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Brno, 24. května – Pondělí Svatodušní 
Drazí věřící, 
v tomto letáku naleznete prázdninový pořad bohoslužeb, v kterém jsme 
museli zohlednit letní tábory ve Zlatých Horách a tím i určitou personální 
nouzi v našem apoštolátu. K navýšení počtu kněží u nás nedojde a výpomoc 
odjinud nelze zajistit, proto jsme nuceni některé mše sv. nechat odpadnout. 
To se ostatně odrazí i v novém pravidelném pořadu bohoslužeb, který bude 
zveřejněn v příštím letáku. 
Rekonstrukce ve Zlatých Horách pokročila natolik, že prázdninové tábory 
tam bude možno konat. Pro letošní léto zbývá dokončit kuchyň s jídelnou a 
sklad potravin. 
V létě nás čekají opět již tradiční poutě, nejprve Cyrilometodějská 
5. července, pak Svatoanenská 21. srpna a Svatoprokopská 28. srpna. 
Na podzim počítáme i s poutí rodin ve Zlatých Horách od pátku 24. září do 
neděle 26. září. Hlavní intencí poutě bude ochrana každého počatého 
a rodícího se života, požehnání pro křesťanské matky a jejich děti 
a zadostiučinění za hříchy vraždy nenarozených dětí. V pátek bude mše 
sv. v 18.00 hod. a po ní adorace, zakončená svátostným požehnáním. 
V sobotu po mši sv. a snídani vyrazíme po křížové cestě na poutní místo 
Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor, na poutním místě bude růženec 
a další modlitby zakončené požehnáním. Po návratu v 17.00 bude přednáška 
a po večeři možnost společného posezení. V neděli bude pouť rodin 
zakončena v 10.00 mší svatou. Děti a mládež bude možno ubytovat v Domě 
sv. Hedviky, ostatní si musí objednat ubytování sami. Podrobnosti budou 
uvedeny v příštím letáku. 
Na závěr chci ještě připojit informaci o výsledku jednání s českými biskupy 
o jurisdikci pro svátostné manželství. Generální sekretář ČBK P. Stanislav 
Přibyl nás písemně informoval o rozhodnutí biskupů, že budou tuto otázku 
řešit individuálně. Proto jsme pro nadcházející tři sňatky v brněnské a 
ostravsko-opavské diecézi požádali o tuto jurisdikci a navrhli, aby 
konkrétním dojednáním zapsání sňatků byli pověřeni příslušní místní 
duchovní správci. V obou biskupstvích nám biskupové vyšli vstříc, což 
přijímáme s vděčností a poděkováním a věříme, že i do budoucna budeme 
řešit obdobné záležitosti v duchu vzájemného respektu a křesťanské lásky. 
 

Všechny výše zmiňované záležitosti poroučí do Vašich modliteb 
s kněžským požehnáním 

 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
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Kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX 
o slavnosti Božího Těla dne 3. června 2021 v Brně 

 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 
„Nechceme, aby tento nad námi panoval.“ 
 
Drazí spolubratři v Kristu, drazí věřící, 
nejvyšší vláda nad celým stvořením patří Hospodinu. Bůh ve své druhé 
Božské osobě se stal člověkem, aby vládl celému stvoření nejen jako 
Hospodin, ale i jako člověk.  
O této vládě, respektu vůči ní a vzdávání povinné úcty a poslušnosti 
hovoří první tři přikázání Boží. A právě tato první tři Boží přikázání se 
vytratila z napomínání, kárání a varování současných církevních 
hierarchů. Uplatňování čtvrtého až desátého přikázání v lidském životě, 
povinnosti z nich plynoucí, to se ještě, i když někdy s určitými 
vynechávkami, připomíná. A i tyto „vynechávky“ pramení 
z náboženského humanismu, který se motu proprio vyvazuje z Božích 
zákonů.  
Celý zákon, zjevená víra, stojí na výlučnosti prvního Božího přikázání: 
V jediného Boha věřiti budeš – Boha, který je plností pravdy, lásky, 
spravedlnosti a milosrdenství. Tento Bůh založil jedinou, svatou, 
katolickou a apoštolskou Církev, aby nad touto vírou bděla, šířila ji, 
dbala na její neporušenost. Jak se pak působení Církve slučuje 
s ekumenickým politikařením, které nahradilo vyznávání? Zde už nejde 
o toleranci bludu, vzájemný respekt bez náboženského pronásledování, 
jak to požadoval opíraje se o principy Kristova evangelia již sv. Martin, 
sv. Augustin a další. Ti usilovali o usvědčení a přemáhání bludařů 
zbraněmi ducha ke svědectví víře a i k jejich spáse. Tak působil náš Pán 
Ježíš Kristus, tento příklad nám dal. Slovem mohl usmrtit všechny svoje 
protivníky, ale on jim naopak mnohdy činil i dobro, jak například 
v Gethsemanech uzdravil Malchovi nezřízeně horlivým Petrem uťaté 
ucho. Ano, zastrč meč do pochvy, pravil Pán. Ale před Kaifášem vyznal 
své mesiášství, své Božství a před Pilátem svoji královskou vládu. 
Dnes však vidíme něco zcela jiného. Je to zločinná bezbožnost, je to 
stejně zločinná náboženská indiference. Někteří biskupové hovoří tak, 
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jako by nebylo přijetí katolické víry nejvyšší povinností v životě člověka 
nebo jako by byla i bludná náboženství dobrá, byla cestami spásy. Kdo 
ještě dnes varuje před nevěrou jako největším hříchem člověka, hříchem 
proti prvnímu a nejvyššímu přikázání, kdo varuje před bludy 
protestantských sekt, před těmito sektami, ohrožujícími spásu člověka?  
V katechismu kardinála Tomáška čteme jasná slova: „Kdo není v Církvi 
katolické vlastní vinou, těžce hřeší, a proto nemůže být spasen!“ Dále 
hovoří pan kardinál o mimořádné cestě spásy při nezaviněné 
nevědomosti a zdůrazňuje: „Všem těmto však chybí mnoho prostředků, 
aby došli spásy snáze a jistěji.“ A kdo odmítá víru v Boha, jehož 
existence je pro každého člověka poznatelná už ze stvoření, ten nemůže 
být spasen vůbec. 
Kdo vlastní vinou odmítá víru Církve, odmítá víru, tomu chybí 
především bázeň Boží. Kdo lehkověrně hřeší, tomu chybí bázeň Boží. 
Kdo nechává druhé hřešit, nenapomíná je, a to obzvláště tehdy, kdy je 
mu svěřen církevní úřad, tomu chybí bázeň Boží. 
Bez bázně Boží není žádný pokoj, není žádná živá a plodná víra, bez 
bázně Boží se člověk podobá pyšnému ďáblu, jenž si osobuje soudit 
Boží úradky. Lucifer byl nejvyšším nebeským hodnostářem, ale to ho 
neochránilo před nejhlubším pádem do pekelné propasti.  
Drazí věřící, zamysleme se nyní konkrétně: Kdy jsme slyšeli v naší vlasti 
hovořit některého z pastýřů o bázni Boží, o nesmírném hříchu urážení 
Boha odmítáním víry, herezí, apostazí, posměchem víry a 
znesvěcováním svátečního dne? Kdy jsme slyšeli varování před přísným 
Božím trestem, který lidstvo, i náš národ, za tuto vzpouru proti našemu 
nejvyššímu Pánu čeká?  
Český národ spolu s ostatními národy dříve křesťanské Evropy tančí na 
palubě Titaniku, o kterém bylo řečeno: „Ani Bůh ho nemůže potopit.“ 
Co je platné, když pastýři lidi v duchu čtvrtého až desátého přikázání 
napomínají, aby se měli rádi a respektovali se při tanci na palubě v rytmu 
lodní kutálky, když jim zamlčují, že je brzy čeká chladná smrt 
v mrazivých vodách nevěry, náboženského indiferentismu či oduševněle 
zbožné pýchy. 
„Nechceme, aby nad námi panoval“, aby panoval svým zákonem lásky, 
daným svému tvoru – to říkají ti, kdo nemají bázeň Boží, odmítají se 
sklonit před Bohem, přestali poklekat na posvátných místech našich 
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chrámů, ti, kteří nahradili latroitickou bohopoctu theofilním 
humanismem – tedy kult klanění jakýmsi rovnostářským kamaráděním 
se s Bohem, tedy nejvyšší možnou drzostí tvora vůči Tvůrci. 
My proti nim vyznáváme: Nemáme jiného Pána než Ježíše Krista, 
pravého Boha a pravého člověka, jemuž náleží čest a sláva od věků do 
věků, spolu s Otcem a Duchem Svatým. Jemu se klaníme, Jeho Jméno 
vyznáváme, při Jeho příchodu na naše oltáře klekáme a v hlubokém 
sklonění Ho přijímáme do svého srdce. 
To vyznáváme i dnes, v této velkolepé slavnosti Božího Těla k Jeho 
poctě. Amen. 
 
 
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus a jeho božská Matka Panna Maria! 
 
 

Kázání P. Filipa Marady FSSPX 
na Květnou neděli dne 28. března 2021 v Brně 

 
Milovaní v Kristu, 
slavný vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma není událost pouze pro nás 
křesťany, ale i pro vyvolený národ Izrael. A můžeme říct, že zatímco pro 
nás katolíky je nejdůležitější Kristova vykupitelská oběť, spojená s jeho 
zmrtvýchvstáním, a slavný vjezd do Jeruzaléma tedy pro nás nemá 
takovou důležitost, pro národ Izrael se jedná o zcela zásadní věc. Pokud 
totiž nepřijme Ježíše Nazaretského jako Vykupitele, nemůže mít podíl na 
plodech Kristovy oběti ani jeho zmrtvýchvstání. 
Přitom Ježíš Kristus, Mesiáš, nepřišel z čista jasna. Bůh už od počátku 
dějin, přesněji už od prvotného hříchu, lidstvo a později speciálně svůj 
vyvolený národ Izrael na tento okamžik připravoval. Jako se také dítě 
nerodí hned poté, co je počato, ale nejprve se devět měsíců vyvíjí 
v životě své matky, aby na svět přišlo co nejsilnější a nejlépe připraveno, 
tak také zrála a rostla idea Mesiášova příchodu. Ale ne pouze dítě 
profituje z času čekání, nýbrž i rodiče, kteří mají čas zajistit vše potřebné 
a důkladně se připravit na zásadní změnu ve svém životě. Tady vidíme 
jeden z charakteristických rysů jednání božské moudrosti, totiž, že 
zpravidla nechává věci uzrát a nejedná uspěchaně. Jako rodiče kupují 
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oblečení a vybavení pro děťátko na cestě, tak se měl Izrael odvrátit od 
svých hříchů, činit pokání a následovat poznanou pravdu. 
Tisíce let trvala vzdálená příprava, která poukazovala na osobu Ježíše 
Krista jakožto Mesiáše. Jeho život, jeho zázraky, učení a vše ostatní, co 
konal, pak sloužilo jako potvrzení, že se skutečně jedná o osobu 
Mesiášovu. Zajisté by bylo hrozné zmýlit se v tak důležité věci, jako 
je poznání osoby Mesiáše, a buď toho pravého odmítnout, anebo toho 
nepravého přijmout. Ale Bůh toto samozřejmě věděl a vyšel lidské 
slabosti a omezenosti poznání vstříc opravdu velkorysým způsobem ve 
způsobu dokazování mesiášství Ježíše Krista. Nejpůsobivějšími důkazy 
byly zázraky a mezi nimi zázraky vrácení života mrtvým, z nichž ten 
poslední, vzkříšení Lazarovo, se odehrálo nedlouhý čas před slavným 
vjezdem do Jeruzaléma 
Když Ježíš přišel k hrobu Lazarovu do Betánie, nedaleko Jeruzaléma, byl 
Lazar již čtvrtý den mrtev. Všichni přítomní ani nedutali, když Kristus 
rozkázal odvalit kámen od hrobu. Z něj se vyvalil odporný mrtvolný 
zápach, ale Kristus toho nedbal a silným hlasem zemřelému přikázal: 
„Lazare, pojď ven!“ Strašná hrůza se asi zmocnila okolostojících, neboť 
na vlastní uši slyšeli, jak se v temném hrobě něco hýbe a vychází 
směrem ven. Když Lazar, celý ovázaný pohřebním plátnem, vyšel 
z hrobu ven, musel Kristus probrat ohromené diváky: „Rozvažte ho 
a nechte, ať odejde.“ 
Zpráva o zázraku se jako bleskem rozšířila po krajině a pronikla i do 
Jeruzaléma, kde se o ničem jiném nemluvilo. Židovská velerada, zuříc 
nad děním, jež se jí vymklo z kontroly, a úspěchem nenáviděného Ježíše 
z Nazareta, se uradila, že je potřeba jej usmrtit, načež se Kristus mezitím 
stáhl do Efrému. 
Když se blížily Velikonoce, vrátil se Pán Ježíš do Betánie. Tato zpráva 
nadchla mnohé davy. Mnozí se vydali za ním do Betánie a velerada se 
dokonce ve své zlosti zabývala plánem vraždy samotného Lazara. 
Nicméně její soptění nemohlo zabránit tomu, aby se kolem Krista 
shromáždil početný dav, jenž jej vyprovázel na jeho cestě k Jeruzalému. 
Když došli k rozcestí, odkud stoupala cesta do nedaleké vesničky 
Betfage, Kristus se zastavil. Povolal k sobě dva apoštoly, dal jim přesné 
instrukce a poslal je do Betfage pro oslici a oslátko. Apoštolé odešli 
a dav mezitím v napětí očekával, budou-li úspěšní. Po chvíli zástup 
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skutečně uviděl dva apoštoly, jak přivádějí oslici se vzrostlým oslátkem, 
a propukl v nadšení. 
Pán Ježíš se posadil na oslátko, na které mu místo sedla položili plášť, 
a celé procesí se dalo znovu do pohybu. Lidé prostírali před oslátko své 
pláště, zpívali slavnostní žalmy a také osekávali zelené ratolesti a kladli 
je na cestu před Mesiáše. Tato zpívající lidská masa nešla přehlédnout, 
a tak na sebe upoutala pozornost mnohých lidí z Jeruzaléma, kteří jim 
vyšli vstříc. 
Sám Pán Ježíš byl při pohledu na Jeruzalém jako věrný Izraelita dojat 
a hluboce zarmoucen. Věděl totiž, že toto město, přesněji řečeno jeho 
představení a s nimi většina národa, ho za Mesiáše nepřijmou, za což 
bude následovat hrozný Boží trest. Kristus se při té představě rozplakal.  
S touto zatvrzelostí se také hned setkal poté, co projel městskou branou. 
Někteří obyvatelé Jeruzaléma se ve své zpupnosti ptali: „Kdo je tento?“ 
Pán Ježíš pokračoval dál k chrámovému nádvoří a dav s ním. Tam nejen 
lid, ale i malé děti zpívali: „Hosanna Synu Davidovu.“ Rozruch, který 
Pán Ježíš způsobil uzdravením několika nemocných, však nechal 
klidným chrámovou deputaci, která se mezitím k němu dostavila. Vadilo 
jí, že se Kristus nechává oslavovat: „Slyšíš, co tito praví?“ Ale Kristus si 
nenechal vzít tuto svou mesiášskou slávu a řekl: „Ano, což jste nikdy 
nečetli: ‚Z úst nemluvňátek a kojenců připravil jsi sobě slávu‘?“ Načež 
deputace s nepořízenou zahanbeně odešla. 
Mezitím však Pána Ježíše rozradostnila jedna věc. Skupinka pohanů 
požádala apoštola Filipa, jestli by je k němu neuvedl. Kristus je však 
prozatím odmítl, protože ještě nepřišel čas pohanů. Místo toho prohlašuje 
ke svým apoštolům: „Nepadne-li pšeničné zrno do země a nezemře-li, 
zůstává samo. Ale zemře-li, přináší mnoho užitku.“ A aby opravdu nikdo 
nebyl na pochybách, jak to myslí, dodal na vysvětlenou: „Kdo miluje 
život svůj, ztratí jej, a kdo nenávidí život svůj na tomto světě, k životu 
věčnému jej zachová.“ Pánu Ježíši v tu chvíli na mysli vytanula 
myšlenka na jeho budoucí umučení a také přiznal, že je jeho duše 
zarmoucena. Nicméně stejně jako později v Getsemanské zahradě 
upřednostňuje Kristus vždy a všude vůli nebeského Otce, a proto 
zvolává: „Otče, oslav jméno své!“ Načež se z nebe ozývá: „Oslavil jsem 
je a ještě oslavím.“ 
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Milovaní v Kristu, vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma a pocty s tím spojené 
byly vyvrcholením jeho činnosti dokazující, že je skutečně přislíbeným 
Mesiášem. A Pán Ježíš všechny tyto pocty přijímá. Říká tím nahlas 
celému národu Izrael: Ano, já jsem váš Mesiáš, já jsem ten, který vám 
přináší spásu. Příčina, proč Pán Ježíš u tolika lidí jako Mesiáš neuspěl, 
tehdy i dnes, tkví zajisté v tom, že spása, kterou přináší, neosvobozuje od 
utrpení. Jeho spása osvobozuje od morálního zla, otroctví hříchu, ale 
utrpení zůstává, mnohdy je násobeno. Ovšem utrpení v rámci spásy 
dostává spásonosný charakter.  
To rozhodující, co bylo Spasitelem přineseno, tedy není bezstarostnost, 
bezbolestnost a pohodlnost, nýbrž nebeská milost, oživující a 
propůjčující život věčný již zde na zemi. Sice v nás tento věčný život 
necítíme, neboť stále ještě žijeme i životem pozemským, smrtelným, ale 
jeho símě je v nás zaseto. Budeme-li se o ně dobře starat, vydá jednou 
plody, ze kterých se pak navěky budeme radovat. 
 
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. 



9 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB NA ČERVENEC 
– SRPEN 

 

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

 
BRNO-ČERNOVICE 

Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 11/26 
 

25. 7. a 15. 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. s lidovým zpěvem 
2. 7.  – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
3. 7.  – 10.00 – Slavnostní primice P. Jakuba Eliáše 
5. 7.  –   7.00 – Mše sv. 
6. 8.  – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
7. 8.  –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
Ostatní dny –   8.00 – Mše sv. 

 
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 
 

Svatoprokopská pou ť 
Z Chocerad na Sázavu – 28. srpna 

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

Společenský dům v Sázavě (v centru, na druhé straně řeky, 
než je klášter; od kláštera po schodech k řece a přes lávku) 
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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 
kromě: 18. 7. a 22. 8. – 17.30 – 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 
 

Svatoanenská pou ť 
Z Horky u Chrudimi do Přestavlk – 21. srpna 

odchod od kaple sv. Anny v Horce u Chrudimi v 9.30 hod. 

 
BORŠOV NAD VLTAVOU 
Dům Msgr. Marcela Lefebvra, Farní 50 

 

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

 
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 
18. 7. a 1. 8. mše sv. odpadá 
 

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

– 5. července – 10.00 hod. 
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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 (kromě 3. 7.) – 18.00 – Mše sv. s lidovým 

zpěvem 
20. 7. – 17.30 – Sv. Eliáše, proroka – Mše sv. 

chorální 
Každou středu společný růženec a litanie k sv. Josefu – 17.30 
18. 7. a 15. 8. mše sv. odpadá 

 
JABLONEC NAD NISOU 

Centrum sociálních služeb, Emilie Floriánové 1736/8, malý sál 
 

V červenci a srpnu mše sv. odpadají 

 
KROM ĚŘÍŽ 

Kaple sv. Kříže – Hotel Octárna, Tovačovského 318/18 
 

V červenci a srpnu mše sv. odpadají 

 
VELKÉ MEZI ŘÍČÍ 

Kaple Krista Krále 
 

15. 7. a 12. 8. – 17.30 – Mše sv. 

 
ZLATÉ HORY 

Dům sv. Hedviky, Kostelní 440 
 

11., 18. a 25. 7. a 8., 15. a 22. 8. –   9.00 – Mše sv. chorální 
18. 7. a 1. 8. – 17.00 – Mše sv. chorální 
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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. 


