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Milí přátelé a dobrodinci, 
není třeba nijak dalece pátrat, abychom zjistili krizový stav, v němž se nachází naše Matka 
Církev. Přesto nám jisté znepokojivé náznaky z poslední doby dovolují se domnívat, že 
vstupujeme do ještě intenzívnější fáze neklidu a zmatku. Ztráta jednoty v Církvi je stále 
zřetelnější, jak na straně víry a morálky, tak i na straně liturgie a vedení. Není proto nijak 
troufalé tvrdit, že před námi stojí velmi vážné období. Nestane-li se zázrak, je důvod se 
domnívat, že duše budou stále více ponechány samy sobě a nebudou moci očekávat od 
hierarchie jako celku žádnou oporu – která je přitom tak důležitá. 
Nové milosrdenství ve službě koncilních reforem   
K potvrzení tohoto výroku uveďme příklad – jakožto jeden mezi jinými. Kardinál Oscar Andrés 
Rodríguez Maradiaga, koordinátor skupiny kardinálů, jíž papež František svěřil úkol zabývat 
se úvahami k reformě Římské kurie, pronesl 20. ledna 2015 přednášku na Univerzitě Santa 
Clara v Kalifornii. Tato přednáška umožňuje nahlédnout, jakými budoucími vizemi se 
nechávají vést nejbližší papežovi poradci. První myšlenka spočívá v tom, jak jmenovaný 
kardinál vidí uskutečňování reforem – pod nimiž se rozumí souhrn všech reforem od II. 
vatikánského koncilu: mají být již nezvratné. Tato vůle neučinit již ani jeden krok zpátky je 
ostatně vyjádřena i na jiných místech přednášky. 
Přesto však honduraský kardinál uznává, že dosud uskutečněné reformy jsou v ohrožení, 
protože rozpoutaly závažnou krizi v Církvi. Důvod spočívá v tom, že každá reforma musí být 
inspirována nějakým duchem, jenž představuje její duši. Ale koncilní reformy tento princip 
nerespektovaly. Naopak, jak se kardinál domnívá, byly uskutečněny, a přitom nechaly existovat 
starého ducha, ducha tradice. Důsledkem toho je, že tyto reformy zčásti nebyly pochopeny a 
zčásti nevedly k požadovanému výsledku; došlo to tak daleko, že v Církvi vyvolaly jistý druh 
schizofrenie. 
Kardinál Rodríguez Maradiaga dospívá k závěru, že i přesto nesmíme učinit ani krok zpět. 
Podle jeho výroků je naopak nutno uplatnit vliv nového ducha k motivaci a povzbuzení 
k novotám. Tímto duchem je milosrdenství. A právě proto vyhlásil papež Svatý rok 
milosrdenství... 
 
Pravé milosrdenství ve škole Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
O co se přesně jedná? Milosrdenství jako takové je slovo, které je každému katolíkovi drahé, 
poněvadž je to nejdojemnější výraz Boží lásky k nám. V minulých stoletích nebyla vidění 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ničím jiným než ještě silnějším zjevením Božího milosrdenství 
vůči lidem. Totéž lze rovněž říci o úctě k sedmibolestnému a Neposkvrněnému Srdci Panny 
Marie. Pravé milosrdenství, jež zahrnuje toto prvotní, nanejvýš úchvatné sklonění se Boha 
k hříšníkovi a jeho bídě, pokračuje tím, že se tvor obrací směrem k Bohu: „Bůh nechce smrti 
bezbožného, ale aby se obrátil bezbožný od své cesty a živ byl“ (Ez 33,11). Proto evangelia 
trvají na povinnosti obrácení, sebezapření a pokání. Náš Pán jde dokonce tak daleko, že říká: 
„Nebudete-li pokání činiti, všichni taktéž zahynete“ (Lk 13,5). Tato výzva k obrácení je jádrem 
evangelia, které nacházíme jak u sv. Jana Křtitele, tak u sv. Petra. Když se kázáním dojatí 
hříšníci ptají, co mají dělat, dostanou jako odpověď jen tato slova: „Obraťte se a čiňte pokání.“ 
Blahoslavená Panna Maria opakovala při svých zjeveních v posledních stoletích – jak v La 
Salettě, tak i v Lurdech či ve Fatimě: „Modlitba a pokání.“ 
Noví kazatelé nového milosrdenství trvají však tolik na prvním kroku, který Bůh činí směrem 
k člověku, jenž padl vlivem hříchu, neznalosti a bídy, že až příliš často nevěnují pozornost 
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druhému hnutí, které musí přijít ze strany tvora: tím je lítost, obrácení a odmítnutí hříchu. 
Nakonec není nové milosrdenství nic jiného než blahosklonný pohled na hřích. Bůh vás 
miluje... – v každém případě. 
 
Nové milosrdenství, které je odděleno od lítosti 
Příklady milosrdenství, jež uvádí kardinál Maradiaga, bohužel stěží nechávají někoho na 
pochybách. Vymezuje křesťanům, kteří zpřetrhali pouta manželství a založili „nově 
uspořádanou“ rodinu, v životě Církve plnohodnotné místo. Prostě jen tak... A hlásá pro ty, kteří 
Církev opustili, poněvadž se nacházejí ve stavu hříchu, nebe, které je rovnocenné nebi svatých. 
Otevřeně vyčítá nositelům úřadů, že vyjádřili nesouhlas ve vztahu k těmto ubohým hříšníkům... 
To je ono nové milosrdenství, nová spiritualita, která má jednou provždy zajistit neměnnost 
reforem institucí a mravů Církve; má zajistit neměnnost jak těch novot, které byly po koncilu 
již uskutečněny, tak i těch, které se nyní plánují! To je krajně závažné. Současně nám to ale 
umožňuje lépe pochopit to, čím se tolik protivíme takzvanému „duchu koncilu“. Ve jménu 
tohoto nového ducha byly totiž reformy provedeny, ducha, který určitě není tradiční. Říkáme, 
že tento duch na koncilu všechno pokazil, dokonce i ty části, které bylo ještě možno považovat 
za katolické... Tento duch je duchem přizpůsobování se světu, je to blahosklonný pohled na 
jeho pády do hříchu a jeho pokušení, a sice ve jménu dobroty, milosrdenství a lásky. Proto se 
například již neříká, že ostatní náboženství jsou falešná, ačkoliv se přitom jedná o výrok 
učitelského úřadu všech dob. Již se nehledí na nebezpečí od světa, a dokonce i ďábel již před 
padesáti lety téměř zcela vymizel z církevního slovníku. Tento duch vysvětluje aktuální utrpení 
naší svaté Matky Církve, jejíž autorita i přes otevření se světu upadá; denně ztrácí víc a více 
členů a kněží a musí přihlížet tomu, jak se zmenšuje její vliv na soudobou společnost. Irsko, 
které dříve bylo tak silně katolické a kde bylo nedávno uzákoněno „manželství“ dvou osob 
stejného pohlaví, je toho smutným příkladem. 
Lze milosrdenství znetvořit nebo, jak to činí kardinál Maradiaga, oddělit je od nezbytného 
pokání, s vyhlášeným cílem vnést do koncilních reforem nového ducha, který znamená 
skoncování s tradičním duchem? Určitě ne! Je snad kardinál ve své přednášce, kterou uspořádal 
tři měsíce před vydáním buly zahajující Svatý rok, interpretátorem myšlenek papeže Františka? 
Je velmi těžké to zjistit; tolik poselství, která již dva roky přicházejí z Říma, je rozporných; jistí 
kardinálové to tajně připouštějí a někteří vatikánští pozorovatelé o tom dokonce otevřeně 
hovoří. 
 
Rozlišování mezi znetvořeným a úplným milosrdenstvím 
Nemusíme se snad kvůli tomu všemu vzdát milostí Svatého roku? Právě naopak! Jestliže jsou 
stavidla milosti široce otevřená, musíme ji přijímat v přebohaté míře! Svatý rok je pro všechny 
členy Církve velká milost. Chceme tedy žít z pravého milosrdenství, z milosrdenství, kterému 
nás učí každá strana evangelia a tradiční liturgie. Zcela v duchu „předběžného rozlišování“1, 
kterým arcibiskup Lefebvre vybavil Kněžské bratrstvo sv. Pia X. jakožto principem jednání 
v těchto časech zmatku, chceme v plné míře zavrhnout znetvořené milosrdenství a žít z celého 
milosrdenství. 
Slovo, s nímž se tak často setkáváme a které by se zjevně mělo nacházet na našich rtech, je 
slovo „miserere“. Toto slovo naznačuje, že z naší strany uznáváme svou bídu a poté vzýváme 
Boží milosrdenství. Vědomí naší bídy nám umožňuje prosit o odpuštění, naplňuje nás lítostí a 

                                                        
1 „V praxi se náš postoj musí zakládat na předběžném rozlišování, které se stalo nezbytným vzhledem k té 

mimořádné okolnosti, že papež byl získán pro liberalismus. Toto rozlišování vypadá takto: Jestliže papež 
řekne něco, co je v rozporu s naší vírou, nebo podněcuje k něčemu či dovoluje dělat něco, co naší víře škodí, 
potom jej nemůžeme následovat! A sice z fundamentálního důvodu, že Církev, papež a hierarchie stojí ve 
službě víry. Nejsou to oni, kdo vytvářejí víru; oni jí musí sloužit. Víra se nevytváří, ona je neměnná, ona se 
předává.“ (Arcibiskup Marcel Lefebvre: Sie haben ihn entthront. Stuttgart 1988, s. 230.) 
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je doprovázeno úmyslem již nehřešit. Pravá láska, která nám vnuká toto hnutí, nám dovoluje 
uvědomit si nutnost zadostiučinění za naše hříchy. Proto smírná a zadostičinící oběť. Tato různá 
hnutí duše jsou nezbytná pro obrácení, které dosahuje odpuštění od milosrdného Boha, který 
opravdu nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil. Nárok na věčnou blaženost je u těch, kdo 
nechtějí skoncovat se svými hříšnými návyky, kdo se ani vážně nevyhýbají nebezpečí hříchu, 
ani si nedávají předsevzetí již nehřešit, naprostou iluzí. 
Bylo by to nesmyslné poselství ve vztahu k nebesům a ďábelská léčka, která uklidňuje svět 
v jeho šílenství a v jeho stále otevřenější rebelii proti Bohu, kdyby se kázalo o milosrdenství 
bez nutného obrácení ubohých hříšníků. Naproti tomu je poselství nebes jednoznačné: „Bůh se 
nenechá posmívati“ (Gal 6,7). Způsob života lidí ve světě provokuje Boží hněv na všech 
stranách. Vraždění nevinných dětí po miliónech v mateřském lůně, legalizace protipřirozených 
svazků a eutanázie jsou zločiny, které volají do nebe, nemluvě o všech ostatních druzích 
nespravedlnosti. 
 
Milosrdenství ve škole bolestného a Neposkvrněného Srdce Panny Marie 
Chceme tuto výzvu k milosrdenství vzít vážně – ale jako obyvatelé Ninive! Chceme hledat 
ztracenou ovci, modlit se za obrácení duší a konat všechny skutky milosrdenství, které jsou 
v naší moci, ať už tělesného, anebo ještě více duchovního milosrdenství, neboť toho je 
především nedostatek. 
Jestliže naše milá Paní mohla říci před více než sto lety, že ji stojí tolik námahy, aby zadržela 
trestající paži svého Syna, co by řekla dnes? 
My, milí věřící, máme využít Svatého roku k tomu, abychom prosili milosrdného Boha o 
neustále se prohlubující obrácení ke svatosti, abychom si vyprošovali milosti a odpuštění pro 
Jeho nekonečné milosrdenství. Připravujeme oslavu stoletého výročí zjevení naší milé Paní 
z Fatimy, přičemž všemi svými silami praktikujeme a šíříme úctu k jejímu bolestnému a 
Neposkvrněnému Srdci, jak to žádala. Budeme stále ještě a vždy znovu neustále prosit o to, aby 
bylo konečně dopřáno patřičného sluchu jejím požadavkům, zejména na zasvěcení Ruska. Není 
žádného rozporu mezi těmito myšlenkami, zaměřenými na Pannu Marii, a Svatým rokem 
milosrdenství. Naopak! Nechceme rozdělovat to, co chce Bůh vidět spojené, obě srdce, Ježíše 
a P. Marie, jak to náš Pán vysvětlil sestře Lucii ve Fatimě. Každý distrikt Bratrstva Vám sdělí, 
jaké zvláštní skutky se mají konat, abychom dosáhli plného využití všech milostí, které nám 
chce božské milosrdenství během tohoto Svatého roku udělit. 
Tak nejlépe přispějeme svou spoluprací k plnění milosrdné Boží vůle, kterou je spása všech lidí 
dobré vůle. 
 
Nechť Vám náš Pán žehná pro Vaši velkodušnost a udělí Vám o tomto dni Letnic přebohaté 
milosti víry a lásky. 
 
+ Bernard Fellay  
Boží hod svatodušní, 24. května 2015 


