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30. listopadu – Sv. Ondřeje apoštola 
 
Drazí věřící, 
po oslavení narození našeho Pána brzy vstoupíme do postního času, času 
zkoušení sebe sama a nápravy svých chyb. Pozornost se zaměřuje 
zpravidla na modlitbu, duchovní život a hříšné návyky. To jistě není 
špatné. Ale neprávem bývají opomíjeny přirozené ctnosti, ctnosti 
společenské a chování vůči druhým, což je základem pro nadpřirozené 
ctnosti a vyvážený duchovní život. A právě tyto ctnosti často absentují 
ve výchově, a tudíž chybí i v životě společnosti. V katolickém prostředí 
se pak někteří tváří, jakoby tyto ctnosti šly nahradit nadpřirozeným 
životem, což vede k nezdravému supranaturalismu. 
Od respektu k druhému člověku jakožto Božímu tvoru se musí odvíjet i 
naše chování. Na druhé straně každý člověk má povinnost chovat se jako 
Boží tvor s patřičnou sebeúctou tak, aby zasluhoval úctu od druhých. 
Kdo si neváží sám sebe, nemůže si vážit ani druhých. 
Projevem bezohlednosti a egoismu je nedržet dané slovo. Člověk tím 
ztrácí čest před sebou i před druhými. Ústa muže nemají být podobna 
kloace, z níž padá vše do stoky zmaru. Němci říkají „Ein Mann, ein 
Wort“, slovo muže platí, a to i bez přísah, písemných smluv a jiných 
náležitostí. 
Jedním z možných projevů této egoistické bezohlednosti je 
nedochvilnost. Člověk tím dává druhému najevo, že jím pohrdá, pohrdá 
jeho časem, jeho denním plánem, jako by ten druhý neměl na práci nic 
jiného než čekat na nějakého samolibého zmetka. 
Jistě jsou situace, kdy řečené či domluvené nelze splnit, ale pak 
obzvláště dnes není problém zavolat, poslat e-mail, omluvit se. 
Omlouvat by se člověk neměl z banálních důvodů, vždyť někdo druhý 
počítá se splněním jeho slova, či si pro něj vyhradil čas. Člověk by měl 
vyřčené brát jako svoji povinnost, a pokud předem ví, že slovu nemůže 
spolehlivě dostát, musí to říci. Ale mám dojem, že čím snadnější je se 
s druhým spojit, tím bezohledněji lidé slovo nedrží, tím jsou 
nespolehlivější. 
Slušné chování vyžaduje i přijímání druhého s povinným respektem. 
Není vhodné každému hned tykat, je to projev blízké důvěrnosti. Starší 
osoby by tímto neměly mladší slušně vychované lidi uvádět do rozpaků, 
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tykání nemusí být každému příjemné. Respekt k druhým lidem 
projevujeme i tím, že je přijímáme v uklizeném příbytku (alespoň 
v uklizeném pokoji), slušně oblečeni, pohoštění nabízíme na čistém, 
neotlučeném nádobí a nikdy v přepravních obalech. Přijmout návštěvu 
v županu a nabídnout kus salámu na papíru z řeznictví s rohlíkem 
v igeliťáku, to by byl nejen vrchol buranství, ale i urážka hosta. Toto je 
snad zřejmé, ale se subtilnějšími projevy se setkat můžeme. I prostota 
může být vznešená a příjemná, není každý bohatý, ale nelze ji zaměňovat 
s primitivností a sprostotou. Totéž platí o tzv. nedbalé eleganci, která je 
mezi přáteli legitimní formou chování a oblékání, ale vyžaduje více umu 
než oficialita. 
Naopak přílišná strojenost také není projevem úcty k druhému, ale spíše 
samolibosti či pokrytectví. 
Důležitý je i ohled na osobu, s kterou se stýkáme, na její stav a 
společenské postavení. Familiárnost je projevem neomalenosti, může být 
i značnou nezdvořilostí. Obzvláště vůči vdaným ženám a duchovním 
osobám je slušné zachovávat povinný odstup, vyhledávat společnost 
vdaných žen muži v nepřítomnosti jejich manžela je nemístné. 
Hospodin nám dal pro náš život určitý čas, který bychom měli zde na 
zemi užitečně prožít. Uplynulý čas už nám nikdo nevrátí, nic nelze vzít 
zpět, co bylo promarněno, nebude naplněno. Z každého okamžiku 
budeme souzeni, na jedné straně budou stát bohopocta, práce, užitečný 
odpočinek, na druhé straně zahálka a hříšné konání. Kolik z toho 
druhého mají dnes na svědomí počítače a mobilní telefony, jejich 
pravidelné zneužívání! 
Znamením moderní doby je i glorifikace různých nezřízeností, vedoucích 
ke změkčilosti, tolerování neplnění povinností, dehonestace mužských 
ctností a mateřského charakteru žen, jenž komplementárně doplňuje 
otcovství. Tyto zvrácenosti pronikají do výchovy a jsou vydávány za 
projevy lásky k člověku. Pravá láska však vede člověka k dobru, 
vychovává ho k dobru a vede k nápravě tam, kde je to zapotřebí. Pravá 
láska nemůže nikdy být v rozporu s přirozeností člověka, kterou obdržel 
od Stvořitele, nemůže stát v rozporu s žádným z jejích elementů – muž 
byl stvořen pro otcovství, dostal jako pomocnici z něj stvořenou ženu, 
oba byli stvořeni v důstojnosti tvorů Božích. 
Tolik několik myšlenek k nadcházejícímu postnímu času. 
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V listopadu proběhlo v Jaidhofu kněžské setkání našeho distriktu za 
účasti generála P. Davida Pagliaraniho FSSPX. Ten nás mimo jiné 
informoval o únorové audienci u papeže Františka, která dle jeho slov 
proběhla ve velmi vstřícném a přátelském duchu. Nebyla projednávána 
žádná konkrétní záležitost, P. Pagliarani ujistil papeže, že cíl našeho 
Kněžského bratrstva vždy byl a bude sloužit Církvi, a podal mu zprávu o 
naší činnosti. P. Pagliarani nás také informoval, že se v Římě 
momentálně nevedou žádné věroučné rozhovory ani jiná jednání. 
Z mého rozhovoru s naším superiorem P. Freyem vyplynulo, že 
v momentální situaci kromě dosavadních závazků distrikt nemůže 
výrazně navýšit finanční pomoc pro české děkanství. Proto navýšení cen 
energií a všech souvisejících položek musíme hradit z vlastních zdrojů. 
Budeme se snažit část energií ušetřit a ostatní musíme vzít z peněz na 
investice. Vím, že mnozí z Vás se také potýkají se zvýšenými náklady, 
nicméně za každou pomoc budeme vděčni. 
Momentálně probíhá rekonstrukce v Boršově, kterou bychom alespoň 
v hlavní části chtěli dokončit do jara a pak pokračovat ve Zlatých 
Horách. Ostatní závisí na financích a našich silách – tedy budeme dělat 
jedno po druhém, zřejmě v delším časovém horizontu, než jsme původně 
předpokládali. 
Nezapomínejme se modlit za kněžská a řeholní povolání, neboť sebevíce 
domů nemá smysl bez dělníků vinice Páně. Prázdné domy a fary koncilní 
Církve jsou tou opuštěnou vinicí, o níž hovoří prorok Isaiáš. Je to velmi 
smutný pohled, který vhání slzy do očí, vždyť kolik se ještě před sto lety 
stavělo kostelů a far, a dnes jde vše na zmar, provázeno panoptikem 
zastaralé mše, která byla novou revoluční mší osmašedesátníků, 
dialektickým obřadem koncilu. Dnes je to už bezobsažné, humanistické 
divadlo s christologickým zabarvením bez dramatického napětí, je to už 
stará mše, neaktuální a zvetšelá. Toho si také neustále více katolíků 
všímá v kontrastu s katolickým obřadem, se mší, která je nadčasová, 
nikdy nestárnoucí, jako náš Pán, Jeho vykupitelské dílo, Jeho Církev. Jen 
tato mše dvoutisícileté tradice, nesená dogmatem víry, je cestou 
křesťanského světa, nikoliv onen výstřelek revoluční avantgardy. 
Važme si toho, že jsme dostali milost být věrnými, že tato katolická mše 
svatá je i mší naší, prosme o více jejích služebníků, prosme o milost 
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obrácení k ní všech těch, kteří v dobré víře chtějí Bohu sloužit, a 
děkujme, že jsme ochráněni od starého „nového“ obřadu. 

 
S kněžským požehnáním 

 
P. Tomáš Stritzko FSSPX 

 
 

Kázání P. Filipa Marady FSSPX 
4. listopadu 2022 ve Žďáru nad Sázavou 

 
Milovaní v Kristu, 
měsíc listopad je nejen narozeninový měsíc našeho Kněžského bratrstva, 
ale i jeho zakladatele, Msgr. Marcela Lefebvra. Ten přichází na svět ve 
středu 29. listopadu roku 1905. Protože už bylo pozdě, aby byl téhož dne 
pokřtěn, je pokřtěn den nato. Během křtu obdrží jména: Marcel François 
Marie Joseph. Na svět přichází jako třetí z osmi dětí. 
25. prosince roku 1911, tedy ve věku 6 let a necelého jednoho měsíce, 
přistupuje po důkladné přípravě ke svému prvnímu svatému přijímání. Jít 
tak brzy k 1. svatému přijímání mu bylo umožněno díky rok starému 
dekretu papeže Pia X., který místní kněz rád převedl do skutečnosti. Ale 
bohužel, nebylo tomu tak po celé Francii. Tu a tam se zdvihl odpor, 
k lítosti papeže Pia X., který si postěžoval jednomu biskupu z Francie: 
„Ve Francii je mé rozhodnutí značně kritizováno, ale co už. Říkám Vám, 
že mezi těmito dětmi budou světci! Však oni uvidí!“ Malý Marcel byl 
Piu X. skutečně velmi vděčný za tuto milost, a proto s pomocí svého 
staršího bratra Reného zhotovil děkovný dopis a zaslal jej papeži. Rodiče 
se o tom všem dozvěděli až v okamžiku, kdy z Vatikánu přišla odpověď. 
Když měl Marcel 8 let, vypukla I. světová válka a jejich město na 
hranicích s Belgií padlo velmi rychle do rukou Němců. Jak později 
řekne, člověk si o válce nemůže udělat ani přibližný obrázek. Hrubost, 
brutalita, zranění, odloučení, duševní utrpení. K jídlu chleba, který byl 
jako sklenářský tmel. Protože byli blízko fronty, viděl stovky a tisíce 
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mrtvých a raněných. Tehdy uviděl, jak malou hodnotu měl lidský život a 
že člověk musí trpět. 
Ale, jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Válka vyvolala nejen 
zlo, ale i zbožnost. Kostel byl plný těch, kdo zbyli ve městě. Každý večer 
se modlil růženec a byl výstav Nejsvětější Svátosti. 
Marcel v té době navštěvoval jako externista katolický institut Srdce 
Ježíšova. Každý den jde spolu se svým kamarádem ze sousedství 
Robertem Lepoutrem nejprve na mši svatou a poté na osmou do školy, 
kde stráví prakticky celý den. Jak roste tělesně, roste i jeho odvaha. Ve 
školním roce 1917/1918 chodí každý den brzy ráno, navzdory přísnému 
zákazu vycházení, ministrovat. Nemůže ho od toho odradit ani hlídkující 
německá patrola, které jednoho rána jen tak tak unikl. 
Radost z konce války je veliká, ale přichází další utrpení. Marcelova 
matka je kvůli válečným strádáním upoutána na lůžko kvůli Pottově 
nemoci, tedy zánětu páteře. Marcelův školní prospěch, do té doby 
vynikající, se ve školním roce 1920/21 rapidně zhorší a Marcel musí 
opakovat třídu. Ale to už zase má vynikající výsledky, a to nejen na poli 
intelektu, neboť Marcel je nejlepší ze třídy v tělocviku. 
Od roku 1921 začíná pomáhat potřebným prostřednictví Spolku sv. 
Vincence, ale i jinak pomůže všude, kde je zapotřebí. Při každé návštěvě 
v Lurdech se automaticky hlásí jako nosič nemocných. Pro jeho 
charakter bylo příznačné vyzařování pokoje, což bylo v protikladu k jeho 
nejstarší sestře Janě. Oba dva se totiž snažili o křesťanskou dokonalost, 
ale sestra velmi rychle sklouzávala k moralizování. A jak popisuje jeho 
mladší sestra Christiane, Marcel rád škádlil, ale dělal to tak přátelsky, že 
to všechny jedině rozveselilo. Není divu, že Marcel byl v rodině pro svou 
nápomocnost a povahu oblíben, a to zvláště u svého děda, Evžena 
Lefebvra. Ten se vyjádřil, že Marcela má proto nejradši, protože dokáže 
pouze podle vůně poznat původ vína. 
Marcel byl také prakticky založený. Již rok po válce, tedy roku 1919, 
kdy mu bylo v listopadu 14 let, se rozhodl, že u nich doma ukončí éru 
olejových lamp a nastartuje elektrickou revoluci. A tak ho mohli ve 
chvílích volna vidět ležet v knihách o elektřině. Teorii následovala praxe 
a Marcel spolu se svým kamarádem Robertem instaloval elektrické 
rozvody a osvícení v prvním a druhém patře jejich domu, přičemž vše 
bylo profesionálně řešeno. Poté následovalo to samé v sousedním domě 
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kamaráda. Marcel si ale také rozuměl s prací se dřevem. Především ve 
svém 16. roce rád vyřezával, například jemně zdobený podstavec pod 
sochu Panny Marie. Aby toho všeho nebylo málo, tak také převzal 
starost o slepice a králíky. Z výtěžku si pak zakoupil kolo, díky němuž 
obstarával mnoho úkolů, kterými ho rodiče pověřili. 
A tak je pochopitelné, že když se Marcel chystal na odjezd do kněžského 
semináře, utrousila matička k sestře Christiane poznámku: „To by mne 
zajímalo, jak bude dům žít dále bez Marcela.“ 

 
 

Kázání P. Filipa Marady FSSPX 
11. listopadu 2022 ve Žďáru nad Sázavou 

 
Milovaní v Kristu, 
se zakončením studia na gymnáziu před Marcelem Lefebvrem 
vyvstávala otázka: Co dál? Jeho myšlenky se již delší čas točily kolem 
kněžství, ale k pevnému rozhodnutí se stále nemohl dobrat. Jeho matka 
to sice tušila a taky by si to přála, nicméně velmi moudře se střežila před 
tím, aby Marcela jakkoliv ovlivňovala. Stejně tak jeho zpovědník, 
u něhož Marcel hledal radu – šlo totiž o to, aby se Marcel rozhodl sám. 
Naproti tomu jeho starší bratr René, seminarista Francouzského semináře 
v Římě, ho ve svém nadšení doslova bombardoval výzvami, aby se 
k němu připojil. A tak Marcel, kterého však také přitahoval život 
prostého bratra v trapistickém klášteře v nedalekém městě Poperinghe, 
nevěděl kudy kam. Nakonec se rozhodl navštívit v tomto klášteře 
přebývajícího kněze P. Alphonse, žijícího v pověsti svatosti, který byl 
znám také svým darem proroctví. Marcel tedy vzal kolo, dojel do 
kláštera a poprosil o rozhovor. Sotva P. Alphonse vstoupil do místnosti, 
ihned poznal, o co jde, a aniž by Marcel cokoliv stihnul říct, prohlásil: 
„Budete knězem, musíte se stát knězem.“ 
Otázka povolání tedy byla rozřešena, nicméně okamžitě vyvstala otázka 
nová: Kam jít? Studia v Římě Marcela rozhodně nepřitahovala. Jak sám 
řekl, nebyl žádný velký intelektuál a studium v latině, stejně jako přísné 
zkoušky Gregoriánské univerzity, to nebylo nic pro něj. Rád by zůstal 
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v diecézi a stal se obyčejným farářem v nějaké malé farnosti, aby se stal 
opravdovým otcem svěřených duší. 
Tentokrát se však do celé věci vložil otec. „Ne, ne, ne, a ještě jednou, ne! 
Připojíš se ke svému bratru a půjdeš do Říma.“ Důvody, které vedly otce 
k tak razantnímu zásahu, byly skutečně závažné: jako pravověrný 
katolík, o věci dobře zpravený, si uvědomoval, že již tehdy bylo mnoho 
seminářů ve Francii nakaženo liberalismem, respektive modernismem. 
A tak Marcel se svolením svého diecézního biskupa, Hectora Quillieta, 
nakonec nabral kurs na Řím. 
Zde byl 25. října 1923 přijat do Francouzského semináře, vedeného 
kongregací Otců Svatého Ducha; rektorem byl P. Henri Le Floch. Jak 
Msgr. Lefebvre sám později napsal, zde objevil nový svět, který se ho 
hluboce dotkl a který jej zásadním způsobem zformoval. Byl to 
především P. Le Floch, kdo seminaristy učil, jak se dívat na současné 
události z pohledu Církve. Konkrétně to byl jeho komentář papežských 
encyklik, který je učil odkrývat omyly a falešné nauky liberalismu, 
modernismu a mnoha dalších, se kterými seminaristé nebyli příliš 
obeznámeni. Marcel si musel přiznat, že do semináře vstoupil 
s některými liberálními názory, takže mnohem, mnohem později, již před 
seminaristy v Ecônu, se Msgr. Lefebvre v žertu přiznal: „Tak to bylo. 
Byl jsem liberál.“ Marcel byl nesmírně šťastný, že odhalil pravdu, že 
poznal své omyly a mohl změnit své smýšlení podle poznané pravdy. 
K univerzitě to měl Marcel 5 minut pěšky. Z celého Říma se tam 
scházelo na 700 kleriků všech barev, národností, diecézí, řádů a 
kongregací. Z první z přednášek, které se konaly v latině, rozuměl jen 
trochu, nicméně tento stav netrval dlouho. 
Papežská univerzita Gregoriana vzešla z římské koleje, nejstarší 
jezuitské univerzity, založené samotným sv. Ignácem z Loyoly roku 
1551. Spravovali ji tedy jezuité a za časů seminaristy Marcela Lefebvra 
to byl skutečně právem proslulý zdroj vědění a učenosti, z nějž se 
rekrutovala církevní elita. Ústřední teologický směr byl tomismus, tedy 
následování učení sv. Tomáše Akvinského. Pokud si někdy katolická 
Církev brala za své učení nějakého světce, tak to byl právě tomismus. 
Marcel studoval v Římě až do roku 1926, kdy byl na jaře povolán jako 
voják k francouzské armádě. Kvůli relativní volnosti se přihlásil do školy 
rezervních důstojníků. Dopoledne se plazil bahnem při základním 
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výcviku a odpoledne seděl ve školní lavici v učebně. Byl vyřazen jako 
prostý poddůstojník a přidělen k 509. pluku lehké pancéřové vozby 
nedaleko jeho rodiště, ve Valenciennes. Měl relativně dost volného času, 
takže každý den mohl jít ke svatému přijímání a po večerech se zabýval 
vyučováním vojáků, mezi kterými bylo také mnoho analfabetů, přičemž 
se pokoušel vzdělat je alespoň trochu v katechismu. Po absolvování 
vojenské služby se Marcel vrací do Říma. 
Marcel se Francouzského semináře v Římě vrátil 17. listopadu 1927. Zde 
se však mezitím odehrály dramatické události. Milovaný P. Le Floch, 
ředitel semináře, byl z politických důvodů nespravedlivě obviněn, 
přičemž sám papež Pius XI. požadoval jeho odstoupení. I když nevinen, 
P. Le Floch se přesto podřídil a odchází do ústraní. To byla rána, která 
Marcela silně zasáhla a kterou velmi těžce nesl, a to nejenom on sám, ale 
i mnoho jiných seminaristů. Nový pater rektor byl podle Marcela muž 
dvou tváří, navenek tradiční, ale zároveň hladký jako úhoř. O boji proti 
omylům už nepadlo ani slovo. 
V této těžké chvíli však přichází útěcha v nové řadě přednášek od 
P. Liagra o Boží lásce. Na základě biblických textů od svatého Jana a 
svatého Pavla se Marcel učí v rozjímání nazírat skrze božskou lásku na 
Boha a to ho chrání od smutku. Tento postoj později Msgr. Lefebvre 
doporučuje svým seminaristům v Ecônu. Jako před tím poznal učení 
Církve, nyní poznává nesmírnou, nepochopitelnou lásku Boží vůči svým 
tvorům a tato na něj opět udělá hluboký dojem. Dojem tak hluboký, že až 
se o 20 let později rozhoduje, co si dát na biskupský znak, zvolí: „Et nos 
credidimus caritati“ – „Uvěřili jsme lásce“. 
 
 
 

Exercicie 
 

Exercicie pro muže – Zlaté Hory 
Začátek 23. 1. – 14.00 hod. 
Konec 28. 1. – 13.00 hod. 

3500,- Kč (studenti 2500,- Kč) 
přihlášky P. Filip Marada – pfmarada@fsspx.cz 
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  POŘAD BOHOSLUŽEB NA LEDEN – ÚNOR 
 

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

 
BRNO-ČERNOVICE 

Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 11/26 
 

Všechny neděle –   8.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem 
 – 10.00 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Každé úterý – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem 
5. 1. – 17.00 – Svěcení tříkrálové vody 
6. 1. – 18.00 – Zjevení Páně – Mše sv. chorální 
7. 1. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
2. 2. – 18.00 – Svěcení svící a Mše sv. chorální 
3. 2. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
4. 2. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
22. 2. – 18.00 – Popeleční středa – udílení popelce a Mše 

sv. chorální 
 
Ostatní dny – 8.00 – Mše sv. 

 
PRAHA 

Praha-Michle, Michelská 1/7, Domov Sue Ryder 
 

1. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
Ostatní neděle – 10.00 – Mše sv. chorální 
22. 2. – 17.30 – Popeleční středa – udílení popelce a Mše 

sv. chorální 
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PSTRUŽÍ (u Frýdlantu nad Ostravicí) 
Kostel sv. Barbory a všech panen mučednic, Dům sv. Prokopa, č. p. 107 

 

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

 
ZLATÉ HORY 

Kaple sv. Hedviky, Kostelní 440 
 

2., 4. a 5. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
Sobota před druhou nedělí –   8.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem 

 
UHERSKÝ BROD 

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

2. a 4. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
1., 3. a 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 1. nedělí – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem 
22. 2. – 17.30 – Popeleční středa – udílení popelce 

a Mše sv. chorální 

 
VELKÉ MEZI ŘÍČÍ 

Kaple Krista Krále 
 

12. 1. a 16. 2. – 17.30 – Mše sv. 
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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 

 
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 

 
JABLONEC NAD NISOU 

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

5. 2. – 10.00 – Mše sv. chorální 
 
 
 
 
 
Naše internetové stránky: http://fsspx.cz 
Telefon na děkanství: 548 210 160 
 
 

Dárcovské konto: 
Název účtu: Kněžské bratrstvo svatého Pia X. 
Měna účtu: CZK 
Číslo účtu: 2801456074 
Kód banky: 2010 
 
 
 
Na požádání můžeme dodat potvrzení o peněžním daru pro Kněžské 
bratrstvo sv. Pia X. Za všechny příspěvky na naši činnost děkujeme 
a Pán Bůh zaplať. 


