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Dopis generálního představeného FSSPX 
Msgr. Bernarda Fellayho přátelům a dobrodincům č. 82 – duben 2014 

 
 
 
Milí přátelé a dobrodinci, 
 
svatořečení Jana XXIII. a Jana Pavla II. nadcházejícího 27. dubna – jestliže se uskuteční – 
staví svědomí katolíků před dvojí problém. Nejprve je to svatořečení jako takové: Jak je 
možné, aby na jedné straně iniciátor II. vatikánského koncilu a na straně druhé papež setkání 
v Assisi a papež lidských práv byli vyzdvihnuti jako vzor pro celou Církev? Ale problém tkví 
ještě hlouběji, když jde o zdánlivé uznání katolické autenticity: Jak je možné, aby naukám 
takového koncilu, který inspiroval veškerý postup Karola Wojtyły a jehož zhoubné plody jsou 
nespornou známkou sebeničení Církve, byla vtištěna pečeť svatosti? Tento druhý problém 
poskytuje řešení sám od sebe: omyly obsažené v dokumentech II. vatikánského koncilu a z 
něj vyplývajících reformách, zejména  v liturgické reformě, nemohou být dílem Ducha 
Svatého, jenž je současně Duch pravdy a Duch svatosti. Proto se nám zdá nutné, abychom 
[uvedli] zásadní omyly a fundamentální důvody, kvůli nimž nemůžeme schvalovat ani novoty 
koncilu s jeho reformami, ani tato svatořečení, která ve své podstatě chtějí „svatořečit“ II. 
vatikánský koncil. 
Z toho důvodu chceme s tím, že s veškerou silou protestujeme proti těmto svatořečením, 
pranýřovat smělost, která od II. vatikánského koncilu znetvořuje Církev. V následujícím 
představujeme hlavní prvky.      
 
I. Koncil 
 
„Zatímco se koncil chystal na to, že bude zářivým oblakem v dnešním světě, což by bývalo 
bylo možné, kdyby se byly použily texty vypracované před koncilem, v nichž bylo obsaženo 
slavnostní, na bezpečné nauce spočívající vyznání, můžeme a musíme bohužel konstatovat 
toto: Tam, kde koncil zavedl novoty, téměř úplně otřásl jistotou pravd, které podle nauky 
autentického učitelského úřadu Církve patří s konečnou platností k pokladu tradice. […] 
Tradiční učení bylo v těchto základních bodech jasné a vyučovalo se na všech katolických 
univerzitách ve stejném smyslu. Avšak od nynějška je dovolují četné texty koncilu, které 
pojednávají o těchto pravdách, zpochybňovat. […] Člověk tedy musí, donucen skutečnostmi, 
dospět k závěru, že koncil nepochopitelným způsobem podpořil šíření liberálních omylů.“1      
 
II. Ekumenické pojetí Církve 
 
Výraz „subsistit in“  (Lumen gentium, 8) znamená, že v odloučených křesťanských 
společenstvích existuje nějaká přítomnost a spásná činnost Kristovy Církve, které se odlišují 
od trvajícího bytí Kristovy Církve v katolické Církvi. V tomto smyslu popírá to, že Kristova 
Církev je zcela totožná s Církví katolickou, což se do té doby vždy učilo, jmenovitě Piem XII. 
v jeho obou encyklikách Mystici corporis2 a Humani generis3.    
Stejné prohlášení (LG 8) taktéž uznává přítomnost „prvků posvěcení“               v 
nekatolických křesťanských společenstvích. Dekret o ekumenismu to ještě překonává tím, že 

                                                 
1 Msgr. Lefebvre: „Dopis kardinálu Ottavianimu z 20. prosince 1966“; in: Damit die Kirche fortbestehe (tj. Aby 

Církev dále trvala). Stuttgart (FSSPX) 1992, s. 35-38. 
2 Pius XII.: encyklika Humani generis (12. srpen 1950). 
3 Pius XII.: encyklika Mystici corporis (29. červen 1943). 
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potvrzuje, že „Duch Kristův se nezdráhá používat jich jako prostředků spásy, jejichž účinnost 
se odvozuje z plnosti milosti a pravdy, která byla svěřena katolické Církvi“ (UR 3). 
Taková tvrzení jsou neslučitelná s dogmatem „mimo Církev není spásy“, jež bylo znovu 
potvrzeno listem Svatého officia z 8. srpna 1949. Odloučené společenství nemůže být 
otevřené pro spásné Boží působení, protože jeho odloučení znamená odporování Duchu 
Svatému. Pravdy a svátosti, které jsou v něm eventuálně ještě zachovány, mohou dosahovat 
spásonosného účinku jen tehdy, když stojí v protikladu k bludným principům, na nichž je 
existence těchto společenství založena a jež mají za následek oddělení od mystického Těla, tj. 
katolické Církve, jejíž viditelnou hlavou je Kristův náměstek.    
Prohlášení Nostra aetate tvrdí, že nekřesťanská náboženství „jsou nezřídka odrazem Pravdy, 
která osvěcuje všechny lidi“, i když také ona musí nalézt        v Kristu „plnost náboženského 
života“, a katolická Církev „se dívá s upřímnou vážností na jejich způsoby chování a života, 
pravidla a nauky“ (NA 2). Pro takové tvrzení platí tatáž výčitka jako pro to předchozí. Tak 
jako u hereze či u schismatu jsou také svátosti, částečné pravdy víry a Písma sv. vůči 
mystickému Tělu ve stavu odloučení. Proto nemůže náboženské společenství jako takové, jež 
si těmito prvky posluhuje, ani dosáhnout církevního prostřednictví, ani přispívat ke spáse, 
neboť je zbaveno nadpřirozené milosti. Totéž lze říci o způsobech myšlení, života a chování u 
nekřesťanských náboženství.   
Koncilní texty již upřednostňují latitudinaristické pojetí Církve, které odsoudil Pius XI. 
v Mortalium animos, jakož i náboženský indiferentismus (tj. lhostejnost), jenž byl rovněž 
odsouzen všemi papeži od Pia IX po Pia XII.4 Všechny iniciativy inspirované tímto 
ekumenickým a mezináboženským dialogem, jejichž nejnápadnějším příkladem zůstává 
setkání v Assisi v roce 1986, jsou jen „viditelným představením, poučením z faktů, všem 
srozumitelnou katechezí“ (Jan Pavel II.) těchto koncilních nauk a jejich uplatněním v praxi. 
Avšak vyjadřují rovněž indiferentismus, který pranýřoval Pius XI., když zavrhl naději, že „při 
veškeré různosti národů co do náboženských názorů přece jen bez obtíží lze dosáhnout 
bratrského souladu ve vyznávání jistých pravd jakožto společného základu náboženského 
života. […] Každý, kdo souhlasí s takovými náhledy a snahami, zcela opouští půdu Bohem 
zjeveného náboženství.“ 5 
 
III. Kolegiální a demokratické pojetí Církve 
 
1. Poté, co koncilní texty otřásly jednotou Církve ve víře, otřásly jí také v její vládě a 
hierarchické struktuře. Výraz „subjectum quoque“ (LG 22) znamená, že biskupské kolegium 
sjednocené s papežem jakožto hlavou, nehledě na papeže samotného, je obvyklým a stálým 
subjektem nejvyšší a univerzální vládní moci v Církvi. Byly otevřeny dveře pro ponížení 
papežské moci – pokud ne vůbec jejímu zpochybnění –, a to nikoliv bez rizika, že bude 
ohrožena jednota Církve. 
Myšlenka stálého dvojího subjektu primátu ve skutečnosti odporuje nauce a praxi církevního 
učitelského úřadu, zejména konstituci Pastor aeternus I. vatikánského koncilu (DS 3055) a 
encyklice Satis cognitum Lva XIII. Neboť papež sám je obvyklým a stálým nositelem 
nejvyšší nařizovací moci a dovoluje jen ve výjimečných případech, aby se na ní podílely 
koncily, pakliže to pokládá za účelné. 

                                                 
4 Ohledně indiferentismu a latitudinarismu viz odsouzené věty v Syllabu, III. kapitola, č. 15-18: „Je svobodno 
každému člověku přijmouti a vyznávati to náboženství, jež ve svém lidském rozumu uzná za pravé a pravdivé. 
Lidé mohou v kterémkoliv náboženském kultu nalézti svou cestu věčné spásy a dojíti věčné blaženosti. Ve 
věčnou spásu všech těch, kteří nežijí v pravé Církvi Krisově, můžeme míti alespoň dobrou naději. 
Protestantismus není nic jiného než odlišná frorma jednoho a téhož pravého křesťanského náboženství a jest se 
v něm možno právě tak Bohu líbiti jako v Církvi katolické.“ 
5 Pius XI.: encyklika Mortalium animos (6. leden 1928). 
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 2. Výraz „všeobecné kněžství“, které je vlastní pokřtěným, odlišené od „služebného 
kněžství“ (LG 10), nevyjadřuje přesně to, že pouze tomu druhému se má rozumět ve vlastním 
a pravém slova smyslu jako kněžství, zatímco prvnímu lze rozumět jen ve smyslu mystickém 
a duchovním.  
Toto rozlišování jasně podtrhl Pius XII. ve své řeči z 2. listopadu 1954. V koncilních textech 
chybí a otevírá dveře demokratické orientaci Církve, kterou odsoudil Pius VI. ve své bule 
Auctorem fidei (DS 2602). Tato tendence, totiž nechávat lid, aby se podílel na výkonu úřadu, 
se projevuje v nárůstu počtu orgánů všeho druhu a odpovídá také novému církevnímu právu 
(kánon 129 §2). Ztrácí ze zřetele rozlišování mezi klérem a laiky – přestože je to dáno 
božským právem.  
 
IV. O nepravých přirozených lidských právech 
 
Prohlášení Dignitatis humanae zdůrazňuje existenci nepravého přirozeného práva ve věcech 
náboženství. Až do té doby přiznávala jednohlasně tradice Církve nekatolíkům přirozené 
právo, aby nebyli nuceni civilní mocí (co se týče úmyslu ve vnitřním oboru a výkonu v oboru 
vnějším) náležet k jedinému a pravému náboženství a za určitých okolností legitimovala 
jistou toleranci vůči výkonu nepravých náboženství ve vnější, veřejné sféře. II. vatikánský 
koncil dodatečně přiznává každému člověku přirozené právo, že mu ve vnějším oboru nesmí 
civilní moc bránit ve výkonu nepravého náboženství, a nepravdivě tvrdí, že toto přirozené 
právo vyloučení jakéhokoliv donucení ze strany společenských autorit má být uznáno jako 
občanské právo. Jediné právní hranice tohoto zákona by podle něj byly omezení v zájmu ryze 
občanského a světského řádu ve společnosti. Koncil tím ukládá civilním vládám za povinnost, 
aby nikoho z náboženských důvodů neomezovaly a zavedly rovnoprávnost mezi pravými a 
nepravými náboženstvími.  
Toto nové společenské učení je v rozporu s naukou Řehoře XVI. v Mirari vos a naukou Pia 
IX. v Quanta cura. Zakládá se na nesprávném pojetí lidské důstojnosti, jež zohledňuje pouze 
ontologické, a nikoliv morální stanovisko. V důsledku toho učí pastorální konstituce Gaudium 
et spes princip „autonomie pozemských skutečností“ (GS 36), tj. popření společenského 
království Kristova, které však zastává Pius XI. v Quas primas, a v konečném důsledku 
umožňuje uplatnění nezávislosti pozemské společnosti na Božích přikázáních. 
 
V. Protestantizace mše 
 
Nový mešní obřad představuje „nápadný odklon jak v celku, tak i v jednotlivostech“6 od 
katolické definice mše sv., jak vyplývá z nauk Tridentského koncilu. Svými vynechávkami a 
dvojznačnostmi oslabuje nový obřad Pavla VI. ztotožnění mše sv. s obětí kříže a jde v této 
věci tak daleko, že mše se tu jeví spíše jako ryze vzpomínková slavnost a mnohem méně jako 
oběť. Tento reformovaný obřad též zatemňuje úlohu kněze za cenu konání ze strany 
společenství věřících. Závažným způsobem umenšuje vyjádření smírného charakteru mešní 
oběti, tj. smíření a zadostiučinění za hřích. 
Vzhledem k nedostatkům nelze nový ritus považovat za legitimní. U příležitosti výslechu 
z 11.-12. ledna 1979 na základě otázky Kongregace pro nauku víry: „Tvrdíte, že věřící katolík 
smí věřit a tvrdit, že papežem schválený a vyhlášený svátostný obřad, zvláště mešní, nemusí 
být v souladu s katolickou vírou nebo může ‚podporovat herezi‘?“, odpověděl Msgr. Lefebvre 
toto: „Tento obřad jako takový nevyznává katolickou víru tak jasným způsobem jako starý 
Ordo Missae a v důsledku toho může podporovat herezi. Nevím ale, komu jej mám 

                                                 
6 Kardinálové Ottaviani & Bacci: „Předmluva pro papeže Pavla VI.“; in: Kurze kritische Untersuchung des 
neuen „Ordo Missae“ (tj. Krátký kritický rozbor Nového mešního řádu). Vaduz/Lichtenštejnsko (Lumen 
Gentium-Stiftung) 1969. 
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připisovat, ani to, zda je za něj papež zodpovědný. Zarážející je v každém případě to, že Ordo 
Missae, jenž je proniknutý protestantským duchem, a proto podporuje herezi, mohl být 
rozšířen Římskou kurií.“7 Tyto závažné nedostatky nám zakazují označit nový obřad za 
legitimní, sloužit jej nebo někomu radit, aby se jej účastnil či jej aktivně spoluslavil. 
 
VI. Nový Kodex, výraz koncilních novot   
 
Podle vlastních slov Jana Pavla II. „lze považovat nový kodex za velikou snahu přeložit“ 
nauku II. vatikánského koncilu „do kanonického (tj. církevněprávního) vyjádření“8 – včetně 
především oněch těžce chybných bodů, na něž jsme dosud poukázali. „Z prvků, které 
vyjadřují pravý a vlastní obraz Církve,“ objasňuje dále Jan Pavel II., „je nutno zmínit 
následující: nauku o Církvi jako Božím lidu a o hierarchii jako službě, mimoto nauku o Církvi 
jako společenství a z toho vznikajících vzájemných vztazích mezi celou Církví a místními 
církvemi, mezi sborovostí (kolegialitou) a primátem, dále nauku o Božím lidu, z něhož každý 
způsobem sobě vlastním se účastní trojí služby Kristovy – kněžské, prorocké a královské. 
S touto naukou jsou spojena práva a povinnosti věřících, zejména laiků. K tomu se připojuje 
úsilí Církve o ekumenismus.“ 
Toto nové právo zdůrazňuje falešnou ekumenickou dimenzi Církve tím, že dovoluje přijímat 
svátosti pokání, Eucharistie a posledního pomazání z rukou nekatolických udělovatelů (kánon 
844). Podporuje ekumenickou pohostinnost, přičemž dovoluje katolickým udělovatelům 
podávat svátost Eucharistie nekatolíkům. Kánon 336 se opět ujímá myšlenky dvojího trvalého 
nositele primátu a podtrhuje ji. Kánony 204 §1, 208 §3, 216 a 225 podtrhují dvojznačnost 
všeobecného kněžství  s tím spojené myšlenky Božího lidu. Konečně se v novém Kodexu 
rýsuje nesprávná definice manželství; nenachází zde výraz ani přesný předmět manželské 
smlouvy, ani hierarchie cílů manželství. Tyto novoty jsou velmi vzdálené tomu, aby 
zvýhodňovaly katolickou rodinu, a přinášejí průlom do rodinné morálky. 
 
VII. Nové pojetí učitelského úřadu 
 
1. Konstituce Dei Verbum tvrdí, aniž by tvrzené upřesnila, že „Církev během staletí stále 
směřuje k plnosti Boží pravdy, dokud se na ní nenaplní Boží slova“ (DV 8). Tato mlhavá věta 
otevírá dveře dokořán bludu o živé a vyvíjející se tradici. Sv. Pius X. odsoudil tento blud 
v encyklice Pascendi a v Antimodernistické přísaze. Neboť Církev může „směřovat k plnosti 
Boží pravdy“ jen tím, že se přesněji vyjadřuje, avšak ne v tom smyslu, že by bylo možné 
Církví předloženým dogmatům dát „jiný smysl než ten, který mínila a míní Církev“ (Dei 
Filius, DS 3043).   
2. Promluva Benedikta XVI. z 22. prosince 2005 se toto evoluční pojetí živé tradice snaží 
ospravedlnit a tím koncil očistit z podezření z jakéhokoliv odklonu od tradice Církve. II. 
vatikánský koncil chtěl „nově stanovit vztah mezi vírou Církve a určitými základními prvky 
moderního myšlení“ a vzhledem k tomu ve svém učení „nově promyslel nebo i poopravil 
některá rozhodnutí učiněná v minulosti, ale i přes tuto zdánlivou diskontinuitu si [Církev] 
zachovala a prohloubila svou pravou podstatu a identitu“, totiž „[identitu] obnovy subjektu 
Církve, kterou nám daroval  Pán, [...] jež v průběhu času roste dále se rozvíjí, přitom však 
zůstává stále sama sebou, [totiž] lid Boží jakožto jediný subjekt na své cestě.“ Toto prohlášení 
předpokládá, že jednota víry Církve již nespočívá v objektu, nýbrž v subjektu (neboť je zde 
diskontinuita, přinejmenším v doposud již zmíněných bodech, mezi II. vatikánským koncilem 
a tradicí), a sice v tom smyslu, že se akt víry definuje spíše ve vztahu k věřícímu než 

                                                 
7 Kněžské bratrstvo sv. Pia X.:.Erzbischof Marcel Lefebvre und das Heilige Offizium (tj. Arcibiskup Marcel 

Lefebvre a Svaté officium). Vídeň (Medatrix-Verlag) 1981, s. 157-158. 
8 Jan Pavel II.: apoštolská konstituce Sacrae disciplinae leges (25. leden 1983). 
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k pravdám víry. Tento akt se stává v zásadě výrazem kolektivního svědomí, a nikoliv již 
neotřesitelným trváním rozumu na uloženém pokladu Bohem zjevených pravd.  
Pius XII. ale učí v Humani generis, že učitelský úřad „musí být ve věcech víry a mravů 
nejbližší a všeobecnou normou“, objektivní pravdou, která je uložena v jejích zdrojích, tj. ve 
svatých Písmech a v božské tradici. Konstituce I. vatikánského koncilu Dei Filius rovněž učí, 
že učení víry není „předloženo lidem jako nález filosofický, aby svými vlohami je 
zdokonalovali, nýbrž jako božský poklad svěřeno Nevěstě Kristově, aby ho věrně střežila a 
neomylně je vysvětlovala“ (DS 3020).        
3. Zjevně přisuzuje zahajovací řeč papeže Jana XXIII. (11. října 1962) a jeho promluva ke 
Svatému kolegiu z 23. prosince 1963 II. vatikánskému koncilu zcela zvláštní záměr být 
takříkajíc „pastoračním“ koncilem, jehož účinkem bude to, že by učitelský úřad měl vyjádřit 
„víru Církve v souladu s výzkumnými metodami a literárními formulacemi moderního 
myšlení“. Encyklika Ecclesiam suam papeže Pavla VI. (6. srpen 1964) tuto myšlenku 
upřesňuje, přičemž se v ní praví, že učitelský úřad II. vatikánského koncilu „chce docílit 
včlenění křesťanského poselství do myšlení, řeči, kultury, mravů a ducha lidstva, jaké dnes na 
zemi žije“ (č. 63); obzvláště nebude hlásání pravdy „probíhat s použitím vnějších 
donucovacích prostředků, ale bude pouze nabízet dar spásy přípustnými cestami lidské 
výchovy, vnitřního přesvědčení, vzájemného rozhovoru, vždy s úctou k osobní a 
státoobčanské svobodě“ (č. 69). Pastorální konstituce Gaudium et spes potvrzuje, že „koncil 
zamýšlí nejprve posoudit v tomto světle hodnoty, které se dnes nejvíce cení, a zapojit je na 
jejich božský zdroj. Pokud jsou tyto hodnoty plodem nadání daného člověku Bohem, jsou 
velmi dobré, ale pokaženost lidského srdce je nezřídka odvrací od jejich náležitého zaměření, 
takže potřebují být očištěny“ (GS 11). Z těchto hodnot světa lze odvodit tři velké novoty, 
které byly zavedeny II. vatikánským koncilem: náboženská svoboda, kolegialita a 
ekumenismus. 
4. V důsledku toho se opíráme o nejbližší a všeobecnou normu zjevené pravdy, což je 
učitelský úřad všech dob, abychom se postavili proti novým naukám, které jsou s ním 
v rozporu. Skutečnost je taková, že se tu uplatňuje poznávací znamení dle sv. Vincence 
Lerinského: „Poznávacím znamením pravdy a ostatně také neomylnosti papeže a Církve je 
jejich soulad s tradicí a svěřeným pokladem víry. Quod ubique, quod semper. To, co se vždy a 
všude v prostoru a čase učilo.“ 9 Je tomu ale tak, že nauka II. vatikánského koncilu o 
ekumenismu, kolegialitě a náboženské svobodě je nové učení, které odporuje tradici a 
veřejnému právu Církve, jež se opírá opět o Bohem zjevené, a proto neměnné principy. 
Z toho vyvozujeme závěr, že tento koncil, poněvadž tyto novoty chtěl předložit, nemá žádnou 
přísně učitelskou hodnotu, a sice do té míry, v níž předkládá tyto novoty. Jeho autorita je 
pochybná již kvůli novému, takzvanému „pastoračnímu“ účelu, o kterém jsme se zmínili 
v předchozím odstavci. Mimoto se jeví jako nicotná s ohledem na některé body, jež jsou 
v rozporu s tradicí (viz výše: I. až VII.,1).    
Věrni ustavičnému učení Církve a společně s naším ctěným zakladatelem Msgr. Marcelem 
Lefebvrem a jej následujíce neustali jsme dosud pranýřovat koncil a jeho nejdůležitější texty 
jako jedny z hlavních důvodů krize, která od základů otřásá Církví. Tato krize proniká Církví, 
jak to výmluvně formuloval sv. Pius X., až do „krve Církve“, až do „nejhlubšího nitra“. 
Ostatně také vidíme, že čím více na tom pracujeme, tím více se potvrzují analýzy předložené 
s neobvyklou jasností již Msgr. Lefebvrem 9. září 1965 v koncilní aule. Dovolte nám citovat 
jeho vlastní slova u příležitosti koncilní Konstituce o Církvi v dnešním světě (Gaudium et 
spes): „Tato pastorální konstituce není ani pastorační, ani nevyšla z katolické Církve: neživí 
lidi a křesťany evangelní a apoštolskou pravdou a nadto Církev nikdy takto nehovořila. 
Tomuto hlasu nemůžeme naslouchat, protože to není hlas Nevěsty Kristovy. Tento hlas není 
                                                 
9 Msgr. Lefebvre: „Shrnutí” z Ich klage das Konzil an (tj. Obžalovávám koncil)! Martigny (Ed. Saint-Gabriel) 
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hlasem Ducha Kristova. Hlas Krista, našeho Pastýře, známe. Onen [hlas] však neznáme. 
Roucho je beránčí; hlas není hlasem Pastýře, ale možná vlka. Domluvil jsem.“ 10 Padesát let 
uplynulých od této intervence mohou tuto analýzu jen potvrdit. 
Dne 7. prosince 1968, tři roky od skončení koncilu, musel Pavel VI. vyznat: „Církev se 
nachází v hodině neklidu, sebekritiky, bylo by možno dokonce říci sebeničení.“ 29. června 
1972 přiznal: „Dým Satanův vnikl nějakou trhlinou do chrámu Božího: pochybnost, nejistota, 
zpochybňování, neklid, nespokojenost, spory.“ Přestože učinil toto zjištění, nic nepodnikl. 
Pokračoval v koncilních reformách, které jejich původci bez váhání srovnávali s revolucí v 
roce 1789 ve Francii nebo v roce 1917 v Rusku. 
Nesmíme zůstat pasivní, nemůžeme se stát komplici tohoto sebeničení. Proto Vás pobízíme, 
milí přátelé a dobrodinci, abyste pevně vytrvali ve víře a nenechali se zmást těmito novotami, 
jež jsou příznakem jedné z nejstrašnějších krizí, kterou Církev prodělává. 
Kéž nás utrpení našeho Pána a Jeho Zmrtvýchvstání posilují ve věrnosti a naší nezlomné lásce 
k Bohu, k našemu Pánu, pravému Bohu a pravému člověku, k Jeho svaté Církvi, božské i 
lidské, a v neotřesitelné naději – in Te speravi, non confundar in aeternum  [v Tebe jsem 
doufal, nedej ni na věky zahanben býti]. Bolestné a Neposkvrněné Srdce Panny Marie nechť 
nás všechny ochraňuje. Kéž brzy zvítězí! 
 

Winona, Květná neděle, 13. dubna 2014 
 

+ Bernard Fellay 

                                                 
10 Msgr. Lefebvre: Ich klage das Konzil an! Martigny (Ed. Saint-Gabriel) 1977, s. 84. 


