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Brno, 5. dubna – Sv. Vincence Ferrerského 
 
Drazí věřící, 
náš Pán Ježíš Kristus přišel na svět, aby nás vykoupil z hříchu a na věky 
spasil. Učil žít své následovníky podle plnosti nauky, kterou zjevil, 
formoval katolické rodiny a společnosti věřících pod vedením kněžstva, 
ustanoveného k oběti, učení a vedení místních církví. Vyhýbal se politickým 
sporům různých skupin v židovstvu i politickým pozicím k římskému 
impériu. To je odkaz Kristův.  
Nejednou v církevních dějinách, ale velmi silně právě v současnosti vidíme 
politickou ideologizaci Církve, rozpolcování Církve zaujímáním dubiózních 
politických pozic, vnucovaní názorů nějaké ideologické skupiny a souboj 
o údajně naprosto jisté a jasné věci, o kterých soudný člověk ví, že vůbec 
jasné nejsou. Největší antický filosof věděl, že nic neví, že věci jsou ve 
skutečnosti mnohdy jiné, než jak vypadají, zatímco blbcům je vždy všechno 
jasné. 
Takové zneužívání Církve ke světským cílům, byť pod rouškou cílů 
duchovních, nicméně proti vůli kněží, nebo za jejich zády, pod rouškou 
starostlivosti o rodinu, která mnohdy o tuto péči vůbec nestojí, je služba 
ďáblu a tak místo horlivosti o spásu duší nastupuje nesnášenlivost 
a nevraživost. Stačí několik jedinců, aby otrávili ovzduší celého kostela, 
celé kaple. Tato nátura žije v Církvi jako chameleon, v podobě moderní 
i tradiční, v různých odstínech. 
Náš cíl, cíl katolických křesťanů, je především pozitivní svědectví 
o evangeliu životem podle evangelia. Spořádané katolické rodiny, slušně 
vychované děti, věřící, mezi kterými se člověk cítí dobře, protože mezi nimi 
nalézá pokoj Kristův, jen to může přivádět nové věřící k plnosti tradice, jen 
tímto mohou sílit společenství tradičních věřících. To je naším úkolem – 
vydávat svědectví o plnosti víry životem podle víry a svědectvím 
o pravdách víry. Naším úkolem není ani zachránit svět, ani spasit Církev. 
Náš zakladatel Msgr. Marcel Lefebvre řekl, že jsme malá bojová jednotka 
duchovního boje ve službách Církve, boje za spásu duší. Máme ukazovat 
autentickou katolickou cestu, být svědectvím těm, které nám Bůh ve své 
prozřetelnosti pošle. Duchovní boj nelze zaměňovat s neustálým 
rozdmýcháváním konfliktů, nesnášenlivostí, zatrpklostí vůči všemu a všem, 
to by byla ďábloslužba a pohoršení odpuzující od tradice a uzavírající cestu 
těm, které nám Bůh posílá. „Běda těm, skrze které pohoršení přichází,“ 
pravil náš Pán. Starejme se o to, co je nám svěřeno, řešme to, co řešit 
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můžeme a za co jsme zodpovědní, a to, co je svěřeno jiným, přenechme jim, 
oni to musí zodpovědět, a co převyšuje naše poslání, naše síly, to uzavřeme 
do modlitby a svěřme Boží prozřetelnosti. 
Letošní jaro nám přineslo v rámci apoštolátu radostné události, které jsme 
mohli prožít i díky Vaší pomoci a štědrosti. V Uherském Brodě byla 
vysvěcena kaple sv. Cyrila, Metoděje a Gorazda s bratřími. Letos poprvé 
bude poutní mše sv. v zahradě u této kaple a pak bude následovat pěší pouť 
na vykopávky Metodějovy katedrály v Sadech, kde bude závěrečná 
pobožnost. 
V sobotu druhého dubna byl vysvěcen Abbé Josef Richtar na podjáhna, 
jáhenské svěcení obdrží druhého července a tentýž den bude vysvěcen Abbé 
Petr Kajer na kněze. Primice v Brně bude 6. července v 10.00 hod. 
Ve Zlatých Horách pokračuje rekonstrukce a především přestavba prostorů 
kaple, v této věci doufáme ve Vaši materiální podporu, přestože jsme 
všichni stiženi zdražováním a situace se bude spíše zhoršovat. Budeme 
muset počítat se zvyšováním nákladů na energie a snažit se o co největší 
úspory, ale zde už nemáme příliš velké rezervy. Část prostředků se podařilo 
ušetřit včasným nakoupením stavebních materiálů, ale můžeme připravit jen 
tolik, kolik je úměrné prostředkům, které máme k dispozici. Nicméně je vše 
v rukách Boží prozřetelnosti, v tom je největší útěcha. 
Čtvrtou neděli v září, dvacátého pátého, nás opět čeká pouť rodin ve Zlatých 
Horách. Zváni jsou opravdu všichni naši věřící, protože všichni patří k naší 
duchovní rodině, tedy nikdo nemusí mít obavu přijet, každý bude vítán. 
Letos bude přítomen Msgr. Bernard Fellay, který v rámci poutě vysvětí 
kapli sv. Hedviky. V pátek uloží ostatky pro oltáře do schránek, které budou 
poté uctěny společnou modlitbou. V sobotu v 10.00 bude vlastní obřad 
svěcení a odpoledne děti a mládež oslaví sv. Hedviku divadelním 
představením. Poté bude čas na setkání a zábavu. V neděli po mši sv. 
půjdeme po křížové cestě k Panně Marii Pomocné a tam setkání zakončíme 
růžencem. Připomínám, že je třeba včas zamluvit ubytování. 
Chci Vás ještě požádat, abyste co nejdříve zaslali přihlášky na všechny 
tábory. U dětských táborů je pro letošek ještě maximální kapacita 29 dětí na 
jeden tábor a nelze ji překročit (do budoucna bude kapacita Domu 
sv. Hedviky navýšena na maximálně 60 dětí). 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 
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Tradici zachovat a dále předávat 
 

Úplný přepis přednášky P. Davida Pagliaraniho, 
generálního představeného FSSPX, 

konané na závěr XVI. teologického kongresu 
Courrier de Rome ve spolupráci s DICI 

dne 15. ledna 2022 v Paříži 
 

(zdroj: fsspx.news; přeloženo z německé verze na webových 
stránkách rakouského distriktu FSSPX z 11. 2. 2022) 

 
„Nelze současně usilovat o dobro duší skrze tradici a o novou církev.“ 

 
Momentálně se nacházíme bezpochyby v rozhodujícím bodě, v okamžiku, 
který je jak smutný, tak i logický. Dostali jsme se do bodu, který byl 
předvídatelný. Je pravda, že Kněžské bratrstvo sv. Pia X. není z Vám 
známých důvodů bezprostředně dotčeno ze strany motu proprio Traditionis 
custodes. Přece se ale postoj Kněžského bratrstva sv. Pia X. na základě nově 
vzniklé situace ukázal, nyní de facto více než kdy dříve, jako jediný 
přijatelný, jako jediný stabilní. 
Pro toto tvrzení nejsem nejvhodnější osoba, ale existují skutečnosti, které 
jsou objektivní, které to zjevně dokládají. 
A proč je tomu tak? Je sice pravda, že instituty Ecclesia Dei, které jsou 
tímto motu proprio bezprostředně dotčeny, sice nejsou Kněžské bratrstvo sv. 
Pia X., ale existují proto, že existuje naše Bratrstvo. Viděno ze širšího 
hlediska je jejich vznik tím či oním způsobem spojen s dějinami Bratrstva; 
jsou na něm přinejmenším nepřímo závislé. A dnes podtrhuje nová situace 
ještě silněji než kdy předtím důležitost úlohy Bratrstva a jeho poslání – 
a také nevyhnutelně nutnost tradice v její plnosti. 
Tradice je jeden celek, protože víra je jeden celek. Svobodné vyznávání této 
víry se nyní pokládá za nezbytné více než kdy dříve. Pravá svoboda dítek 
Božích spočívá především ve svobodě mít možnost na prvním místě 
vyznávat víru. 
 
Opozice ze strany papeže Františka 
Zde bych chtěl otevřít závorku. Nevyhnutelně budeme hovořit o institutech 
Ecclesia Dei a já bych rád dal jasně najevo, že v osobní rovině nemám nic 
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proti těm, kteří patří k těmto institucím – ani proti věřícím, ani proti členům. 
Uvažujeme zde zcela mimo perspektivu nějakého osobního nepřátelství. Na 
lidské úrovni existují všude lidé sympatičtí, ale i nesnesitelní. To platí pro 
celé lidstvo, v jistém smyslu i pro nás. Pro mě je důležité to říci hned na 
začátku, protože potom budu moci mít ve svých výkladech větší volnost. 
Problémem není to, že by Kněžské bratrstvo sv. Pia X. mohlo „útočit na 
instituty Ecclesia Dei“. Momentálně je to sám papež František, kdo už, jak 
se zdá, má dost institutů Ecclesia Dei a obecně všech kněží, kteří se drží 
tridentské mše svaté. A právě to je příležitostí pro nás, abychom obrátili 
pohled nazpět a vrátili se k hodině zrodu Ecclesia Dei. Onen text 
z 2. července 19881 obsahuje odsouzení Kněžského bratrstva sv. Pia X., 
odsouzení arcibiskupa Lefebvra a podává ruku institutům Ecclesia Dei. 
I když je dobře znám, přece se vyplatí přečíst si z něho některé odstavce, 
abychom jej mohli posoudit ve světle nejnovějších událostí. 
 
Motu proprio Ecclesia Dei 
Nejprve se zde nachází teologický důvod, proč byli arcibiskup Lefebvre 
a Bratrstvo odsouzeni: „Kořen tohoto schismatického aktu je třeba hledat 
v neúplném a rozporuplném pojmu tradice; neúplném, protože dostatečně 
nezohledňuje živý charakter tradice, která, jak zcela zřetelně učí Druhý 
vatikánský koncil, ‚předaná od apoštolů, … za přispění Ducha Svatého zná 
pokrok – postupuje chápání tradovaných věcí a slov prostřednictvím 
přemýšlení a studia věřících, kteří o nich uvažují ve svém srdci, 
prostřednictvím vnitřního vhledu, který vychází z duchovní zkušenosti, 
jakož i prostřednictvím těch, kdo s nástupnictvím biskupského úřadu 
obdrželi jisté charisma pravdy‘.“ 
„Především však je nepřesný a rozporuplný takový pojem tradice, který se 
protiví univerzálnímu učitelskému úřadu Církve, který přísluší římskému 

                                                        
1 Apoštolský list Ecclesia Dei adflicta  papeže Jana Pavla II. ve formě motu proprio, 

který byl dán v Římě dne 2. července 1988. 
 „Ustanovuje se komise, která má za úkol spolupracovat s biskupy, dikasterii Římské 

kurie a dotyčnými skupinami za účelem umožnění plného církevní společenství 
kněží, seminaristů, řádových společenství nebo jednotlivých řeholních osob, kteří 
byli dosud různým způsobem spojeni s bratrstvem založeným arcibiskupem 
Lefebvrem a kteří chtějí zůstat spojeni s Petrovým nástupcem v katolické Církvi; to 
nechť se stane při zachování jejich duchovních a liturgických tradic, v souladu 
s protokolem, který byl podepsán uplynulého 5. května kardinálem Ratzingerem 
a arcibiskupem Lefebvrem“ (Ecclesia Dei adflicta, č. 6a). 
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biskupovi a kolegiu biskupů. Neboť nikdo nemůže zůstat věrný tradici, kdo 
trhá svazky, které jej spojují s tím, komu sám Kristus v osobě apoštola Petra 
svěřil službu jednotě v jeho Církvi.“ 
Celý problém spočívá zde. 
Tento čin arcibiskupa Lefebvra v roce 1988 – jakož i veškeré dějiny 
Kněžského bratrstva sv. Pia X. – je aktem věrnosti Církvi; aktem věrnosti 
papeži, hierarchii, duším, nezávisle na tom, co římské autority říkají či 
neříkají, co si myslí či nemyslí. 
Kam se naopak dostáváme s pojmem živé tradice? To bylo v roce 1988 stěží 
možno předvídat. Ale nyní se dospělo k Amoris lætitia, dospělo se ke kultu 
země, dospělo se k Pačamamě. A budou tu další důsledky, které dosud 
neznáme, neboť s tímto evolučním pojmem tradice, s tímto dynamickým 
pojmem můžete dospět k jakémukoliv výsledku. S ním se nacházíme v jiné 
dimenzi; jsme odříznuti od té tradice, která se zakládá na apoštolech, na 
zjevení a která je sama pramenem zjevení. 
O něco dále v tomtéž textu se nachází podaná ruka pontifika Jana Pavla II. 
vůči těm, kteří se měli stát společenstvími Ecclesia Dei: 
„Především bychom chtěli za stávajících okolností adresovat slavnostní 
a současně hluboce procítěnou, otcovskou a bratrskou výzvu všem, kteří 
byli dosud nějakým způsobem spojeni s hnutím arcibiskupa Lefebvra, aby 
splnili svou závažnou povinnost zůstat spojeni s Kristovým náměstkem 
v jednotě katolické Církve a toto hnutí již dále nijak nepodporovali. Všichni 
musí vědět, že formální souhlas se schismatem je těžkou urážkou Boží 
a nese s sebou exkomunikaci, jak je stanoveno v církevním právu.“ 
„Všem těm katolickým věřícím, kteří se cítí svázáni s některými dřívějšími 
formami liturgie a disciplíny v latinské tradici, bych rád oznámil svoji vůli – 
a prosíme, aby se vůle biskupů a všech těch, kdo v Církvi vykonávají 
pastýřský úřad, sjednotila s vůlí mou – usnadnit jim církevní společenství 
pomocí opatření, která jsou nezbytná k zajištění toho, aby se jejich přání 
zohlednila.“ 
Tady máme problém: Jednota se uskutečňuje ve víře. A jednota nemůže být 
vytvořena indultem, privilegiem, které předpokládá pro někoho toto a pro 
jiného pravý opak. Pro jedny, kněze a věřící, kteří si chtějí ponechat 
tridentskou mši, je to prostředek, jak jistým způsobem zachovat tradici, ale 
pro římské úřady – které to nyní otevřeně přiznávají – je to prostředek, jak 
je postupně a zcela přivést do „koncilní církve“, ke způsobu myšlení, který 
je dnešní Církvi vlastní. To vše bylo stanoveno a slíbeno na základě 
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protokolu, který 5. května 19882 podepsali kardinál Ratzinger a arcibiskup 
Lefebvre. Vraťme se k moudrosti arcibiskupa Lefebvra. 
Tento protokol, který arcibiskup Lefebvre podepsal, si u sebe ponechal 
řekněme několik hodin. Poté, co strávil noc na modlitbách, pochopil díky 
této modlitbě a v ústraní, co od něho Bůh očekává. On, který musel přijmout 
rozhodnutí tak velkého významu vůči dějinám, vůči Církvi a vůči duším, 
pochopil o samotě během několika málo hodin to, co jsou nyní, po více než 
třiceti letech, schopny chápat i skupiny Ecclesia Dei. 
 
„Zkušenost s Benediktem XVI.“ 
Je důležitá jedna poznámka; a i když to již bylo zmíněno dnes dopoledne, je 
důležité vrátit se k tomu, co pro zjednodušení označuji „zkušenost 
s Benediktem XVI.“, k Summorum Pontificum3; jde totiž o to správně 

                                                        
2 Arcibiskup Lefebvre byl toho názoru, že mezi 15. dubnem a 5. květnem 1988 dosáhl 

dobré shody a zajistil stabilitu a další trvání svého díla. Proto se zúčastnil 4. května 
posledního rozhovoru v Albanu a 5. května, na svátek svatého Pia V, v Římě 
podepsal prohlášení protokolu o dohodě. Dohoda, kterou byl arcibiskup Lefebvre 
připraven podepsat, předpokládá, že „z praktických a psychologických důvodů se 
uvažuje o svěcení jednoho biskupa z řad Bratrstva“ (č. 5, 2). Datum nebylo 
naplánováno. A když byl protokol podepsán, předal kardinál Ratzinger arcibiskupu 
Lefebvrovi dopis, jenž byl datován 28. dubna 1988 a který u tohoto muže Církve 
vyvolal starost a zklamání. 

 Druhého dne, 6. května, napsal arcibiskup Lefebvre kardinálu Ratzingerovi tyto 
řádky: „Včera jsem se skutečným zadostiučiněním umístil svůj podpis pod protokol 
vypracovaný v předchozích dnech. Ale Vy sám jste mohl vidět hluboké zklamání 
při čtení dopisu, který jste mi předal, jenž obsahuje odpověď Svatého otce ve vztahu 
k biskupskému svěcení. Prakticky se ode mne požaduje odložit svěcení na pozdější, 
blíže neurčené datum. To by bylo počtvrté, co bych posouval datum svěcení na 
později. Datum 30. června bylo jasně uvedeno v jednom z mých předcházejících 
dopisů, a sice jako nejzazší možný termín. Předal jsem Vám první spis 
o kandidátech. Zbývají ještě téměř dva měsíce k vydání mandátu. Jestliže vezmeme 
v úvahu zvláštní okolnosti těchto návrhů, může Svatý otec bez dalšího usnadnit 
procesní postup, aby nám mohl být mandát předán v polovině června. Kdyby byla 
odpověď odmítavá, považoval bych se ve svědomí vázán svěcení vykonat. Přitom 
bych se opíral o dohodu, která byla uvedena Svatým stolcem v protokolu ohledně 
svěcení jednoho biskupa z řad Bratrstva.“ Viz: http://fsspx.news/de/news-
events/news/30-jahre-bischofsweihen---opera... 

3 Apoštolský list Summorum Pontificum papeže Benedikta XVI. ve formě motu proprio, 
který byl dán v Římě dne 7. července 2007. 
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porozumět této hlavní ose pontifikátu Benedikta XVI. ve světle 
„hermeneutiky kontinuity“. 
Tridentské mši bylo poskytnuto daleko větší právo. To umožnilo řadě kněží 
ji objevit, a zatímco ji slavili – což je třeba uznat –, začalo mnoho kněží 
blíže uvažovat o svém kněžství a přemýšlet o koncilu a nové mši. Právě 
tento proces byl tím, co Vatikánu nahnalo strach. Přece však vyhlídky 
tohoto vždy slabého motu proprio spočívaly na omylu: na snaze zachovat 
dvě formy téhož ritu a především na iluzi, že je možné v přítomné krizi něco 
vylepšit bez podrobení příčin krize diskusi. To byla chyba Benedikta XVI., 
hranice tohoto motu proprio; to se nemohlo podařit. Po jistou dobu to mohlo 
fungovat dobře, ale dříve či později to muselo vést k tomu, k čemu to vedlo. 
Nelze opravovat chyby, aniž by byly jako takové poznány a odmítnuty. To 
má rozhodující význam. Hermeneutika kontinuity se pokusila tyto problémy 
„překonat“, řešit zkratem. Z toho si musí Církev vzít ponaučení do 
budoucna. 
Jak často si klademe i my otázku: Kdy bude možno zkorigovat koncil? 
Nebude nutné koncil zcela zavrhnout? Lze na něho jednoduše zapomenout? 
Bude možné zachránit vše, co je na koncilu dobré? Neboť koncil obsahuje 
i omyly… Zde musíme být realističtí. Je pravda, že koncil neobsahuje pouze 
omyly, to je metafyzicky nemožné. Omyl je vždy smíšen s pravdou. Ale 
buďme upřímní a realističtí. To, co je pro koncil typické, co je páteří 
koncilu, tedy koncil jako takový, to je koncil nové mše, to je koncil 
ekumeny, to je koncil lidské důstojnosti, to je koncil náboženské svobody. 
Právě tyto prvky, tyto omyly změnily Církev. Pravý, skutečný koncil, který 
Církví otřásl, je tento! 
Všechno ostatní v koncilních dokumentech – trochu zjednodušuji –, 
všechny citáty církevních otců, citáty dřívějších koncilů jsou spíše jen 
rámcem – na okraji – všech těchto prvků, které jsou prvky ústředními. 
Musíme být upřímní, tento skutečný koncil musí být zavržen. Církev se 
nemůže obnovit, dokud nebude zavržen. Máme zkušenost s Benediktem 
XVI. – nemůže se podařit stavět pravdu vedle bludu, obě mše umístit vedle 
sebe, aby jedna druhou mohla „obohacovat“, provádět „reformu reformy 
v kontinuitě“… To je iluze. 
Víme to. Známe tyto zásady v teorii, spekulativně, ale tady máme konkrétní 
důkaz, který je pro budoucnost nanejvýš užitečný. 
 
 
 



9 
 

Omyl a pravda spolu nemohou vycházet 
Papežská komise Ecclesia Dei, které byl svěřen dohled nad instituty 
Ecclesia Dei a jejich zavádění, byla přesně před třemi lety, v lednu 2019, 
zrušena. Cituji z papežova dopisu, v němž sděluje toto rozhodnutí: 
„Při dnešním zvážení okolností, které pohnuly svatého papeže Jana Pavla II. 
ke zřízení Papežské komise Ecclesia Dei, a při vnímání skutečnosti, že 
instituty a společenství, která obvykle celebrují v mimořádné formě, 
v dnešní době nalezly vlastní stabilitu v počtu a způsobu života…“ 
Jinými slovy: Instituty Ecclesia Dei se již dostatečně integrovaly, a proto se 
rozpouští komise, která je má chránit. 
Biskup Arthur Roche4, prefekt Kongregace pro bohoslužbu, je často 
citován, neboť nikdy předtím se žádná oficiální autorita nevyjádřila tak 
výslovně a jasně. Ve své odpovědi kardinálu Vincentu Nicholsovi5, biskupu 
westminsterskému (Anglie), biskup Roche napsal: 
„Nesprávný výklad a podpora užívání těchto [tradičních liturgických] textů 
v důsledku pouze omezených dovolení dřívějších papežů byly používány 
k tomu, aby podporovaly liturgii (která byla ve skutečnosti zrušena Pavlem 
VI.) odklánějící se od koncilní reformy a ekleziologii, která není součástí 
učitelského úřadu Církve. […] Je jasné, že hlavní komentář k tomuto 
novému zákonu, jenž upravuje možnost povolit užívání dřívějších 
liturgických textů z důvodu mimořádné vstřícnosti, a ne z důvodu jejich 
podpory, je nutno vyčíst z dopisu papeže Františka biskupům. Je rovněž 
jasné, že tato mimořádná vstřícnost smí být prokázána jen těm, kteří 
uznávají platnost a oprávněnost liturgické reformy Druhého vatikánského 
koncilu a papežského učitelského úřadu. Celý obsah nového zákona směřuje 

                                                        
4 Po odstoupení kardinála Roberta Saraha z důvodu věku dne 20. února 2021 byl úřad 

prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti uprázdněný. Dne 27. května 2021 
jmenoval papež František tehdejšího sekretáře tohoto dikasteria, které je příslušné 
pro liturgii, biskupa Arthura Rocha, novým prefektem. Tento roku 1950 narozený 
britský státní občan se vzdělával hlavně ve Španělsku, než byl roku 1975 vysvěcen 
na kněze pro diecézi Leeds (Liverpool, Anglie). V letech 1991 až 1996 žil v Římě, 
studoval na Gregorianě a byl spirituálem Anglické koleje. V roce 1996 se stal 
generálním sekretářem Biskupské konference Anglie a Walesu. 

5 V dopisu z 28. června 2021 žádal kardinál Vincent Nichols v šesti klíčových otázkách 
o objasnění aplikace Traditionis custodes. Tento dopis byl 5. listopadu 2021 
zveřejněn na webových stránkách Gloria.tv a spolu s ním i odpověď biskupa Rocha 
v dopisu ze 4. srpna. Tuto korespondenci kardinál Nichols potvrdil pro Catholic 
News Agency dne 8. listopadu 2021. 
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k návratu a stabilizaci liturgie, jak byla nařízena Druhým vatikánským 
koncilem.“ – To je dostatečně srozumitelné. 
Vraťme se o malý krok nazpět. Vzpomínám si, že v roce 2016 řekl biskup, 
který byl Římem pověřen jednat s Kněžským bratrstvem sv. Pia X., toto: 
„Nechápu, proč by Vám měl někdo vnucovat koncil. Vždyť se nakonec ani 
věřících, kteří chodí na mši ve farnosti, nikdo neptá, jestli uznávají koncil. 
Proč by ho tedy měli vnucovat Vám?“ Biskup Roche nyní tvrdí přesný 
opak. A opravdu se může stát, že během nějakého jednání slyšíte věci, které 
tak úplně neodpovídají skutečnosti, anebo přinejmenším sliby, které nelze 
dodržet. 
Co je ústředním bodem všeho, co dnes bylo řečeno, a především, co bylo 
zdůrazněno? Jaký je hlavní závěr vyplývající z Traditionis custodes? Vše 
můžeme shrnout v následující zásadě: Tridentská mše nemůže být slavena 
jako výraz pravé Církve, pravé víry. A můžeme dodat: Její celebrace může 
být dovolena pod podmínkou, že nemůže být slavena jako to, čím ve 
skutečnosti je. Podívejte se na tento rozpor, v něm spočívá celý problém. 
Pro instituty Ecclesia Dei to znamená, že se opět dostávají do stejné situace 
jako v roce 1988. Můžeme říci, že dnes stojí před následující volbou; ještě 
více než tehdy je to tížívá volba mezi dvěma možnostmi: 
Buď si zachovat bezpodmínečnou svobodu, aby bylo možno vyznávat víru 
v plnosti, použít odpovídajících prostředků a přenechat následky 
Prozřetelnosti; tuto volbu učinilo Kněžské bratrstvo sv. Pia X. pod vedením 
arcibiskupa Lefebvra; 
nebo učinit tuto možnost [celebrovat tridentskou mši] závislou na vůli 
autority, která jde opačným směrem. A která to také říká a přiznává. 
Tato druhá volba vede do slepé uličky. Bez jednoty vůlí nelze jít dál. 
Nemůžete spojit dvě instituce, jejichž vůle sledují opačné směry. Dříve či 
později se dostanete do stavu současné krize. Udělí se privilegium, vydá se 
indult; tím se vytvoří neobvyklá, vratká situace; a čeká se nějakou dobu, 
řekněme jednu generaci – a těchto 30 let nyní uplynulo. Ale to, co je 
uděleno, má pro jedny určitý význam a sleduje to konkrétní cíl, zatímco pro 
druhé to slouží opačnému cíli. Nelze současně usilovat o dobro duší skrze 
tradici a o novou církev bez tradice. 
 
Historie je učitelkou života 
Historie je učitelkou života, prozíravosti; a instituty Ecclesia Dei dnes stojí 
před touto volbou. Mají nicméně jednu výhodu, totiž zpětný pohled v čase, 
který arcibiskup Lefebvre tehdy neměl k dispozici. Po padesáti letech mají 
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lidé dobré vůle dodatečné znalosti k posouzení toho, co se v Církvi děje, aby 
mohli také dlouhodobě odhadnout následky tehdy stanovených principů. 
Na tomto místě se nelze nezmínit o volbě, o rozhodnutí, které učinil 
arcibiskup Lefebvre před více než třiceti lety, roku 1988, v rozhodujícím 
okamžiku dějin Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
Moudrost rozhodnutí, které učinil v roce 1988, nelze ani čistě lidsky 
vysvětlit – na základě jeho zkušeností, životní moudrosti, kultury a znalosti 
lidí. To nestačí. Je neomylným znamením svatosti tato schopnost, totiž být 
veden Duchem Svatým, vidět věci jasně, přestože by byly myslitelné mnohé 
jiné způsoby vidění situace a mohly být brány v úvahu. 
Mít odvahu přijmout takové rozhodnutí, které bude navždy charakterizovat 
Bratrstvo, jeho osobu a jistým způsobem i Církev, tradici v Církvi; přijmout 
toto rozhodnutí sám před Bohem při modlitbě, rozhodnutí, jehož správnost, 
přesnost a hloubku vhledu člověk poznává po více než třiceti letech (!); to 
vše nelze vysvětlit, pokud se člověk neuteče k daru Ducha Svatého, jímž je 
dar rady, díky němuž se duše nechá vést v té míře, v jaké je svatá, v jaké je 
čistá. Historie, tato učitelka života, nám poskytuje toto poznání. 
 
Opírat se o požadavky víry 
Vraťme se k institutům Ecclesia Dei. Za dobu v rozsahu jedné generace, jak 
jsme již řekli, mají více než dostatečnou možnost reflexe. V současnosti 
stojí před touto volbou, která není volbou mezi Summorum Pontificum 
a Traditionis custodes. Je třeba opustit tuto umělou logiku. Nyní jsme 
poukázali důslednou principiální souvislost mezi těmito různými 
opatřeními; i když jsou materiálně velmi odlišná, přece mají jeden společný 
základ. Volba nespočívá mezi Summorum Pontificum a Traditionis 
custodes, mezi indultem A nebo indultem B či privilegiem C. Je nutné se 
zbavit tohoto způsobu uvažování. 
Volba spočívá mezi zásadním prohlášením z roku 19766 – prohlášením 
o přilnutí a bezpodmínečné a svobodné věrnosti vůči věčnému Římu – 
a tímto udělením zvláštního indultu, který je již známý a jehož důsledky 
jsou všeobecně známé. Zde hrozí institutům Ecclesia Dei nebezpečí 
definitivní slepé uličky. Je třeba se opírat ne o získaná práva, ale 
o požadavky víry. 
                                                        
6 Prohlášení arcibiskupa Lefebvra z 21. listopadu 1974, které začíná následujícími 

slovy: „Lneme celým srdcem a celou duší ke katolickému Římu, strážci katolické 
víry a tradic nutných pro zachování této víry, k Věčnému Římu, učiteli moudrosti 
a pravdy.“ Viz: http://fsspx.org/de/declaration-21-novembre-1974  
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A proč? Můžete mít zvláštní právo, privilegium7, Vaše kongregace může 
vykazovat „charisma“; avšak Řím může změnit konstituce, ba co víc, Řím 
může kongregace zrušit – Řím zrušil jezuity, zrušil Kněžské bratrstvo 
sv. Pia X., bez problémů může zrušit – z úcty je nejmenuji – i jiné 
kongregace, jiné instituty. Řím to může udělat. A i když někdo bojoval celá 
desetiletí, opíral se však jen o zvláštní privilegia, která jsou vázána na 
specifické kongregace, pak to vše může být zrušeno. 
Co jediné je věčné a činí náš boj nepřemožitelným? Je to víra. Verbum 
Domini manet in æternum (1 Petr 1,25). 
Je to víra, která představuje nezbytný základ pro současný boj, boj za 
tradici; a ne nějaké privilegium. 
 
Instrumentální využívání mše svatého Pia V. 
Existuje ještě další aspekt v Traditionis custodes, který si zaslouží, aby se na 
něho poukázalo. Jedná se o výčitku, že se tradiční misál instrumentalizuje: 
„Používáte tento misál jako korouhev jiné církve, jiné víry, kterou nazýváte 
pravou vírou.“ To je výčitka, kterou vznáší papež František. Otázkou je 
pouze: Kdo tento misál instrumentalizuje? 
Jak jsme dnes ráno viděli, vyjadřuje tridentská mše sama svou povahou jiné 
pojetí Církve, jiné pojetí duchovního života a jiné pojetí kněžství. To je 
nepopiratelné. A ostatně proto musela být nahrazena jinou mší, která má 
odpovídat novému chápání Církve, duchovního života a kněžství. Používání 
tohoto tradičního misálu v Církvi nebylo v tomto smyslu nikdy 
instrumentální; jednalo se o normální užívání mše, které živilo katolické 
pojetí křesťanského života. 
Na druhé straně existuje skutečně instrumentální využívání misálu Pia V., 
které prováděly římské úřady, jež ho využily pro své cíle, aby přivedly 
konzervativní katolíky na svou cestu. Ale s misálem si nelze hrát, nelze si 
hrát se svátostmi. Nelze říci: Ano, dali jsme vám tento misál na třicet, 
čtyřicet let, abychom vás pozvolna přivedli k převládajícímu pojetí 
Církve…, a nyní čas pro vývoj skončil. 
Není přípustné tímto způsobem využívat mši. Skoro bych řekl, že je to 
homeopatické užívání, anebo spíše homeopatické zneužívání. Princip 
homeopatie spočívá v tom, že se choroba léčí tím, co samotnou chorobu 
způsobuje, aby se v imunitním systému vyvolala pozvolná reakce na 
chorobu, kterou chceme léčit. Římské úřady učinily to stejné s misálem 

                                                        
7 Z latiny: privata lex, soukromé právo (oprávnění). 
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svatého Pia V. a samy to doznávají. Ale s tím si nelze hrát, nelze mši, která 
je nahlížena jako problém, používat k řešení tohoto problému u věřících. To 
je způsob použití, který můžeme označit za opravdu instrumentální, což je 
neslýchané. 
 
Existuje jen jedno jediné vykoupení 
Nyní již můžeme formulovat závěr. Jak můžeme tradici předávat dál? Jak ji 
můžeme uchovat? Jakou úlohu v tom hraje Kněžské bratrstvo sv. Pia X.? 
Lidsky viděno, nejsme lepší než ostatní. Lidsky viděno, nezasloužíme si nic 
víc než ostatní. Naše síla, která se nezakládá na našich kvalitách, se nachází 
jinde. Naše síla se nachází v tom, čeho se nesmíme vzdát. Naše síla se 
nachází ve víře a v tradici. Naše síla se nachází ve mši sv., a sice ve mši 
jakožto vlajce a korouhvi této víry a tradice. 
V svém motu proprio říká papež František jednu pravdivou věc – když 
odhlédneme od jistých obsahů. Je pravda, že Církev má jednu jedinou mši. 
Je pravda, že Církev má jednu jedinou bohoslužbu. Ale tento jediný kult 
Církve není nová mše. V tom spočívá celý problém. 
Tento jediný kult Církve je mše všech dob. A proč? Protože existuje jen 
jedno jediné vykoupení. 
Všimněte si, jak ve Starém zákoně všechno směřuje ke kříži, ke Golgotě. 
Celá řada různých obětí, které Židé přinášeli tím či oním způsobem, 
představuje oběť kříže, která ve své jedinečné dokonalosti všechny shrnuje. 
Celý život našeho Pána samotný se upíná ke kříži, směřuje k utrpení; proto 
má tuto mimořádnou jednotu. Smím-li to tak vyjádřit, veškerý život našeho 
Pána je zcela postaven na jediné myšlence: dospět ke kříži. A tato oběť 
kříže je tak dokonalá, že náš Pán ji přináší jen jedenkrát. 
A život Církve i život každé jednotlivé duše není přitom nic jiného než 
pokračování této ústřední myšlenky, která vše sjednocuje. Život Církve a 
vykoupených duší je jedno a totéž prostřednictvím jednoty kříže, vykoupení. 
Existuje jen jeden Kristus, jeden jediný kříž, skrze něhož se můžeme klanět 
Bohu a sebe posvěcovat. A proto je to nutně tatáž jednota, kterou nacházíme 
ve mši svaté, v této aplikaci vykoupení na život Církve, na život duší. 
Protože existuje jen jedno jediné vykoupení a protože je dokonalé, existuje 
v důsledku toho jen jeden jediný způsob, jak zvěčnit vykoupení, v čase je 
zpřítomnit, aby přivlastňovalo duším – existuje jen jedna jediná katolická 
mše. Nejsou dvě. Toto pokračování našeho vykoupení je jedno, protože 
zcela jednoduše zajišťuje pokračování jediného a ústředního úmyslu, jenž 
vytryskl z duše našeho Pána a sjednotil celý jeho život. 
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Co tedy chceme? Co chce Kněžské bratrstvo sv. Pia X.? Chceme kříž. 
Chceme kříž našeho Pána. Chceme jej velebit, tento kříž, chceme vstoupit 
do tajemství tohoto kříže. Chceme si tento kříž přisvojit. Neexistují dva 
možné kříže. A neexistují ani dvě možná vykoupení nebo mše. 
Jaká je alternativa k tomuto jedině možnému křesťanskému životu? Je to 
zbytečné, zklamání přinášející přizpůsobování se lidské přirozenosti, která 
ve skutečnosti zůstává stále stejná. Jinými slovy, je to tato moderní idea, že 
se musíme přizpůsobovat měnící se lidské přirozenosti, která potřebuje stále 
něco nového. Tato idea je přitom mylná. Proč? Protože zdroje hříchu jsou 
stále tytéž a mohou být léčeny stále a výlučně stejným způsobem. 
Tato lež – neboť to je lež –, že na moderního člověka se dnes musíme 
obracet a s ním jednat jiným způsobem, přináší zase lživé plody. Působí 
rozklad života Církve. Bez tohoto uplatňování vykoupení ztrácí život Církve 
svůj jednotící princip. 
V tomto smyslu je mše svatá skutečně naší vlajkou, naší korouhví. A v boji 
je vlajka to poslední, co se pouští z ruky. 
Je tu ještě jedna, poslední věc, o kterou se Bratrstvo musí zasazovat. A má 
rozhodující význam. Chceme tuto mši nejen pro sebe, nýbrž chceme ji pro 
celou Církev. Nechceme žádný boční oltář. Nechceme mít právo 
napochodovat s naší vlajkou do amfiteátru, kde je vše dovoleno. Ne! 
Chceme tuto mši pro sebe a současně pro všechny ostatní. To, co žádáme, 
není žádné privilegium. Ale my chceme získat právo pro sebe a pro všechny 
duše bez rozdílu. Tímto způsobem Kněžské bratrstvo sv. Pia X. je a i nadále 
bude dílem Církve. Neboť jeho cílem je dobro Církve; nemá za cíl nějaké 
zvláštní privilegium. Bůh stanoví okamžik, způsob, postup a okolnosti. Ale 
co se nás týká, chceme tuto mši nyní, bezpodmínečně a pro všechny. 
Aniž bychom uplatňovali až příliš lidskou perspektivu, která usiluje 
o zvláštní privilegium. Aniž bychom vstupovali do jednání, v němž člověk 
začíná vyjednávat: oni nám dají jeden kostel, časový plán, možnost používat 
manipul, biret, Svatý týden svatého Pia X…. Ne! Nechceme si osvojovat 
takový styl uvažování. 
Chceme jen dvě věci: víru a mši. Nauku a kříž, jež v duši živí duchovní 
život, mravní život. Chceme je teď, bezpodmínečně a pro všechny. A když 
si Kněžské bratrstvo sv. Pia X. zachová tento směr, bude vždy a zcela dílem 
Církve, které působí v samém srdci Církve a nemá jiný cíl než – v Církvi 
a pro Církev – pracovat na spáse duší. 
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Kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX 
na svátek sv. Tomáše Akvinského v Brně 

dne 7. března 2022 
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 
Drazí spolubratři v Kristu, drazí věřící, 
svatý Tomáš Akvinský v Sumě proti pohanům píše: „Bůh miluje věci a chce 
jejich dobro, tak chce, aby opak dobra, totiž zlo, nebylo.“ Je to důležitá pravda 
pro rozjímání Boží dobroty. Zlo totiž nemá samo o sobě bytí. Proto Bůh ke zlu 
nemá žádný přímý vztah. Zlo je nedostatkem dobra. Je to privatio, čili stav bez 
něčeho, bez něčeho, co má být. Ale zlo nemá bytí jako takové. Bůh tedy miluje 
dobro a veškeré dobro pochází od Něj. A vše, co od Boha pochází, je dobro. 
Bůh je plnost dokonalosti. Co není od Boha, není z Jeho vůle, nemůže být 
dobré. A ono v podstatě ani nemůže být, nemůže to být nějaké pozitivní bytí. 
To vše se týká i svobodné vůle s jejími úkony. Svobodná vůle jako taková je 
dobrá a činnost svobodné vůle je metafyzicky dobrá. Bůh je tedy vztažen 
k dobru a vše nahlíží z pohledu dobra a jako dobré udržuje. Bůh nic neudržuje 
jakožto zlo, protože to by byl sám se sebou v konfliktu a to není možné. Také 
například padlé anděly Bůh udržuje při existenci pro jejich metafyzické dobro 
tvorů. Ale neudržuje v nich pozitivně zlo; to by Bůh popřel sám sebe. To zlo 
v padlých andělech je ono privatio, tj. že tam chybí to, co by mělo být, ale to 
tam není: to je jejich podřízenost vůči Bohu a služba Bohu. Bůh zlo nechce, to 
zdůrazňuje sv. Tomáš. Chce, aby nebylo. Ale toleruje ho a zlo, které je 
v nedostatku dobra, způsobeném vzpourou, tímto pasivně umožňuje. Ale v tom 
zlu právě chybí podřízení se Božímu řádu. Ale tento nedostatek jako takový 
nemá pozitivní bytí. A Bůh je tedy dobrý a jen dobro udržuje při bytí, i to 
dobro, na které je skrze ono privatio, skrze nedostatek, vázáno zlo, jež Bůh 
nechce. Bůh ovšem toto zlo, které nechce, i trestá a odmítá, protože chce vyšší 
dobro, které není možné bez zničení nebo trestání něčeho; to říká sv. Tomáš. 
Ovšem i toto je projevem Boží lásky. A je to opět vztaženo k dobru. Bůh to 
dělá, protože Bůh chce dobro spravedlnosti nebo dobro řádu univerza. Ne kvůli 
tomu, že by se pozitivně vázala Boží vůle na zlo, ale protože Bůh chce dobro, 
tak to zlo odmítá, trestá, anebo ničí. I zde je to tedy Boží láska, která je 
hybatelem Boží vůle, nikoliv ten vztah ke zlu jako takovému. Jak praví sv. 
Tomáš – a to je v podstatě nadpis této kapitoly –, „u Boha není nenávist“. Když 
hovoříme o nenávisti u Boha, tak jenom v přeneseném slova smyslu. Je to právě 
to nechtění zla proto, že to zlo ruší dobro. Ale Bůh je actus purus, čistý akt čisté 
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vůle k dobru, proto ten vztah ke zlu jako takovému tam nemá místo; čili ten 
vztah Boží není ke zlu jako takovému, ale to odmítání zla pro to dobro, které je 
tím zlem rušeno, tím nedodržováním Božího řádu. A v našem duchovním 
životě jsou tyto pravdy velmi důležité. Ony mají i praktický dopad, protože 
jako křesťané také nemáme žít ze vztahu ke zlu. O tom často Kristus hovoří. 
Máme žít z Boží dobroty, usilovat o dobré a také zlé přemáhat dobrým. Právě 
žít ze vztahu k dobru, a ne ze vztahu k zlu, ne z negace zla, ale ze vztahu 
k dobru, které samozřejmě s sebou nese automaticky striktní odmítání 
veškerého zla. Pak také zlo budeme odmítat proto, že je překážkou dobra, že 
ruší spravedlnost ve vztahu k Bohu i k tvorům a ruší řád Božího stvoření. A to 
je také jediný pohled, kterým můžeme pravé zlo od zdánlivého rozlišit. A pak 
se nenecháme zmítat různými ideologiemi, které podsouvají člověku různé 
představy takového či onakého zla a dobra a podobně. Ale právě proti tomu se 
člověk opevní, pokud se duše člověka vztahuje k dobru, které je v Bohu a od 
Boha. Pak půjdeme k Bohu jako k cíli našeho života a vše budeme tímto 
vztahem ve svém životě pořádat. A v tom spočívá pravá moudrost: vše pořádat 
ve vztahu k Bohu, k Boží dokonalosti, dobrotě a lásce. A konečně nám tento 
pohled dává dar rozlišování k tomu, abychom také dokázali milovat hříšníka, 
ale jeho hříchy nenávidět; a to každého hříšníka, protože v každém hříšníkovi, 
i v tom největším, je ta metafyzická dobrota tvora Božího, kterou lze ještě zde 
na zemi zachránit i pro to morální dobro, pokud se tento člověk obrátí. Ale 
nutné je jeho hříchy nenávidět a odmítat, a to také striktně. Láska k hříšníkovi 
nikdy nesmí vést k tomu, že člověk je shovívavý v postoji k jeho hříchu. 
Samozřejmě zde nehovořím o tom pastoračním rozměru, kdy, jak a co u koho 
korigovat, ale ten vnitřní postoj k veškerému hříchu a k veškerému zlořádu 
musí být jasné a striktní odmítnutí. A tak je Církev také připravena doprovázet 
i největší zločince v jejich pokání. Církev doprovázela i bestiální vrahy a ty 
nejhorší zločince na šibenici a kněží zprostředkovávali těmto lidem, pokud 
vyjádřili pokání, i rozhřešení a odpuštění. To je právě to rozlišení hříšníka od 
jeho hříchu. Ale to je možné jenom tehdy, pokud se díváme z pohledu 
nadpřirozeného dobra, toho skutečného dobra, a pokud v tomto pohledu 
rozlišujeme. Ano, my musíme vše posuzovat pro dobro, ve vztahu k dobru 
a k Bohu a vše ostatní, které ruší toto dobro, striktně odmítat. Zlo Církev vždy 
zcela rozhodně a striktně nechce. Nauka Církve jednoznačně nepřipouští chtít 
jakékoliv zlo. To není duch lidí tohoto světa, tento duch není duchem lidí 
tohoto světa, ale musí být naším duchem, chceme-li žít jako synové světla 
a jakožto učedníci Kristovi. Amen. 
 
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus a Jeho božská Matka, Panna Maria! 
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POŘAD BOHOSLUŽEB NA KV ĚTEN 
– ČERVEN 

 
 

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

BRNO-ČERNOVICE 
Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 11/26 

 

15. 5. a 19. 6. – 17.30 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání, 
v květnu májová pobožnost 

Ostatní neděle – 10.00 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání, 
v květnu májová pobožnost 

Každé úterý – 18.00 – Mše sv. a po ní v květnu májová pobožnost 
3. 5. – 18.00 – Nalezení sv. Kříže – Mše sv. a uctění ostatků sv. Kříže 
4. 5. – 18.00 – Sv. Floriána – Mše sv. chorální 
6. 5. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
7. 5. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
16. 5. – 18.00 – Sv. Jana Nepomuckého – Mše sv. a svatojánská 

pobožnost 
23. 5. –   8.00 – Prosebné procesí a Mše sv. 
24. 5. – 17.30 – Prosebné procesí a Mše sv. 
25. 5. –   8.00 – Prosebné procesí a Mše sv. 
26. 5. – 18.00 – Nanebevstoupení Páně – Mše sv. (chorální) 
31. 5.   Mše sv. není 
1. 6. – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem (ráno Mše sv. odpadá) 
3. 6. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
4. 6. – 10.00 – Vigilie svatodušní 
5. 6. – 10.00 – Boží hod svatodušní 
16. 6. – 10.00 – Slavnost Božího Těla 
24. 6. – 18.00 – Nejsvětějšího Srdce – Mše sv. chorální 
25. 6. – 10.00 – Narození sv. Jana Křtitele – Mše sv. chorální 
29. 6. – 18.00 – Sv. apoštolů Petra a Pavla – Mše sv. chorální 
Ostatní dny –   8.00 – Mše sv. 
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Slavnost Božího T ěla 
Kaple Královny posvátného růžence – 16. června – 10.00 hod. 

 

Biřmování 
Kaple Královny posvátného růžence – 26. června – 10.00 hod. 

Msgr. Bernard Fellay FSSPX 
 

Cyrilometod ějská pou ť 
5. července – 10.00 hod. Mše sv. v Uherském Brodě 
po Mši sv. pěší pouť na Sady u Uherského Hradiště 

 

Primice P. Petra Kajera FSSPX 
Kaple Královny posvátného růžence – 6. července – 10.00 hod. 

 
PRAHA 

1. 5. 2022: Praha 7-Holešovice, Avion Club, Heřmanova 719/25 
od 8. 5. 2022: Praha-Michle, Michelská 1/7, Domov Sue Ryder 

 

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

 
PSTRUŽÍ (u Frýdlantu nad Ostravicí) 

Kostel sv. Barbory a všech panen mučednic, Dům sv. Prokopa, č. p. 107 
 

2., 4. a 5. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
26. 6. – 17.30 – Mše sv. chorální 
 

Pouť k sv. Antonínovi 
21. května – 8.00 hod. Mše sv. na Pstruží 

po Mši sv. pěší pouť na Prašivou 

 
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 
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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 
 

Mariánská pou ť do Římova 
7. května – 9.00 hod. Mše sv. v Boršově u Českých Budějovic 

po Mši sv. pěší pouť do Římova 

 
UHERSKÝ BROD 

Kaple sv. Cyrila, Metoděje a Gorazda s bratřími, U Korečnice 1093 
 

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 
 

Celodenní adorace 
9. května 

Mše sv. – 8.00 hod. 
Závěrečné svátostné požehnání – 17.00 hod. 

 
JABLONEC NAD NISOU 

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

15. 5. a 19. 6. – 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 
26. 6. Mše sv. není 

 
VELKÉ MEZI ŘÍČÍ 

Kaple Krista Krále 
 

12. 5. a 9. 6. – 17.30 – Mše sv. 

 
ZLATÉ HORY 

Dům sv. Hedviky, Kostelní 440 
 

7. 5. a 11. 6 . –   9.00 – Mše sv. chorální 
22. 5. – 17.30 – 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. 


