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Dopis generálního představeného FSSPX Msgr. Bernarda 

Fellayho přátelům a dobrodincům č. 85 – listopad 2015 
(převzato z německých internetových stránek FSSPX) 

 

Milí přátelé a dobrodinci, 

uplynulé týdny nám prostřednictvím stále četnějších vražedných atentátů v Evropě a v Africe 

a krvavého pronásledování tolika křesťanů na Středním východě ukazují, jak znepokojivá je 

situace ve světě. Uvnitř Církve nastal oprávněný neklid, jenž byl vyvolán nedávnou Synodou 

o rodině a nastávajícím zahájením Svatého roku. Vzhledem k takovému zmatku nám připadá 

vhodné Vám sdělit naše úvahy v odpověď na Vaše otázky. Domníváme se, že takový výklad 

umožní lépe ukázat, jak máme my, kteří jsme spjati s tradicí, reagovat na problémy, které 

dnes vyvstávají.  

   

1. září dal papež František vlastním rozhodnutím všem věřícím možnost se v průběhu 

Svatého roku zpovídat u kněží Kněžského bratrstva sv. Pia X. Co říkáte tomuto gestu? Co 

přináší Kněžskému bratrstvu nového?      

Jsme tímto aktem Svatého otce u příležitosti Svatého roku skutečně překvapeni, neboť jsme 

se o něm dozvěděli, jako každý jiný, teprve z tisku. Jak rozumíme tomuto gestu? Dovolte mi 

použít jeden obraz. Jestliže vypukne požár, pak je každému jasné, že tento požár se musí 

všemi silami uhasit, a sice těmi, kteří k tomu mají prostředky, především tehdy, když tu 

nejsou žádní hasiči. A tak se po celé ty roky, během nichž trvá ona strašná krize, která Církví 

již 50 let nestále otřásá, především pak vzhledem k tragickému nedostatku zpovědníků, 

věnovali kněží Kněžského bratrstva duším kajícníků a využívali práva vyplývajícího ze stavu 

nouze, s nímž církevní právo počítá. 

Akt papeže má za následek to, že během Svatého roku budeme mít zcela normální jurisdikci. 

V obrazu, který jsem použil, to znamená, že z nás budou zcela oficiálně hasiči, tedy přesně to, 

co nám bylo celá desetiletí upíráno. Samo o sobě to nepřináší Kněžskému bratrstvu, jeho 

členům a věřícím nic nového, uklidněni budou jen ti, kteří si nejsou jisti, a všichni ti, kdo se 

dosud neodvažovali k nám přiblížit. Neboť, jak jsme uvedli v komuniké, jímž papeži 

děkujeme, kněží Kněžského bratrstva mají jen jediné přání: aby svou službu ve zpovědnici 

„vykonávali s novou velkodušností, přičemž následují příkladu neúnavného nasazení, který 

všem kněžím dal sv. farář arský“.  

 

U příležitosti Synody o rodině jste zaslal Svatému otci žádost a později prohlášení. Proč? 

Naše žádost měla za cíl představit papeži co nejnaléhavěji závažnost aktuální hodiny a 

rozhodující význam jeho intervence v tak důležitých morálních záležitostech. Papež František 

to vzal 18. září na vědomí, před svým odjezdem na Kubu a do Spojených států, a dal nám 

vědět, že na katolickém učení o manželství, zejména ohledně nerozlučitelnosti manželství, 

nebude nic měnit. Čeho se však obáváme, je to, že se při konkrétní aplikaci vytvoří praxe, 

která právě této nerozlučitelnosti manželství nebude dbát. A k tomu také došlo, na jedné 

straně skrze motu proprio o reformě řízení o prohlášení manželství za neplatné, na straně 

druhé závěrečným dokumentem synody. To bylo důvodem mého prohlášení, které mělo opět 

připomenout trvalé učení Církve v mnoha bodech, o nichž se během října diskutovalo a někdy 

byly i zpochybňovány. Nechci před Vámi tajit, že smutné divadlo této synody se jeví 

v nejednom ohledu jako ostudné a skandální. 

 

Které jsou ony ostudné a skandální body?  

Tedy například dichotomie, stavění do protikladu nauky a morálky, hlásání pravdy a tolerance 

k hříchu a vrcholně nemorálním situacím. Samozřejmě musíme být vůči hříšníkům trpěliví a 

milosrdní, ale jak se mají obrátit, když se jim neobjasní hříšnost stavu, v němž se nacházejí, 
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když už neslyší o stavu milosti a o jeho protikladu, stavu smrtelného hříchu, který vrhá duše 

do duchovní smrti a zatracuje do pekelných muk? Zemřeli bychom ohromujícím údivem, 

kdybychom dokázali změřit nekonečnou urážku Boží cti a jeho svatosti i nejmenším těžkým 

hříchem. Církev musí rozhodně odsoudit hřích, všechny hříchy, neřesti a omyly, které ničí 

pravdu evangelia. Nesmí vzbuzovat dojem trestuhodného pochopení pro skandální chování 

nebo pro veřejné hříšníky, kteří napadají svatost manželství, nebo takové pochopení 

vykazovat. Proč již Církev nemá odvahu toto odsouzení vyslovit? 

 

Ale u příležitosti této synody se přece objevily i pozitivní iniciativy. Tak například kniha 

jedenácti kardinálů – minulý rok to bylo pět kardinálů, kteří zveřejnili knihu –, stejně tak i 

dílo afrických prelátů, dílo katolických právníků, příručka tří biskupů... 

Tyto potěšující iniciativy, které se nedávno rozvinuly v zájmu obrany křesťanského 

manželství a křesťanské rodiny, jsou svítáním naděje. Existuje blahodárná reakce, byť ne 

všechno má stejnou hodnotu. Doufejme, že je to začátek procitnutí v celé Církvi, které poté 

povede k podstatnému ozdravění a obrácení. Začátkem léta řekl biskup de Galarreta v jednom 

kázání v St. Nicolas de Chardonnet v Paříži, že Církev, jak se zdá, vytváří „protilátky“ proti 

scestným návrhům, které činí progresisté ve vztahu k manželství a které se orientují spíše 

podle aktuálních mravů, místo aby usilovaly o novou posilu podle evangelní nauky. Tato 

reakce na úrovni morálky je blahodárná. A jelikož je morálka zcela těsně spojena s naukou, 

mohl by to být počátek návratu Církve k tradici. Za to se každý den modleme! 

 

Ve jménu milosrdenství někteří, jako kardinál Kasper, chtějí, když už ne změnu učení 

Církve o nerozlučitelnosti manželství, alespoň zmírnění praxe nepřipouštění 

znovusezdaných rozvedených ke svatému přijímání nebo také odsouzení protipřirozených 

svazků. Co si máme o těchto takzvaných pastoračních výjimkách myslet? 

Církev může vydávat zákony, to znamená, že může vydávat vlastní zákony, které jsou 

podrobnější úpravou božského zákona. Avšak v  případě manželství, o němž se dnes debatuje, 

náš Pán stanovil zcela jasně a jednoznačně toto: „Kdo pojme propuštěnou, cizoloží“ (Mt 

19,9). Takže Církev má pouze připomínat tento božský zákon a zakotvit jej do svých 

církevních zákonů. V žádném případě si nemůže dovolit nějaký odklon od něj, tím by se totiž 

provinila proti své úloze, jež spočívá v předávání zjeveného pokladu víry. Je zcela jasné, že 

Církev v daném případě může pouze konstatovat, že zde od počátku žádné manželství 

neexistovalo, avšak v žádném případě nemůže jako takové platně uzavřené manželství 

rozloučit nebo anulovat.  

Jistě mohou církevní zákony připojit podmínky platnosti manželství – to však jen v souladu 

s božským zákonem. Tak může např. Církev prohlásit nějaké manželství za neplatné pro 

nedostatek kanonické formy, ale nikdy nebude panovat nad Božím zákonem, jemuž podléhá. 

A nadto zbývá konstatovat, že Boží zákon na rozdíl od lidského či církevního zákona nezná 

žádné výjimky, neboť totiž není vytvořen lidmi, kteří právě nemohou předvídat veškeré 

jednotlivé případy, a tudíž musí ponechat prostor pro výjimky. Nekonečně moudrý Bůh 

všechny situace předvídal, jak jsem to napsal v žádosti papežovi: „Boží zákon, výraz jeho 

věčné lásky k ... lidem, ... sám o sobě představuje nejvyšší smilování pro všechny časy, 

všechny lidi a všechny životní situace.“                

 

Není motu proprio z 8. září, jež zjednodušuje proceduru k prohlášení manželství za 

neplatné, upomínkou na zásadu nerozlučitelnosti manželství, i když nabízí církevněprávní 

usnadnění, jak se této nerozlučitelnosti vyhnout? 

Nové motu proprio, které upravuje církevněprávní dispozice ve věci řízení směřujícího 

k prohlášení manželství za neplatné, předesílá, že se zabývá obtížným aktuálním problémem: 

problémem mnoha kvůli rozchodu rozpadlých rodin. Tyto případy se musí zkoumat, aby se 

navrhlo rychlejší řešení v souladu s Božím zákonem ohledně manželství; výborně! Nicméně 
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v aktuálním kontextu, v kontextu moderní, sekularizované a hedonistické společnosti a 

v kontextu církevních soudů, kde se již provádí to, co je zakázané, v tomto kontextu se rýsuje 

pro toto motu proprio velké nebezpečí, že se stane zákonným potvrzením nepořádku. 

Výsledek by mohl být mnohem horší než doporučený ozdravný prostředek. Máme silnou 

obavu, že rozhodnutí o jednom z klíčových bodů synody přišlo „zadními vrátky“, o tom bodu, 

který otevírá cestu k údajnému „katolickému rozvodu“; neboť se reálně vystavujeme mnoha 

zneužitím, zejména v zemích, v nichž je episkopát méně pozorný a zaměřený spíše 

progresisticky a subjektivisticky.  

 

Není Svatý rok, který bude zahájen nadcházejícího 8. prosince, ve znamení milosrdenství, 

v němž lítost a obrácení nehrají žádnou roli? 

Je pravda, že momentálně vládnoucím klimatu získává volání po milosrdenství až příliš 

snadno převahu nad nevyhnutelným obrácením, které přece vyžaduje lítost nad spáchanými 

přestupky a odpor vůči hříchu, tedy urážce Boží. A proto se může honduraský kardinál 

Maradiaga, jak jsem si postěžoval v minulém dopise přátelům a dobrodincům (č. 84), stavět 

do pozice soucitné ozvěny nové spirituality, v níž je milosrdenství zfalšováno, odděleno od 

nezbytného pokání, které se již téměř nepřipomíná.  

Když naopak přesněji pročítáme různé texty, které byly zveřejněny na téma Svatého roku, 

zvláště bulu vyhlašující jubileum, potom vidíme, že základní myšlenka obrácení a lítosti nad 

hříchy, jimiž se dosahuje odpuštění, je tam rozhodně obsažena. Navzdory poukazy na 

dvojznačné milosrdenství, které spočívá spíše v navrácení člověku jeho „nedostižné 

důstojnosti“ než stavu milosti, chce papež podpořit návrat těch, kteří Církev opustili, a 

posiluje konkrétní iniciativy směřující k usnadnění přístupu ke svátosti pokání. Naneštěstí si 

neklade otázku, proč tolik lidí opustilo Církev nebo již nepraktikuje a zda tu není souvislost 

s jistým koncilem, s jeho „kultem člověka“ a jeho katastrofálními reformami: nevázaným 

ekumenismem, zesvětštěnou a zprotestantizovanou liturgií, změkčováním morálky atd. 

 

Mohou se tedy tradiční věřící bez nebezpečí zmatku účastnit tohoto mimořádného 

jubilejního roku, který papež ustanovil? Tím spíše, když tento Rok milosrdenství má být 

také oslavou 50. výročí Druhého vatikánského koncilu, který zbořil „zdi, v nichž byla 

Církev uvězněna...“.    

Přirozeně vyvstává otázka ohledně naší účasti na tomto Svatém roce. Abychom ji vyřešili, je 

zapotřebí rozlišit: okolnosti, kterými se nějaký Svatý rok nebo jubilejní rok zdůvodňují, a 

podstatu, tedy to, čím Svatý rok je.  

Okolnosti jsou historické a spojené s velkými výročími Ježíšova života, zejména s jeho 

výkupnou smrtí. Každých padesát nebo i pětadvacet let vyhlašuje Církev Svatý rok. Tentokrát 

je vyhlášení Svatého roku vztaženo nejen k vykoupení – 8. prosinec je niterně spojen 

s vykupitelským dílem, které začalo Neposkvrněnou, Matkou Boží –, ale též k Druhému 

vatikánskému koncilu. To je šokující – a my to ze všech sil odmítáme, neboť se nemůžeme 

radovat, ale spíše plakat nad troskami, které tento koncil způsobil závratným úpadkem 

povolání, dramatickým poklesem náboženské praxe a především ztrátou víry, jež byla 

samotným Janem Pavlem II. označena za „tichou apostazi“. 

Nicméně zbývá to, co je podstatou Svatého roku: je to zvláštní rok, ve kterém Církev na 

základě rozhodnutí pontifika, který má moc klíčů, široce otevírá svou pokladnici milostí, aby 

věřící opět přivedla k Bohu, a to zejména odpouštěním hříchů a promíjením trestů za hříchy. 

To Církev činí prostřednictvím svátosti pokání a odpustků. Tyto milosti zůstávají stejné, 

nemění se, a pouze Církev, mystické Tělo Kristovo, jimi disponuje. Stejně tak musíme 

konstatovat, že rovněž podmínky pro získání odpustků ve Svatém roce jsou stále tytéž: 

zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce – jde o tradiční úmysly, ne o úmysly 

osobní. Na žádném místě, kde se tyto obvyklé podmínky připomínají, se nehovoří o tom, že se 

mají přijmout koncilní novoty. 
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Když arcibiskup Lefebvre ve Svatém roce 1975 jel s celým seminářem z Ecônu do Říma, 

nestalo se to proto, aby slavil deset let od koncilu, ačkoliv Pavel VI. ve vyhlašovací bule toto 

výročí připomněl. Byla to naopak příležitost vyznat naši romanitu, naše přilnutí ke Svatému 

stolci a k papeži, který – jako nástupce svatého Petra – má moc klíčů. Následujeme našeho 

ctěného zakladatele, když se během tohoto Svatého roku soustředíme na to, co je podstatné: 

na pokání, abychom dosáhli Božího milosrdenství prostřednictvím jeho jediné Církve, i přes 

okolnosti, o nichž se soudilo, že kvůli nim je třeba vyhlásit oslavy Svatého roku – jak tomu 

bylo již v roce 1975 a také v roce 2000. 

Oba tyto elementy, to podstatné a okolnosti, bychom mohli srovnat s obsahem a obalem. Bylo 

by k naší vlastní škodě, kdybychom upírali Svatému roku vlastní milosti proto, že se 

předkládá v nevyhovujícím obalu, přinejmenším tehdy, když tento obal nemění obsah, když 

okolnosti nepřekryjí to podstatné, což by nastalo, kdyby v daném případě Církev v důsledku 

škod napáchaných Druhým vatikánským koncilem již nedisponovala milostmi, jež jsou 

Svatému roku vlastní. Ale Církev přece nevznikla teprve před padesáti lety! A skrze milost 

Kristovu, který je „týž včera i dnes i na věky“ (Žid 13,8), existuje dále a bude nadále existovat 

i navzdory tomuto koncilu, který se otevřel světu neustálých změn... 

 

Podle více Vašich nejnovějších prohlášení se zdá, že chcete již nyní chopit, a k tomu také 

vyzvat, příprav na stoleté výročí Fatimy. Proč? 

Vzhledem k tomu, co jsme zde řekli, a také proto, abychom poukázali na naléhavost našeho 

obrácení, nás napadlo spojit tyto skutky tělesného i duchovního milosrdenství, k nimž jsme 

vyzýváni v tomto Svatém roce, s oslavou stoletého výročí zjevení ve Fatimě, kde se Matka 

Boží tolik trvala na nutnosti našeho obrácení, našeho vlastního obrácení a obrácení celého 

světa, na nutnosti skutků pokání a na modlitbě, zvláště na růženci. Vzývání božského 

milosrdenství je velmi úzce spojeno s fatimskými zjeveními: Matka Boží nás vyzvala 

k modlitbě a k pokání, jen tak dosáhneme milosrdenství, jinak ne. Zdá se mi velmi blahodárné 

spojit oba nadcházející roky, abychom se po dobu dvou let usilovně snažili přiblížit jak k  

Panně Marii, tak i k Pánu, k Neposkvrněnému Srdci Mariinu a k milosrdnému Srdci Ježíšovu. 

Kněžské bratrstvo sv. Pia X. bude ve dnech od 21. do 23. srpna 2017 organizovat mezinárodní 

pouť do Fatimy. Již nyní se však můžeme a musíme připravovat, především za situace, kdy se 

tak zle obchází katolická morálka. 

Více než kdy dříve chceme o tomto 21. listopadu, který je pro nás velkým výročím, totiž 

výročím prohlášení arcibiskupa Lefebvra v roce 1974 – této bojové charty Církve –, za všech 

okolností a proti jakýmkoliv obtížím, v jakýchkoliv zkouškách si zachovat katolický postoj. 

Chceme smýšlet tak, jak smýšlí Církev, chceme zůstat věrni našemu Pánu Ježíši Kristu, ve 

spojení s jeho svatou obětí, s jeho učením, s jeho příkladem. Včera jsem četl, že kardinál 

Müller, prefekt Kongregace pro nauku víry, se obává „protestantizace Církve“. Má pravdu. 

Ale co jiného je nová mše, když ne protestantizací mše sv. všech časů? A co si máme myslet 

o papeži, který se, stejně jako jeho předchůdci, odebere do luteránské modlitebny? Když 

vidíme, jak je na rok 2017 připravováno pětisetleté výročí protestantské reformace, jak je dnes 

vážená osobnost Lutherova, osobnost toho, kdo byl jedním z největších bludařů a schismatiků 

v dějinách, kdo se zuřivě stavěl proti katolické a římské Církvi, potom máme dostatek 

důvodů, abychom byli vyvedeni z míry! Arcibiskup Lefebvre měl skutečně pravdu, když řekl: 

„Jediný věrný, naší spáse sloužící postoj k Církvi a ke katolickému učení je kategorické 

odmítnutí přijetí reformy.“ Neboť mezi reformou naplánovanou Druhým vatikánským 

koncilem a reformou Lutherovou je více nežli vzájemnost. A my jej následujeme, když 

opakujeme, že „bez rebelie, bez zahořklosti, bez hněvu pokračujeme v díle výchovy kněží ve 

smyslu učitelského úřadu všech dob, přesvědčeni, že svaté katolické Církvi, papeži a 

budoucím generacím nemůžeme prokázat větší službu“. 

Vy, milí přátelé a dobrodinci Kněžského bratrstva sv. Pia X., tomu velmi dobře rozumíte. 

Vaše vroucí modlitby, Vaše obdivuhodná velkorysost a Vaše trvalá nezištnost jsou pro nás 
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cennou podporou. Díky Vám všude roste dílo arcibiskupa Lefebvra. Za to Vám náleží dík 

z celého srdce. 

Prosíme, kéž Vám Matka Boží vyprosí všechny milosti, které potřebujete. Prosíme Pána 

Boha, aby udělil své požehnání Vám i Vašim rodinám, abyste se mohli zbožným prožitím 

adventní doby připravit na velký vánoční svátek a svěřit nastávající rok se všemi radostmi a 

všemi potřebami naší nebeské Matce. 

 

Na svátek Obětování Panny Marie, 21. listopadu 2015 

 

+ Bernard Fellay  

 


