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Brno, 16. ledna – Sv. Marcela I. 
 
 
Drazí věřící, 
v letošním roce oslavíme padesát let od založení Kněžského bratrstva sv. Pia X., 
vzpomeneme na našeho zakladatele Msgr. Marcela Lefebvra a na našeho svatého 
patrona sv. Pia X., pod jehož ochranu nás náš zakladatel postavil. 
Msgr. Lefebvre byl a zůstává pro nás otcem zakladatelem, věrným služebníkem 
Církve a v díle misií bojovníkem za spásu duší. Jako dobrý otec živil své děti 
zdravým pokrmem nefalšované katolické nauky, chránil a chrání nás před nájezdy a 
útoky nepřátel a duchovních vrahů nesmrtelných duší. Vždy sloužil Církvi a 
podával sobě svěřeným duším, ať byl kdekoliv, to, co sloužilo jejich prospěchu, ale 
rázně odmítl být jejich škůdcem a zhoubcem, když to od něj žádali především 
nevěrní a zrádní představení Církve. Tím si vysloužil lásku a věrnost pravých 
služebníků Kristových a nenávist všech nepravých humanistů, náboženských 
liberálů, zkrátka všech vnitřních i vnějších nepřátel Církve. Od něj jsme přijali 
otcovské dědictví služby na vinici Páně, tuto službu jsme přijali i pro obnovu naší 
české vlasti, národa Cyrilometodějského a Svatováclavského. A zatímco se 
skromnými lidskými prostředky a velkou Boží pomocí snažíme vést tento lidsky 
viděno nerovný boj, čeští preláti proměňují oficiální strukturu katolické Církve na 
jakousi novohusitskou sektu, což trefně symbolizuje obnovený kalich na kdysi 
dolní husitské konzistoři na Týnském chrámě. Ale přesto, že mají paláce, kostely, 
fary a lesy, momentálně požírané kůrovcem, a snad i jiné majetky, v něž skládají 
naději jako poslední judští králové v Egypt a cítí se být mocnými, jejich moc, bude-
li se pojit se zradou plnosti víry, nevěrností dědictví otců a farizejskou samolibostí, 
se dříve nebo později rozptýlí dechem úst Hospodinových, neb „důvěra v Egypt je 
naděje v třtinu větrem se klátící“. Je poněkud bizarní slyšet slova o koncilní obnově 
tváří v tvář vyprázdněným kněžským seminářům, úbytkům řeholních povolání a 
rapidnímu poklesu počtu věřících v kostelech. 
Oslava padesáti let Kněžského bratrstva není a nesmí být nějakou sebeglorifikací, 
naopak, je pro nás projevem vděčnosti za to, co Bůh ráčil skrze naši nemohoucnost 
vykonat a udělit. 
Kněžské bratrstvo toto jubileum oslaví společnou poutí do Lurd, o níž budete 
informováni a budete se moci připojit i k poutníkům z rakouského distriktu. Svátek 
Všech svatých oslavíme pak v jednotlivých kaplích v duchu tohoto výročí. 
K jubileu připravujeme i vydání několika titulů zaměřených na našeho zakladatele 
Msgr. Marcela Lefebvra a našeho patrona sv. Pia X. Československý rozměr 
symbolizuje vydání prvního titulu našeho nakladatelství ve slovenštině: „Otvorený 
list zmäteným katolíkom“. 
Oslava je ovšem i příležitostí k ohlédnutí, k zamyšlení o působení Kněžského 
bratrstva u nás. V České republice, vlastně tehdy ještě v Československu, začal 
veřejný apoštolát Kněžského bratrstva na svátek Krista Krále v roce 1991. 
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V posledních letech díky kněžským povoláním a zájmu a podpoře věřících došlo ke 
značnému nárůstu naší činnosti, která budí zájem i mimo naše řady v rámci českého 
katolictví. Je to vidět i na nárůstu objemu objednávek knih v našem internetovém 
obchodě, kde je mimo jiné značný zájem o spisy našeho zakladatele. Publicitu 
vzbudil i proces registrace, který široce zpopularizovali čeští biskupové. Díky 
námitkám ČBK byla jasně veřejně doložena katolická pozice našeho Kněžského 
bratrstva a výsledek registrace byl veskrze pozitivně hodnocen i našimi přáteli 
v diecézích. Přes dočasné nepříjemnosti jsme tedy našim biskupům za jejich 
aktivitu, která nakonec prospěla věci katolické tradice, v podstatě vděční. 
Mši svatou sloužíme již na jedenácti místech naší vlasti, na šesti na Moravě, na 
čtyřech v Čechách a na jednom ve Slezsku. Na šesti místech už vlastníme pro náš 
apoštolát nemovitosti, na jednom máme kapli v trvale pronajatých prostorech, 
obsluhujeme i jednu soukromou kapli, pouze v Pardubicích, Jablonci a Kroměříži 
jsme odkázáni na jednorázové pronájmy na mši sv. Díky Božímu požehnání, 
obětavosti věřících a pomoci distriktu jsme v posledních letech vybudovali 
strukturu našeho apoštolátu, která mnohonásobně předčila naše očekávání. Bohu 
díky. 
Když tedy budeme v letošním postním čase činit pokání a zpytovat svědomí, čiňme 
to v duchu vděčnosti za nezasloužená dobrodiní, kterých se nám dostalo. 
Kromě padesátin Kněžského bratrstva se dožívám padesátin i já, a zatímco Kněžské 
bratrstvo musí sílit a růst, „me autem minui – mně je ubývat“. Je to přirozené a 
radostné, když člověk vidí, že mohl jako neužitečný nástroj Pánu Bohu alespoň 
trochu posloužit. Za toto a za těch padesát let života bych chtěl poděkovat mší sv. 
7. března v 10.00 hod. v Brně. Kdo si se mnou bude chtít, samozřejmě potom, 
připít, bude vítán, těm, kdo vzpomenou v modlitbě, budu vděčný. Bude-li mne 
někdo chtít podarovat, ať přispěje na náš apoštolát. 
Na závěr chci připojit ještě informaci týkající se mého otevřeného dopisu otci 
arcibiskupovi Janovi Graubnerovi. Jsme potěšeni, že pan arcibiskup na můj dopis 
odpověděl, uznal nepřesnost vyjádření, když hovořil o „samostatné církvi“, a uznal, 
že je na místě v tomto případě pojem světského práva „církev a náboženská 
společnost“, a je ochoten slušnou formou o věci řádné jurisdikce pro svátost 
manželství uzavíranou před kněžími Kněžského bratrstva komunikovat. Věřím, že 
je naděje dospět k rozumné dohodě o této věci, která pro žádnou ze stran 
samozřejmě neznamená změnu pohledu na theologická témata a současný stav 
Církve. 
 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
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ZAKLÁDACÍ DOKUMENTY FSSPX  
 

Zřizovací dekret Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
z 1. listopadu 1970 

 
Diecéze Lausanne,  
Ženeva a Fribourg 
 

Zřizovací dekret 
mezinárodního Kněžského bratrstva sv. Pia X. 

 
Vzhledem k povzbuzením, která vyslovil Druhý vatikánský koncil ve svém 
Dekretu o vzdělávání kněží Optatam totius ohledně mezinárodních seminářů a 
nasazení duchovenstva, jakož i s ohledem na naléhavou nutnost formace 
velkodušných a ve víře horlivých kněží v duchu pokynů tohoto dekretu a na 
základě našeho zjištění, že stanovy Kněžského bratrstva dobře odpovídají 
tomuto cíli, my, François Charrière, biskup z Lausanne, Ženevy a Fribourgu, 
poté, co jsme vzývali Boží Jméno a zachovali všechny kanonické předpisy, 
stanovíme následující: 
1. Mezinárodní Kněžské bratrstvo sv. Pia X. se zřizuje v naší diecézi pod 
titulem „pia unio“. 
2. Sídlem Bratrstva je Dům sv. Pia X. na Route de la Vignettaz č. 50 v našem 
biskupském městě Fribourgu. 
3. Schvalujeme a potvrzujeme přiložené stanovy Bratrstva na dobu šesti let „ad 
experimentum“; na toto období může navazovat na základě mlčky učiněného 
prodloužení další doba obdobného rozsahu; 
poté může být Bratrstvo v naší diecézi nebo příslušnými římskými 
kongregacemi zřízeno jako definitivní. 
Svoláváme na toto Kněžské bratrstvo Boží požehnání k tomu, aby dosáhlo 
naplnění svého hlavního cíle, jímž je vzdělávání kněží svatého života. 
 
Dáno ve Fribourgu na našem biskupství 
dne 1. listopadu 1970, na svátek Všech svatých. 
 

† François Charrière, biskup (vlastní rukou) 
 

† François Charrière 
biskup z Lausanne, Ženevy a Fribourgu 
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Dopis kardinála Johna Wrighta 
z 18. února 1971 

 
Řím, 18. února 1971 

 
Posvátná kongregace pro klérus 
Prot. N. 133515/I 
(uvést v odpovědi) 
 
 
Nejdůstojnější pane! 
 
S velkou radostí jsem obdržel Tvůj dopis, jímž mi Tvoje Excelence předložila 
informace a stanovy díla „Kněžského bratrstva“. 
Jak Tvoje Excelence blíže uvádí, tato společnost, která byla na základě snah 
Tvé Excelence schválena nejdůstojnějším biskupem Françoisem Charrièrem 
z Fribourgu dne 1. listopadu 1970, již své působení rozšířila za hranice 
švýcarského národa, takže velmi mnoho ordinářů z různých končin země tuto 
společnost chválí a schvaluje. 
To vše a zejména moudré zásady, na nichž toto dílo spočívá a jimiž se řídí, 
dovolují od této společnosti očekávat jen dobro. 
Ze strany této Posvátné kongregace se tedy má za to, že toto „Kněžské 
bratrstvo“ bude moci výrazně přispět k dosažení cílů koncilu, jež jsou této 
Posvátné kongregaci svěřeny za účelem rozdělování duchovních ve světě. 
S výrazem všeho, co Tvé nejdůstojnější Excelenci přísluší, zůstávám Tobě 
v Pánu zcela oddaný 
 

John Card. Wright 
Praef. (vlastní rukou) 

 
 
 
Jeho nejdůstojnější Excelence 
Marcel Lefebvre 
titulární arcibiskup ze Synnady ve Frýgii 
Via Casalmonferato č. 33 
Řím 
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Kázání Jeho Excelence arcibiskupa 
Marcela Lefebvra 29. dubna 1990 

ve Friedrichshafenu 
 

při oslavě 20. výročí založení Kněžského bratrstva 
sv. Pia X. před jeho čtyřmi světícími biskupy 

a 8000 až 10000 věřících 
 
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 
Moji milovaní spolubratři v biskupském úřadě! 
Moji milovaní přátelé a spolubratři v kněžství! 
Moji milovaní bratři! 
 
Děkujme dnes Pánu Bohu! Vyslovme Mu dík za dnešní tak krásné počasí, 
za působivé shromáždění v tento den Dobrého pastýře. Myslím, že nám 
Prozřetelnost opravdu nemohla darovat lepší den, významnější den než 
tento, jenž naše nitro tak dobře disponuje k tématu tohoto kázání, vůči 
Dobrému pastýři. 
Avšak ještě předtím, než k Vám na toto téma proslovím několik 
povzbuzujících slov, bych rád poděkoval všem těm, kdo tuto překrásnou 
slavnost, toto veliké shromáždění zorganizovali, a také Vám, moji milovaní 
bratři, kteří jste neváhali přijet i zdaleka; někteří z Vás dokonce neváhali 
podniknout dlouhou cestu, aby se zúčastnili tohoto katolického obřadu, 
tohoto obřadu, který nás sjednocuje v katolické víře a v lásce ke katolické 
Církvi. K tomu Vám z celého srdce blahopřeji. S jakým pohnutím jsem před 
chvílí kráčel Vašimi řadami a viděl, kolik je zde přítomno dětí! Tím vydává 
katolická Církev, katolická rodina svědectví: katolická rodina je velká 
rodina, rodina s mnoha dětmi! Proto Vás také zdravím a blahopřeji Vám 
z celého srdce, moje milé křesťanské rodiny, které jste s sebou přivezly 
i svoje děti. Ty budou určitě jednou v budoucnu vzpomínat na tuto krásnou 
slavnost ve Friedrichshafenu. 
Přišli jste především proto, moji milovaní bratři, abyste oslavili 20. výročí 
založení Kněžského bratrstva sv. Pia X. Je to skutečně 20 let – přesně vzato 
tomu tak bude letos v listopadu – od chvíle, kdy bylo naše Kněžské 
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bratrstvo sv. Pia X. oficiálně uznáno biskupem Françoisem Charrièrem 
z Fribourgu ve Švýcarsku. Je to tedy 20 let – od 1970 do 1990 –, co se 
zrodilo Kněžské bratrstvo, vyvíjelo se a snažilo se zvýšit počet dobrých 
kněží, pravých pastýřů. K tomu bylo Kněžské bratrstvo sv. Pia X. založeno, 
aby formovalo dobré pastýře, aby získávalo dobré kněze, dobré pastýře. 
A kdo je to tedy dobrý kněz? Je to kněz v duchu katolické Církve, podle 
definice katolické Církve ten, kdo přináší oběť kříže našeho Pána Ježíše 
Krista, kdo skrze milost svátosti kněžského svěcení, kterou obdržel, má moc 
přinášet tutéž oběť, kterou přinesl náš Pán Ježíš Kristus na kříži. Kněz je 
tedy ten, kdo má moc nad samotným Bohem, nad vtěleným Slovem Božím, 
moc přimět našeho Pána Ježíše Krista sestoupit na oltář, aby obnovil svou 
oběť. 
To je kněz. Má mimořádnou, neuvěřitelnou moc! My ubozí tvorové, jimiž 
jsme, my slabá stvoření máme moc nad Bohem, Stvořitelem všehomíra, 
který stvořil vše, který stvořil i nás. Máme moc přimět Jej sestoupit na oltář, 
aby obnovil svou oběť! 
A právě z této skutečnosti vyplývá druhá moc kněze. Na základě toho, že 
má moc nad fyzickým tělem našeho Pána, nad Jeho Tělem, Jeho Krví, Jeho 
duší a Jeho Božstvím, má kněz moc nad tajemným Tělem našeho Pána 
Ježíše Krista. Moc nad Jeho tajemným Tělem znamená přivádět lidi, 
všechny lidi, celé lidstvo k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby měli podíl na 
Jeho oběti, aby měli skrze nejsvětější Eucharistii účast na sjednocení 
s naším Pánem Ježíšem Kristem. Toto přivádění proto spočívá v přípravě 
všech těchto duší, které se sjednotí s naším Pánem Ježíšem Kristem, 
svátostmi křtu a biřmování, aby Jej důstojně přijímaly, tedy Toho, který je 
jejich Stvořitel a Vykupitel. To je práce kněze. To je katolický kněz a tím 
byl vždy. 
Tento obraz kněze musíme mít před očima. A Kněžské bratrstvo sv. Pia X. 
nemá jiný cíl než formovat takové kněze, kněze, kteří budou mít jednoho 
dne skrze milost svého svěcení moc nad samotným Bohem, nad vtěleným 
Slovem, aby přinášeli Jeho oběť, aby se i oni sami sjednocovali s touto obětí 
a mohli našeho Pána Ježíše Krista dávat duším, ale také proto, aby tyto duše 
připravovali k důstojnému přijímání Těla, Krve, duše a Božství našeho Pána 
Ježíše Krista. 
Ale, moji milovaní bratři, nesníme? Je to možné? Je možné, že lidský tvor 
vlastní takovou moc? Ano, kněz je tak mocný tvor! Jak vysoká důstojnost je 
důstojnost kněze! Jaký ideál je povolání stát se knězem! Nádherný ideál. A 
my jsme se v těchto dvaceti letech snažili o to, aby se duše těchto mladých 
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kandidátů kněžství, těchto mladých seminaristů naplnila hlubokou láskou 
k jejich povolání a k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby byli skutečně těmi 
kněžími, po kterých toužíte, které si přejete, které potřebujete, bez nichž 
nemůžete mít ve své duši milost. Všichni potřebujeme milost, abychom 
přišli do nebe, bez ní se nemůžeme obejít. Proto potřebujeme dobré a svatě 
žijící kněze. 
Bylo opravdu nutné, moji milovaní bratři, založit toto Kněžské bratrstvo 
sv. Pia X.? Nebyl na světě dostatek kněžských seminářů? Nebyl na světě 
dostatek řádových společenství, která vlastnila kněžské semináře? Bylo 
založení tohoto Bratrstva skutečně nezbytně nutné? 
Milí bratři! Nejničivější, nejvytrvalejší, nejzákeřnější útoky ďábla v Církvi 
směřují vůči kněžství. Ďábel nenávidí pravého kněze, nenávidí pravé 
kněžství, nenávidí pravou mši, která je křížem Ježíšovým, neboť skrze 
Ježíšův kříž byl poražen. Od té doby neustále útočí na kněžství, aby zničil 
mši, protože my jej skrze mši porazíme. Tak jako náš Pán zvítězil nad 
ďáblem skrze svůj kříž, vítězíme také my kněží nad ďáblem skrze kříž. 
Proto má spadeno na kněze. Dokazují to celé dějiny Církve, celé dějiny 
Církve ve všech staletích ukazují útoky, které ďábel podnikal proti knězi. 
Lze říci, že útoky ďábla na kněze se uskutečňovaly především skrze 
rozkoly, jako tomu bylo u Martina Luthera, který zničil kněžství a s ním 
i oltář. Ale tyto útoky byly možné i proto, že kněží odložili kněžské ctnosti 
rezignací na chudobu, rezignací na čistotu. Tehdy panovala dlouhodobá 
krize kněžství, a proto Tridentský koncil uznal za vhodné volat kněze 
k pořádku a připomenout kněžím jejich ideál, kněžský ideál. A po 
Tridentském koncilu povstal celý pluk světců: sv. Vincenc z Pauly, 
sv. Karel Boromejský, sv. Petr Kanisius, sv. Jan Eudes, bl. Jean-Jacques 
Olier1– a nevím, kolik ještě! Mnoho, mnoho kněží, svatých kněží založilo 
dobré kněžské semináře a chtělo opět dopomoci Církvi k pravému kněžství, 
dát jí pravé kněze. A dali jich Církvi opravdu mnoho. 
Věřím ale také, že ďáblova moc nebyla nikdy tak velká jako v dnešní době, 
že útoky ďábla nebyly nikdy tak dalekosáhlé, tak obratné, tak ničivé jako 
dnes. A proč? Protože si mohl posloužit autoritami Církve, aby zničil 
kněžství a oltář. Tak daleko to ještě nikdy až dosud nedotáhl. Ale v dnešní 
době si ďábel dokázal posloužit autoritami Církve, aby zničil kněžství 

                                                        
1 Bl. Jean-Jacques Olier (1608–1657) byl jedním z velkých obnovitelů náboženského 

života ve Francii 17. století a zakladatelem sulpiciánů, kongregace světských kněží, 
v Saint-Sulpice v Paříži. 
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a oltář. To je nastalá skutečnost, ne něco, čeho se musíme obávat do 
budoucna! Ne, to je fakt, který nastal, to jsou okolnosti, které máme před 
očima, jejichž jsme svědky! 
A jak k tomu mohlo dojít? Svoláním koncilu! Svoláním koncilu, který se 
měl konat v duchu přiblížení se protestantismu, tomu protestantismu, který 
je ničitelem kněžství a oltáře. Neboť protestanti nevěří ve svátost kněžského 
svěcení, nevěří v oběť mše svaté jako oběť na smír za hříchy, ničí mši 
svatou a kněžství. A tak se ďáblu podařilo dosáhnout toho, že činitelé 
Církve jistým způsobem skrze ekumenismus umožnili průnik oněch 
ničivých principů dokonce až do nitra Církve. 
Aby se tedy přiblížili protestantům – neboť to chtěli stoupenci ekumenismu, 
chtěli se přiblížit protestantům –, byla vytvořena ona nová mše, tzv. „nová 
mše“! 
K čemu nová mše? Považovali za dobré změnit v Církvi mši svatou, která se 
sloužila dva tisíce let – aniž by to však bylo výslovně řečeno –, aby se 
mohla mešní oběť případně přinášet společně s protestanty, aby se vytvořil 
jistý druh interkomunia, čímž byla zcela zjevně oběť mše svaté zničena. 
I když nová mše nemusí být nutně neplatná, je přece jen otrávená, otrávená 
falešnými zásadami, otrávená proto, že jistým způsobem odstraňuje 
charakter svaté mešní oběti, oběti kříže. 
To má však vrcholný význam, protože tím jsou ničeny kořeny katolické 
víry. Katolictví je svou podstatou založeno na kříži. Jestliže jsme ztratili 
vědomí o oběti kříže a svaté mešní oběti, nejsme již katolíci. Jen tam 
najdeme všechny zdroje milosti, v Ježíšově kříži, v otevřeném Srdci 
Ježíšově, v Jeho trním korunované hlavě, v Jeho probodených rukou. Jen 
tam najdeme všechny milosti Zmrtvýchvstání, všechny milosti vykoupení, 
které potřebujeme. Pokud zrušíme oběť našeho Pána Ježíše Krista, 
přinášenou na našich oltářích, pokud se na našich oltářích již nebude konat 
Ježíšova oběť kříže a bude se tam odehrávat už jen „Eucharistie“, hostina, 
lámání, „přijímání“, nebude to již duch katolické Církve. Katolická Církev 
je svou podstatou založená na kříži, na obětním smýšlení, a proto mizí 
smysl pro oběť vůbec. Můžete se o tom přesvědčit všude ve svém okolí. 
Lidé se již nechtějí obětovat, nechtějí se již umrtvovat, chtějí si užívat, chtějí 
mít něco ze života, a to i mezi katolíky. A proč? Protože už neexistuje toto 
obětní smýšlení, protože už tu není kříž. Není-li však již kříž, není už ani 
katolická Církev. A to má velmi dalekosáhlý význam. Jedná se o změnu 
směru, k níž došlo na koncilu, možná v dobrém úmyslu, ale určitě bez 
inspirace Duchem Svatým. Chtěli se přiblížit protestantům. Ale co z toho 
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v praxi vzešlo? Ony katolické kliky se staly protestantskými, ale protestanti 
se nestali katolíky. A tak přijali tohoto ducha ničení oběti kříže. A protože je 
kněz ustanoven k tomu, aby přinášel oběť kříže, pokračoval v oběti kříže, 
byl postižen i kněz: Nebyl již mužem oběti, stal se mužem lámání, mužem 
shromáždění, společenství. Stal se jakýmsi sociálním animátorem. Už to 
nebyl muž oběti kříže. To je dalekosáhlá změna! To je jiný duch. Už to není 
duch katolické Církve. 
Velmi mi záleží na tom, moji milovaní bratři, abych Vám to řekl, abych 
vyslovil tuto smutnou, strašně smutnou, bolestnou skutečnost. V jistém 
smyslu denně umíráme žalem, když jsme nuceni vidět, jak je Církev 
zasažena tímto duchem, který Církev ničí. Sám Pavel VI. to nazval 
„sebeničením Církve“ – sebeničením Církve! Církev, která ničí sebe sama! 
To si musíme uvědomit a bohužel se o tom přesvědčujeme každý den 
znovu! A očividně není momentálně žádná naděje na návrat starého 
pořádku. Kněžské semináře jsou v žalostném stavu, počet povolání je velmi 
malý, a kde je vyšší, tam jsou seminaristé nesprávně vedeni, protože nejsou 
vzděláváni pro oběť mše svaté. Dostává se jim scestného vzdělání. A proč? 
Protože v současnosti neexistuje absolutně žádná naděje na pomoc kromě 
pomoci prostřednictvím modlitby, pomoci Boží, která jednoho dne přijde, a 
pomoci díky naší neotřesitelné rozhodnosti zůstat katolíky a bránit 
katolickou mši svatou. 
Možná mi řeknete: „Ale Řím se nyní zdá být přístupný myšlence dovolit 
sloužení staré mše, katolické mše, proto by pro nás už nemusel existovat 
žádný problém.“ Ale to by přece znamenalo, že bychom se dostali do 
naprosto rozporuplné situace. Členové Kněžského bratrstva sv. Petra, 
například, opat z Le Barroux nebo jiné skupiny musí současně s dovolením 
ke sloužení mše svaté všech dob, které jim udělil Řím, podepisovat 
věroučnou přísahu, která je zavazuje uznat Druhý vatikánský koncil a 
přijmout ducha koncilu. To si vzájemně odporuje, protože duch koncilu je 
vyjádřen v nové mši. Jak si chce někdo ponechat mši sv. všech dob a 
současně uznat ducha, který tuto mši sv. všech dob ničí? To znamená 
zaplést se do naprostého rozporu. A jednoho dne budou velice opatrně žádat 
od těch, kterým dovolili mši sv. Pia V., mši všech dob, aby přijali také – 
také! – novou mši, aby byli v souladu s tím, co podepsali, protože podepsali, 
že přijímají ducha koncilu a reformy koncilu. Nelze se chovat takto 
rozporuplně, takovým neskutečně nelogickým způsobem. To je zcela 
neúnosná situace. 
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V tom spočívá obtíž těchto skupin, které se nyní nacházejí v jistém druhu 
slepé uličky. Jediný logický postoj je trvání na katolické víře, trvání na 
katolické mši svaté. A tato katolická mše všech dob protiřečí duchu koncilu, 
protiřečí ekumenismu, protiřečí kolegialitě, protiřečí liberalismu, jenž 
panoval na koncilu. Naše mše je obětní mše a existuje jen jedna oběť, která 
otevírá bránu od nebe. „Tu devicto mortis aculeo aperuisti credentibus 
regna caelorum. – Ty, zlomiv osten smrti, otevřel jsi věřícím říše nebeské.“ 
Skrze kříž! Kříž je cesta, která nás vede do nebe. Není žádná jiná. 
Neexistuje možnost volby. Neexistuje žádná náboženská svoboda v tom 
smyslu, že by člověk měl možnost svobodně si zvolit svoje náboženství. 
Tak tomu není. Je jen jedno náboženství, protože existuje jen jedna cesta, 
která nás vede do nebe – a ne dvě –, a tou je kříž našeho Pána Ježíše Krista; 
a kříž našeho Pána Ježíše Krista je pravá mše, mše všech dob. Chceme-li 
zůstat katolíky, musíme se držet mše oběti kříže našeho Pána Ježíše Krista. 
Avšak pokud tuto mši chceme zachovat, musíme mít katolické kněze, 
kněze, kteří v ni věří. Jsou tedy zapotřebí katolické semináře, jako i my 
máme katolické semináře, které připravují na přinášení této pravé oběti 
kříže a sjednocují všechny věřící kolem našeho Pána Ježíše Krista a vedou 
je po královské cestě kříže do nebe. Vidíte, že nelze žít podle nelogických 
zásad. 
A k tomu, aby byli kněží, jsou potřeba katoličtí biskupové. Není jiná 
možnost. Proto jsme považovali za naprosto nutné a nezbytné dát Vám 
katolické biskupy. Katoličtí biskupové, katoličtí kněží, katolická mše, 
katoličtí věřící, katolické děti – to je Církev, to je katolická Církev. Ale 
když něco z toho chybí, když už nebudeme mít katolické kněze, už 
nebudeme mít katolickou mši, a když už nebudeme mít katolickou mši, 
nemůžeme již přijít do nebe, potom bude brána do nebe uzavřená – zde 
musíme uvažovat logicky! 
Proto, moji milovaní bratři, zůstaňme katolíky, rozhodněme se bez váhání 
zůstat katolíky a odmítat každý kompromis s tímto koncilním duchem, který 
je duchem vedoucím k odpadu. On vede k odpadu od víry! Milióny a 
milióny, ano desítky a desítky miliónů katolíků v Jižní Americe, v Severní 
Americe, v Evropě, všude se vzdaly katolické víry, aby se připojily k nějaké 
sektě. Ale my nechceme odpadnout od víry, a proto nechceme žádný 
kompromis s tímto ničivým duchem mše, která ztělesňuje ducha Druhého 
vatikánského koncilu. 
Moji milovaní bratři, svěřme se blahoslavené Panně Marii a prosme ji, aby 
nám vymohla to, že přijde mnoho povolání, prosme ji, aby ochraňovala tyto 
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děti, aby ochraňovala tyto mladé lidi, kteří jsou zde přítomni, tuto mládež, 
scholu z Diestedde, která nás tu nadchla svými zpěvy. 
Hovořím jen o kněžských povoláních – samozřejmě potřebujeme i povolání 
k řeholnímu životu! Ale poté, co jsem hovořil o kněžství, věnuji pozornost 
právě jen kněžským povoláním, a právě v těchto katolických školách přece 
nacházíme budoucí katolické kněze, to je jasné. Proto budou ve Vašich 
rodinách, ve Vašich katolických rodinách s mnoha dětmi, vznikat povolání, 
pravá povolání, ale také budoucí křesťanské rodiny, které všechny vytvářejí 
katolickou Církev. Kéž je blahoslavená Panna Maria zachová ve víře. 
Když jsme byli ve Fribourgu ve Švýcarsku, v diecézi biskupa Françoise 
Charrièra, kde jsme založili naše Bratrstvo, vykonali jsme pouť k Panně 
Marii z Bürgeln2. Nevím, zda je mezi Vámi někdo, kdo zná toto poutní 
místo Panny Marie z Bürgeln u Fribourgu. Víte, jak se nazývá? „Panna 
Maria, Ochránkyně víry“! Panna Maria, Ochránkyně víry; mohli jsme najít 
krásnější poutní místo, kde bychom začali s Kněžským bratrstvem, než ono 
poutní místo Panny Marie z Bürgeln, Ochránkyně víry? A také na tamější 
medaili lze číst: „Panna Maria z Bürgeln, Ochránkyně víry“. Tam jsem 
udělil první svěcení. První nižší svěcení jsem udělil ve svatyni Panny Marie, 
Ochránkyně víry. Jak nádherné! 
Prosme tedy Pannu Marii z Bürgeln, tuto Ochránkyni víry, aby nás 
zachovala v katolické víře až do smrti, prosme všechny mučedníky, kteří 
dokonce obětovali svou krev, svůj život, aby si zachovali víru. Také my 
musíme být připraveni obětovat svůj život, bude-li to nezbytné pro víru 
v našeho Pána Ježíše Krista, v Jeho oběť, v Jeho Církev, v Jeho mši svatou, 
v Jeho kněžství. Prosme blahoslavenou Pannu Marii, aby nám seslala 
mnoho povolání, abychom Vám mohli dát kněze, po kterých toužíte. 
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 
 
 
 

                                                        
2 Bürgeln (Bourguillon), hlavní poutní místo kantonu Fribourg s milostným obrazem 

„Panny Marie, Ochránkyně víry“ (z konce 14. století), které tento kanton připisuje 
uchování katolického náboženství. Byla zvláště ctěna také sv. Petrem Kanisiem SJ 
(1521–1597), jenž od roku 1580 až do své smrti působil ve Fribourgu a je tam 
pohřben. 



13 
 

Utrpení Páně 
 

P. Filip Marada FSSPX 
 
 
S hodinou Kristova ukřižování nadešla chvíle, pro kterou přišel na tento 
svět. A křesťané by měli vědět, že jen a pouze skrze jeho umučení jsme byli 
vykoupeni. Když před odsouzené lotry vojáci pohodili kříže, asi se jich 
zmocnila hrůza. Tu pocítil zajisté i Pán Ježíš, ale na rozdíl od nich on po 
tvrdém dřevě sáhl toužebně, neboť věděl, že bere nástroj spásy. Musíme si 
uvědomit, co znamenala ve starověku smrt křížem. Byl to ten nejhanebnější 
a nejstrašlivější způsob, jak někoho popravit. Byl určen pro delikventy 
nejhoršího řádu, vzbouřence a pro otroky. Kdo k němu byl odsouzen, 
sestupoval na úroveň otroků. A ti ve starověku neměli žádná práva, jejich 
pán si s nimi mohl beztrestně udělat, co chtěl. Šlo tedy nejen o fyzické 
utrpení, ale i o vyobcování z lidské společnosti, zhanobení osoby 
odsouzencovy.  
Křižovalo se i hromadně. Asi nejznámější bylo ukřižování 6 000 
Spartakových povstalců podél silnice Via Appia z Capuy do Říma. Bylo 
jedním z privilegií Římanů, že římský občan nesměl být ukřižován. Proto 
byl svatý Pavel sťat, zatímco sv. Petr tomuto trestu neušel. Ukřižovaný se 
pozvolna dusil, neboť plíce nemohly plně pracovat a bylo pouze otázkou 
času, jak dlouho ukřižovaný vydrží naživu. 
Tento nástroj tedy vybrala Boží prozřetelnost do plánu spásy, ze kterého 
však rozpoznáváme i její genialitu, neboť jakým znamením bychom se 
označovali, kdyby byl Pán Ježíš například sťat, nebo upálen, nebo 
ukamenován? Tak už pro malé děti, které se teprve učí pravdy víry, není 
problém se pokřižovat a vzývat při tom Nejsvětější Trojici, ačkoliv 
tajemství tří osob v jedné božské podstatě je přirozeným rozumem 
nepoznatelné a i po zjevení tohoto tajemství je v plnosti nepochopitelné. 
Poté, co se odsouzenci chopili křížů, se celý průvod vydal na cestu. Vepředu 
šel trubač, který v křivolakých uličkách jeruzalémských, navíc přecpaných 
od poutníků, neboť byly Velikonoce, ohlašoval blížící se průvod. Za ním 
následoval setník s oddílem vojska, který měl popravu na starosti. Potom 
kráčel hlasatel, který bez ustání do lomozu velkoměsta vyvolával jméno, 
původ a zločin odsouzenců. To četl z tabulek, které měly být přibity na 
kříže. Následoval Pán Ježíš s odsouzenci, kolem každého čtyři vojáci, kteří 
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měli popravu vykonat. Průvod uzavírali různí zevlouni, zástupci velerady a 
nepřehledný dav přátel i nepřátel Kristových. 
Ale v této tragické chvíli i nadále působí milost Boží, která měla opět 
zasáhnout a přivést jednu duši k poznání a následování pravdy. Jednalo se o 
jistého Šimona z Kyrenaiky. Pán Ježíš byl již tak zesláblý, že kříž sotva 
nesl, a tak ne ze soucitu, ale z čistě pragmatického hlediska se vojáci chopili 
nejbližšího diváka strašného divadla a přinutili ho, aby na sebe vzal Kristův 
kříž. Ačkoliv Šimon s tímto odsouzencem nechtěl mít vůbec nic společného, 
nehledě na ponížení a námahu, kterou to s sebou neslo, začínat si proti 
agresivním legionářům nemělo smysl, a tak se podvolil nevyhnutelnému a 
vložil si Kristův kříž na ramena. Během té doby, co nesl kříž, se s ním však 
stala změna. Na jeho zjitřené nitro začala působit tichost a odevzdanost 
vyčerpaného odsouzence. Když pak skládá na Golgotě kříž, je již vnitřně tak 
pohnut, že jsou položeny základy pro jeho trvalé obrácení. Ono nesení kříže, 
které mu na počátku bylo tak nesnesitelným, byly nejslavnější okamžiky 
jeho života, na které poté zajisté do smrti vzpomínal a za ně Bohu děkoval. 
Další, kdo měl účast na Kristově utrpení, byly ženy jeruzalémské. Jejich 
slzy byly sice upřímné, ale dál než k soucitu s nespravedlivě odsouzeným se 
nedostaly. Nebyly to slzy kvůli nevěrnosti spáchané izraelským národem 
vůči svému přislíbenému a tak dlouho očekávanému Mesiáši. Ale Pán Ježíš 
má i v tomto okamžiku své poslání před očima, a tak si těchto slz nevšímá a 
naopak promlouvá ženám do duše: „Činí-li toto na stromě zeleném, co se 
teprve bude díti na suchém?“ (Lk 23,31.) Když tedy nevinný takto trpí, jak 
potom budou trpět hříšníci? Pán Ježíš také odkazuje na zkázu svatého města 
Jeruzaléma, které mělo být hrozně potrestáno za tento zločin. Římské legie 
ho roku 70 srovnají se zemí. Chrám vyhoří a bude zničen do základů. 
Přeživší Izraelité budou roztroušeni, a aby se na ně dokonale zapomnělo, 
bude jejich země nově nazývána Palestina, podle jména jejich odvěkých 
úhlavních nepřátel: Pelištejců, jinak také Filištínských. 
Ústní podání nám zachovalo ještě jinou událost z cesty křížové. Na scéně se 
objevuje ušlechtilá Veronika. Muži platí za statečnější než ženy, ale tím je 
myšlena především statečnost vůči nepříteli. Je však zbabělost, která je 
vlastní více mužům než ženám, a to je strach z veřejného mínění o své 
osobě, o poškození svého dobrého jména. A Veronika se nebála veřejně 
přihlásit k odsouzenému Pánu Ježíši tím, že se k němu prodrala, nevšímajíc 
si stráží a komentářů lůzy, a podala mu roušku, aby si utřel zakrvácený 
obličej. Na jeho tělesném utrpení to sice pranic nezměnilo, ale jak muselo 
toto výmluvné gesto hřejivé lásky a dobroty povzbudit jeho ztýrané srdce! 
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Jakmile dospěl průvod na Kalvárii, vojsko uzavřelo celé okolí, aby nikdo 
nerušil vykonání rozsudku. Stovky zvědavců se tísnily na blízkých 
hradbách, střechách domů a svazích pahorku a neušel jim jediný pohyb. 
Poté, co bylo vše připraveno, ještě těsně před tím, než mělo následovat 
ukřižování, byl Kristu Pánu podán omamný nápoj na utišení bolesti, ale ten 
ho nepřijal. Chtěl být při smyslech až do konce.  
Vojáci z něj strhli šaty, ponechali mu pouze bederní roušku a poručili mu, 
aby si lehl na kříž. Strašlivou bolest ze znovu otevřených ran po bičování, 
potažmo z kontaktu trny omotané hlavy se dřevem kříže, doplnila nová 
bolest: katani začali Kristovy údy přibíjet na kříž. V zápěstí nasadili hřeb, 
který prvním úderem projel naskrz a zarazil se do tvrdého dřeva, do kterého 
musel být pořádně zatlučen. Kristovo tělo se křečovitě svíjelo, ale katané 
neustali, dokud nebyly všechny údy pevně přibity.  
Když Pána Ježíše s křížem pozvedli, začalo nové utrpení: jeho tělo začalo 
viset na hranách hřebů, které drásaly vzniklé rány. Zatímco jiní odsouzenci, 
pokud mohli mluvit, při svém křižování v zoufalství zlořečili Bohu i lidem, 
tupili své soudce a plivali na ty, kteří se příliš přiblížili, první slova, která 
vyšla z Kristových úst, byla: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí“ 
(Lk 23,34). 
Mezitím došlo k rozdělení šatstva odsouzenců. Podle římského zákoníku 
propadal majetek odsouzenců státu a jejich roucha si mohli rozebrat katani, 
kteří popravu vykonali. Sešívaný plášť rozdělili snadno, ale aby neponičili 
tuniku, utkanou z jednoho kusu látky, rozhodli se, že o ni budou losovat. 
Tím zůstalo roucho zachováno pro pozdější křesťanské generace. 
Sv. Helena jej o tři století později darovala Agritiovi, biskupu z Trevíru, kde 
se uchovává dodnes. 
Lidská ohavnost dostoupila svého vrcholu v okamžiku, kdy se kněží a 
zákoníci, ale i vojáci a zevlouni začínají Kristu posmívat a rouhat. „Jsi-li 
král židovský, pomoz si!“ (Lk 23,37.) Tak i jinak ho tupili také lotři 
ukřižovaní spolu s ním. Ale to už tu Boží milost opět byla při díle, klepajíc 
na dveře jejich srdce. Lotr po pravici se jí otevřel. A tak, když po nějaké 
chvíli opět začíná lotr po levici své rouhání, usazuje ho ten po pravici, jsa 
hluboce pohnut tím, co viděl, v co uvěřil, a zastává se nevinného. Ve své 
pokoře přiznává svou vinu a jediné, o co prosí, je vzpomínka na něj, až 
Kristus vstoupí do svého království. Kristova odměna byla opravdu božská, 
lotr po pravici umíral s jistotou, že bude spasen: „Ještě dnes budeš se mnou 
v ráji“ (Lk. 23,43). 
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Tito lotři jsou obrazem pro celé lidstvo. Nikdo není před Bohem sám od 
sebe nevinný. Všichni jsme v Adamovi zhřešili. Nikdo není bez hříchu, 
který, ve své plnosti, je smrt duše a který také trest smrti zasluhuje. Jsme 
tedy jako oni lotři, kteří po právu pykají za své prohřešky. Otázka je pouze, 
jestli poznáme svou bídu, své prohřešení a pokoříme se před Kristem, jako 
lotr po pravici. Lotr po levici naopak setrval ve své zatvrzelosti. Dodnes je 
vidět na místě ukřižování hluboká puklina vzniklá při zemětřesení po 
Kristově smrti, která oddělila kříž nekajícího lotra od kříže Kristova. 
Kolem poledne se však začíná něco dít i se samou přírodou. Celou krajinu 
začíná zahalovat tajemná tma, která vydrží až do tří hodin. A jak tma 
houstla, lidí před křížem začalo ubývat. Ale ani v těchto chvílích Pán Ježíš 
nezapomínal na druhé. Musel ještě „vyjasnit“ jednu věc. V tu chvíli totiž už 
nebyl tolik osamocen, neboť k patě kříže mezitím pronikla jeho matka, 
spolu s jinými zbožnými ženami, a také apoštol Jan.  
Panna Maria stála celá zničená u kříže, u kterého se vyplnila slova starce 
Simeona, který jí před mnoha lety v jeruzalémském chrámě prorokoval, že 
její vlastní duší pronikne meč. Tisíckrát by se ve své něžné mateřské lásce 
ke svému synu nechala ukřižovat místo něj. Její srdce drtil příval zla, 
kterým se lidé odvděčili Pánu Ježíši za to dobro, co jim přinášel. Ona jako 
jediná si byla vědoma – do té míry, v jaké je to člověku vůbec možné –, co 
se zde odehrává. K jakému souboji mezi nezměrnou božskou dobrotou a 
pekelnou zlobou zde dochází. Ale ona to ustála. Jako jediná ani na okamžik 
nezapochybovala. Její božské ctnosti víry, naděje a lásky ani na okamžik 
nezakolísaly a žhnuly pod nánosem popela bolesti a zmaru. Jako kdysi 
souhlasila s tajemným úradkem Božím, aby se do ní vtělila druhá božská 
osoba, i nyní vítězila nad mateřským citem její vůle a její duší znělo 
rozhodné fiat – staniž se vůle Boží. 
Vtom k ní Pán Ježíš pootočil hlavu a namáhavě zašeptal: „Ženo!“ Poté svůj 
pohled stočil k Janovi, stojícímu kousek opodál a dokončil myšlenku: „Hle, 
syn tvůj.“ V ůči apoštolu Janovi pak prohlásil: „Hle, matka tvá“ (Jan 19,26). 
Pán Ježíš tedy nechtěl zavázat pouze svého učedníka, aby se postaral 
o budoucnost Bohorodičky. Zavazuje i svoji matku, aby o Jana mateřsky 
pečovala.  Samozřejmě ne hmotnou péčí, tu nepotřeboval. Kristus zde měl 
na mysli duchovní mateřství a Církev učí, že celá událost měla ještě 
mnohem hlubší rozměr, neboť Jan zde zastupoval všechny věřící. Panna 
Maria se tak stala matkou všech křesťanů. 
Blížila se třetí hodina, když vtom se z kříže ozvalo zvolání: „Bože můj, 
Bože můj, proč jsi mne opustil?“ Podle vůle Boží měl na sobě Spasitel 
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zakusit všechny následky hříchu, aby měl soucit s bídou druhých. A protože 
na sebe vzal všechny naše hříchy, jeho lidství byla odňata božská útěcha. 
Visící mezi nebem a zemí, Bohem opuštěn, lidmi popliván. V jeho duši se 
rozprostřela temnota a nesnesitelná trýzeň, že všechny jeho bolesti budou 
pro tolik lidí nadarmo.  
Jeho tělo bylo sužováno mimo jiné horečkou a velkou ztrátou krve, a tak 
není divu, že se z jeho vyprahlých úst vydralo: „Žízním“ (Jan 19,28). Tak se 
naplnilo proroctví 21. žalmu o vyprahlosti Mesiášově, kterou však lze 
vykládat i ve smyslu touhy po spáse duší, kvůli kterým přišel na svět. Tím, 
jak okusil podávaného octa, vypil kalich hořkosti do dna. Jeho vykupitelské 
dílo bylo vykonáno, starozákonní předpovědi vážící se k jeho životu byly 
vyplněny do posledního. Ďáblovo panství se chýlilo ke konci. Už nebylo 
nic, co by měl ještě vykonat. Proto řekl: „Dokonáno je!“ (Jan 19,30.) A poté 
zvolal silným hlasem: „Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého!“ 
(Lk 23,46.) Jeho zvolání mělo být důkazem, že měl do poslední chvíle moc 
se zachránit. Neboť u normálního člověka nedovoloval průběh ukřižování, 
aby před smrtí zvolal tak silným hlasem.  
V následném okamžiku jeho smrti se roztrhla chrámová opona. Skrze 
přinesení kalvárské oběti, na kterou se všechny starozákonní oběti vázaly 
jako pouhé stíny či předobrazy, ztratily tyto svou platnost a s nimi 
i starozákonní kněžství, potažmo celý Starý zákon. Nebyl však zrušen, 
nýbrž konečně naplněn. Roztržení chrámové opony vyžadovalo z lidského 
hlediska obrovskou sílu, neboť podle Talmudu byla 8 cm tlustá a tak těžká, 
že pro manipulaci s ní bylo zapotřebí 300 kněží. Skutečně pouze božská 
moc dokázala učinit něco takového.  
Došlo také ke krátkému, ale silnému zemětřesení a mnoho hrobů se 
otevřelo. Z nich pak o nedělním ránu vstalo mnoho těl svatých, kteří „vyšli 
z hrobů, vešli do svatého města a ukázali se mnohým“ (Mt 27,53). 
Protože o velikonoční sobotě odsouzenci nesměli zůstat viset na křížích, 
bylo potřeba je sejmout už v pátek, a sice již před východem první hvězdy. 
U žijících tedy musela být urychlena smrt, což se událo tak, že jim vojáci 
zpřeráželi kosti v nohou. U Pána Ježíše se však zastavili, neboť již nejevil 
známky života. Nohy mu ušetřili, ale pro jistotu mu jeden voják vrazil kopí 
přes bok přímo do srdce.  A jak sv. Jan ve svém evangeliu později napsal: 
„Ihned vyšla krev a voda“ (19,34).  
Tato událost je vykládána jako okamžik zrození Církve z boku Kristova, tak 
jako Bůh kdysi vyňal z boku Adamova žebro, aby mu z něj učinil ženu. 
Kristus, nový Adam, otec nového pokolení, je zasnouben se svou milovanou 
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snoubenkou, katolickou Církví, pro kterou se obětuje na kříži a kterou svou 
smrtí přivádí k životu. 
Mezitím si Josef z Arimatie, sice člen velerady, ale přesto Kristův tajný 
učedník, vymohl od Piláta povolení uložit Kristovo bezvládné tělo do svého 
hrobu. Ten se nacházel v jeho zahradě nedaleko Golgoty. Zatímco mrtví 
zločinci byli vhozeni do nejbližší rozsedliny a v rychlosti zaházeni půdou, 
Panna Maria si přiklekla ke svému synu, kterého opatrně snesli z kříže, a 
položila si jeho hlavu na klín. S tichým pláčem z ní začala vytahovat 
jednotlivé trny, zbytky po korunování trním. Protože ale čas kvapil a nebylo 
možno vykonat vše podle předpisů zvykového práva ohledně přípravy 
mrtvých na pohřeb, bylo rozhodnuto, že bude učiněno jen to nejnutnější a 
zbytek bude doplněn až po sobotě.  
Muži mrtvé tělo zabalili do koupeného plátna a s úctou zanesli do hrobu 
Josefova. Pronesli je hrobovou předsíní a uložili do hrobové kobky. V jedné 
z jejich stěn byl vytesán polokruhový výklenek, do nějž je umístili. Ke 
vchodu poté přivalili velký kámen, podobný mlýnskému žernovu, a rozešli 
se každý svou cestou. 
I přes přípravy na velikonoční slavnost však velerada, radující se nad svým 
vítězstvím, nezapomněla na Kristova slova o jeho zmrtvýchvstání. Velerada 
tedy vyslala několik svých zástupců k Pilátovi, aby na něm vymohli 
vojenský oddíl, který by hrob střežil. Pilát, který měl už všeho dost, jim 
vyhověl. „M ějte si stráž, jděte, hlídejte ho, jak dovedete“ (Mt 27,65). A tak 
k hrobu napochodovali římští legionáři. Ještě nad to, aby měli velekněží a 
farizejové úplnou jistotu, že s kamenem nikdo tajně nepohne, vtěsnali mezi 
kámen a okolní skálu pečetní hlínu a vtiskli do ní své prsteny. Načež od 
hrobu odcházeli pravděpodobně s pocitem velmi dobře vykonané práce. 
Netušili však, že v tu chvíli se na ně vztahovala slova žalmistova: „Ten, jenž 
na nebesích sídlí, se směje, Hospodin se posmívá jim.“ 
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Manželství 
Pastýřský list Msgr. Marcela Lefebvra z 11. února 1950 

 

(převzato z knihy: 
Msgr. Marcel Lefebvre: Lettres pastorales et écrits) 

 
Již tomu bude dvacet let, co náš Svatý otec papež Pius XI. ve své 
pamětihodné encyklice o manželství (Casti connubii, z 31. 12. 1930) napsal 
tato slova: „Svátost manželství je šlapána a v posměch uváděna nikoliv již 
jen potají a v temnotě, nýbrž zřejmě beze všeho studu, v divadlech všeho 
druhu, v románech, v milostných a „humoristických“ povídkách, v kině, 
přednáškách v rozhlase, zkrátka všemi vynálezy moderní vědy; rozluky, 
cizoložství, ba i nejhanebnější neřesti se buď vychvalují, nebo aspoň se 
podávají v takových barvách, že se úmyslně vyvolává dojem, jako by na 
nich nebylo žádné viny nebo hanebnosti. (…) A tyto názory se očkují lidem 
všeho druhu, bohatým i chudým, dělníkům i zaměstnavatelům, učeným 
i neučeným, svobodným i ženatým, těm, kteří Boha ctí, i těm, kteří Boha 
nenávidí, dospělým i mladistvým; a zvláště mladistvým se osnují nástrahy 
neobyčejně nebezpečné, poněvadž této kořisti je možno snáze se zmocniti.“ 
A dodal: „Nám tedy, jež Hospodář ustanovil strážci své role…, připadá, 
jako by přímo nám byla Duchen Svatým řečena ona slova plná vážnosti, 
kterými apoštol Pavel povzbuzoval svého milovaného Timothea: ‚Ty však 
bdi… Naplň svou službu… Hlásej slovo, naléhej včas i nevčas, usvědčuj, 
přimlouvej, kárej se vší trpělivostí a moudrostí učitelskou‘ (2 Tim 4,2–5      
– pozn. překl.).“ 
 
Moji nejdražší bratři, domnívali jsme se, že bychom dnes měli přijmout tato 
slova za vlastní. Nemine týden, někdy ani několik dní, kdy bychom 
neoplakávali hroznou podívanou na rozchody manželů, rozbitá manželství, 
jejichž rozpad je ještě nezvratněji stvrzen dalšími cizoložnými svazky, 
anebo že musíme uznat za nelegitimní svazky, jež se jevily jako 
právoplatné. Kolik dramat svědomí, kolik skrytých morálních bolestí! 
Co je však ještě závažnější, je nečekaná nevědomost ohledně manželských 
povinností, jako kdyby tento svazek závisel jen na lidské vůli a jako kdyby 
práva a povinnosti, jež z něho vyplývají, existovaly jen do té míry, do které 
si je manželé přejí. A i pokud někdo zná zákony, které řídí manželství, 
nerozumí jejich striktnosti a tváří tvář četným příkladům těch, kteří je 
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porušují, lidé nechápou, proč tato svoboda není schvalována Církví jako 
více odpovídající modernímu duchu doby. 
Jak často člověk slyší při předčítání formuláře, který specifikuje manželské 
povinnosti, poznámky, které prozrazují hlubokou neznalost všeho vážného a 
posvátného, co manželská smlouva obnáší.  
A není vzácné najít i mezi těmi, kteří díky Bohu ještě mají jasnou představu 
o důležitosti a nedotknutelnosti manželství, určitou shovívavost nebo spíše 
laskavou toleranci pro rozchody, volné svazky, která působí opravdové 
pohoršení, obzvláště mezi mladými. 
Lidé si zvykají na všechno, co by mělo být nahlíženo s odporem, v kinech 
se dívají na filmy, které nabízejí vše v rozporu s dobrými mravy a se 
svatostí manželství. I v některých katolických domácnostech se o těchto 
věcech často mluví, a to bez odsouzení, což je k velké škodě mladých lidí, 
kteří naslouchají. Nemají strach nabízet jim časopisy a romány, ve kterých 
je pevné a nerozlučné manželství vysmíváno a namísto něho jsou 
propagovány sobecké a dočasné svazky.  Stačí vidět, s jakou horlivostí se 
kupuje Reader’s Digest, ve kterém je manželství vždy prezentováno 
z čistě materiálního hlediska. Toto zvykání si katolických kruhů na falešné 
představy rozšířené mezi nekatolíky je velice škodlivé pro posvátnost 
manželství. 
Ještě musíme upozornit na zjištění, které jsme učinili v našich hlavních 
afrických centrech. Chceme mluvit o těch, kteří pro svůj egoismus a 
hloupou marnivost vytvářejí až nepřekonatelné překážky mladým lidem a 
tak jim znemožňují vstup do manželství. Vážnou vinu nesou ti, kteří 
požadují od svých budoucích zeťů velké finanční sumy, a také ti, kteří 
požadují od mladých manželů výdaje, jež je zadluží na několik let. Tyto 
zvyky, jež musíme zcela odstranit z křesťanského prostředí, nemají nic 
společného s určitým slavnostním charakterem svatebního obřadu v kostele 
a s rodinnou oslavou, která následuje. 
Kolik domovů by bylo důstojnějších, svornějších, pokojnějších, kdyby se 
manžel snažil být úsporný, než aby se oddával alkoholu, a kdyby žena byla 
skromnější a neoddávala se marnivosti. 
 
V těchto souvislostech, moji drazí bratři, jsme považovali za naléhavé 
připomenout vám krátce věčné principy, které spravují manželství, 
poukazujíce na jejich původ a zásadní vlastnosti.   
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1) Je manželství lidského, nebo božského původu? 
„Manželství,“ říká náš Svatý otec papež Pius XI., „nebylo ustanoveno nebo 
obrozeno od lidí, nýbrž od Boha; že je zabezpečili, upevnili a povznesli 
svými zákony nikoliv lidé, nýbrž sám Tvůrce přirozenosti…; že tedy tyto 
zákony nepodléhají ustanovením lidským a že neplatnou je i dohoda 
manželů, kdyby byla v rozporu s podstatnými vlastnostmi manželství. (…) 
Ačkoliv však manželství svou podstatou jest zřízením božským, přece také 
lidská vůle má při něm úlohu, a to velmi vznešenou; neboť každé jednotlivé 
manželství jakožto manželské spojení mezi tímto mužem a touto ženou 
vzniká toliko svobodným souhlasem obou manželů… Předmětem však této 
svobody jest pouze, zda snoubenci opravdu chtějí vstoupiti v manželství, a 
to s touto osobou; úplně se však vymyká svobodě člověka podstata 
manželství, takže kdo jednou vstoupil v manželství, podléhá jeho božským 
zákonům a podstatným vlastnostem.“ 
A tak je svatý manželský svazek společně tvořen jak Boží, tak lidskou vůlí. 
Od Boha pochází samotná instituce manželství, její cíle, zákony a závazky. 
Lidé jsou tvůrci konkrétních manželství, ke kterým se vztahují úkoly a 
dobra ustanovená Bohem. 
Takový je pravý a opravdový původ manželství, který Bůh zamýšlel od 
věčnosti. Vše, co lidé mohou říci a napsat o tomto tématu, nic nezmění na 
těchto pravdách, vyučovaných Církví. 
 
2) Jaké jsou vlastnosti manželství? 
Zdravý rozum, který je výrazem pravé moudrosti, a Písmo svaté spolu 
s tradicí nás učí, že existují dvě vlastnosti manželství: jednota a 
nerozlučnost. 
Tyto dvě vlastnosti, které jednak vylučují přítomnost třetí osoby 
v manželství a zadruhé vylučují možnost rozloučit svazek vytvořený 
uzavřením manželství na základě vzájemného odevzdání obou manželů, 
mají svůj hluboký kořen v lidské přirozenosti, stvořené Bohem. Také 
samotná podstata manželské smlouvy, kterou se zakládá rodinné 
společenství přítomností dětí, nezbytně vyžaduje jak jednotu, tak dokonalou 
stabilitu manželství. 
„Manželská věrnost a plození dětí,“ říká sv. Tomáš, „jsou zahrnuty 
v samotném manželském souhlasu; a tak pokud by někdo v manželském 
slibu vyslovil podmínku v rozporu s těmito vlastnostmi, nevzniklo by 
skutečné manželství.“ 
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Manželský svazek tak oba sbližuje niterným souhlasem: duše sjednocuje 
ještě těsněji než těla. 
A tak manželství uskutečněné mezi dvěma dušemi, které se odevzdávají 
jedna druhé, ale přitom myslí na možnost rozdělení, je drzé popření těch 
nejšlechetnějších tužeb, které lidské srdce přináší do tohoto slavnostního 
aktu. Je to rozpor, vnášený do nejintimnějších hlubin dvou srdcí, která se 
spojují. Slovo rozpor to ani dostatečně nevystihuje; domnělé právo srdce 
nebýt neodvolatelně připoutáno není nic jiného a nelze nazvat jinak než 
snahy zbabělého sobectví. 
Připouštět v manželském slibu, že by bylo možné toto pouto zlomit, není jen 
proti podstatě manželského společenství, proti lidské přirozenosti, ale také a 
hlavně proti samotnému cíli manželství, rodinnému společenství. 
Co bude z těchto dětí, rozpolcených bytostí, které jsou smutnější než sirotci, 
které čerpají z citů své matky nenávist k otci a které se učí od svého otce 
zlořečit své matce? Je možné si představit manželskou smlouvu, která 
připouští perspektivu podobného rozdělení rodiny a která děti zatěžuje 
hrozbou navždy zraněné existence v nejhlubší rovině citů? Chtěné a 
odsouhlasené sjednocení dvou lidských bytostí, nadaných rozumem a vůlí, 
k takovému cíli, jako je manželství, které je vzájemným odevzdáním se 
s touhou založit rodinu, nemůže být dočasné. 
 
Získali jsme hlubší pochopení závažnosti manželské smlouvy skrze světlo 
rozumu, proč bychom se tedy divili, že náš Pán z tohoto souhlasu učinil 
posvátné znamení, bohatý zdroj milostí, opravdovou svátost, jejímiž 
vysluhovateli jsou sami manželé? Svou milostí, svou všemohoucí silou dává 
náš Pán tomuto slavnostnímu aktu ušlechtilost a vznešenost, kterou měl na 
počátku. 
Když náš Pán daroval manželství pravou dokonalost, když k němu připojil 
zcela jedinečnou milost, obnovil základy společnosti. Ze stavu zkaženosti a 
rozkladu ji obnovil a očistil. 
„Co Bůh spojil,“ prohlašuje náš Pán, „člověk nerozlučuj.“ „Kdo propustí 
manželku svou … a pojme jinou, cizoloží, a kdo pojme propuštěnou, 
cizoloží.“ 
Tato slova vylučují jakoukoliv pochybnost o nezbytné stálosti manželství. 
Svatá Církev byla vždy věrná těmto napomenutím našeho Pána a její víra se 
nikdy nezměnila, a to i za cenu nejvážnějších štěpení. A takto potvrzuje 
Tridentský koncil: „Pokud někdo tvrdí, že z důvodu hereze nebo z důvodu 
obtížností společného života nebo z důvodu neustálé nepřítomnosti jednoho 
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z manželů může být rozvázáno manželské pouto, ať je stižen klatbou.“ 
A dále: „Pokud někdo říká, že se Církev mýlila, když učila a stále učí, 
v jednotě s učením evangelií a apoštolů, že z důvodu cizoložství jednoho 
z manželů nemůže být manželské pouto rozvázáno a že žádný z nich, ani ten 
nevinný, nemůže uzavřít manželství za života druhého manžela a že ten, 
který zapudil svou cizoložnou ženu a vzal si jinou, tím páchá cizoložství a 
stejně tak žena, která zapudila svého manžela a připojila se k jinému muži, 
tím páchá cizoložství, ať je stižen klatbou.“ 
Jak musíme být vděčni Církvi za to, že svým učením vztyčila 
nepřekonatelnou hradbu proti útokům těch, kdo chtějí zničit rodinu a 
společnost. 
Jediná strážkyně pravdy uchovala pro rodiny skálopevný základ. Tady leží 
evidentní důkaz svatosti a věčného trvání Církve. 
K těmto poučením rozumu, svatých Písem a tradice bychom mohli přidat 
důkazy ze zkušenosti. Od roku 1884, kdy byl přijat bezbožný zákon 
předstírající právoplatnost rozvodů, vidíme neustálý nárůst rozvodů a s ním 
i všechny důsledky nemorálnosti, o nichž nám mohou hojně svědčit soudy. 
 
Od lítosti nad až příliš známými důsledky ztráty posvátnosti manželství 
však obraťme náš zrak k tomu, co musíme dělat, abychom manželství 
navrátili celou jeho důstojnost. 
Především musíme uvažovat o Božích záměrech s manželstvím. Stvořitel a 
Pán vesmíru nic neučinil bezdůvodně a každému tvoru dal zákony vepsané 
do samotné přirozenosti věcí, které stvořil. 
„Aby se uskutečnila všeobecně a trvale obroda manželství,“ říká náš Svatý 
otec papež Pius XI., „bude velmi důležité, aby byli věřící řádně o manželství 
poučeni… Ať také znají a často si rozvažují, jak velikou moudrost, svatost a 
dobrotu ukázal Bůh lidstvu, když zřídil manželství, zabezpečil je 
posvátnými zákony a především když je podivuhodně povýšil na důstojnost 
svátosti…“ 
Ale k čemu bude sloužit tato znalost o manželství, pokud křesťanští rodiče 
neuchrání své děti od všeho, co by v nich mohlo zničit tuto vznešenou a 
svatou představu o soužití jejich otce a matky? Kolik chybných pojetí se 
v této oblasti šíří, a to i v křesťanském prostředí! Doporučují se nové 
metody, které vnímají jako dobré, aby dítě bylo seznámeno s představou 
neřesti, aby před ní mohlo být lépe chráněno. Ale cožpak dáváme vakcíny 
pro dospělé nezralému organismu? To přeci může těmto mladým citlivým 
duším způsobit vážné pohoršení s často nevratnými následky. 
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„K blízké přípravě na dobré manželství,“ říká ještě náš Svatý otec papež 
Pius XI., „hlavně patří starostlivá volba manžela nebo manželky… (Mladí 
lidé, kteří se rozhodli pro manželství), ať zrale uváží, než zvolí osobu, se 
kterou jim potom bude stále žíti. (…) Ať ani neopomenou … moudře se 
poraditi s rodiči.“ 
Ale všechna příprava, veškerá znalost o manželství a konkrétně 
o křesťanském manželství nemají dostatečnou účinnost, aby zachovaly 
manželství v jejich svatosti a věrnosti, pokud se manželé neživí Chlebem 
cudných a Chlebem silných. Eucharistie v nás vytváří rovnováhu citů tím, 
že zmírňuje oheň našich vášní, zmenšuje jejich tyranii, rozšiřuje panství 
rozumu, „ut et vita Jesu manifestetur in corporibus nostris,“ říká svatý 
Pavel, tedy tak, „aby se život Kristův projevil v našich tělech“. 
Ve spojení s naším Pánem Ježíšem Kristem, v ovzduší Svaté rodiny, tam 
manželé odhalí tajemství stálého a šťastného soužití, kde si budou 
poskytovat vzájemnou podporu, každodenní vzájemnou pomoc, kde 
nabídnou svým dětem a společnosti příklad života, ve kterém je tělo 
podřízené rozumu, rozum duši a duše Bohu. A tak budou skrze milost 
našeho Pána Ježíše Krista uskutečňovat Boží záměry s lidstvem. Ať si rádi 
opakují tato slova svatého Pavla: „Kéž mě Pán obnoví dle obrazu toho, 
kterého stvořil v opravdové spravedlnosti a svatosti“, a očekávají den, kdy 
jejich manželství, které se časem prohloubí, najde v Bohu své plné rozvinutí 
pro věčnost. 
 
Dakar, 11. 2. 1950 
 
 
 

Podjáhenská sv ěcení v Zaitzkofenu, 
tentokráte op ět s českou ú častí 

Sobota 28. března v 9.30 hod. v seminární kapli 
 
 

Primice novokn ěze našeho distriktu 
P. Markuse Buchmaiera FSSPX v Rakousku 

Sobota 4. července v 10.00 hod. ve farním kostele sv. Ondřeje, 
Niederkappel, Horní Rakousy 
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POŘAD BOHOSLUŽEB NA BŘEZEN – DUBEN 
 

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

 
BRNO-ČERNOVICE 

Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 26 
 
15. 3. a 19. 4. – 17.30 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Ostatní neděle – 10.00 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Každé úterý – 18.00 – Mše sv. 
6. 3. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
7. 3. – 10.00 – Sv. Tomáše Akvinského, patrona křesťanských 

akademiků – Mše sv. chorální 
19. 3. – 18.00 – Sv. Josefa – Mše sv. chorální 
25. 3. – 18.00 – Zvěstování Panny Marie – Mše sv. chorální 
26. 3. – 18.00 – Výroční requiem k úmrtí Msgr. Marcela Lefebvra 
28. 3. Mše sv. není 
3. 4. –   8.00  – Sedmibolestné Panny Marie – Mše sv. chorální 
4. 4. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
5. 4. – 10.00 – Květná neděle – svěcení ratolestí a Mše sv. chorální 
9. 4. – 18.00 – Zelený čtvrtek – Mše sv. a po ní rozjímání 

v Getsemanské zahradě 
10. 4. – 10.00 – Jitřní hodinky 
 – 17.00 – Bohoslužba Velkého pátku, zakončená rozjímáním na 

Božím hrobě do večera Bílé soboty 
11. 4. – 18.00 – Bohoslužba Bílé soboty a slavné Vzkříšení 
12. 4. – 10.00 – Hod Boží velikonoční – Mše sv. chorální a svěcení 

pokrmů 
13. 4. – 10.00 – Velikonoční pondělí – Mše sv. s lidovým zpěvem 
25. 4. –   8.00 – Sv. Marka – Prosebné procesí a Mše sv. 
Ostatní dny – 8.00 – Mše sv. 
 
 
 

26 
 

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 
5. 4. – 17.30 – Květná neděle – svěcení ratolestí a Mše sv. chorální 
9. 4. – 18.00 – Zelený čtvrtek – Mše sv. a po ní rozjímání 

v Getsemanské zahradě 
10. 4. – 17.00 – Bohoslužba Velkého pátku 
11. 4. – 18.00 – Bohoslužba Bílé soboty 
12. 4. – 10.00 – Hod Boží velikonoční – Mše sv. chorální a svěcení 

pokrmů 

 
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 
12. 4. – 17.30 – Hod Boží velikonoční – Mše sv. chorální a svěcení 

pokrmů 
13. 4. –   8.00 – Velikonoční pondělí – Mše sv. s lidovým zpěvem 

 
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 
12. 4. – 10.00 – Hod Boží velikonoční – Mše sv. chorální a svěcení 

pokrmů 
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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 
9. 4. – 18.00 – Zelený čtvrtek – Mše sv. 
10. 4. – 11.00 – Křížová cesta 
12. 4. – 17.30 – Hod Boží velikonoční – Mše sv. chorální a svěcení 

pokrmů 

 
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 

 
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 
12. 4. – 17.30 – Hod Boží velikonoční – Mše sv. chorální a svěcení 

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

 
JABLONEC NAD NISOU 

Centrum sociálních služeb, Emílie Florianové 1736/8, malý sál 
 
8. 3. – 10.00 – Mše sv. chorální 

28 
 

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 
 
12. 3. a 16. 4. – 17.30 – Mše sv. 

 
ZLATÉ HORY 

Dům sv. Hedviky, Kostelní 440 
 
14. 3. a 18. 4. – 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. 


