
Červenec – srpen 2020        č. 175 

 

 
 

 

Informa ční leták 
 

Kněžského bratrstva sv. Pia X. 2 
 

Brno, 13. května – Sv. Roberta Bellarmina 
 
Drazí věřící, 
není jednoduché sestavovat pořady bohoslužeb a prázdninových akcí 
v situaci, kdy je nejasné, jakým způsobem se bude či nebude dále řešit 
virová nákaza SARS-2 a jak se budou vyvíjet opatření státu. Proto 
všechny termíny platí za předpokladu, že nenastane nějaký významný 
obrat v této záležitosti.  
Vracíme se k obvyklému pořadu bohoslužeb s tím, že v Brně do té doby, 
dokud budou předepsány dvoumetrové rozestupy mezi 
věřícími/domácnostmi, bude mše sv. sloužena na venkovním oltáři. 
V Praze musíme pronajmout jiné prostory jednak kvůli místu, ale 
i s ohledem na zvláštní režim v Domově Sue Ryder. 
Zda bude procesí o slavnosti Božího Těla, závisí na možnostech, ale mše 
svatá a první svaté přijímání by se mělo konat. V létě počítáme s tím, že 
ohlášené poutě proběhnou dle plánu. Biřmování, které v květnu odpadlo, 
se přesune za předpokladu, že bude moci přijet biskup, na září na Pstruží 
po svěcení kaple; vše bude ještě upřesněno. 
Letní tábory v Rakousku letos odpadají, neboť situace je nejistá nejen 
u nás, ale i u našich jižních sousedů, kde platí i přísnější opatření a větší 
uvolnění pro hromadné akce je velmi nepravděpodobné. Tábor pro 
hochy a dívky od 14 let proběhne ve Zlatých Horách v Domě 
sv. Hedviky, pouze pro letošní rok platí výjimka, že se na tyto tábory 
mohou hlásit i hoši a dívky, kteří dosáhnou v letošním roce 14. roku 
věku, byť by to bylo po táborech. Slevy pro více dětí z jedné rodiny 
nebude možno uplatnit, ale lze v odůvodněných případech požádat 
o slevu pro konkrétního účastníka. 
Ve Zlatých Horách jsme začali s úpravami objektu, aby se tam mohly 
konat nejen tábory pro starší, ale i pro mladší děti, s čímž počítáme od 
příštího roku. K tomuto účelu prosíme dle Vašich možností o finanční 
podporu. Původně jsme počítali s pomalejším postupem rekonstrukce, 
ale vzhledem k nejistotě, jak se bude dále epidemiologická situace 
a opatření s ní související vyvíjet, chceme na příští rok mít zajištěné 
místo pro tábory pro mladší děti v ČR. Tyto tábory jsou důležitou 
součástí našeho apoštolátu a považoval bych za velkou škodu, pokud by 
měly dvakrát po sobě odpadnout. 
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Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám dosud poskytli finanční i morální 
podporu, za trpělivost a zachovávání pokynů a pořádku, což nám všem 
umožňuje co nejlépe využít dovolení státních orgánů bez zbytečných 
komplikací a restrikcí z jejich strany. 
Někteří z Vás se mne ptali na korespondenci s Msgr. Janem Graubnerem. 
Týká se to nás všech, proto si dovoluji zveřejnit jeho odpověď na můj 
otevřený dopis a svoji reakci, kde předkládám důkladnější věcný rozbor 
problematiky. Otec arcibiskup zřejmě potřebuje ke studiu této 
problematiky a na rozmyšlení více času, ale věřím, že celou věc 
s rozvahou posoudí a nakonec jeho odpověď bude dalším krokem ke 
konstruktivnímu řešení přijatelnému pro obě strany, jak je to přáním 
Svatého stolce. 
Na závěr ještě jednu radostnou zprávu: 9. května první asistent Msgr. 
Alfonso de Galarreta v Zaitzkofenu vysvětil šest podjáhnů, tři z toho 
z našeho distriktu, z nichž jsou dva Češi – ctihodní pánové Jakub Eliáš 
a Petr Kajer. Tím má naše Kněžské bratrstvo už 7 českých členů 
s trvalým závazkem. Toto svěcení je i povzbuzením k modlitbě za další 
kněžská povolání, kterých je nám potřeba k udržení a rozšíření našeho 
apoštolátu. Nezapomeňme pak v modlitbě na poděkování za Boží 
ochranu, hojná požehnání a udělené milosti pro náš apoštolát. 
 
 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX – děkan 
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Kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX v Brně 
v neděli 10. května 2020 

 
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 

Drazí spolubratři v Kristu, drazí věřící, 
sv. Jakub nás v dnešní epištole napomíná: „Buď každý člověk rychlý k slyšení, 
ale zdlouhavý k mluvení.“ Rychlost k slyšení znamená dle výkladu Sýkorova 
komentáře „poslouchání slova Božího s ochotností“, tedy poslouchání, 
rozjímání a studium dle výkladu Církve.  
Pro poznávání slova Božího je nutná učenlivost, tedy studium pramenů, 
církevních autorit a odborné vzdělávání v theologických disciplínách, což 
vyžaduje značný čas a námahu, a teprve potom může člověk fundovaně mluvit 
a vyjadřovat se k problematice. To je to Jakubovo „zdlouhavý k mluvení“. 
Odborné znalosti v každém oboru, i v oborech theologických, vyžadují 
profesionalitu. Ta se získává systematickým studiem odborných materiálů pod 
vedením v jednotlivých disciplínách patřičně vzdělaných, odborně fundovaných 
a zkušených profesorů. Jeden vyučuje dogmatiku, jiný morální theologii apod. 
Tak jsme to zažili i my, kněží, v kněžském semináři v Zaitzkofenu. 
Opakem tohoto profesionálního přístupu je laický aktivismus. Tomu se věnují 
lidé, kteří odborné vzdělání v patřičném oboru nemají, něco si přečtou, něco 
přimyslí, interpretují to dle svého uvážení a svých pocitů a brzy dlouze na dané 
téma hovoří, píší, dělají přednáškové cykly a dávají s fundovaným výrazem 
ve tváři velmi nefundované, a někdy až nebezpečné rady a porady. 
Laický aktivismus je právě jednou z liberálních náloží, kterou modernisté 
bourají nerozborný hrad katolické víry – sice ho nikdy nezbourají, neboť brány 
pekelné, tudíž ani tyto metastáze, Církev nepřemohou –, ale páší značné škody. 
Na laickém aktivismu je nejhorší už jeho podstata, která tkví v programové 
nefundovanosti, neprofesionalitě, způsobu smýšlení, která nerespektuje, 
či někdy odmítá, vědeckou a profesní erudici. Proto je tento aktivismus špatný 
ve všech svých podobách, moderních i konzervativních. Laičtí aktivisté jsou tak 
říkaje lidovými milicemi, trockistickými chartisty či undergroundovými 
anarchisty koncilní revoluce. 
Tento laický aktivismus je nutno rozlišovat od aktivity laiků pod vedením kněží 
– to je velmi užitečná a Bohu milá činnost v Církvi –, který je pravým projevem 
životaschopnosti Církve. Církev je uspořádána hierarchicky, je jedním tělem, 
proto musí být živá a činná ve všech svých částech. Falešný klerikalismus si 
činnost laiků nepřeje vůbec a výsledkem je skomírající život Církve, rovněž 
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špatná je pasivita věřících pramenící z duchovní pohodlnosti či lenosti; o těchto 
věcech nehovořím a nechválím je. Rovněž výše řečené neumenšuje právo 
věřících žádat po kléru zprostředkovávání víry a život podle víry tak, jak je 
obsažená v katechismu, a případně vyhledat kněze či církevní organizaci, kde 
se jim tohoto dostane. Dobré je však to, co se děje podle Bohem ustanoveného 
řádu, kde má každý své místo. 
Naše současnost je právě svojí liberalistickou ideologií nepřátelská každé 
profesionalitě a rozvrací civilizační základy společnosti, což ovlivňuje i mnohé 
katolíky. Místo toho, aby se vedly fundované disputace mezi profesionály, 
respektovalo se oborové vzdělání a odborná praxe, tak každý bez rozdílu do 
všeho mluví, čím méně zná, tím suverénněji se do všeho vměšuje, a odborníci 
jsou obtěžováni vnucovaným dialogem s debilizovanými aktivisty. Jistě, 
i odborník se může mýlit, může být neschopný či úplatný, vzdělání může být 
špatné, chybné. To se pak ale nejlépe zjistí opět v prostředí fundovaném. Kdo 
však nemá oborovou erudici, nemá dostatečné znalosti věc posoudit, udělat 
kvalifikovaný rozbor, rozlišit pravé od nepravého. Proto jsou názory aktivistů 
na odborné úrovni hospodských tlachů před zavírací hodinou. Nejednou se 
setkáváme s tím, že náboženští aktivisté potírají „modernistické výstřelky“ 
kvalifikovanými herezemi či školskými theologickými chybami, či předkládají 
názory vhodné pouze k zesměšnění křesťanství, které opravdu nejsou naukou 
Církve, byť nejsou zrovna heretické. 
Nejen internet, ale i veřejný prostor masmédií a vůbec celá společnost je 
prostoupená všemožnými aktivisty, kteří se věnují kromě náboženství 
i medicíně, politice – správě záležitostí obce –, z níž se vytratila profesionalita 
téměř úplně, energetice, ochraně životního prostředí a vůbec všemu, na čem 
mohou tyto v lepším případě průměrné, polovzdělané individuality vydělat 
a v čem se mohou zviditelnit. Hybnými silami jsou peníze, ješitnost 
a seberealizace. Za nimi stojí buď přímo, nebo nepřímo ti, kteří mají skutečnou 
moc, jedni jim slouží vědomě, druzí z hlouposti. 
Návrat k dědictví otců – našich katolických otců ve víře – znamená nutně 
návrat k profesionalitě. Zbytečně nebylo prvním počinem sv. Cyrila a Metoděje 
na Velké Moravě zakládání klášterních škol, z nichž vycházel vzdělaný domácí 
klérus, marností nebylo založení univerzity Otcem vlasti Karlem IV., kde 
kromě theologů a filosofů od počátku studovali právníci a lékaři, od kterýchžto 
dob se dosud naše medicína i další vědecké obory těší světové úrovni. Návrat 
k dědictví otců je návratem respektu ke vzdělanosti a oborové erudici, vykázání 
těch, kteří se angažují do oborů, v nichž nejsou erudováni, do jejich kvalifikace 
a těch, kteří žádnou kvalifikaci nemají, k činnosti v oblasti pomocných 
manuálních prací s nadějí, že nepoškodí lopatu a krumpáč, neb i s těmi se 
pracovat musí umět a i této práce je si vážit. 
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10. prosince 1948 byla v obci Stará Ves svolána místní organizací KSČ schůze 
s následujícím „programem: 
1/ Hlásiti se, kdo by chtěl působiti jako soudcové, profesoři apod. 
2/ Členové, kteří by se hlásili jako důstojníci z povolání. 
3/ Členové, kteří by se hlásili jako členové SNB. 
Mohou to býti jen dělníci nebo malorolníci, a mohou mít jen obecnou školu“. 
Aktualizováno 2020: Hlásiti se, kdo by chtěl působiti jako laičtí theologové, 
pastorační asistenti, léčitelé a náboženští, političtí, ekologičtí a jiní aktivisté. 
Dříve to byly dělnické, dnes laické kádry, vzdělání nehraje roli. 
 
Při zdravém rozumu zachovej nás, Pane! Amen. 
 
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus a Jeho božská Matka Panna Maria! 
 
 
 

Kázání P. Filipa Marady FSSPX v Brně 
o svátku Nalezení sv. Kříže 3. května 2020 

 
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen 
 
Veledůstojný pane, velební pánové, drazí věřící, 
na dnešní den, 3. května, připadá svátek Nalezení svatého Kříže, na němž 
vydechl náš Pán Ježíš Kristus. Kristův Kříž nalezla sv. Helena, matka císaře 
Konstantina, při své pouti do Svaté země roku 325. Církev měla v této době 
již za sebou strašlivá pronásledování, kterými se římští císaři snažili 
sprovodit ji ze světa. Ale sotva bylo odvráceno toto vnější nebezpečí, 
objevilo se v Církvi samé nebezpečí nové, jistým způsobem ještě mnohem 
závažnější. Církví začali otřásat mocné útoky herezí, týkající se 
nejzákladnějších pravd víry – tedy učení o Nejsvětější Trojici, christologie 
a podobně. 
První takovouto velkou herezí, která přiložila sekyru ke kořenu víry a – 
lidsky viděno – málem ho přetnula, byl arianismus. Ale Bůh nedal 
zahynouti svým věrným a vzbudil jim statečného ochránce, jehož úkolem 
bylo víru bránit – a také ji ubránil. 
Sv. Atanáš se narodil roku 295 v severoegyptské Alexandrii, kde se stal 
jáhnem místního patriarchy sv. Alexandra. Po jeho boku se účastnil roku 
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325 (tedy stejného roku, kdy byl nalezen svatý Kříž) prvního všeobecného 
koncilu v Niceji, kde bylo odsouzeno Ariovo bludné učení. (Podle Aria 
nebyl Ježíš Kristus stejné podstaty s Bohem Otcem, nýbrž pouhý 
nejdokonalejší tvor, kterého Bůh přijal za syna.) Přes toto slavné odsouzení 
však ariánské bludy i nadále přežívaly mezi mnoha biskupy a kněžími. 
Roku 328 zemřel patriarcha Alexandr a na jeho místo byl ve svých třiatřiceti 
letech povolán právě Atanáš. 
Alexandrie byla tehdy jedním z největších měst Římské říše s mnoha 
desítky tisíc obyvatel a Atanáš měl pod sebou 9 arcibiskupů a zhruba 
100 biskupů. Ariáni však nelenili a dobývali pilně zpět své ztracené pozice, 
a to i u císařského dvora. Ariáni také Atanáše, který se stal jejich úhlavním 
protivníkem a který usilovně bojoval proti jejich rostoucímu vlivu a proti 
tomu, aby byli dosazeni zpět na svá místa, neustále u císaře Konstantina 
Velikého pomlouvali a očerňovali. Nakonec Atanáše jedna tyrská ariánská 
synoda sesadila a císař Konstantin, který uvěřil pomluvám, ho roku 335 
poslal do vyhnanství v Trevíru v dnešním Německu. Tak začalo první z jeho 
celkem pěti vyhnanství. 
Když císař Konstantin roku 337 zemřel, Atanáš se mohl navrátit, ale 
u císařského dvora i nadále bujel ariánský živel, kterému holdovali nástupci 
Konstantinovi. Tito skrze svou moc nutili biskupy k odpadu od pravé víry 
a dokonce se jim podařilo  zlomit papeže Liberia, který pod nátlakem uznal 
Atanášovu neplatnou exkomunikaci a také přijal formuli vyznání víry, 
ve které se vzdal onoho důležitého pojmu soupodstatnosti Syna s Otcem. 
Atanáš ale i nadále stál pevně na straně víry a nenechal se zviklat, ani když 
mu šlo o život. To když na rozkaz císaře Juliána Odpadlíka měl být 
zlikvidován. Atanáš sice vraždě ušel, ale musel se v Alexandrii skrývat až 
do Juliánovy smrti roku 363. Arianismus se mezitím rozšířil po celé Římské 
říši, dokonce i za hranice říše k sousedním Germánům, ale v tomto triumfu 
už byl zárodek jeho rozkladu. Původně totiž všichni ariáni bojovali společně 
proti víře Nicejského koncilu, proti pojmu soupodstatnosti, ale po těchto 
„úspěších“ se sami začali hádat a rozštěpili se na několik stran. 
To už se ale život Atanáše chýlil ke konci. Smrtelnou ránu arianismu pak 
zasadila především nová generace, oddaná katolické ortodoxii, tedy 
katolické pravověrnosti. A to jak na císařském dvoře, tak v řadách biskupů, 
z nichž především vynikají osoby tří světců z Kappadocie: Basila Velikého, 
Řehoře Naziánského a Řehoře z Nyssy. Roku 381 se v Konstantinopoli 
odehrál 2. všeobecný koncil, kterým byla porážka arianismu potvrzena. 
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Tomu už však přihlížel sv. Atanáš z onoho světa, neboť roku 373, tedy ve 
svých osmasedmdesáti letech, zemřel. 
Že Atanášův urputný boj za čistotu víry byl projevem ryzí ctnosti, a ne 
nějaká přemrštěnost, vysvítá i z porovnání jeho chování například s jeho 
současníkem Luciferem z Cagliari na Sardinii. Také Lucifer byl horlivý, 
přímo vášnivý zastánce nicejského vyznání víry, za což si rovněž vysloužil 
vyhnanství, ale jaká byla Luciferova reakce? Listy a pamflety proti svým 
odpůrcům plné hořkosti a zloby. A když potom Atanáš na jedné synodě 
v Alexandrii s vlídností přijal navracející se ariány – a ariáni Atanášovi 
během mnoha let způsobili mnoho příkoří –, to už Lucifer nesnesl a odloučil 
se od katolických biskupů. 
Sv. Atanáš je nádherným vzorem, v němž se harmonicky snoubí heroická 
víra, ochotná v zápalu boje jakékoliv oběti, spolu se všemi dalšími ctnostmi. 
A tak když přichází padlý kající hříšník, je Atanáš – jat hlubokým soucitem 
– schopen okamžitě na vše zapomenout a velkoryse se přese všechno 
přenést. 
Svatý Atanáš si svým bojem za katolickou víru získal přízvisko Sloup 
Církve a také přídomek Veliký. Jistě právem. Na zemi neexistuje důležitější 
boj než za víru. Neboť za naději, stejně jako za lásku – v tomto smyslu – 
nelze bojovat. Ani naději, ani lásku nikdo nikdy nikomu nemůže vzít, ledaže 
by sám chtěl a svým vlastním hříchem je ztratil. U víry je to však jiné, 
neboť je možné – a dnes se to děje – předávaný poklad víry zfalšovat. 
V Bibli čteme: „Iustus ex fide vivit. – Spravedlivý žije z víry.“ Není-li víra, 
nemůže být ani spravedlivý. Není-li víra, není ani naděje, ani lásky. 
Jedním z dalších přízvisek Atanáše bylo: otec ortodoxie, tedy otec 
pravověrnosti. Tuto pravověrnost přejal ve svém mládí od svatého 
patriarchy Alexandra, jemuž sloužil jako jáhen, osvědčil ji na koncilu 
v Niceji a pak ji po dlouhá léta bránil. Podle této pravověrnosti žil a v ní 
také zemřel. Tím Atanáš nezachránil pouze sebe před záhubou, ale celé 
budoucí generace, kterým svou pravověrnost předal. A v těchto generacích 
se nacházely takové hvězdy katolického nebe, jako například svatý 
Augustin nebo svatý Jan Zlatoústý. 
Zde však nemůžeme nemyslet na našeho ctěného zakladatele, Msgr. 
Lefebvra, který nám rovněž zachoval neporušený poklad víry a který nás 
tím také vtáhl do onoho boje za víru. Náš boj, to není boj učených disputací, 
ani se nejedná o to, že bychom byli posláni do vyhnanství či 
pronásledováni, ani nám nikdo neukládá o život. Náš boj spočívá v tom, že 
žijeme podle víry ve světě, který víru ztratil. Tedy že například jisté skutky 
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považujeme za špatné, protože špatné skutečně jsou, zatímco okolní svět je 
považuje za dobré, protože mu to tak momentálně více vyhovuje. Anebo, 
například, že ideály, které se v našem jednání snažíme naplnit, jsou 
moudrost, spravedlnost, statečnost a umírněnost, a nikoliv užívání 
pohodlného života. 
Snažme se tedy o zachování pravověrnosti, aby se z nás stali, když ne 
zrovna otcové, tedy alespoň synové pravověrnosti, kteří předali svěřenou 
víru novým generacím, ve kterých se nepochybně jednoho dne objeví noví 
Augustinové a Zlatoústí. 
Počínaje dnešním svátkem Nalezení svatého Kříže budeme žehnat každý 
den po mši svaté počasí. Jistě by bylo vhodné, abychom se tváří v tvář 
hrozícímu suchu všichni sjednotili v modlitbě za příznivé počasí. Neboť ať 
máme jakkoliv pokročilé zemědělství, přesto zůstává závislé na přírodě, 
která nikoliv nás, ale pouze svého Stvořitele poslouchá. 
 
Pochválen buď náš Pán Ježíš Kristus. 
 
 
 

Celebrant časných mší 
 

(převzato a přeloženo z knihy: 
Anton Koerbling SJ: Pater Rupert Mayer, ein Priester 

und Bekenner unserer Zeit. Mnichov 1950) 
 
Jedním z oblíbených počinů P. Mayera byla takzvaná nádražní bohoslužba. 
Tu zavedl proto, aby poskytl přírody dychtivému a sport pěstujícímu 
velkoměstskému publiku možnost získat celou neděli od nejčasnější ranní 
hodiny, aniž by s sebou někdo musel vláčet tíživé vědomí toho, že zanedbal 
nedělní mši svatou. Když tehdejší veledůstojný pán generální vikář Dr. M. 
Buchberger vůči tomuto plánu vyslovil několik námitek, vyřkl P. Mayer tato 
památná slova: „Pane generální vikáři, ještě budeme muset chodit 
s kostelem za lidmi všude!“ 
V den Nanebevzetí Panny Marie roku 1925 se uskutečnila první bohoslužba 
tohoto druhu. Ještě dříve, než první vlak opustil nádražní halu, odeznělo již 
„Amen“ první mše svaté, která začala ráno ve 3:10 hodin; od té doby tomu 
tak bylo o všech nedělích a svátcích, až v důsledku zavádění konfesní 
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indiference ve veřejném životě Třetí říše se začalo této aktivitě stále více 
bránit, dokud nebyla koncem roku 1937 z nádraží opět vytlačena. 
Sál pro bohoslužbu, který se jinak využíval pro uvítací výbory při jednáních 
a k výuce železničních úředníků, musel být v předvečer každé neděle 
a svátku přichystán k bohoslužbě. Po bohoslužbách musely být oltář a mešní 
potřeby opět ihned uklizeny a uzavřeny ve speciálně zhotovených skříních. 
Za dvanáct let trvání nedošlo ani k nejmenším problémům; ze všech 
předmětů nebyl ani jeden odcizen. Úklidovou službu vzorně zajišťovali 
pomocníci a pomocnice, kteří byli stejně jako jevištní technici zvyklí na co 
nejpřesnější a nejrychlejší práci. Časový plán mší svatých byl vyvěšen 
v sále: 3:10, 4:05, 4:40, 5:15, 5:50, 6:25. Všichni celebrující kněží se museli 
úzkostlivě držet časového plánu, a tak mezi návštěvníky bohoslužeb 
panoval stálý klid. Na čelní a zadní stěně sálu byly umístěny hodiny, které 
informovaly o čase jak sloužícího kněze, tak i věřící. Byl tam nainstalován 
větrák, takže i při přeplněném prostoru byl v sále dobrý vzduch; jen během 
kázání se kvůli hluku vypínal. Přestože v místnosti byly kromě klekátka 
k přijímání jen místa k stání, bylo často nutné nechat otevřené dveře, aby 
i lidé, kteří stáli daleko venku až po perón – sál pojal 350 lidí –, se mohli 
ještě zúčastnit bohoslužby. Již při vstupu na nádraží byli cestující 
upozorněni na bohoslužbu velkými plakáty a nosiči plakátů. K orientaci 
sloužily ukazatele a malá knížečka, kterou dostal každý návštěvník 
bohoslužby u vchodu do sálu a na konci opět odevzdal, byla vlastním 
průvodcem k bohoslužbě. Muži z Mariánské družiny převzali pořádkovou 
službu, službu u oltáře a u varhan, zajišťovali volno u dveří, udržovali klid 
a návštěvníky pokaždé počítali. Nicméně vždy, dokonce i během 
masopustní doby, bylo chování návštěvníků bohoslužeb vzorné; teprve ke 
konci roku 1937 došlo k několika provokacím ze strany lidí od SS. 
Byla to vždy skvělá podívaná, když oltář obklopovali cestující a turisté; ne 
dobré staré matičky, které spěchají již na první mši, protože pro ně byla noc 
příliš dlouhá, ale mladí, svěží lidé, obtěžkáni batohy a cepíny, často celý les 
lyží. Potom zaznívaly staré kostelní písně až daleko na perón, takže nejeden 
člověk, který byl teprve nyní takto upozorněn, přispěchal a často po letech 
opět jednou navštívil mši svatou. S Božím požehnáním a s ústřední 
myšlenkou z evangelia lidé vycházeli, aby se prošli krásnou přírodou, anebo 
také, jak se někdy stávalo, aby venku zemřeli. Ráno byli ještě během 
nádražní bohoslužby u svatého přijímání a večer pod lavinou či na úpatí 
nějaké horské stěny již spali věčným spánkem. Tak se pro ně tato 
bohoslužba stala požehnáním před smrtí a svaté přijímání viatikem. 
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Návštěvníky bohoslužeb nicméně nebyli jen cestující, ale i zaměstnanci 
poštovních a drážních úřadů, kteří měli ranní službu, číšníci, posluhovači 
a pokojské z okolních hotelů, personál hlídacích služeb a vrátní, řidiči 
taxíků a policisté. 
Všichni lidé byli natolik vděční za zavedení těchto bohoslužeb a přinášeli 
tak bohaté dary, že bylo možno nejen zdaleka pokrýt všechny náklady, ale 
mohl se dokonce pořídit i krásný oltář a mešní roucha v bohatém výběru; 
a oltář byl vždy nádherně ozdoben květy a zelení, zvláště pak o svátcích, 
takže střízlivá čekárna zcela změnila svou tvář. 
Vedle mnoha neviditelných požehnání nechybělo ani to viditelné. Malá 
statistika nás poučí o vzestupu: 
 
 Rok Počet bohoslužeb Počet účastníků Sv. přijímání 
 
1925/26 130 13 797 0 820 
1932/33 372 68 069 3 587 
1934/35 384 75 066 4 623 
1936/37 364 62 852 5 408 
 
Z jedné myšlenky muže apoštolátu se stala velká věc, z malého proutku 
veliký strom. V průběhu času k tomu přibyly ještě zvláštní bohoslužby na 
východním nádraží a v horském hotelu Schneefernerhaus na Zugspitze, jež 
se těšily podobné oblibě včetně počtu návštěvníků. Téměř každoročně 
adresoval nejdůstojnější pán kardinál svůj dík a požehnání „prvnímu 
celebrantovi časných mší“ a celebrujícím kněžím, kteří o namáhavých 
nedělích obětovali neděli co neděli hodiny nočního klidu, a laickým 
pomocníkům, členům družiny, kteří přispívali ke katolické akci. 15. srpna 
1935 k desátému výročí nádražních bohoslužeb převzala sama Jeho 
Eminence jednu z bohoslužeb a při jedné audienci zvláště ocenila 
nejvěrnější laické pomocníky. Dokonce Illustratione Vaticana udělala 
tomuto jedinečnému zařízení moderní pastorace reklamu zveřejněním 
obrázků a článku. 
Na závěr nechť malý příspěvek vylíčí tuto bohoslužbu: „Bůh v čekárně“:1 
Noční město! Slova téměř si odporující, protimluv! Velkoměsto sotva ještě 
zná noc, sotva ještě zná ticho, klid! Zářivá blikající světla, oslepující záře 
nedávají prostor pro idylickou tmu a šero. Hukot, troubení aut, nekonečný 

                                                        
1 Převzato z Die Wacht, duben 1931, od Js. Janssena. 
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rachot vozů až do svítání. Ulice nejsou nikdy prázdné; váhaví lidé, 
spěchající lidé přicházejí z pozdních nočních „radovánek“. Tajné kouty, 
skryté před zraky zákona, pohlcují nepozorované, pozdní hosty a stejně tak 
je i propouštějí. Ranní úsvit strašidelně světélkuje na bledých tvářích. 
Zrůdné! Zdáli se ozývá opilecké hulákání, noc protíná ostrá hádka. 
Jiní lidé pospíchají zvučným krokem po dláždění na nádraží; s batohem, 
vyzbrojeni turistickou holí, s jasným pohledem; na tvářích září radostné 
očekávání. Odpočatí, posilnění osvěžujícím spánkem jdou vstříc námahám, 
které pro ně chystá cesta a túra. 
Na nádraží se potkáváme: Toni ze Švábska, nadšený učedník Apollóna, 
a Ludwig, Frank se světlýma očima, stále usměvavý, a já – „Prušák“. 
Trojlístek, kterému nebe nedovoluje vyrůst každý rok. Ten nezná hranici na 
Mohanu. Ještě je téměř nepřípustně brzy; hodiny právě odbily třetí; ale to 
nevadí, vždyť nás lákají hory, jezera. Je neděle ráno, což v první řadě 
znamená, dříve než budeme Pána chválit v jeho díle, pokleknout před jeho 
oltářem. Ještě spí zvony pod kopulemi věží mariánského kostela a brány 
kostelů jsou dosud zavřeny, ale přesto je již připraven oltář, na němž bude 
Pánu přinášena ranní oběť. Cedule v široké nádražní hale nám ukazuje 
cestu: „Ve 3 hodiny 10 minut začíná v čekárně č. 3 mše svatá,“ oznamuje 
nám. Vcházíme dovnitř. Obklopuje nás široká hala, holá, strohá, jak se sluší 
na čekárnu. Tím mocněji působí prostý oltář v čele místnosti, upoutává 
zraky, Kristus na kříži, nad ním visí kopie obrazu van Dycka. Až strašidelně 
bledé tělo Spasitele vystupuje na tmavém pozadí. Na oltáři vítězně září 
ohnivou červení kalichy mečíků, poblikávají svíčky, pokorně samy sebe 
stravujíce. S mateřskou dobrotou se usmívá z rámu na boční straně Panna 
Maria. Prostor se pomalu zaplňuje. Pomocníci u vchodu rozdávají písně, 
modlitby. Zvoní zvonek, k oltáři přichází kněz namáhavým, těžkým 
krokem. No ne, to je Rupert, šeptá mi do ucha radostně světlovlasý Frank. 
„Rupert“, to stačí k tomu, aby v Aténách nad Isarem v leckterém oku zazářil 
lesk tiché úcty. A na Švábovi vidím, že i on navzdory skepsi ve své hořké 
duši, která se tak těžko odkrývá, v ní tomuto knězi postavil malý oltář. 
P. Rupert Mayer z Tovaryšstva Ježíšova, jenž se za světové války obětoval 
v prvních řadách až do vyčerpání, který se vrátil do vlasti jako invalida, ten 
neúnavný kněz se širokým srdcem pro veškerou sociální a duševní nouzi, je 
jedním z nejpopulárnějších a nejuctívanějších mužů v celém Mnichově – 
výrazná hlava; z bledého, asketického obličeje září tmavé oči, sžíravé, 
a přece dobrotivé a mírné. 
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Svatá oběť začíná. „Pane, přicházíme obtíženi vinami…“ Jistě to se svým 
vyznáním myslí vážně většina z těch, kteří se zde modlí a zpívají. Kněz se 
obrací k věřícím: Kolik útěchy už přineslo strádajícímu lidstvu evangelium 
o ptáčcích, které Bůh živí, o liliích, které krásně odívá. Úchvatně, výstižně, 
procítěně, prakticky o tom kněz hovoří. Tajemství se uskutečňuje, zaznívá 
zvonek k proměňování; uvnitř je ticho posvátné úcty, lidé klekají; venku 
ostře kvílí siréna, prskavě supí lokomotiva, mumlavě zurčí změť těch, kteří 
nechtějí obětovat a modlit se… Betlém, Golgota v Bábelu… Pro nás to ale 
byla událost! 
 
 
 

Ekonomické a sociální problémy 
Pastýřský list Msgr. Marcela Lefebvra z 25. ledna 1951 

 

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

 
Za poslední čtyři roky je Afrika svědkem nepopiratelného politického 
a ekonomického rozvoje z důvodu vytváření místních řídících orgánů a díky 
velkým kapitálovým investicím. Vidíme, jak se objevují nová průmyslová 
odvětví, moderní instituce všeho druhu. 
A přesto se tento ohromující pokrok neobejde bez závažných problémů, jak 
ekonomických, tak sociálních, které mají dopad na rodiny a na členy 
společnosti. 
Zdálo se nám nutné prozkoumat tyto problémy ve světle principů evangelia 
a tradice, jak nás to učí Církev. Není to snad Církev, kdo položil základy 
našich evropských společností, společností, které i přes omyly současné 
doby v sobě zachovaly hlubokou stopu principů spravedlnosti a sociálního 
vědomí inspirovaných evangeliem? 
Místní řídící orgány mají stále rozsáhlejší kompetence, zatímco subjekty, 
které podléhají jejich správní pravomoci, nemají k dispozici celou síť 
společenských uskupení, tedy asociací, které existují v lépe organizovaných 
zemích. Tak se může zdát, že řídící orgány musí v některých situacích 
přebírat roli soukromých asociací, dokonce nahrazovat i úlohu rodiny, 
protože jedno i druhé chybí. 
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Navíc, nenacházíme přímo v představách členů africké společnosti určitou 
tendenci k touze dostávat vše od veřejné správy, která jako by jistým 
způsobem byla prozřetelností těch, kterým úředně slouží? Je to pohodlné 
řešení, které však velmi škodí práci, postupu vpřed, vlastní iniciativě a úsilí, 
jež jsou zdrojem bohatství. 
Proto považujeme za vhodné připomenout těm, kteří vedou, i těm, kteří jsou 
podřízeni, slova našeho Svatého otce, papeže Pia XII: „Státní svrchovanost 
a nezávislost byla chtěná Stvořitelem, aby se společenský život řídil podle 
předpisů neměnného řádu ve světských záležitostech, abychom mohli 
dosáhnout dokonalosti tělesné, intelektuální a morální a aby nám pomohla 
dosáhnout našeho nadpřirozeného cíle. 
A tak je vznešenou výsadou a úkolem státu, aby prověřoval, podporoval 
a upravoval soukromé a osobní aktivity společného národního života tak, 
aby mohly harmonicky směřovat k obecnému blahu... Pokud si stát 
přivlastní a řídí soukromé aktivity, může jim to být ke škodě na úkor 
obecného blaha...; avšak první a základní buňkou společnosti je rodina..., 
člověk a rodina svou přirozeností předcházejí státu.“ 
A tak práva státu nejsou bezmezná. Bůh stvořil veřejnou moc pro rodinu 
a rodinu pro zdokonalení člověka, a ne naopak. 
Úkolem veřejné správy je tedy podporovat a povzbuzovat soukromé 
iniciativy, podněcovat jejich vznik a rozvoj a při tom všem žárlivě střežit 
pokrok rodiny, která je pravým zdrojem bohatství a prosperity společnosti. 
Ale tento pokrok rodiny musí zahrnovat člověka jako celek – po fyzické, 
intelektuální a morální stránce. Má doplňovat nedostatky soukromých 
iniciativ a rodin, ne je nahrazovat, to je role státu a v tomto doplňování má 
brát v potaz přání rodin: rodiče jsou na základě svého práva prvními 
vychovateli svých dětí. 
Pokud by státní správa chtěla nahradit rodinu a soukromá společenství, 
nejen by překročila svá práva, ale zároveň by na sebe uvalila takové 
závazky, že by se cítila nucena neustále zvyšovat odvody a daně, že by to 
nakonec vedlo k destabilizaci národního hospodářství. 
Také chceme připomenout vážnou zodpovědnost těch, kteří mají na starosti 
správu státních financí. Tyto peníze pocházejí od členů společnosti, kteří je 
získali svým hospodařením; proto je třeba je svědomitě využívat 
k veřejnému blahu. Ten, kdo využívá státních peněz ke svému vlastnímu 
obohacení, páchá velkou nespravedlnost vůči všem členům společnosti. 
Není to snad tento snadný způsob, jak se obohatit státními penězi, jenž tolik 
lidí přitahuje k těmto funkcím, které slibují bezpečný blahobyt? Spíše by 
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však lidé měli tyto funkce přijímat s určitou bázní, přesvědčeni o tom, že 
Bůh bude od těch, kdo nesou větší zodpovědnost, žádat skládání účtů s větší 
přísností.  
Další nebezpečí, které jistě zaměstnává státní úřady a ty, kteří se zbývají 
osídlením místní populací, je neustálé stěhování z venkova do měst. Lidé 
jsou hnáni do velkých měst z různých pohnutek, některé motivy jsou 
chvályhodné, jiné hanebné. Toto nebezpečí je o to větší, že se tak nejen 
města přelidňují, ale také proto, že mladí lidé, a zejména mládež po 
ukončení školního vzdělání, nechávají venkov v nouzi. 
Nepřestávejme stále mladým opakovat a objasňovat, že Bůh povznesl 
manuální práci a chtěl, aby člověk dobýval ze země svou obživu a že žádné 
povolání není tak příhodné pro rodinný život, život zdravý a blahobytný, 
jako zemědělství. 
Nelze nikdy dosti doporučovat to, co pomáhá zemědělci usadit se na své 
hroudě, totiž příklad evropských rolníků obdělávajících půdu, vytváření 
zemědělských družstev k rozvoji obdělávání půdy a k upřednostnění 
rozmanitého pěstitelství. Toto činit znamená pomáhat morální a materiální 
prosperitě země. 
Utváření rodiny, jak ji Bůh zamýšlel a jak ji náš Pán posvětil, zůstává 
jednou z našich hlavních starostí a nic by v této oblasti nemělo být 
zanedbáno. Jen v monogamní rodině dosahují rodinní členové pravého 
rozvoje, zde se učí cvičit ve všech ctnostech a v mohutnostech ducha i srdce 
i smyl pro zodpovědnost, který je vlastní podstatě člověka. 
Když vytváříme podmínky podporující rodinu skrze úspory, vlastnictví, 
bydlení, živnosti, podporujeme lidskou společnost. Podporujeme-li profesní 
organizace, které brání zájmy rodiny a profese podle učení katolické Církve, 
a vstupujeme-li do nich, budujeme společnost na pevných základech. 
Boj proti opilství, proti nečinnému životu představuje ochranu rodiny. 
Ale abychom našli opravdový lék proti zlořádům, musíme jít ještě dále ve 
zjišťování druhů zla, jež rozkládají společnost. 
Největší nebezpečí, které vidíme, nebezpečí, které může společnost zcela 
rozvrátit, je bezuzdné hledání jen časného blahobytu, můžeme to nazvat 
i tělesnou pohodou. A zde nesou velkou zodpovědnost veřejné úřady, které 
do této země vnesly odluku Církve a státu, onu údajnou neutralitu. Jsme 
hluboce přesvědčeni, že neexistuje Afričan, který by netrpěl při myšlence, 
že touto naukou se vytrhává ze srdcí jejich dětí to nejkrásnější bohatství 
a ten největší kapitál, který na tomto světě existuje – bázeň Boží a respekt 
k Jeho zákonům. 
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Na velká zla je nutno uplatnit velké nápravné prostředky; musíme do 
mladých srdcí opět vštípit snahu hledat pravý blahobyt, který zahrnuje nejen 
tělo, ale také rozum a ducha. „Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale 
svou duši ztratí?“ A proto člověk, který již nemá ve své mysli a svém srdci 
dva velké cíle své lásky, a sice Boha a bližního, ztratil v tomto životě již 
svou lidskou důstojnost. 
Který otec rodiny popře, že je mu milejší žít s málem, ale obklopený 
manželkou a dětmi, kteří ho milují, spíše než mít bohatství a žít 
v rozvrácené rodině s dětmi, jejichž náklonnost mu byla odňata? 
A ještě více, člověk je skutečně hoden tohoto jména jen tehdy, když má ve 
svém srdci lásku, která nemůže zmizet, kterou mu ani čas, ani vzdálenost, 
ani nemoc, ani smrt nemohou vzít, lásku, která roste a vzkvétá tím více, čím 
více se přimkne ke svému předmětu, lásku k Bohu, svému Otci a Stvořiteli, 
k Ježíši Kristu, svému Spasiteli, k Panně Marii, své Matce. Ať přijdou 
zkoušky, odloučení, válka, vyhnanství, nad láskou svých nejbližších má 
člověk rodinu, která ho nikdy neopustí. On ví a věří, že je zde někdo, kdo 
„osvěcuje každého člověka, který přichází na tento svět“, a o to více miluje 
své nejbližší, neboť je nachází v Bohu, jenž jeho domov stvořil a udržuje. 
Pouta čistě vnějškové lásky jsou tak křehká, tak nespolehlivá, tak pomíjivá! 
V Bohu a v našem Pánu Ježíši Kristu jsou tato pouta zlidštěna, zbožštěna, 
posvěcena. 
Velkým zlem našeho moderního světa je to, že v srdcích lidí rozdmýchal 
žízeň po požitcích a odvrátil jejich srdce a mysli od pravého štěstí. 
Toto falšování narušilo zdraví duše, zničilo její rovnováhu a člověku 
uloupilo slunce jeho života. Jen myšlenka na Boha, jen poddání se přikázání 
lásky, jen Krev našeho Pána Ježíše Krista v Nejsvětější Svátosti mohou 
v srdcích lidí stanovit meze a správnou míru. 
Kéž Bůh dá, aby ti, kteří nesou zodpovědnost za své bratry, toto pochopili! 
A co bychom pak viděli? Mocní a vládci toho světa by šli příkladem 
umírněnosti, snažili by se podpořit rodiny, povzbuzovat soukromé iniciativy 
s ohledem na spoření a sociální zabezpečení, podíl na vlastnictví a vhodné 
bydlení a k tomu všemu by pomáhali Církvi všechny vést k čestnému 
a spravedlivému smýšlení, což znamená nemít srdce z kamene, ale srdce 
bijící rytmem pravé blíženské lásky. 
Pokud by tento zdravý duch oživoval lidská srdce, bohatství by bylo štědře 
rozdělováno do skromných peněženek mnohých, kteří žijí v nejistotě a bídě, 
a nebylo by hrabivě a sobecky uchvacováno několika málo lidmi. Tito chudí 
příjemci by získané prostředky nepoužívali na ukojení svých vášní. Vždyť 
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kolik peněz utrácí za opojné nápoje? Kdyby se tyto prostředky použily na 
vybudování bytů, lékařských středisek a kostelů, tato země by se radovala 
z větší lidskosti a opravdové kultury. 
Kéž ti, kterým leží na srdci, aby se africké národy staly šťastnými 
a blahobytnými společnostmi, se jim snaží zajistit všestranné blaho, blaho 
tělesné, duševní a morální. 
Bohatství tohoto světa je tak pomíjející a špatně rozdělené, že bychom za 
každou cenu měli usilovat o nevyčerpatelné bohatství, jež Bůh hojně 
rozdává všem duším dobré vůle. Navíc to bude jediný pravý způsob, který 
lidem umožní správně posuzovat dobra tohoto světa, neboť z pozemských 
věcí se můžeme opravdu radovat jen tehdy, když jich užíváme s mírou. 
Jsme přesvědčeni, že principy víry této země budou uchráněny od 
materialismu díky Církvi, která hlásá a která vyučuje „non ad 
destructionem, sed ad aedificationem – ne, aby ničila, ale aby budovala“. 
 
Dakar, 25. ledna 1951 
 
 
 

Tábory 
 
 
Tábor pro chlapce od 14 do 22 let 
25. 7. – 2. 8. 2020 1000,- Kč 
Přihlášky: P. Tomáš Stritzko (ptstritzko@fsspx.cz) 
 
Tábor pro dívky od 14 do 22 let 
8. 8. – 16. 8. 2020 1000,- Kč 
Přihlášky: P. Aleš Hakl (pahakl@fsspx.cz) 
 
Pouze pro letošní rok platí výjimka, že se na tyto tábory mohou hlásit 
i hoši a dívky, kteří dosáhnou v letošním roce 14. roku věku, byť by to 
bylo po táborech. Slevy pro více dětí z jedné rodiny nebude možno 
uplatnit, ale lze v odůvodněných případech požádat o slevu pro 
konkrétního účastníka 
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POŘAD BOHOSLUŽEB NA ČERVEN – SRPEN 
 

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

 
BRNO-ČERNOVICE 

Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 11/26 
 

21. 6., 19. 7. a 16. 8. – 17.30 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Ostatní neděle – 10.00 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
 
Každé úterý – 18.00 – Mše sv. 
 
5. 6. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
6. 6. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
11. 6. – 10.00 – Slavnost Božího Těla 
19. 6. – 18.00 – Nejsvětějšího Srdce – Mše sv. chorální 
24. 6. – 18.00 – Narození sv. Jana Křtitele – Mše sv. chorální 
29. 6. – 18.00 – Sv. apoštolů Petra a Pavla – Mše sv. chorální 
3. 7. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
4. 7. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
1. 8. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
7. 8. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
15. 8. – 10.00 – Nanebevzetí Panny Marie – svěcení bylin 
   a Mše sv. chorální 
 
6. 7. a 22. 8. Mše sv. není 
 
Ostatní dny –   8.00 – Mše sv. 
 
 

Slavnost Božího T ěla 
Kaple Královny posvátného růžence – 11. června – 10.00 hod. 
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PRAHA 
Avion Club, Heřmanova 719/25, Praha 7-Holešovice 

(vstup vedle boku Veletržního paláce) 
 

2., 4. a 5. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
1. a 3. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
 

Svatoprokopská pou ť 
Z Chocerad na Sázavu – 22. srpna 

Odchod z Chocerad v cca 9.30 hod. od kostela 
Mše sv. v cca 12.30 hod. 

Společenský dům v Sázavě (v centru, na druhé straně řeky, než je klášter; 
od kláštera po schodech k řece a přes lávku) 

 
PSTRUŽÍ (u Frýdlantu nad Ostravicí) 

Dům sv. Prokopa, č. p. 107 
 

3., 4. a 5. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
1. a 2. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
26. 7. a 16. 8. bude Mše sv. v 17.30 

 
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 
16. 8. bude Mše sv. v 10.00 
 

Svatoanenská pou ť 
Z Horky u Chrudimi do Přestavlk – 29. srpna 

odchod od kaple sv. Anny v Horce u Chrudimi v 9.30 hod. 
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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 
2. 8. bude Mše sv. v 17.30 

 
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 
 

Cyrilometod ějská pou ť 
Sady u Uherského Hradiště (vykopávky lokalita Špitálky) 

6. července – 10.00 hod. 

 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

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

1. a 3. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
2., 4. a 5. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
20. 7. – 17.30 – Sv. Eliáše, proroka – Mše sv. 
   chorální 
Sobota před první nedělí – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem 
Každou středu společný růženec a litanie k sv. Josefu – 17.30 
16. 8. Mše sv. není 

 
JABLONEC NAD NISOU 
Eurocentrum – malý sál, Jiráskova 7 

 

14. 6. a 12. 7. – 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 

 
ZLATÉ HORY 

Dům sv. Hedviky, Kostelní 440 
 

27. 6. –   9.00 – Mše sv. chorální 
18. a 26. 7. –   9.00 – Mše sv. chorální 
2., 9., 15. a 16. 8. –   9.00 – Mše sv. chorální 

 
VELKÉ MEZI ŘÍČÍ 

Kaple Krista Krále 
 

18. 6., 16. 7. a 13. 8. – 17.30 – Mše sv. 

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


