Biskup Fellay: Proč jsem podepsal Correctio filialis
(přeloženo z anglické verze na fsspx.news z 26. září 2017)
Po zveřejnění Correctio filialis [Synovského napomenutí] 62 duchovních a laických učenců
v neděli dne 24. září 2017, v němž předkládají sedm heretických výroků obsažených
v apoštolské exhortaci Amoris laetitia, se FSSPX.News dotázalo biskupa Bernarda Fellaye,
generálního představeného Bratrstva sv. Pia X., proč tento dokument podepsal.
FSSPX.News: Proč jste podpořil Correctio filialis?
Biskup Fellay: Tento synovský přístup ze strany duchovních a laických učenců, kteří jsou
znepokojeni nepravověrnými výroky v Amoris laetitia, je velice důležitý. Kristovo učení o
manželství nelze svévolně měnit pod záminkou, že se změnila doba a pastorační péče by se
tomu měla přizpůsobit nabídkou způsobů, jak obejít nauku.
Chápu, že autoři Correctio filialis jsou zdrceni rozdělením způsobeným Amoris laetitia,
papežovými vysvětleními tohoto dokumentu v nedávných prohlášeních a jeho výroky ohledně
Luthera. V některých zemích nyní biskupové dovolují svaté přijímání rozvedených a civilně
„znovusezdaných“, zatímco v jiných zemích to odmítají. Je snad katolická morálka
proměnlivá? Může být předmětem vzájemně si odporujících výkladů?
Již od září 2016 čtyři kardinálové uctivě žádají papeže, aby „vyjasnil“ svoji exhortaci; letos
požádali o audienci. Jediná odpověď, kterou obdrželi, bylo mlčení, ale mlčení není odpověď.
Na tuto závažnou otázku a tváří v tvář současným rozdělením musí Svatý otec dát jasnou
odpověď ohledně podstaty exhortace.
V této smutné situaci zmatku je velmi důležité, že se rozvíjí debata o této významné otázce,
aby se opět nastolila pravda a blud byl odsouzen.
Proto jsem podpořil tento přístup, avšak nezáleží tolik na jménech těch, kteří Correctio filialis
podepsali, jako spíše na objektivní hodnotě předložených argumentů, jež musí být vzata
v úvahu.
FSSPX.News: Dotýká se to vztahů mezi Bratrstvem sv. Pia X. a Římem?
Biskup Fellay: Naše úcta vůči papeži zůstává neporušená a právě z úcty k jeho úřadu vyplývá
to, že jej žádáme jako jeho synové, aby „posilnil bratry“ veřejným odmítnutím otevřeně
nepravověrných výroků, které působí tolik rozdělení v Církvi.
Ocenil jsem odpověď Ettora Gottiho Tedeschiho1, který rovněž podepsal Correctio filialis.
Správně prohlásil, že nejsme papežovými nepřáteli. Naopak, činíme tak proto, že milujeme
Církev.
Takový byl od počátku i přístup arcibiskupa Lefebvra a Bratrstva sv. Pia X. Ve svém
prohlášení z 21. listopadu 1974 náš zakladatel řekl: „Celým srdcem a celou duší lneme ke
katolickému Římu, strážci katolické víry, a k tradicím nutným k jejímu zachování,
k Věčnému Římu, učiteli moudrosti a pravdy. Na druhé straně odmítáme a vždy jsme odmítali
následovat Řím v jeho neomodernistických a neoprotestantských tendencích“; je to přesně
tento neomodernismus a neoprotestantismus, který autoři Correctio filialis správně označují
za příčinu odchylek od nauky o manželství a od manželské morálky, které přinesla Amoris
laetitia.
Tíhneme k Římu, jenž je Mater et Magistra, celou svou bytostí. Již bychom nebyli Římany,
kdybychom odmítli dvoutisíciletou nauku; naopak bychom se stali aktéry jeho boření přijetím
situační etiky, kterou nebezpečně podporuje nepodložená nauka.
Ettore Gotti Tedeschi, ekonom a v letech 2009 až 2012 předseda Institutu pro náboženská díla, poskytl
rozhovor internetovým stránkám španělského znění Infovaticana (24. září 2017), který byl opět uveřejněn
vatikánským pozorovatelem Markem Tossatim na jeho blogu (pozn. red.).
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FSSPX.News: Jaké jsou Vaše naděje ve vztahu ke Correctio filialis?
Biskup Fellay: Musíme doufat, že přinese jasnější uvědomění si vážnosti situace v Církvi, jak
mezi klérem, tak i mezi věřícími. Vskutku, jak připustil Benedikt XVI., „do Petrovy bárky
teče voda ze všech stran“. To není básnický obraz; je to tragická skutečnost. V této bitvě se
musí bránit víra a morálka.
Rovněž doufáme, že svou podporu projeví i další z těch, kteří pečují o duše. Výčtem
objektivně nepravověrných výroků signatáři Correctio filialis prostě řekli nahlas a jasně to, o
čem mnoho jiných ví jen ve svém srdci. Není na čase, aby to tito pastýři takto řekli, nahlas a
jasně? Ale, opakuji, počet podpisů znamená méně než objektivní hodnota argumentů; ta se
počítá. Pravda zjevená Kristem není kvantifikovatelná; především pak je neměnná.
Musíme prosit Boha, aby Kristův náměstek opět nastolil úplnou jasnost v tak podstatné
oblasti; Boží zákon ohledně manželství nelze měnit, aniž to způsobí vážné spory. Pokud se
nic neučiní, rozdělení, které se objevuje v Církvi, se stane nenapravitelným. Z toho důvodu se
modlíme za to, aby se v případě papeže Františka opravdu uplatnila slova našeho Pána řečená
sv. Petrovi: „A ty jednou po svém obrácení posiluj své bratry“ (Lk 22,32).

