bohu, musí 
věřit, že (Bůh) jest a odplacuje těm, kteří ho hledají.“ Tedy stačí věřit v Boží 
existenci a v to, že se Bůh o člověka stará, dobré odměňuje a zlé trestá. Pro 
Židy, kteří byli skrze Mojžíše a proroky připravení zvláštním způsobem na 
budoucí spásu, a především pro jejich kněze a znalce Písma, byla ale jistě 
nutná rozsáhlejší explicitní víra. Museli zejména věřit v budoucího 
Vykupitele. 
 

Po zvěstování Evangelia je nutné dle názoru většiny teologů znát a věřit 
alespoň v obě hlavní křesťanská tajemství, tzn. v Trojici a ve Vtělení Boží, 
neboť utrpení Bohočlověka nám otevřelo cestu ke spáse a bez víry 

                                                 
1 Srv. Summa Theologica II-II, q. 2, a. 7. 
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v Nejsvětější Trojici nelze ve správném smyslu věřit v Božství Kristovo. 
Proto podle rozhodnutí Svatého officia z 25. ledna 1703 nesmí žádný 
misionář pokřtít umírajícího dospělého člověka bez toho, aby mu před tím 
vysvětlil tato dvě tajemství víry (DH 2380). 
 
Možnost spásy pro pohany? 
Co je ale s těmi, kteří bez vlastní viny nikdy nepřišli s křesťanským 
zjevením do kontaktu? – Podle mínění mnoha teologů nehovoří nic proti 
tomu, že pro tyto lidi platí to, co platilo pro všechny před zvěstováním 
Evangelia, musí tedy jen věřit, že Bůh je a konání člověka jednou odmění 
nebo potrestá. 
 

Ovšem problém spočívá v tom, jak tito lidé mohou dosáhnout nadpřirozené 
víry, když nepřišli do kontaktu se zjevením. Čistě přirozené poznání Boha 
pro spásu každopádně nestačí. Někteří teologové míní, že prazjevení, 
kterého se dostalo prvním lidem a jehož některé zbytky se vyskytují 
v mnoha náboženstvích, by mohlo být východiskem pro spásu. Jistě bude 
ale stačit i nadpřirozené osvícení k tomu, aby člověk, který neměl žádný 
kontakt se zjevením, dosáhl nadpřirozené víry. Tak to v každém případě učí 
sv. Tomáš: 
„Není nepřiměřené domnívat se, že každý je vázán něco explicitně věřit, 
i když vyrostl v lesích a mezi divokými zvířaty. Patří totiž k božské 
Prozřetelnosti, že každému dá to, co je mu potřeba ke spáse, pokud tomu 
dotyčný sám nebrání. Pokud tedy ten, kdo vyrostl za těchto podmínek, touží 
v rámci přirozeného chápání po dobrém a varuje se zlého, pak musíme zcela 
jistě vycházet z toho, že mu Bůh buď skrze vnitřní inspiraci zjeví to, co je 
nutné věřit ke spáse, nebo že k němu přivede kazatele víry, tak jako poslal 
Petra ke Korneliovi (srv. Sk 10).“2 
 

Kdo se tedy pod vlivem pomáhající milosti, kterou Bůh dává každému 
člověku, snaží nenásledovat svůj egoismus, ale uskutečňovat pravé dobro, 
tomu Bůh daruje i nutné osvícení pro víru nutnou ke spáse. 

                                                 
2 De veritate, q. 14, a. 11, ad 1. 
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POŘAD BOHOSLUŽEB NA LEDEN – ÚNOR 
 

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

 
BRNO-ČERNOVICE 

Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 11/26 
 

19. 1. a 16. 2. – 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. 1. – 10.00 – Mše sv. chorální 
3. 1. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
4. 1. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
5. 1. – 17.00 – Svěcení tříkrálové vody 
6. 1. – 18.00 – Zjevení Páně – Mše sv. chorální 
1. 2. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
2. 2. – 10.00 – Svěcení svící a Mše sv. chorální 
7. 2. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
18. 2. Mše sv. není 
19. 2. – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem (ráno Mše sv. odpadá) 
26. 2. – 18.00 – Popeleční středa – udílení popelce a Mše sv. chorální 
Ostatní dny – 8.00 – Mše sv. 

 
PRAHA 

Praha-Michle, Michelská 1/7, Domov Sue Ryder 
 

2. a 4. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
1. a 3. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
1. 1. – 10.00 – Mše sv. chorální 
26. 2. – 17.30 – Popeleční středa – udílení popelce a 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. a 4. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
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PARDUBICE 
Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 

 

1. a 3. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
2. a 4. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
1. 1. – 10.00 – Mše sv. chorální 
26. 2. – 17.30 – Popeleční středa – udílení popelce a Mše sv. chorální 
 

 
BORŠOV NAD VLTAVOU 

Dům Msgr. Marcela Lefebvra, Farní 50 
 

1. a 3. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
2. a 4. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
1. 1. – 17.30 – Mše sv. chorální 

 
UHERSKÝ BROD 

Hřbitovní kaple, Starý hřbitov 
 

1. a 3. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 

 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

Kaple sv. Eliáše, proroka, nám. Republiky 1485/7, 1. patro 
 

1. a 3. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
2., 4. a 5. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
Sobota před první nedělí – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem 
1. 1. – 17.30 – Mše sv. chorální 
 

Každou středu společný růženec a litanie k sv. Josefu – 17.30 

 
JABLONEC NAD NISOU 

Eurocentrum – malý sál, Jiráskova 7 
 

12. 1. a 9. 2. – 10.00 – Mše sv. chorální 
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KROM ĚŘÍŽ 
Kaple sv. Kříže – Hotel Octárna, Tovačovského 318/18 

 

4. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 

 
VELKÉ MEZI ŘÍČÍ 

Kaple Krista Krále 
 

16. 1. a 13. 2. – 17.30 – Mše sv. 

 
ZLATÉ HORY 

Kostelní 440 
 

15. 2. – 10.00 – Mše sv. chorální 
 
 
 
 
 
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. 


