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Brno, 22. listopadu – poslední neděle církevního roku 
 
Drazí věřící, 
stojíme na začátku nového církevního a brzy i občanského roku. Jaký bude a 
co přinese je v rukách Hospodinových, součástí Jehož prozřetelnosti je jak 
Boží vůle, tak Boží dopuštění. Rozvrat vlády církevní i světské je pak nejen 
zkouškou, ale i trestem pro bezbožnost, rozklad mravnosti a hromadný 
odpad od katolické víry, jak nevěřících, tak i katolíků. Boží tresty, jimiž 
mohou být mimo jiné epidemie, války a právě i dopuštění vlády lidí 
darebných či mdlého rozumu, přináší zkoušky pro naši víru, odloučení od 
pravidelné možnosti účasti na mši sv. a jiné věci, které narušují stereotypy 
našeho jak občanského, tak náboženského života. Proto si v poslední době 
vyprošujeme věci, které nám připadaly už samozřejmé. To se týká i 
možnosti účasti na mši svaté, která sice znamenala pro většinu věřících 
Kněžského bratrstva námahu cesty, ale jinak byla určitou jistotou. Nyní 
tomu tak není, proto vyhlásil náš generální představený P. Davide Pagliarani 
růžencové křížové tažení od 21. prosince 2020 do Zeleného čtvrtku 2021. 
V této výzvě se P. Pagliarani nevyjadřuje ani k závažnosti a nebezpečnosti 
onemocnění Sars-2, ani k epidemiologické situaci, ani k míře oprávněnosti 
těch či oněch opatření, která jsou ostatně v každé zemi jiná. Cílem modlitby 
je moci se bez omezení účastnit pravidelně mše svaté, což předpokládá jak 
uvolnění státních opatření, tak takovou epidemiologickou situaci, aby nikdo 
nebyl nadměrně ohrožen na životě a zdraví. Dalším, nikoliv druhotným 
úmyslem, jak by se z priorit zájmu některých věřích dalo usuzovat, je 
modlitba za kněžská povolání, protože ani sebelepší epidemiologická a 
politická situace nám nebude nic platná, pokud nebudeme mít katolické 
kněze. Sebezdravější populace bez kněžské služby a nutného kněžského 
napomenutí, jež je sice nepříjemné, ale ozdravující, je totiž na nejlepší cestě 
ke ztrátě víry, opuštění křesťanské morálky a propadnutí věčnému zavržení.  
Vaší pozornosti doporučuji pastýřský list našeho zakladatele, zveřejněný 
v tomto letáku, o nebezpečí komunismu, který platí pořád stejným 
způsobem a je neustále aktuální.  
Z knižních novinek stojí za povšimnutí kniha I dnes se platí krví o sv. Marii 
Goretti, jež vyšla v nakladatelství Sypták a je k mání v našich kaplích i na 
internetovém obchodě. Poutavý příběh mučednice panenské čistoty a 
obrácení jejího násilného vraha svědčí o tom, jakým mravním statkem je 
tato ctnost a jakým lehkovážným nerozumem a hazardem je její porušování 
či riskování její ztráty necudným oblékáním či chováním. Je až úděsnou 



3 
 

skutečností, kolik i věřících duší se chytá do Satanovy sítě pornografie na 
internetu a sociálních sítích, kolik jich má tímto zcela pervertovanou fantazii 
a myšlení. Prosme sv. Marii Goretti, aby vyprošovala především naší 
mládeži milost odhodlání se těchto hříchů důsledně varovat a čistým 
mládím se připravovat buď na Bohu zasvěcený, nebo manželský život. 
Výchova v této oblasti musí stavět na zdravých základech. Není to ani 
patologický rigorismus, ani sexuální nevázanost, ale zdravý a vyvážený 
vztah k lidské sexualitě, jež je Božím darem pro plodnost a pouto manželské 
lásky. V tomto duchu musí být naše mládež vychovávána a včas poučena 
především svými rodiči. Je smutným faktem, že jsou rodiče, kteří tuto část 
výchovy zcela zanedbali a tím uvrhli své děti nepřipravené do víru bouří 
dospívání a jsou spoluzodpovědní za škody, které jejich děti na duši utrpěly. 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
 
 
 

Modlitební křížové tažení: mše svatá a povolání, 
to jsou naše poklady! 

P. Davide Pagliarani, generální představený FSSPX 
 

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

 
Milí členové Bratrstva, drazí věřící, milí přátelé, 
 
toto je důtklivá a úpěnlivá výzva Vám všem a všem těm, kterým ji můžete 
dále předat: „Spojme naše síly, abychom od nebes dosáhli 
bezpodmínečnou svobodu smět veřejně slavit mši svatou a účastnit se jí!“ 
Mše svatá je to, co nám především leží na srdci. Kéž může být opět 
sloužena zcela svobodně; ona obsahuje řešení pro všechna zla, pro všechny 
nemoci, pro všechny obavy. 
K tomu přistupuje neméně důležitý modlitební úmysl: povolání. Modleme 
se, vyprošujme si od nebes mnoho dělníků pro vinici Páně, mnoho svatých 
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kněží. Naše semináře musí být stále plné! Duše trpí hladem a není dostatek 
kněží, aby je nasytili! 
Máme zůstat necitelní vůči současné situaci? „Kdo prosí, béře, kdo hledá, 
nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno“ (Mt 7,8), slibuje nám náš Pán. 
Přispějme k tomu svým dílem: milosti člověk obdrží jen tehdy, když o ně 
vytrvale prosí. 
Milí přátelé, proto zvu jednotlivě každého z Vás, malé i velké, laiky i Bohu 
zasvěcené, a naléhavě Vás prosím, abyste se připojili k tomuto 
modlitebnímu křížovému tažení za mši svatou a povolání. Křižáci se vydali 
osvobodit hrob Ježíše Krista; my se vydejme osvobodit poklad Krista Krále 
– odkaz jeho lásky! 
Kdy zahájíme křížové tažení? 21. listopadu, na svátek Obětování 
blahoslavené Panny Marie v chrámu. 
Kdo bude vůdcem tohoto křížového tažení? Ta, která stála vzpříma u paty 
kříže a jíž bylo řečeno: „Ženo, hle, Syn tvůj.“ Ta, které tudíž bylo svěřeno, 
aby o nás pečovala – jejíž Srdce je tak dobrotivé a moc její přímluvy 
neomylná! 
Jakou zbraň nasadíme? Tu, kterou nám dalo samo nebe: růženec. Snadno 
dosažitelná, snadno ovladatelná zbraň nesmírné účinnosti vůči Srdci 
Ježíšovu; zbraň, která nutí k útěku ďábla, zapřisáhlého nepřítele mše svaté a 
kněží! 
Kdy bude toto křížové tažení ukončeno? Na Zelený čtvrtek (1. dubna 2021), 
kdy budeme slavit ustanovení jak oběti mše svaté, tak i kněžství, tj. našeho 
nejcennějšího vlastnictví. 
Komu předáme výsledky tohoto křížového tažení? Samotné 
nejblahoslavenější Panně. Každý distrikt bude organizovat sběr soupisů 
vykonaných modliteb a ve stanovenou dobu je předá generalátu. 
Jestliže nám to nebesa na přímluvu blahoslavené Panny Marie umožní, 
podnikne Bratrstvo v říjnu 2021 nádhernou děkovnou pouť do Lurd. 
 
Bůh žehnej Vám a Vaší velkorysosti! 
   
Menzingen, 11. listopadu 2020, na svátek svatého Martina 
P. Davide Pagliarani, generální představený 
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„Události jasně ukazují výjimečnou 
a nadpřirozenou prozíravost našeho zakladatele“ 

 

Rozhovor časopisu DICI s P. Davidem Pagliaranim, 
generálním představeným FSSPX, ze dne 11. října 2020 

 

(zdroj: fsspx.news, 14. 10. 2020; přeloženo z německé verze 
na internetových stránkách německého distriktu FSSPX) 

 
 
50 let Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
 
1) DICI: Co znamená padesáté výročí Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
(FSSPX) pro tradici?  
Nejprve je toto jubileum příležitostí poděkovat Prozřetelnosti za vše, co nám 
za těch padesát let darovala, neboť dílo, které by nebylo od Boha, by 
nevydrželo pod náporem času. To vše musíme v první řadě připisovat jemu. 
Avšak také, a především, je pro nás toto výročí příležitostí, abychom opět 
oživili svůj ideál věrnosti tomu, co jsme obdrželi. Po tolika letech tu může 
skutečně být pochopitelná únava. Jde tedy o to, abychom znovu 
rozdmýchali svou horlivost v boji za zřízení vlády Krista Krále; kéž vládne 
nejprve v našich duších a poté i kolem nás. Speciálně na tento bod musíme 
zaměřit svou práci v následování arcibiskupa Lefebvra. 
 
2) DICI: Proč se podle Vašeho názoru dá odkaz arcibiskupa Lefebvra 
shrnout do přání zřídit vládu Krista Krále? 
Odpověď se mi zdá být snadná: Byla to láska k našemu Pánu jakožto Králi, 
která učinila z arcibiskupa Lefebvra svatého preláta a velkého misionáře, 
který se vášnivě snažil kolem sebe šířit vládu toho, kdo v první řadě vládl 
v jeho duši; byla to tato láska, která ho vedla k důraznému pranýřování 
všeho, co se této vládě protivilo. A k šíření této vlády a k potírání jejích 
nepřátel je vlastním prostředkem svatá mešní oběť. Hlas arcibiskupa 
Lefebvra se chvěl dojetím, když vyslovoval ona krásná slova z liturgie, jež 
shrnují jeho lásku jak ke mši svaté, tak i ke Kristu: „Regnavit a ligno Deus“ 
(hymnus Vexilla Regis), Bůh vládne s dřeva kříže. V jednom dopisu, který 
napsal bývalému spolubratru své původní kongregace, arcibiskup Lefebvre 
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výslovně prohlásil, že celý svůj život pracoval výlučně pro vládu našeho 
Pána. To je dobré shrnutí toho, čím byl a co nám zanechal. 
 
3) DICI: Dne 24. září byly na Vaše přání přeneseny tělesné ostatky 
arcibiskupa Lefebvra do krypty seminárního kostela v Ecônu. Navzdory 
koronavirové krizi se tohoto obřadu zúčastnilo mnoho kněží, seminaristů, 
řeholních osob a věřících. Jak jste tento den prožíval Vy? 
Ve skutečnosti bylo toto přenesení zadáno poslední generální kapitulou 
v roce 2018 a jsem šťastný, že se mohlo během dvou let uskutečnit. I když 
přísluší pouze Církvi, aby arcibiskupa Lefebvra jednoho dne svatořečila, 
myslím, že si již nyní zaslouží naši veškerou úctu a hrob, který je důstojný 
pro svatého biskupa. V tomto jubilejním roce má být toto gesto výrazem 
vděčnosti všech členů FSSPX vůči němu, jehož si Prozřetelnost vyvolila za 
nástroj k záchraně tradice Církve, víry, mše svaté a k tomu, aby nám 
všechny tyto poklady odkázal. Obzvlášť dojemné bylo po zhruba třiceti 
letech opět vidět rakev našeho zakladatele, jak ji naši kněží nesou na 
ramenou, stejně jako tehdy v den jeho pohřbu. Viděl jsem, jak byli starší 
spolubratři dojati k slzám. 
 
4) DICI: Když bylo Kněžské bratrstvo sv. Pia X. založeno, bylo pro 
sdělovací prostředky „francouzským fenoménem“, a tak určeno k tomu, 
aby zůstalo místně ohraničeno. Dnes je FSSPX celosvětové společenství. 
Co to znamená pro jeho správu? 
Znamená to, že generalát musí být schopen koordinovat velice rozdílné 
situace. Samotná tradice byla v různých zemích znovuobjevena různými 
způsoby a částečně i s velmi rozmanitým vnímáním. To vysvětluje, proč se 
FSSPX nerozvinula všude stejným způsobem nebo ve stejné době. Rozumí 
se samo sebou, že dílo takového rozsahu, jako je dílo FSSPX ve všech jeho 
podobách, nespravuje pouze generální představený. V tomto úkolu ho 
podporují vyšší představení, kteří pracují v různých zemích. 
Ale velká rozmanitost situací by nás neměla svádět k podceňování 
skutečnosti, že jednota FSSPX spočívá na ideálu a principech, které jsou 
všem členům a všem věřícím bez rozdílu společné. Právě tato jednota nás 
činí silnými, i přes legitimní a nevyhnutelné rozdíly. Navíc musí FSSPX, 
protože je to dílo Církve, jistým způsobem vykazovat schopnost Církve 
předkládat věřícím celého světa navzdory rozdílům mezi nimi stejné 
principy a stejnou víru. 
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5) DICI: Jak hodnotíte po dvou letech v čele FSSPX vývoj Kněžského 
bratrstva? 
FSSPX je již dlouho přítomné téměř na celém světě. Nemyslím si, že nás 
Prozřetelnost v této době vyzývá k otevírání nových domů a k dalšímu 
rozšiřování našeho působení, což by z naší strany představovalo nedostatek 
obezřetnosti. Spíše si myslím, že FSSPX tam, kde je již přítomno, musí 
zapustit hlubší kořeny, aby mělo silnější komunity; především proto, aby 
mladší kněží měli čas zrát, zdokonalovat své vzdělání, což nám umožní je 
připravit na různé zodpovědné úkoly, zejména na funkci priora, aby jednoho 
dne mohli být pravými otci svým spolubratřím a jim svěřeným duším. 
 
6) DICI: Znáte všechny země, v nichž má FSSPX sídlo? Jak FSSPX 
předává za současných okolností „poklad“, o němž jste hovořil po svém 
zvolení? 
Kvůli Covidu-19 existují distrikty, které jsem ještě nemohl navštívit a velice 
toho lituji. Tento „poklad“ zprostředkovávají kněží FSSPX v situacích, které 
se nutně od sebe liší, které však vždy umožňují vyjádřit pravou horlivosti ze 
strany kněží. Co se týče tohoto tématu, velmi mě nadchla vynalézavost 
našich spolubratří, jimž se podařilo najít geniální řešení, jak udělovat 
svátosti v co nejširší míře v situaci domácího vězení. Především zůstali 
někteří naši kněží celé měsíce v izolaci na místech, kde byl znemožněn 
kontakt s jinými kněžími. Získali velké zásluhy a chtěl bych jim k tomu 
poblahopřát. 
Současně mě dojímají i reakce našich věřících, kteří si tolik přáli přijmout 
svátosti, že se nezalekli žádné námahy a byli připraveni podstoupit nemalé 
oběti, aby prokázali sepětí s naším Pánem. Tato krize nám určitě pomohla 
vystoupit z rutiny a více si vážit pokladů, které si jinak běžně dopřáváme. 
Na druhé straně mnoho katolíků, kteří nás dosud pozorovali jen z dálky, 
pocítilo touhu navštívit naše kaple, protože to byla pro ně jediná možnost 
získat přístup ke svátostem. To je celkem značně rozšířený jev a všechny 
tyto duše dávají najevo velkou vděčnost vůči FSSPX. 
 
7) DICI: Jaké jsou aktuální či budoucí projekty? 
Nejprve jsou to projekty především duchovní povahy, a proto ne nutně 
takové, jejichž uskutečňování je patrné zvenčí. Jedná se, stručně řečeno, o to 
co nejlépe pokračovat v práci na tom, aby se FSSPX posílilo, sjednotilo, 
zakotvilo skutečně v Bohu, bylo věrné milosti, jíž je nositelem, a, odvažuji 
se říci, tak pevné jako armáda v boji, která je schopna bránit všemi 
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prostředky, jež má k dispozici, poklady, které jí Bůh svěřil; která je také 
připravena zaútočit na to, co se jí staví na odpor; která je konečně, jako 
armáda, která si zaslouží toto označení, ve stavu starat se o ty nejslabší mezi 
svými členy, o zraněné, skleslé a zejména zkoušené. 
 
8) DICI: Jste čtvrtým generálním představeným FSSPX po arcibiskupu 
Lefebvrovi, pateru Franzi Schmidbergerovi a biskupu Fellayovi. Liší se 
jejich styl řízení od Vašeho? 
Myslím, že každá osobnost je nutně jiná, a proto s sebou přináší jinou 
zkušenost. Navíc je každé období dějin FSSPX jiné, neboť po padesáti 
letech už tu nejsou tytéž okolnosti a titíž lidé. 
Přesto však zůstalo FSSPX stále věrné tomu, co je arcibiskup Lefebvre 
naučil a co mu odkázal: je věrné zachovávání dědictví zakladatele. Věrnost 
jeho duchu – to je prvořadá starost každého generálního představeného, ať 
už je to kdokoliv a ať už se jeho osobnost vyznačuje čímkoliv. Na druhé 
straně je kontinuita zajištěna i tím, že každý generální představený má 
stejný cíl: uchování katolického kněžství a tradice Církve ve službě duším 
a samotné Církvi. To je skutečnost, která stojí nad rozdílností stylu 
a umožňuje, aby nezbytné střídání představených nepředstavovalo hrozbu 
pro stabilitu díla. 
Udržování této kontinuity mi z mého hlediska připadá o to snadnější 
vzhledem k tomu, že mám tu neocenitelnou výsadu profitovat z podpory 
svých dvou předchůdců, biskupa Fellaye a patera Schmidbergera, kteří byli 
na poslední generální kapitule zvoleni za rady generálního představeného. 
Pro mě to není žádná ryze formální volba za účelem plnění úkolů, nýbrž 
šťastná příležitost, abych se mohl opřít o dva bývalé generální představené, 
kteří dobře znali našeho zakladatele i život Bratrstva celá desetiletí a kteří 
dali do služeb Bratrstva to nejlepší, co měli, a dnes si zaslouží nejvyšší úctu. 
Zejména jsem měl to potěšení těžit z cenných rad biskupa Fellaye, jenž 
sídlil na generalátu ještě dva roky. Při této příležitosti jsem obdivoval 
velkou ochotu pomáhat, spojenou s pozoruhodnou diskrétností. Přítomnost 
obou mých předchůdců tedy poněkud vynahrazuje to, co bych bezpochyby 
postrádal, kdyby zde nebyli. 
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9) DICI: Stanovy FSSPX předkládají generálnímu představenému dva 
duchovní cíle: 
1. činit vše pro „zachování, podporu a rozmnožování velké šlechetnosti, 
hlubokého ducha víry a plamenné horlivosti ve službě Církvi a duším 
v srdcích členů Bratrstva“; 
2. členům „pomáhat nepropadnout vlažnosti a nečinit ústupky duchu 
času“. 
Jak můžete těchto cílů dosáhnout? 
Generální představený si musí na úplně prvním místě připomenout, že 
těchto cílů nemůže dosáhnout bez působení milosti. Mýlil by se, kdyby 
věřil, že jich může dosáhnout pouze prostřednictvím textů, napomenutí či 
jiných čistě pořádkových opatření. 
Já za sebe jsem pevně přesvědčen o tom, že klíč k naší věrnosti těmto cílům 
spočívá ve ctnosti chudoby. Skutečně se postupem času nelze vyhnout 
tomu, že se členové FSSPX ocitají v nebezpečí „zařídit se“ v určitém 
pohodlí a že tímto způsobem do našich komunit nepozorovaně proniká 
světský duch. Kdyby se to mělo stát, projevilo by se to v konečném 
důsledku na velkodušnosti členů a tím i na plodnosti jejich apoštolské 
horlivosti. 
 
 
Vztahy s Římem 
 
10) DICI: Kapitola IV. stanov předpokládá toto: „Jakmile bude mít 
Bratrstvo domy v různých diecézích, podnikne nezbytné kroky k získání 
postavení institutu papežského práva.“ To vede k následující otázce: Jak 
lze splnit toto přání našeho ctěného zakladatele v současné krizi Církve? 
Stanovy FSSPX byly schváleny roku 1970 na diecézní úrovni. Bylo zcela 
normální, že náš zakladatel měl již na zřeteli uznání na vyšší úrovni, protože 
Bratrstvo bylo určeno k tomu, aby se šířilo po celém světě. 
Je všeobecně známo, že arcibiskup Lefebvre navzdory všem snahám 
v tomto směru musel roku 1975 místo získání uznání papežského práva 
přijmout prostě a jednoduše zrušení FSSPX. Od tohoto data představení naší 
společnosti, počínaje samotným arcibiskupem Lefebvrem, ze své strany 
plánovali řešení, ale ta systematicky narážela na jednoduše nepřijatelné 
naukové požadavky ze strany Svatého stolce. Ty by sice bývaly určitě 
umožnily jeho kanonické uznání, současně by však také zničily jeho morální 
hodnotu. A tak, abychom uvedli nejnovější příklad, když Kongregace pro 
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nauku víry roku 2017 chtěla požadovat uznání nauk Druhého vatikánského 
koncilu a legitimity nové mše, pokud by FSSPX tehdy požadované 
podmínky přijalo, jednoduše by zapřelo to, čím je a na čem lpí celým svým 
bytím. 
Proto se mi zdá přiměřené následovat Prozřetelnost a nepředbíhat ji, přesně 
tak, jak se choval náš zakladatel. 
 
11) DICI: Budou kontakty s Vatikánem nadále stagnovat? 
To nezávisí ani na FSSPX, ani na jeho generálním představeném. Sám 
Vatikán upřednostnil nepokračovat až do odvolání v rozhovorech, které se 
týkají nauky, jež navrhlo FSSPX proto, aby lépe objasnilo svou pozici 
a ukázalo svoje sepětí s katolickou vírou a Petrovým stolcem. 
Je s podivem, že nás Vatikán současně vyzývá, abychom nejprve dali do 
pořádku svou kanonickou situaci; to vytváří neřešitelnou a vnitřně 
rozpornou situaci, protože možnost samotného kanonického uznání FSSPX 
je podrobena neustálým požadavkům doktrinální povahy, které pro nás 
nadále zůstávají naprosto nepřijatelné. 
Rád bych dodal, že bez ohledu na své osobní názory na toto téma musíme 
dávat pozor, abychom se těmito velmi choulostivými otázkami nezabývali 
způsobem až jakoby obsesivním, jak se někdy dělo. Nesmíme zapomínat, že 
Prozřetelnost, tak jako nás vedla a podporovala již od našeho založení, nám 
také ve správný čas neopomene dát dostatečná a přiměřená znamení, která 
nás uschopní přijmout rozhodnutí, která vyžadují okolnosti. Tato znamení 
budou takového druhu, že ve své zřetelnosti budou pro Bratrstvo snadno 
pozorovatelné a tím se jasně ukáže vůle Prozřetelnosti. 
 
 
Situace Církve 
 
12) DICI: V tomto roce 2020 zasáhla krize v souvislosti s Covidem-19 
i Církev a stanovila podmínky pro její činnosti. Jak se na to díváte? 
Je zajímavé zjištění, že církevní hierarchie v souvislosti s krizí způsobenou 
Covidem promarnila skvělou příležitost přimět duše k pravému obrácení 
a pokání, což je vždy snadnější tehdy, když si lidé – v jistém smyslu – 
znovu uvědomí svou smrtelnou přirozenost. Kromě toho to byla příležitost 
připomenout zoufalému a panikou zasaženému lidstvu, že náš Pán je 
„vzkříšení a život“. 
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Místo toho hierarchie dala přednost ekologické interpretaci epidemie, 
v dokonalém souladu s principy, které leží na srdci papeži Františkovi. 
V praxi by pak nebyl Covid ničím jiným než znamením vzpoury Země proti 
lidstvu, které ji zneužívalo přemírou drancování přírodních zdrojů, 
znečišťováním vod, ničením lesů atd. Toto je politováníhodné a neslučitelné 
s analýzou, v níž by zůstalo alespoň minimum z víry a vědomí toho, co je to 
hřích, posuzovaný podle uraženého Božího majestátu, a ne podle znečištění 
Země. 
Ve svém poselství ke Světovému dni modliteb za zachování stvoření 
(„Jubilejnímu roku pro Zemi“) dne 1. září 2020 nás sám papež učí, k jakému 
morálnímu závěru nás má pandemie vést: „Současná pandemie nás určitým 
způsobem přivedla k tomu, abychom znovu objevili jednodušší a stálejší 
způsoby života. […] Viděli jsme, jak se Země může zotavit, když ji 
necháme odpočívat: vzduch se ozdravil, vodstvo pročistilo, vrátily se různé 
druhy zvířat na mnoho míst, z nichž předtím vymizely. Pandemie nás 
přivedla na rozcestí. Musíme tohoto rozhodujícího momentu využít k tomu, 
abychom ukončili nadbytečné a ničivé činnosti a cíle a věnovali se 
hodnotám, spojování a tvůrčím projektům…“ Stručně řečeno, covidová 
krize nás opět tlačí směrem k „ekologickému obratu“, úhelnému kameni 
encykliky Laudato sì. Jako kdyby se svatost dala pojmout jako úcta 
k planetě. 
 
13) DICI: V posledních dvou letech došlo k Amazonské synodě, 
k prohlášení z Abú Dhabí, na které jste reagoval prohlášením z 24. února 
2019 atd., a k prohlášení světové špičky pro udržitelný rozvoj. Jak vidíte 
aktuální situaci po těchto událostech? 
Zdá se, že nejnovější učitelské výroky papeže Františka bohužel definitivně 
potvrzují nesprávný směr, zahájený na počátku jeho pontifikátu. Skutečnost 
je taková, že papež 3. října podepsal encykliku Fratelli tutti, která měla být 
majákem druhé části jeho pontifikátu, zatímco encyklika Laudato sì byla 
vztažným bodem jeho první části. Tato encyklika je opravdu dalším 
rozvinutím prohlášení z Abú Dhabí, kterým se nechala inspirovat. Toto 
prohlášení, jak známo, tvrdilo, že prý odpovídá vůli Boží, že existuje 
mnohost náboženství, která jsou všechna vyzývána k tomu, aby budovala 
mír. Máme tu co do činění s katastrofálními následky ekumenismu, 
mezináboženského dialogu, náboženské svobody a především s popřením 
všeobecného království Kristova a jeho nedotknutelných práv. 
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Jedná se o dlouhý text, který se zabývá mnoha různými tématy, ale vykazuje 
celkem jasnou základní jednotu: ve skutečnosti se tato dlouhá papežova řeč 
vine uspořádaným a soudržným způsobem kolem jedné základní myšlenky, 
totiž iluze, že by mohlo existovat pravé univerzální bratrství i bez přímého 
nebo nepřímého vztahu ke Kristu a jeho Církvi. Jinými slovy, jedná se 
o čistě přirozenou „blíženskou lásku“, jakýsi druh vágní křesťanské lásky 
k lidem, v níž se nově čte světlo evangelia. Když čteme tuto encykliku, 
máme opravdu dojem, že je to láska k lidem, která nám dává klíč 
k interpretaci evangelia, a ne evangelium, které nám dává světlo k osvícení 
člověka. Toto univerzální bratrství je bohužel ideou liberálního, 
naturalistického a svobodozednářského původu a na této apostatické utopii 
je vybudována současná společnost. 
 
14) DICI: Biskupové jako Msgr. Schneider a Msgr. Viganò podtrhli 
příčinnou souvislost mezi Druhým vatikánským koncilem a současnou 
krizí. Jak vidíte tato stanoviska? Má být koncil „opraven“ (Msgr. 
Schneider), nebo „zapomenut“ (Msgr. Viganò)? 
Rozumí se samo sebou, že z těchto reakcí máme radost, neboť biskupové, 
kteří stojí vně FSSPX a nemají s ním žádné přímé spojení, docházejí 
nakonec jiným způsobem a jinou cestou k podobným závěrům jako FSSPX, 
především pak k závěrům, které jsou způsobilé přimět zmatené duše 
k přemýšlení a poučit je. To je velmi povzbudivé. 
Myslím, že koncil nebudeme bohužel moci sic et simpliciter „zapomenout“, 
neboť je to důležitá dějinná událost, stejně jako zánik Římské říše či První 
světová válka. Spíše bude nutno o něm vážně diskutovat a jistě opravit vše, 
co je neslučitelné s vírou a tradicí Církve. 
Samotná Církev bude řešit citlivou otázku ohledně autority tohoto 
atypického a podivného koncilu a rozhodne, jak jej bude moci co nejlépe 
zkorigovat. Nicméně je jisté, že omyl jako takový, a koncil jich obsahuje 
více, v žádném případě nemůže být považován za hlas Církve a jí 
přisuzován – to můžeme a musíme říci již nyní. Navíc události posledních 
let, počínaje pontifikátem Benedikta XVI., ukázaly lidem dobré vůle, že 
musí neodvratně selhat každý hermeneutický pokus interpretovat „omyl“ 
jako „nepochopenou pravdu“. To je slepá ulička a nemá smysl do ní 
vstupovat. 
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15) DICI: Je hodnocení koncilu a pokoncilních reforem od arcibiskupa 
Lefebvra v jeho knize „Obviňuji koncil“ (1977) a v jeho dopisu kardinálu 
Ottavianimu (1966) ještě aktuální? 
Toto hodnocení odpovídá postoji, který vždy byl postojem FSSPX a vždy 
bude; nemůže se a nebude se měnit. Vidíme, že čím dále události postupují, 
tím více potvrzují toto hodnocení a  
jasně ukazují výjimečnou a nadpřirozenou prozíravost našeho zakladatele. 
 
16) DICI: Biskup Schneider ve své knize „Christus vincit“ uvádí, že se 
pozitivně změnil jeho postoj vůči argumentům FSSPX. Jak hodnotíte tento 
obrat a myslíte si, že je možný také u jiných prelátů? 
Biskup Schneider vždy ukazoval velmi dobrou vůli – plod ducha, který je 
současně skromný i intelektuálně upřímný. To, čím tento prelát zejména 
vyniká, je jeho mírnost, spojená s odvahou veřejně se zastávat tradice. Podle 
mého mínění jsou to všechny tyto vlastnosti, jež jsou bohužel velmi vzácné, 
které mu umožnily nastoupit cestu, která jej dovedla k těmto nám známým 
závěrům. 
Co se týká jiných prelátů, jsem přesvědčen, že by mohli nastoupit tutéž 
cestu, nicméně pod podmínkou, že budou mít tutéž svobodu jednat a tutéž 
lásku k pravdě. Určitě je to úmysl, na který se máme modlit. 
 
17) DICI: Dnes se slouží tridentská mše i mimo FSSPX a i jinými 
společenstvími – něco, co při založení FSSPX neexistovalo. Stejně tak jsou 
tu i kněží, kteří tento obřad nyní objevují. Jak se díváte na tento vývoj?  
Můžeme konstatovat, že především v posledních letech určitý počet kněží, 
kteří objevili tridentskou mši, nastoupil cestu, která jim pozvolna umožňuje 
objevovat velikost jejich kněžství a zcela všeobecně odkrývat poklad 
tradice. To je velmi zajímavý vývoj, neboť to vše s sebou přináší mše. Ještě 
si dobře vzpomínám na svědectví, které jsem slyšel jednoho dne od kněze, 
který se rozhodl sloužit už jen tridentskou mši, což se neobešlo bez naražení 
na prudký odpor. Poukázal na to a zdůraznil, jak ho slavení této mše přimělo 
k tomu, aby uvažoval o celém svém kněžství a v důsledku toho o všem, 
k čemu byl jako kněz povolán: o kázání, pastoraci, katechismu atd. To je 
velmi krásné a člověk může mít jedině radost z takové obnovy, která zde 
začíná v duši kněze. 
Navíc je nezbytné zachovat tridentskou mši svatou z toho hlubokého 
důvodu, že je výrazem naší víry, zvláště pak v Božství našeho Pána, v jeho 
výkupnou oběť a v důsledku toho v jeho všeobecné království. Jde o to žít 
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mší svatou, přičemž člověk vstupuje zcela do všech tajemství, které 
obsahuje, zejména do tajemství lásky. To je neslučitelné s vlažnou, na 
člověka zaměřenou, fádní, ekumenickou vírou; anebo i s čistě estetickým 
oceňováním bohatství tridentského obřadu, jaké bohužel někdy nacházíme 
u těch, kdo jsou v pokušení oddělovat užívání tridentského obřadu od 
nutnosti jím skutečně žít, proniknout do něj a především se nechat 
připodobnit našemu Pánu a jeho blíženské lásce. 
Nakonec můžeme říci: Mše samotná se stane jakoby neplodnou, pokud nás 
nevede k životu v Kristu: per ipsum, et cum ipso, et in ipso. Málo prospěje, 
když v nás nevyvolá přání napodobovat našeho Pána odevzdáním sebe 
sama. Velkodušnost se ukazuje jako nemožná v kontextu proniknutém 
světským duchem nebo majícím sklon činit s ním kompromisy. Plodnost 
mše svaté je tím větší, čím horoucnější je obětní smýšlení, které vede duši 
k tomu, aby se velkoryse odevzdala Kristu. 
 
18) DICI: V poslední době sdělovací prostředky obšírně informovaly 
o skandálu v souvislosti s kardinálem Becciu. Co o tom soudíte? 
Rozumí se samo sebou, že není věcí FSSPX ani se vyjadřovat 
k odpovědnosti jednotlivců v této záležitosti, ani věc vyšetřovat. Přesto 
můžeme jakožto synové Církve jen litovat tohoto skandálu, který se jí 
bohužel dotýká a ponižuje ji. Naplňuje nás to spontánním smutkem, protože 
to zatemňuje svatost Církve. Přesto nesmíme zapomenout, že takové 
skandály budou v Církvi bohužel stále a že Bůh je ve své moudrosti tajemně 
dopouští k posvěcování spravedlivých. Proto by nebylo na místě se nad tím 
farizejsky rozhořčovat. 
Abychom postoupili ještě dále, je dle mého soudu důležité povšimnout si 
pozornosti, jakou světové sdělovací prostředky věnují Církvi v rámci 
takového tématu. Tato pozornost překonává tu, kterou věnují jiným 
událostem v životě Církve nebo kterou středověcí císařové mohli věnovat 
papežům ve své době. Podaří-li se nám číst mezi řádky v množství 
novinových článků k tomuto tématu, zjišťujeme určité potěšení, nezdravé 
uspokojení. Zjevně si sekulární svět nemůže dovolit promarnit tak skvělou 
příležitost plivnout do tváře Nevěstě Kristově, vůči níž přece přísahal 
lhostejnost. To by nás mělo přimět k přemýšlení, a zejména pak přimět 
k přemýšlení ty, kteří žijí v iluzi, že Církev dnes může žít v míru se světem, 
který teoreticky všechny plně respektuje, ale ve skutečnosti se stal 
laicistickým. To není pravda. Za liberální rétorikou se neustále skrývá přání 
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vidět Církev ne očištěnou, ale zdiskreditovanou a zničenou. Nemůže dojít 
k žádnému porozumění s tímto světem. 
 
 
Postavení FSSPX v této situaci 
 
19) DICI: Jak může FSSPX s ohledem na své prostředky odstranit 
stávající krizi? 
Nejprve si je FSSPX na doktrinální rovině vědomo, že nemůže změnit své 
postoje. Ať se nám to líbí, nebo ne, tyto postoje jsou vztažným bodem pro 
všechny, kteří v Církvi hledají tradici. Proto musíme v duchu služby 
bližnímu a samotné Církvi držet světlo vysoko nad kbelíkem, aniž bychom 
zeslábli. 
Na praktické úrovni musí členové FSSPX ukázat, že jejich sepětí se svatou 
mešní obětí je sepětím s tajemstvím lásky k bližnímu, které musí působit na 
celou Církev. To znamená, že opravdu žitá mše svatá, která nám dovoluje 
proniknout do tajemství kříže, je nutně apoštolská a bude nás vždy nutit 
k tomu, abychom hledali bez rozdílu dobro našeho bližního, i toho 
nejvzdálenějšího. To je základní postoj, morální duševní postoj přání dobra, 
který musí pronikat veškeré naše jednání. 
 
20) DICI: Cílem Bratrstva je katolické kněžství a vše, co s ním souvisí. 
Proto Vám jde v první řadě o povolání, o posvěcování kněží a věrnost 
ke mši všech dob. Jaké máte aktuální starosti? 
Jsou to přesně ty, které jste vyjmenoval. Jsem přesvědčen, že pokud se nám 
podaří o tyto tři cíle celým srdcem usilovat, bude nám v daný čas udělena 
milost a světlo, které potřebujeme pro naši budoucnost a pro rozhodnutí, 
která musíme učinit. 
Tím, že uchováváme kněžství, uchováváme to, co je FSSPX a Církvi 
nejdražší. Je tomu tak, že každé povolání má nekonečnou cenu. Povolání 
bezesporu nejcennější milost, kterou Pán Bůh může darovat nějaké duši 
a své Církvi. Duch Svatý zde působí dále jako ve Večeřadle, aby proměnil 
duše kandidátů kněžství a učinil z nich apoštoly. Nadále se o ně musíme ze 
všech sil zasazovat a investovat do nich naši morální a lidskou energii. 
Všechno, co budujeme na kněžství našeho Pána, abychom kněžství našeho 
Pána dále předávali, zůstává na věky. 
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21) DICI: Jaké povzbuzení dáte kněžím a věřícím, kteří jsou spojeni 
s tradicí? 
Chtěl bych je upozornit na to, že Prozřetelnost vždy řídila FSSPX a vždy je 
chránila uprostřed tisíce obtíží. Tatáž Prozřetelnost, vždy věrná svým 
příslibům, stále bdělá a velkorysá, nás nemůže do budoucna nechat v nouzi, 
neboť jinak by přestala být tím, čím je – a to není možné, neboť Bůh 
zůstává stále týž. 
Jinými slovy, po padesáti letech existence FSSPX je naše důvěra 
zakořeněna ještě hlouběji s ohledem na bezpočet znamení této Boží 
blahosklonnosti, která se projevovala po všechny tyto roky. 
Ale poslední slovo přenechám raději samotnému našemu Pánu: „Neboj se, 
malé stádce, neboť se zalíbilo Otci vašemu dáti vám království“ (Lukáš 
12,32). 
 
Menzingen, 11. října 2019,  
na svátek Mateřství blahoslavené Panny Marie 
Don Davide Pagliarani, generální představený 
 
 
 

Kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX 
o svátku Krista Krále 

dne 25. října 2020 v Brně 
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 
Drazí spolubratři v Kristu, drazí věřící, 
příští neděli 1. listopadu oslavíme 50. narozeniny našeho Kněžského 
bratrstva. Při té příležitosti se už na dnešní svátek Krista Krále sešli poutníci 
v Lurdech, aby u nohou Matky Boží poděkovali za tuto velkou milost, které 
se nám založením Kněžského bratrstva svatého Pia X. dostalo. Je pro nás 
radostí, že naše vlast má při této pouti v nelehké době zastoupení. A my se 
určitě všichni chceme s těmito poutníky a se všemi poutníky Kněžského 
bratrstva, kteří se mohli do Lurd dostat, sjednotit v naší modlitbě. 
A je to právě současná doba se všemi těžkostmi, kterou prožíváme, jež nás 
napomíná, že Kristus musí kralovat a bez Něj, bez Jeho vlády, nezmůžeme 
nic. Kristovo království má jednu podstatnou vlastnost: je to království 



17 
 

pravdy. To jsme slyšeli dnes v evangeliu přímo od našeho Pána Ježíše 
Krista. Před Pontským Pilátem vyznává Kristus: „Přišel jsem vydat 
svědectví pravdě. Kdo jest z pravdy, slyší můj hlas.“ Kristovo království je 
království pravdy, je tedy v pravdě, nikoli v přetvářce, lži a intrikách. Pouze 
v pravdě lze tedy hledat Kristovo království. Jsou to pravdy nadpřirozené 
i přirozené. Těmi se musí každý řídit a ty musí vyznávat každé zřízení na 
zemi – církevní i světské. V tom je také hluboká krize současnosti, protože 
tomu tak není.  
Nadpřirozené pravdy dostala do správy od našeho Pána jen katolická 
Církev. Ta je musí střežit, vysvětlovat a svědčit o nich. Ale všechna zřízení 
jim musí být podřízen: rodiny, národy, státy, všechna zřízení lidská na zemi. 
Toto poslání zradil na prvním místě už Druhý vatikánský koncil a koncilní 
papežové až dodnes. Oni zradili ten úkol vydávat svědectví pravdě, a to ve 
všech věcech zjevení Božího. Zradili především hlavní pravdu, která je 
podstatná pro dosažení věčného cíle člověka, a sice tu, že jenom v Kristu je 
spása a jediná pravá cesta ke Kristu je skrze katolickou Církev. To se začíná 
od koncilu relativizovat. A od toho se pak odvíjejí všechny relativizující 
nauky, které pouze matou věřící a odvádějí je od věčných pravd 
rozhodnutími, která jsou pocitová, situační etika, jež nestaví na zjevené 
pravdě, ale na tom, co momentálně vyhovuje, na přebírání si pravd víry na 
ty, které se mi zdají užitečné a v podstatě hodné víry, a na ty ostatní 
a podobně. To je důsledek koncilu, to je důsledek postoje papežů 
a hierarchie. A v tomto není podstatný rozdíl mezi Pavlem VI., Janem 
Pavlem II., Benediktem XVI. a Františkem. Každý samozřejmě působí 
trochu podle svých osobních sklonů, u někoho z nich jsou ty věci zjevnější, 
někdy je to dokonce skryté a zabalené do různých mouder, u Benedikta více 
vidíme snahu to theologicky zpracovávat, papež František to předkládá 
otevřeněji v tom, co říká, ale všichni popírají jedinečnost spásy v Kristu. 
Minimálně svými skutky a právě tím, jak různé věci vysvětlují – i když to 
přímo neřeknou explicitně. Je to setkání v Assisi za Jana Pavla II. a další, 
s Benediktem XVI. jsme měli možnost číst rozhovor (který poskytl až po 
své abdikaci), kde to bylo naprosto explicitně vyjádřeno, a u papeže 
Františka by to byl velký seznam – naposledy jeho soubor ve své podstatě 
skandálních výroků ve Fratelli tutti, které vedou k apostatickým 
myšlenkám. Vidíme opravdu hluboký propad a zradu Kristova království, 
které právě nechce ukázat a svědčit o věčných pravdách. „Mé království je 
království pravdy,“ říká Kristus. A to je přesně to, od čeho se on odklání. 
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Kněžské bratrstvo bylo založeno proto, aby vydávalo svědectví pravdě. Nic 
jiného není péče o katolické kněžství a vzdělávání kněžského dorostu 
v plnosti katolické víry než toto: vydávat svědectví pravdě, tedy v tomto 
smyslu pracovat na království Kristově – právě pro svědectví pravd víry, 
pro život z těchto pravd víry, pro cestu milosti. Ono nebylo založeno jako 
antikoncilní. Ale vyznáváním pravd víry se antikoncilním stalo. Protože 
vyznáváním pravd víry svědčí o lžích a bludech, jež šíří koncilní církev. 
A každý, kdo zůstal v plnosti katolíkem, se tak stává kritikem koncilu tím, 
že svědčí o plnosti pravd víry, ať přichází odkudkoliv. Kněžské bratrstvo je 
plně katolické přijetím plnosti pravd víry. A nutně se odchyluje od koncilní 
církve, jež do té míry, do které přilnula ke lžím a omylům, opustila právě 
katolickou Církev. A dnes postupně opouští i křesťanskou morálku. 
Fakticky to vidíme v různých bodech – to by bylo na dlouhé kázání 
jmenovat ty signály, ale nakonec je to patrné i v posledních zveřejněných 
slovech papeže Františka o registrovaném partnerství. 
Kristus musí zvítězit a kralovat v  plnosti pravd víry, o kterých svědčíme. 
A že jsme byli již padesát let s Boží milostí k tomuto poslání uchováni, za to 
děkujeme. Za to děkujeme a slibujeme, že chceme vždy věrni tomuto 
svědectví zůstat. To je to důležité. 
Opakem pravdy je lež. Ta je službou ďábla. On je otcem lži. A nejen lži 
nadpřirozené, ale i v přirozené oblasti právě lži rozvracejí veškerý Boží řád 
a jsou úplným opuštěním důstojnosti člověka jakožto tvora Božího. Pokud 
chceme zůstat věrni pravdám víry, musíme zůstat věrni každé pravdě – 
varovat se lží, lež nenávidět a stavět na ctnostech. Lež je základem 
a projevem každé zvrácenosti charakteru člověka. To je typickým znakem 
každé lži. Ona rozvrací charakter. Vede k rozvratu mezilidských vztahů – 
nikdo nemůže nikomu pak věřit, nikoho brát vážně. Lžou slaboši ze strachu, 
lžou podvodníci a lumpové, lžou intrikáni. A každý slušný člověk se musí 
právě lhaní varovat a chránit. Lež je základem rozvratu i současné 
společnosti. Vidíme to dnes a denně; ano, ve všech těch mediálních 
manipulacích, intrikách, lžích, ze sdělovacích prostředků – novin a podobně. 
Lži politiků, veřejných činitelů. Nikdo tak nikoho nemůže brát vážně 
a společnost je rozvrácena. Je rozvrácena celá morálka. Na to se nabalují 
samozřejmě všechny ostatní věci. A pokud společnost, stát, ale i Církev 
nestojí na ctnostech nositelů autorit, tak tyto autority jsou pak příčinou toho 
nejhlubšího rozvratu a nejhlubší krize, protože v této atmosféře nedůvěry 
pak velmi těžko lze učinit nějaká rozhodnutí, která by někdo akceptoval, 
kterým by někdo důvěřoval. 
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Nadpřirozené ctnosti musí stát na ctnostech přirozených. To platí pro 
Církev, to platí pro společnost. Právě touha po pravdě, snaha poznávat 
pravdu, svědčit o pravdě, to bylo vždy hnacím motorem misií, vítězství 
katolické Církve nad pohanstvím a proměny pohanské společnosti na 
křesťanskou. Touha po pravdě! Ta touha, kterou současná církev opustila 
a s ní i celá společnost. Kristovo království je a musí být královstvím 
pravdy. A proto se varujme každé lži, abychom k tomuto království svými 
životy patřili už zde na zemi, bojovali za něj a dosáhli ho v plnosti na 
věčnosti. Na prvním místě chraňme před lží sebe a své rodiny. V nich nesmí 
mít lež žádné místo. Netolerujme lež a přetvářku u mladé generace, u dětí. 
To je velice důležité. Lež nesmí mít místo v křesťanských rodinách, 
v křesťanské společnosti, v našich společenstvích. Vyznávejme pravdy víry 
tváří v tvář odpadu od plnosti víry, tváří v tvář nevěrným křesťanům a 
hierarchii. Posuzujme veškeré dění okolo nás z pohledu pravdy. Lháře nikdy 
nepodporujme. Nemějme pochopení pro lež. Naopak, můžeme-li, lháře 
usvědčujme a snažme se se lží bojovat. A dle možností bojujme duchovní 
boj Kristova království tak, aby všude kraloval náš Pán Ježíš Kristus. Amen. 
 
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus a Jeho božská Matka Panna Maria. 
 
 
 

Kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX 
o svátku Všech svatých 

dne 1. listopadu 2020 v Brně 
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 
Drazí spolubratři v Kristu, drazí věřící, 
voják, který v boji koná strážní službu, ručí za život svých kamarádů. Pokud 
na stráži usne, zbaběle uteče, či se jinak zpronevěří své povinnosti, tak končí 
před popravčí četou. 
Apokalypsa sv. Jana začíná zprávou o sedmi andělech sedmi církví – anděl 
je posel, nebo strážce, jenž bdí nad svěřeným shromážděním – církví –, 
v tomto případě biskup. Čteme-li pozorně, vidíme, že tito biskupové byli 
souzeni Pánem dle toho, jak strážili sobě svěřenou církev – bratry v Kristu. 
Ospalost, liknavost, vlažnost, netečnost vůči nepřátelům spásy, včetně jakési 
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samozvané prorokyně – to vše Pán káral jako hrubé porušení povinnosti pod 
pohrůžkou trestů. 
Ani voják na stráži, ani biskupové v Apokalypse nebyli nutně zrádci, ale 
nekonali, co měli konat, neplnili svou povinnosti v boji, v prvním 
předobrazném případě v boji pozemském, v druhém případě v boji 
duchovním. 
V druhé polovině 20. století nepřátelé zaútočili na Církev, vnikli do ní 
v osobě zrádných kardinálů a biskupů, kteří zradili principy víry a přiklonili 
se k modernistickým a liberálním naukám. Byla jich menšina – a většina 
nekonala, co měla konat! Proto mohl relativismus proniknout do koncilních 
dokumentů, proto církev koncilu opustila duchovní boj a následovala 
všechny kárané nectnosti apokalyptických biskupů, nechala šířit bludy, 
podlehla falešným prorokům a prorokyním v rámci laicizace a feminizace, 
stala se vlažnou a nijakou. To vše mohlo nastat pro vlažnost vůči zlu a zradě 
netečné většiny. Bůh ale naplnil milostí a silou svědky mezi biskupy, kteří 
ukázali na zvrácenost této zrady. Těch, kteří konali, nebylo mnoho, přesto 
byl zřetelně slyšet jejich hlas. 
Naší ctí a hrdostí je, že jedním z těchto velkých svědků víry, který 
v duchovním boji neusnul na stráži, který z boje zbaběle neutekl, ale naopak 
mobilizoval už na koncilu se svými spolubojovníky všechny síly 
v protiútoku, byl náš zakladatel Msgr. Marcel Lefebvre. Po sice se ctí, ale 
přeci jen spíše prohrané bitvě koncilu ho v dalším boji podpořili Msgr. 
François Charrière z Fribourgu, když mu krátce před svojí abdikací a smrtí 
dal zakládací dekret Kněžského bratrstva, a Msgr. António de Castro Mayer, 
který s ním vysvětil pro katolickou Církev čtyři biskupy. Tito si především 
zaslouží být jmenováni, těmto třem náleží čest a dík dnes, kdy slavíme 
50 let od založení Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
Abychom se ctí vedli jejich duchovní boj dále, musíme následovat jejich 
rozhodnost, jejich hlubokou víru, jejich ctnosti. Kdybych hovořil o všech, 
nedobrali bychom se ani do večera konce kázání. Proto chci zmínit 
především tři body: 
1) Musíme jasně, očima víry, rozpoznat a identifikovat nepřítele. To není 
v první řadě nějaká osoba, to je především falešná nauka, systém falešných 
koncilních a pokoncilních nauk, které jsou dnes vydávány za nauku Církve 
a vpašovávány jako jed do Církve. Ve skutečnosti jsou to protestantské 
bludy a liberální nauky svobodných zednářů, rozvracející víru, paranoidní 
výplody moderních filosofů a marxisticko-bolševické revoluční teze, 
rozvracející základy pořádku ve společnosti, a feministické a deviantní 
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zvrhlosti, rozvracející elementární lidskou přirozenost. Tyto nauky vnikají 
do církevního prostředí někdy velmi subtilně a snaží se i tu či onde najít 
skulinku, jíž by sublimovaly i do prostředí tradice. Tyto nauky musíme 
jasně označovat, abychom před nimi mohli varovat a také se jich varovat. 
Proto musíme dobře znát katolickou nauku, zdravou filosofii, seznamovat se 
i s poznatky přírodních věd a užívat zdravý rozum. Pokud bychom podléhali 
pocitům místo racionality, snadno bychom dopadli jako Adam v ráji. 
2) Nesmíme se zhlížet ve statistikách a počtech těch, kteří ještě chtějí zůstat 
věrnými katolíky, snažit se tyto škatulkovat do grafů a přebírat jako pytel 
zdravých a shnilých brambor. To není věc naše, to je věc Boží. My musíme 
spoléhat na Boží pomoc a milost a konat to, co je správné. To stačí, víc po 
nás jistě Hospodin nežádá. Kdyby Msgr. Lefebvre a jeho přátelé počítali 
statistiky, tak by nic nezačínali, protože by na první pohled viděli, že je to 
marnost, vše už je ztraceno. Jedinou naději, kterou měli, měli ve víře. Dnes, 
tváří v tvář miliardám lidí na zemi, nejsme v naší pozici na tom o nic lépe. 
Naše síla je ve věrnosti Hospodinu, v té Mu musíme odevzdávat vše, co 
činíme, a Ten pak dá vítězství Církvi tak, jak se Jemu líbí, a buďme vděčni, 
když na tomto vítězství budeme přes své slabosti a nedokonalosti díky Jeho 
milosti smět mít podíl. Před Hospodinovou mocí jsou lidská síla i slabost 
jen směšnou marností. 
3) Musíme kázat víru vhod i nevhod, musíme dávat příklad křesťanského 
života, a to v trpělivosti a skromnosti. Bůh nás neposlal bouřit masy, 
uchvacovat veřejnost propagandou, alebrž nás poslal pracovat na spáse duší 
– to konal náš zakladatel Msgr. Marcel Lefebvre, to nám dal do vínku 
v našich stanovách. A i když někdy sloužil mši svatou za účasti velkých 
zástupů věřících a takto veřejně vydával svědectví věrnosti, mělo to za 
následek především vznik kaplí, rozšíření apoštolátu a upevnění ve věrném 
katolickém životě, a ne nějaké hnutí mas. Pravý apoštolát totiž oslovuje 
osoby, ne masy, neboť víra stojí na osobním vztahu člověka k Bohu 
a utváření osobnosti člověka v rámci křesťanské společnosti. 
Naše činnost, to je naše svědectví pro obnovu Církve, které musíme vydávat 
– a vyprošovat, aby Bůh poslal další a další dělníky na svou žeň. Kdy, kdo 
a jak se připojí k dílu obnovy Církve, to je v rukách Páně – On je Hlava 
Církve, my jsme jen „služebníci neužiteční“, kteří budou mít čest v tom, 
pokud budeme moci říci: Učinili jsme, co nám naše slabost dovolila a Boží 
milost udělila. Amen. 
 
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus a Jeho božská Matka Panna Maria! 
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Kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX 
o poslední neděli církevního roku 

dne 22. listopadu 2020 v Brně 
 
Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 
Drazí spolubratři v Kristu, drazí věřící, 
poslední neděle církevního roku nám připomíná události posledních časů, 
především odpad od víry, Boží tresty, druhý příchod Kristův a Poslední 
soud. Písmo svaté hovoří o svinutí knihy, ve které je vše zaznamenáno, od 
stvoření až po poslední okamžiky. To vše bude, zapsané v knize, předloženo 
Soudci, nic nebude zapomenuto. Vše dobré bude ke cti a chvále, k věčné 
odměně. Vše zlé bude k trestu, a to buď věčnému, ke svědectví o Boží 
spravedlnosti, nebo bude zahlazeno pokáním, které nabyde účinnosti v oběti 
Kristově a tak se promění v oslavu Božího milosrdenství. 
Poslední události jsou přes veškerou velikost Božího majestátu, 
vyvolávajícího bázeň, pro spasené touhou a očekáváním, jsou konečným 
naplněním našeho života. Křesťanstvo k těmto událostem už dva tisíce let 
obrací pohled, přestože neví, kdy nastanou, jak osvědčil náš Pán Ježíš 
Kristus. 
V krizových dobách Církve a společnosti se ovšem vždy objevují „proroci“ 
těchto posledních událostí, kteří je zneužívají. Snaží se na sebe strhnout 
pozornost, šíří často nepokoj, strach, berou naději – někteří tím ukájejí svoji 
ješitnost, svůj narcismus, někteří v ne neposlední řadě na těchto svých 
manipulacích i vydělávají. Oběti jejich ideologie ztrácejí životní radost, 
stávají se obtížnými ostatním i sobě a toto vybičování psychické zátěže 
může vyvolat i psychotické poruchy. V současnosti je obzvláště 
nebezpečným využívání snadno modelované a sugerované virtuální reality 
ve světě elektronických médií. Pod jejich vlivem člověk ztrácí kontakt 
s reálným děním, schopnost vyváženého rozumového úsudku, propadá 
snadno stihomamům, lne k různým konspiračním teoriím a i v banálních 
věcech všedního dne pak vidí důkazy svých představ. To nemá s katolickou 
vírou nic, opravdu nic společného. Milost se nikdy neprojevuje ztrátou 
naděje, ztrátou pravé křesťanské radosti, ztrátou zdravého rozumu 
a soudnosti a psychotickými poruchami, lidově řečeno tím, že člověk blázní. 
Kam obrací naše myšlenky v rozjímání posledních věcí Církev? To jasně 
dosvědčuje introit posledních nedělí církevního roku: „Praví Hospodin: Já 
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obmýšlím myšlenky pokoje, a ne trápení. Volejte ke mně a já vás vyslyším 
a přivedu nazpět vaše zajaté ze všech míst“ (Jeremiáš). Církev obrací 
myšlenky k naději! Věřící člověk tedy nemá důvod se bát, musí se 
s důvěrou obracet k Hospodinu, musí se snažit o mravný, zbožný život, 
musí si vyprošovat sílu k nesení křížů. Pak se může těšit myšlenkou jednou 
oslavení, nejprve po soudu osobním a případném očistcovém trestu 
a nakonec i po soudu posledním. 
Proč tak mnozí křesťané se nechávají strhnout myšlenkami strachu, 
beznaděje, trudomyslnosti, to naznačuje dnešní sekreta, v níž Církev praví: 
„Srdce nás všech k sobě obrať, abychom světských žádostí zproštěni 
k nebeským tužbám se vznesli.“ Příliš často lneme nezřízeně ke světským 
žádostem, věcem, náklonnostem. Tyto nemusí být hříšné, ale nedovedeme si 
představit, že bychom je ztratili, museli se jich zříci. Ať to jsou naši blízcí, 
které Bůh k sobě volá před námi, ať to jsou majetky a světské statky, které 
za sebou na zemi nechceme zanechat, ať je to otázka věcí budoucích, které 
mohou být spojeny i s velkými zkouškami, jichž se obáváme, ale jsou 
v rukách Božích. 
Bůh nechce, abychom byli lhostejní k pozemským dobrům, které nám 
poskytuje, ale nesmíme si pozemských dober cenit více než Jeho, než 
jednou věčné blaženosti v patření na Něj, než Boží prozřetelnosti, která nás 
může provádět i utrpeními a kříži k naší nápravě, našemu očištění a našemu 
posvěcení. 
I matka makabejská, která povzbuzovala svých sedm synů k mučednictví 
a nakonec ho podstoupila sama, neztratila naději a nadpřirozenou radost 
v očekávání blaženosti u Hospodina. Tuto sílu měla proto, že žila z víry, 
a ne z konspiračních výkalů elektronických médií, věřila v sílu Hospodina, a 
ne v moc Antiocha, v moc bezbožných nositelů moci, kteří byli stejně podlí 
a bezohlední tehdy i dnes. 
Pokud budeme podle těchto zásad žít a smýšlet, najdeme pokoj v srdci, 
pokoj milosti, v tomto pokoji dostaneme sílu nést vše, co nás na zemi potká, 
a neztratíme pravou křesťanskou radost, kterou nám chce tento svět a jeho 
služebníci temnot, byť pod rouškou zbožnosti a starostlivosti o naše blaho, 
vzít. Amen. 
 
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus a Jeho božská Matka Panna Maria! 
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Ateistický a materialistický komunismus (1. část) 
Pastýřský list Msgr. Marcela Lefebvra z 25. ledna 1953 

 

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

 
Sv. Pavel ve svém Druhém listu Timotejovi povzbuzuje Timoteje, aby kázal 
slovo Boží: „Naléhej včas i nevčas, usvědčuj, přimlouvej, kárej, a to se vší 
trpělivostí a moudrostí učitelskou. Neobť bude čas, kdy zdravého učení 
nesnesou, nýbrž nashromáždí si učitelů podle vlastních chtíčů…, od pravdy 
sluch svůj odvrátí a obrátí se k bájím“ (2 Tim 4,2-4). 
Již několikrát v průběhu historie se tato slova sv. Pavla naplnila, asi ještě 
nikdy se však lidé nehonili za bájemi tak jako dnes. Propagovala se snad 
někdy dříve učení, která by se snažila převrátit vše, co lidský duch zná 
z Božích a lidských skutečností, vše, co představuje základ lidského 
a společenského života, aby se tak vytvořila tabula rasa (nepopsaná tabulka 
– pozn. překl.) z rodiny, státu a obzvláště náboženství? 
Správně jste se dovtípili, mí drazí bratři, že se jedná o onen ohromný omyl, 
již tolikrát odsouzený papeži, a to o ateistický a materialistický 
komunismus. Pius IX. již v roce 1846 slavnostně odsoudil toto „zhoubné 
učení“ – to jsou jeho vlastní slova –, jež nazýváme komunismus a které stojí 
v radikálním protikladu i vůči přirozenému zákonu. Pokud přijmeme toto 
učení, povede k úplnému zničení všech práv, státních institucí, vlastnictví 
i samotné lidské společnosti. 
Leo XIII. tuto nauku definoval jako „smrtelný mor, který napadá dřeň lidské 
společnosti a zcela by ji zničil“.  
Pius IX. ho nazývá „systémem plným omylů a sofismat (záměrné používání 
lží ve zdánlivě logických argumentech – pozn. překl.), učením 
podvracejícím společenský řád, jež ničí jeho samotné základy, systémem, 
který nechápe pravý původ, podstatu a cíl státu ani práva lidské osoby, její 
důstojnost a svobodu“. 
Drazí bratři, domnívali jsme se, že je nejen užitečné, ale dokonce velice 
potřebné obrátit Vaši pozornost i pozornost všech, kteří slyší náš hlas, 
v tomto vikariátu i mimo něj k této metle, která zuří nejen tam, kde vládne, 
ale ve všech zemích světa a v těchto afrických oblastech, a  která vnáší 
rozbroje tam, kde vládne pokoj, využívajíc všeho, co může rozdělovat lidi, 
aby vytvářela a rozdmýchávala hněv a válku. 
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Domníváme se, že mnozí z těch, kteří sympatizují s tímto učením, či 
dokonce zaštiťují svým jménem některé organizace inspirované tímto 
učením, to činí z nevědomosti ohledně zvrhlosti a zkaženosti, jež skrývá 
toto mylné učení, anebo také ze zájmu o novoty a nechávají se přelstít 
falešnými sliby tohoto hada, který je stejným hadem jako ten, jenž svedl 
naše prarodiče, neboť také komunismus slibuje sovětský ráj. 
V několika slovech bychom tedy rádi demaskovali tento omyl, odhalili 
taktiku jeho falešných proroků, abychom věřící povzbudili se obrnit, váhavé 
a nerozhodné, kteří z nevědomosti napomáhají této zhoubné metle, 
povzbudili k tomu, aby se od ní odvrátili a navždy vůči ní uzavřeli svého 
ducha i srdce. 
Komunismus se nám představuje jako nové evangelium, diametrálně 
protikladné evangeliu našeho Pána Ježíše Krista.  
Podle učení jeho autorů je třeba pohlížet na svět z čistě materialistického 
pohledu, dokonce i lidské myšlení podle nich má původ v hmotě. „Dějiny“, 
říká Marx, „jsou vývoj hmoty v čase. Hmota je v neustálém pohybu, pod 
vlivem vnitřních protichůdných sil, které proti sobě bojují. Rozvoj hmoty se 
děje tímto bojem protikladů, které, podobně jako v chemické reakci, 
nakonec přinesou vznik nového, dokonalejšího prvku – a takto se zrodilo 
myšlení. Myšlení má zvláštní schopnost uspíšit boj a spor protikladů a tak 
umožnit nástup nové etapy na cestě k ještě dokonalejšímu stavu.“ 
Tento ještě dokonalejší stav má být onen sovětský ráj, kde by již nebylo 
soukromé vlastnictví, rodina, společnost, ale jen jeden svět, kde by každý 
bez donucení pracoval pro všechny a kde by všichni měli účast na 
společných dobrech, kde by už nebyla strana ani společnost, soukromá 
či veřejná. 
A tak musí každý bojovat proti všemu, co se příčí tomuto totálnímu 
osvobození člověka, proti všemu donucování, všemu utlačování. Je třeba 
zničit v duši moderního člověka vše, co není v souladu s tímto posledním 
prahem, který má lidstvo překročit. Je třeba vytvořit nového člověka, který 
připraví dokonalý komunismus; náboženství, vlastnictví, rodina, stát..., to 
jsou jen překážky v lidském myšlení, jež je třeba radikálně vyhladit. 
„Socialistická společnost vybudovaná v SSSR“, říká Politzer, jeden 
z jejích ideových tvůrců, „je rovněž určena k zániku. Již nyní se přetváří 
před našima očima.“ 
„Společenské třídy přetrvávají“, říká Lenin, „a přetrvají všude ještě dlouhá 
léta po uchopení moci proletariátem. Zničit společenské třídy, to neznamená 
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jen vyhnat pozemkové vlastníky a kapitalisty, což pro nás bylo relativně 
lehké, ale zničit malé podnikatele.“ 
Náboženství je obzvláště velkým zlem pro komunismus, zejména pak 
náboženství katolické. Tady je několik nedávných prohlášení komunistické 
strany v Jugoslávii: 
2. března 1952 oficiální orgán komunistické strany ve Skopje napsal: „Naše 
strana nikdy nebyla lhostejná vůči náboženské ideologii a Církvi, ale nyní je 
třeba zorganizovat ideologický boj, systematický, každodenní, a to na 
úrovni tisku, masových akcí, kulturních institucí, aby byly zničeny veškeré 
náboženské pojmy na celém světě, všechny předsudky, všechny náboženské 
tradice.“ 
Stanovy Svazu komunistů Jugoslávie prohlašují: „Příslušnost ke Svazu 
komunistů Jugoslávie je neslučitelná s jakýkmkoliv náboženským vyznáním 
a s výkonem náboženských obřadů.“ 
30. dubna 1952 sám maršál Tito prohlásil „Vím, že v zahraničí se nám 
vytýká, že vzdalujeme mladé od Boha a od Církve; ale nemůžeme dovolit, 
aby tito lidé praktikovali pověrčivost, neboť toto vše je pověra. Musíme 
bojovat proti pověře.“ 
22. února 1952 záhřebský Vjeinik informoval, že z chorvatských gymnázií 
bylo vyloučeno mnoho studentů kvůli náboženským přečinům, neboť nebyli 
ve škole na Boží hod vánoční. Třicet dva studentů bylo vyloučeno z 
vysokých škol v Mariboru v prvních měsících roku 1952, protože 
navštěvovali bohoslužby. 
Mnozí věřící byli napadáni v tisku, propuštěni ze svých zaměstnání pro 
následující zločiny: církevní sňatek, křest dětí a absence v práci ve svátky. 
Ale tato prohlášení a fakta nestačí, aby odkryly opravdu satanskou taktiku 
vůdců strany: Protože je třeba boje protikladů pro uspíšení příchodu 
osvobození člověka, je třeba tento boj vyvolávat všude ve světě a všemi 
prostředky. 
„Taktika“, říká Lenin, „musí být aplikována chladnokrevně, s neoblomnou 
objektivitou a všemi silami. Je třeba umět přinést oběť, používat všechny 
bojové prostředky včetně lsti. Nejhlubší oddanost komunistickým 
myšlenkám se musí pojit s uměním přijmout praktické kompromisy, uplatnit 
lavírování, kličkování, manévry smíření a ústupu. 
Aby byl vytvořen nový člověk, je třeba nahradit původní náboženský obsah 
obsahem marxistickým. Do vědomí člověka je třeba vnést sklon k boji, k 
rozvratu, zavést boj do rodin, způsobit, aby děti obviňovaly rodiče a naopak, 
podporovat třídní boj, proletářů proti vlastníkům, i když noví vlastníci 
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mohou být vyhnáni původními, čímž se zajistí, aby se noví vlastníci nestali 
příliš mocnými. Je třeba vnést boj do náboženství, věřících proti kněžím, 
kněží proti biskupům.“ 
Toto se komunismus snaží praktikovat všude, kde vládne. Misionáři, kteří se 
vrátili z Číny, měli zkušenost s těmito postupy, procesy, veřejnými 
debatami, se vším, čím si režim může podrobit lidské mozky, a říkají, že si 
ani nedokážeme představit převraty ve vědomí lidí a v duších, které se 
komunistům podařily. Využívají veškeré prostředky propagandy a reklamy, 
aby šířili své učení, a to v takovém náporu, že jednotlivci jim vystavení 
ztrácejí veškerou svou osobnost, zříkají se vlastního myšlení a stávají se 
z nich dokonale seřazená čísla. 
Pokud se chceme vyhnout této hrůze, té nejhorší, kterou lidská historie kdy 
znala, vyhněme se všemu, co by u nás mohlo komunismu napomáhat či jej 
podporovat. 
Papež Pius XI. řekl už v roce 1937: „Původci komunismu neopomenou 
využít také antagonismu ras a rozdělení a opozice majících původ v různých 
politických systémech.“ Potom dodal tato slova, nad kterými by se měli 
zamyslet všichni ti, kteří dnes mají politickou a společenskou zodpovědnost: 
„Abychom pochopili, jak se komunismus stal tak přijatelný dělnickým 
masám, musíme si připomenout, že dělníci byli již otevření pro tuto 
propagandu tím, že byli po náboženské a morální stránce zanedbaní, a proto 
osiřeli v liberálním hospodářství. Systém pracovních týmů jim nedával čas, 
aby plnili své nejdůležitější náboženské povinnosti ve sváteční dny. Nedali 
jsme si práci, abychom postavili kostely v blízkosti továren, ani jsme 
neulehčili práci kněžím. Právě naopak, vůdčí společenské vrstvy se 
přiklonily k laicismu (postoj nedovolující projevy náboženství a víry ve 
veřejných institucích a prostoru – pozn. překl.) a tento stav nadále 
udržovaly... A tak není divu, že se v již značně odkřesťanštěné společnosti 
rychle šíří omyl komunismu.“ 
To, co Svatý otec říkal konkrétně o zemích Evropy, může být dnes 
aplikováno na africká města, obzvláště na Dakar. Staráme se o masy dělníků 
z hlediska náboženského a sociálního? Stavíme města, ale neřešíme stavby 
kostelů, i když naše země jsou hluboce náboženské. Dáváme přednost 
laicismu, který dláždí cestu komunismu. Jaký problém nám stojí v cestě, 
aby děti ve státních základních školách dostávali náboženské vzdělání! Ale 
my raději připravíme cestu komunismu tím, že začneme jeho dílo: vyrveme 
z duší jakoukoliv představu o náboženství, jak to požaduje Tito. Jakou 
zodpovědnost nesou ti, kteří tvrdí, že těmto drahým africkým zemím 
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přinášejí pravou civilizaci, a přitom jim upírají základní prvek civilizace, 
totiž náboženství. 
Co se týče nás, drazí bratři, musíme udělat vše, co je v našich silách, 
abychom přehradili cestu komunismu, poučit se o jeho bludných naukách 
tím, že budeme uvažovat o učení Církve a obzvláště o encyklice Divini 
Redemptoris našeho Svatého otce, papeže Pia XI. 
Ať se ve skupinách Katolické akce, ve studijních skupinkách učí o této 
metle lidstva, aby všichni lépe pochopili její zvrácenost. A tiskem, 
brožurami vyvracejme tyto omyly, které se příčí zdravému lidskému 
rozumu i zjevené pravdě. Ukažme vše, čím toto učení odporuje učení 
evangelia, i když se zdá, jako kdyby v sobě obsahovalo některá jeho 
hlediska. 
Ať všichni, kteří mají společenskou zodpovědnost a kteří se snaží zlepšit 
situaci dělníků, spojí síly k tomu, aby více vládla spravedlost a křesťanská 
láska. Úkolem vlád není vyřešit všechny potřeby a nouzi obyvatel, ale 
zvýhodňovat a podporovat iniciativy soukromého sektoru, povzbuzovat je a 
urychlovat. 
Ať odboráři a další, kteří mají úctyhodnou touhu podporovat sociální 
spravedlnost, nepoužívají neplodné boje, ale využívají prostředků hodných 
slušných lidí, kteří jsou si vědomi svých práv a povinností, a nechť se varují 
své postoje přizpůsobovat postojům komunistů, kteří mají za cíl jen 
nepokoje a revoluci. Ať pro pracující nehledají osvobození od jakékoliv 
autority, neboť „veškerá moc pochází shůry“, ale osvobození od chudoby, 
hladu, nejistého zítřku. Aby tak člověk mohl uprostřed svého šťastného 
domova pozvedat svou duši k Bohu, osvobodit svého ducha od nevědomosti 
a omylu a své srdce od vášní a neřestí a aby mohl zajistit své rodině stravu, 
lidské prostředí a vzdělání, jež pozvedá duši a srdce k Tomu, který je 
Tvůrcem všeho dobra. 
Kéž Pán učiní, abychom skrze naši víru, naději a lásku požívali opravdové 
blaho a dělili se o něj s bližním. Ježíš neslibuje budoucím pokolením ráj 
získaný skrze roky pekla těch, kteří přišli dříve, ale skrze svou milost a 
přítomnost ve spravedlivých a přímých duších nám dává zakoušet rajské 
radosti uprostřed zkoušek tohoto života, neboť, jak říká sv. Jan 
v Apokalypse, „ve městě jsem neviděl žádný chrám, neboť jeho chrámem je 
Pán Bůh všemohoucí“. 
Dakar, 25. ledna 1953 
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Exercicie 
 

Exercicie pro muže – Jaidhof 
Začátek 11. 1. – 14.00 hod. 
Konec 16. 1. – 13.00 hod. 

2500,- Kč (studenti 1500,- Kč) 
přihlášky P. Tomáš Stritzko – ptstritzko@fsspx.cz 

 
Rekolekce pro dívky 

(od 14 do 22 let) 
Jaidhof 

Začátek 19. 2. – 18.00 hod. 
Konec 21. 2. – 13.00 hod. 

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

 
POŘAD BOHOSLUŽEB NA LEDEN – ÚNOR  

Změna dle opatření státu vyhrazena 
 

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

BRNO-ČERNOVICE 
Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 26 

 
17. 1. a 21. 2. – 17.30 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Ostatní neděle – 10.00 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Každé úterý – 18.00 – Mše sv. 
1. 1. – 10.00 – Mše sv. chorální 
2. 1. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
5. 1. – 17.00 – Svěcení tříkrálové vody 
6. 1. – 18.00 – Zjevení Páně – Mše sv. chorální 
2. 2. – 18.00 – Svěcení svící a Mše sv. chorální 
5. 2. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
6. 2. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
17. 2. – 18.00 – Popeleční středa – udílení popelce a Mše sv. chorální 
Ostatní dny –   8.00 – Mše sv. 
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PRAHA 
Praha 7-Holešovice, Avion Club, Heřmanova 719/25 

 
1., 3. a 5. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
2. a 4. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
1. 1. – 10.00 – Mše sv. chorální 
17. 2. – 17.30 – Popeleční středa – udílení 

popelce a Mše sv. chorální 

 
PSTRUŽÍ (u Frýdlantu nad Ostravicí) 

Kostel sv. Barbory a všech panen mučednic, Dům sv. Prokopa, č. p. 107 
 
1. a 2. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
3., 4. a 5. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální  

 
PARDUBICE 

Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 
 
1. a 3. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
2., 4. a 5. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
1. 1. – 10.00 – Mše sv. chorální 
17. 2. – 17.30 – Popeleční středa – udílení 

popelce a Mše sv. chorální 

 
BORŠOV NAD VLTAVOU 
Dům Msgr. Marcela Lefebvra, Farní 50 

 
1., 3. a 5. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
2. a 4. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
1. 1. – 17.30 – Mše sv. chorální 
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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 
1. 1. – 17.30 – Mše sv. chorální 
 
Každou středu společný růženec a litanie k sv. Josefu – 17.30 

 
JABLONEC NAD NISOU 
Eurocentrum – malý sál, Jiráskova 7 

 
10. 1. a 14. 2. – 10.00 – Mše sv. chorální 

 
KROMĚŘÍŽ 

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

 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

Kaple Krista Krále 
 
14. 1. a 18. 2. – 17.30 – Mše sv. 
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ZLATÉ HORY 
Dům sv. Hedviky, Kostelní 440 

 
23. 1. a 20. 2. –   9.00 – 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. 


