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Brno, 25. února – Sv. Matěje 
 
Drazí věřící, 
letos si připomeneme 25 let od úmrtí našeho zakladatele Msgr. Marcela 
Lefebvra. Msgr. Lefebvre zemřel na svátek Zvěstování Panny Marie 25. března 
1991. Vzhledem k tomu, že obvyklý den výročního requiem 26. března padá do 
pašijového týdne, bude toto requiem v úterý 5. dubna. 
Pokud bychom chtěli krátce charakterizovat to, na čem náš zakladatel stavěl a 
čemu zůstal věrný, je to Kristovo království, služba Kristově vládě v rodinách, 
ve společnosti a její rozšíření do všech končin země. Toto ovšem znamená 
vyhlášení války, duchovního boje Satanovi a jeho služebníkům, odmítnutí 
liberalismu a modernismu. Je to boj zbraněmi ducha proti duchu tohoto světa, 
proti zbraním tohoto světa. Tento boj vedli už první křesťané a prolévali v boji 
ducha hojně mučednickou krev, která přemáhala zbraně tohoto světa až 
k triumfu Kristovy vlády. Už bohoslovec Marcel Lefebvre byl ve 
Francouzském semináři pod vedením P. Le Flocha na tento duchovní boj 
připravován a veden k ostražitosti před vlivem zednářského, tedy liberálního 
smýšlení. V Duchovním průvodci Msgr. Lefebvre na sklonku života napsal: 
„Nakolik byla tato ostražitost na místě, a to nejen ve věcech doktrinálních, jsem 
se z vlastní zkušenosti přesvědčil z projevů nenávisti, které tato ostražitost 
vyvolávala v liberálních kruzích jak laických, tak církevních. Byla to nenávist 
přímo ďábelská.“ Tento zásadní neslučitelný rozpor mezi Boží vládou a 
liberalismem se v základě projevuje už v naprosto rozdílném pojetí pravdy a 
v poměru k poznávání pravdy. 
Bůh je pravda, plnost pravdy a veškerá pravda pochází od Něj. Proto každé 
poznávání pravdy vede k Němu. Právě přirozený důkaz Boží existence je 
založen na poznávání Tvůrce z Jeho díla. To ovšem předpokládá uznání 
aristotelsko-tomistické definice pravdy jako shody poznání se skutečností. 
Lidově bychom řekli, že člověk má elementární zdravý rozum. Jako tvorové 
nadaní rozumem jsme schopni poznávat objektivní pravdu, i když jen část její 
plnosti, plnost veškeré pravdy může obsáhnout jenom Bůh. V tomto duchu 
pravil Sokrates: „Vím, že nic nevím“, protože si byl vědom nepatrnosti vědění 
člověka ve vztahu k plnosti pravdy. Zdravý přirozený základ ve vztahu 
k poznávání pravdy je nevyhnutelný pro poznávání pravd nadpřirozených – 
zjevených. Bez tohoto přístupu k poznávání pravdy vyhasíná světlo zdravého 
rozumu a zatemněná chorobná mysl nemůže poznávat a uspořádávat ani pravdy 
nadpřirozeně zjevené. A bez poznávání a správného chápání nadpřirozených 
pravd v souvislostech nelze křesťansky jednat. 
Toho všeho je si ďábel, který je otcem lži, vědom. Lež je záměrné klamání, 
nejnebezpečnější lži jsou pak zaobaleny do vznešených pravd. Nejdokonalejší, 
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mistrovský klam je pod rouškou vznešených pravd vpašovat do myslí lidí 
takové přesvědčení, které je odvede od možnosti poznávat pravdu tím, že 
rozvrátí zdravé myšlení. S člověkem, který se mýlí v konkrétních věcech, ale 
jinak má ještě zdravé myšlení, lze polemizovat, předkládat důkazy, a je-li ten 
člověk upřímný, lze ho k pravdě přivést důkazem. S člověkem, který nemá 
zdravé myšlení, rozumně diskutovat nelze, pouze ho lze diagnostikovat. 
Subjektivistický liberál je právě takovýto psychopat.  
Základem pro tento rozvrat lidské mysli je tzv. německá klasická filosofie. 
Immanuel Kant subjektivizuje teorii poznání uče, že věc je pro člověka taková, 
jak ji vidí ze svého pohledu. Věc sama o sobě dle něj sice asi existuje, ale její 
objektivní poznání je nedosažitelné. Morálka stojí na kategorickém imperativu, 
který je dle Kanta postulátem zdravého rozumu: Jednej jen podle té maximy 
(zásady), od níž můžeš zároveň chtít, aby se stala obecným zákonem.  Je to tedy 
čistý morální subjektivismus. Praktickým výsledkem z tohoto předpokladu 
odvozeného myšlenkového pochodu spojeného s voluntarismem je pak: „Já to 
tak chci, proto to tak vidím, tedy to tak je“, a to bez ohledu na poměrně zásadní 
věc, že realita je naprosto jinde.  Toto je opak scholastické otázky po pravdě 
bez ohledu na svá subjektivní přání a pocity. V důsledcích se jedná o popření 
Božího zákona a revoluci proti Kristově sociálnímu království, které je bez 
objektivní morálky nerealizovatelné. Katolická Církev dala Kantovu Kritiku 
zdravého rozumu na index zakázaných knih, nicméně přes modernisty pronikl 
tento způsob činnosti mysli, který se zdravým rozumem nemá nic společného, 
do Církve. Dnes se tato Bílá nemoc nevyhýbá žádné její části a tato neshoda 
sugerovaného poznání se skutečností znemožňuje jak přirozené, tak 
nadpřirozené fungování jakékoliv společnosti. Místo budování Kristova 
království Pravdy a lásky společnost ovládá souboj ideologií a jejich ideologů. 
Pravda není milována. Současnou realitou Církve přizpůsobivší se duchu 
tohoto světa je ve spirituálním deliriu zmítající a zbeztvárňující se masa, díky 
ztrácení zdravého rozumu a soudnosti odtržená od objektivních, jak 
přirozených, tak nadpřirozených, skutečností. Kategorickým imperativem 
vyprodukovanou zásadou je víra ve vykročení na správnou cestu a dosažený 
pokrok, byť je zjevné progresívní sebeničení. To se dotýká nejen celkového 
života Církve, ale i jejích částí. Otázka viny se vytratila, protože každý přeci 
jedná podle svého nejlepšího přesvědčení. Vše se odpouští, jediným zločinem 
je odmítat tento systém hradu bláznů, zavrženíhodní jsou ti, kteří z něj utíkají či 
vůbec do něj nechtějí vstoupit. 
Proto náš zakladatel ve svém Duchovním průvodci zdůrazňuje a varuje: 
„Protože mladí seminaristé přicházejí ze světa, ve kterém všude vládne 
subjektivismus, jenž si stanovil jako základ společenských vztahů svědomí 
jednotlivce, svobodu svědomí, osobní nezávislost, čímž se ospravedlňují 
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všechny bludy a neřesti, musí jim ležet na srdci, aby v souladu s objektivní 
daností našich duševních sil nalezli cestu pravdy a ctnosti, aby v našem Pánu 
nalezli pravdu a svatost.“ 
Prosme našeho zakladatele, aby nám pomohl udržet se na cestě lásky k Pravdě, 
ke království Kristovu, abychom neztráceli zdravý rozum, nutný k jejímu 
poznávání, a hledali duchovní jistotu „v úvahách založených na osvícené víře, a 
nikoliv na náboženském sentimentalismu či subjektivistickém charismatismu“, 
které svým přístupem k pravdě patří rovněž do světa aplikovaného liberalismu. 
 

S kněžským požehnáním 
 

P. Tomáš Stritzko FSSPX 

 
 

Úvodní slovo k letáku vídeňského priorátu 
St. Josephs-Blatt/únor 2016 

P. Waldemar Schulz FSSPX 
 
Drazí věřící, 
to, co prorokoval prorok a kněz Simeon při obětování Spasitele v chrámu o 
dítěti Ježíši a o Jeho Matce, jsou věty pro celé další světové dějiny až do konce 
časů: „Hle tento jest ustanoven ku pádu a ku povstání mnohých v Israeli a na 
znamení, jemuž budou odpírati, a tvou vlastní duši pronikne meč, aby se zjevila 
smýšlení mnohých srdcí“ (Lk 2,34 a násl.). Na Hromnice si tuto událost 
připomínáme. Tato slova ale platila nejen tehdy, za života Ježíše a Panny 
Marie, nejen v době utrpení našeho Pána, ale naopak víra v Něho, Jeho Vtělení 
a jeho narození, Jeho kříž a smrt, Jeho dílo vykoupení a Jeho Zmrtvýchvstání 
zůstala přesně tím, čím byla tehdy: znamením odporu, mečem pro ducha a 
srdce, zkouškou víry, krisis ve starém chápání tohoto slova ve smyslu 
rozhodnutí a vyhrocení, rozhodujícím (kritickým) zlomovým bodem, tedy 
rozlišením duchů a srdcí. Ježíš, Jeho osoba, Vtělení Syna Božího, výkupné 
utrpení a smrt spolu se Zmrtvýchvstáním vlastní silou, smír za hříchy lidí 
prostřednictvím oběti na Golgotě, nekrvavě obnovované ve mši sv., toto a 
všechno, co se seskupuje kolem těchto základních pravd, vyžaduje stanovisko, 
vyzývá ke zkoušce víry, je znamením a mečem rozlišení a rozhodnutí, tehdy 
jako dnes, pro Pannu Marii tehdy jako pro děti Mariiny ve víře a v milosti dnes. 
Patří to podstatně k životnímu úkolu, k požadavku osvědčit se, který nebeský 
Otec ukládá nám lidem a jemuž se musíme podrobit; to v sobě zahrnuje v první 
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řadě kříž, který máme sdílet s Kristem. Této zkoušce, tomuto rozhodnutí se 
nevyhne nikdo a žádná duše právě proto, že patří zásadně a podstatně spolu 
s Ježíšem, s Jeho posláním, s Jeho dílem a Jeho učením ke křesťanství. 
Tak alespoň uvažovali otcové víry Církve, církevní učitelé, světci, tak se 
pohlíželo na křesťanský postoj, na křesťanský životní úkol a na křesťanské 
sebepojetí – přinejmenším až do II. vatikánského koncilu! Neboť nyní, a 
postupně to není již jenom zdání, ale setkáváme se s tím zcela přímo i 
na nejvyšších církevních místech, již není rozhodující misie a obrácení, nutnost 
hlásání Kristova učení a křtu v zájmu spásy duší a jejich záchrany, Kristův kříž 
a vykoupení výlučně skrze Něho, vždyť přece „není jiného jména pod nebem 
daného lidem, v němž bychom měli spaseni býti... [On] se stal kamenem 
úhelným, a není v nikom jiném spásy“ (Sk 4,11 a násl.). Naopak je rozhodující 
spíše náboženská svoboda v jakémkoliv smyslu (věř si, v co chceš!) a 
„mezináboženský dialog“, jenž, jak se zdá, stále více vytlačuje nebo již vytlačil 
každý druh misijního působení, kázání víry a křesťanského svědectví. Má to 
katastrofální následky pro ducha, srdce a duše: indiferentismus, rovnostářství, 
náboženská lhostejnost. „No ano, ti prostě věří v něco jiného; mají Buddhu 
nebo Zoroastra, u nás je to Ježíš a Maria; hlavní věc je přece to, že v něco věří a 
jsou s tím spokojení a že všichni chtějí něco dobrého a lidského...“ Již ani slovo 
o Božím Synu jako jediném Spasiteli a o Jeho díle spásy, „důležité přece je jen 
to, že ti všichni chtějí být také dobrými lidmi, přátelští, ochotní a milí“. 
Nadpřirozeno se vytrácí, milost již nehraje žádnou roli, Ježíš je stejně tak 
dobrý, nebo možná přece jen o něco málo lepší, jako všichni ostatní zakladatelé 
náboženství nebo zbožně uctívané osoby, triumfuje lidské a přirozené – a 
v podstatě, aniž by si ho někdo příliš povšiml, vládne z duchovního hlediska: 
Antikrist! Neboť přesně toto podporuje Antikrist: bez Krista, bez vtěleného 
Syna věčného Otce, bez Jeho absolutně a výlučně nezbytného evangelia, bez 
Jeho kříže, bez Jeho utrpení, bez Jeho zadostiučinění, bez Jeho oběti, bez Jeho 
vykoupení lidstva z moci hříchu, smrti a ďábla nabízet lidem přátelský, světský, 
od křížů, utrpení a duševní a duchovní námahy osvobozený život – také bez 
starosti ze soudu, z věčnosti a z možnosti zavržení. 
Na den Tří králů letošního roku – zrovna na svátek svatých mudrců z Východu, 
kteří nebyli od pohanství přivedeni skrze hvězdu víry nikam jinam než jen a 
pouze k Ježíšovi – nechal papež František zveřejnit videoposelství, v němž 
vybízí k mezináboženskému dialogu. Buddhistka se tam modlí: „Svou důvěru 
vkládám v Buddhu“, žid vyznává: „Věřím v Boha“, muslim: „v Boha, 
v Alláha“, kněz: „v Ježíše Krista“, nakonec věří všichni čtyři „v lásku“ a papež 
vyzývá ke spolupráci s těmi, kteří jinak myslí, a doufá v plody míru a 
spravedlnosti, které vzejdou z upřímného dialogu různých náboženství, aby 
konečně vyjádřil důvěru v modlitbu. – Ano, modlitba, ale ke komu? Sice se 
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v krátkém videu nikde netvrdí, že všechna náboženství jsou stejná nebo že jsou 
Buddha a Alláh a Kristus na stejné úrovni, ale přesně to se věřícím sugeruje a 
jakoby klade na srdce a do hlavy, protože se také nikde nepoukazuje na bludná 
a falešná pojetí jiných náboženství! Ke konci videa se totiž objevují čtyři ruce, 
zjevně ruce oněch čtyř osob promítaných při papežově řeči, které drží své 
rádoby „symboly“: sošku Buddhy, židovský sedmiramenný svícen (menoru), 
Ježíška (jako v jeslích, příznačně nikoliv např. kříž nebo Ukřižovaného, to by 
bylo přece „pohoršení židům, pohanům pak pošetilost“ – 1 Kor 1,23) a 
muslimský modlitební řetěz (misbahu), aby z nich poté sestavily jakoby kolo, 
spojily je do kruhu. Poselství, které z toho vyplývá pro drtivou většinu duší, 
které totiž, navzdory této době krize Církve, víry a ducha, mají jen zřídka pro 
tyto věci důvtipnějšího ducha, vyznívá právě v této tak citlivé oblasti 
jednoznačně: Je naprosto jedno, v co člověk věří, neboť – tak to říká papež 
v jednom průvodním komentáři – při vší „této rozmanitosti, v této škále 
náboženství“ prý existuje „jedna jediná jistota, na které všichni trváme: My 
všichni jsme děti Boží!“ Je tedy úplně jedno, na čem kdo jinak trvá – tak tomu 
rozumějí normální laici a nejspíš i většina duchovních! Přitom jsou tyto obrazy 
a slova (zvláště papežova) obratně voleny, dovolují víceznačné výklady a na 
nic se nevážou – příkladné vzorové dílo modernistické obojakosti a 
dvojznačnosti, které však mají pro víru duší katastrofální důsledky. Tím se 
otřásají základy, obsah víry se v duších ještě více rozmělňuje, morálka se 
rozkládá, všechny zábrany se hroutí. 
Přesně tady a v této situaci a za těchto časových okolností znovu vidíme, jak 
zcela přesnou a jasnou předpověď nám poskytl prorok Simeon a ve vztahu 
k nám tím současně poukázal na náš úkol, na náš kříž a na středobod celého 
našeho života, bytí a cíle – na Ježíše, k němuž všechno musí směřovat, neboť 
On jediný je „cesta a pravda a život“ (Jan 14,6). O Něm musíme vydávat 
svědectví, o Tom, jenž je ustanoven „ku pádu a ku povstání mnohých“ a „na 
znamení, jemuž budou odpírati“, a proto také námi pronikne meč utrpení, obětí 
a duševního a duchovního boje, pronásledování, vyčleňování, pohrdání a 
výsměchu, „aby se zjevila smýšlení mnohých srdcí“, dokud také sám Pán, 
s věrností, která je mu vlastní, o nás nevydá svědectví před svým Otcem, jenž je 
na nebesích. 
Aby nám to bylo dopřáno po této zkušební době, tak těžké pro víru, ducha a 
morálku, ale také tak milostiplné a záslužné, přeji Vám a nám všem, drazí 
věřící, z celého srdce. 
 
Váš 
P. Waldemar Schulz 

 



 
7 

Svatý, nebo ubohý? Jubilejní rok 
jako zkouška milosrdenství 

P. Jean-Michel Gleize FSSPX (11. leden 2016) 
(zkráceno) 

 
1965–2015: smysl Svatého roku 
8. prosince byl zahájen zatím poslední, mimořádný Svatý rok, který vyhlásil papež 
František. Nástupce svatého Petra si zvolil toto datum zahájení „pro jeho význam, 
který nabylo v novodobé historii Církve“1. Záměr, který papež sleduje, je ve 
skutečnosti otevření Svaté brány „u příležitosti padesátého výročí ukončení II. 
vatikánského ekumenického koncilu“. K tomu nyní dochází a vysvětluje to i 
hlubší význam tohoto kroku: v souladu s linií posledního koncilu má tento Jubilejní 
rok, prožívaný v milosrdenství, svůj hlavní smysl v odmítnutí „všech forem 
diskriminace“2. František to ostatně jasně vysvětluje3, když výslovně odkazuje na 
své předchůdce. Při zahájení II. vatikánského koncilu si Jan XXIII.  dal tu péči, aby 
upozornil katolické věřící, že „Nevěsta Kristova raději upřednostňuje lék v podobě 
prostředků milosrdenství, než aby hrozila přísnými zbraněmi“. 
Ve slovech papeže se odrážejí slova jeho nástupce Pavla VI. na závěr téhož 
koncilu: „Dávný příběh dobrého Samaritána byl příkladem a modelem pro 
spiritualitu koncilu.“ V evangeliu je tento příběh podobenstvím vypovídajícím o 
tom, co je to milosrdenství. O padesát let později papež František v tom jen 
pokračuje s veškerou slávou a mediálním leskem, který kroužil kolem zahájení 
Svatého roku, dle příkladu Jana XXIII. a Pavla VI. „Základní povinností Církve,“ 
zopakoval nedávno4, „není odsuzování nebo ukládání anathemat, ale především 
hlásání Božího milosrdenství, touha po obrácení a spáse všech lidí ve jménu Páně.“ 
Jaké milosrdenství? Jaké obrácení? Jaká spása? A nakonec jaké odpustky? Toto 
jsou všechno otázky, které se stále více vynořují ve svědomí katolíků posledních 
padesát let. Nedávné zahájení Svatého roku podtrhuje tuto naléhavost. 
 
Pravé milosrdenství5 
Milosrdenství je ctnost, která se odlišuje od všech ostatních, neboť má svůj předmět 
a má také svůj motiv. Předmět milosrdenství spočívá ve snaze zmírnit utrpení 
bližního. Motivem milosrdenství je skutečnost pohlížet na utrpení bližního jako na 
vlastní. 
 
Předmět milosrdenství 
Utrpení je zlo a v řádu lidském se zlo adekvátně dělí na hřích a trest. Zásadní rozdíl 
mezi těmito dvěma druhy zla je ten, že hřích se páchá a trest se ukládá. Každé 
mimovolně trpěné zlo6 je důsledkem nějakého trestu, neboť každé takové zlo je 
právě nesením důsledku hříchu, ať prvotního, nebo osobního, a proto je to 
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spravedlivé trestání ze strany Prozřetelnosti. Každé dobrovolně spáchané zlo je 
hřích, neboť každé takové zlo je pácháno proti věčnému Božímu zákonu. Pokud 
nahlédneme podrobně na tuto problematiku, pak pochopíme, že hřích a trest stojí 
proti sobě: jedno a totéž zlo nemůže být současně jedním i druhým ve vztahu 
k témuž, protože nelze tutéž věc současně konat i trpět. Pokud zůstaneme v této 
rovině, pak konstatujeme, že hřích, protože byl spáchán dobrovolně a 
v definovaném rozsahu, sám na sebe svolává spravedlnost a trest; naopak trest je 
zlo, jemuž je člověk vystaven proti vlastní vůli, to pak může vyvolávat soucit, a to 
v tom rozsahu, v jakém se hřích stává pro hříšníka předmětem účinné lítosti neboli, 
jinými slovy, pokání. 
(...) 
 
Falešné milosrdenství koncilu a Františka 
Ve vztahu k II. vatikánského koncilu řekl papež Jan XXIII.: „Nevěsta Kristova se 
domnívá, že spíše než odsuzování je vhodnější odpovědí na potřeby naší doby 
využívání bohatství její nauky.“ Ještě zřetelněji nám sdělil Pavel VI., že „jsou nám 
oznamovány omyly. Ano, protože si to žádá láska k bližnímu, stejně jako pravda, je 
ve vztahu k jednotlivcům důležité připomínat úctu a lásku“. Omyly a zlo jsou 
konstatovány jako takové, avšak lidé se chovají, jako by se jich netýkaly. Nebo 
jakoby úvahy o pravdě a dobru měly přednost před tématem omylů a zla. Pavel VI. 
dokonce před lidmi hovoří o „proudu lásky a obdivu“. Je zde obrácený poměr: 
doposud požadavky na spravedlnost ve společnosti navenek převažovaly nad 
milosrdenstvím, neboť závažnost hříchu převažuje nad závažností trestu, z čehož 
vyplývá, že potřeba provádět omezení, aby byla společnost chráněna před hříchem 
páchaným lidmi, převažuje nad snahou o milosrdné zacházení ze strany členů 
společnosti. Začíná převládat snaha o poznání a rozvoj osobního blaha nad péčí o 
obecné blaho společnosti. Nebo se spíše obecné blaho společnosti směšuje se 
součtem dílčích osobních dober členů společnosti. Koncil měl v úmyslu uznat 
moderní smýšlení a tím začlenit Církev do personalistické a pluralitní společnosti. 
S duchem II. vatikánského koncilu se shodují i slova papeže Františka: „Protože 
tento Jubilejní rok prožíváme v milosrdenství, (…) odmítám všechny formy 
diskriminace.“ Koncil přece prohlásil: „Je třeba překonat a odstranit jakýkoli druh 
sociální nebo kulturní diskriminace v základních právech člověka z důvodů 
pohlaví, rasy, barvy (pleti), společenského postavení, jazyka nebo náboženství, 
poněvadž to odporuje Božímu záměru.“7 „Církev tedy zavrhuje jako cizí Kristovu 
smýšlení jakoukoli diskriminaci nebo jakékoli utiskování lidí pro jejich rasu nebo 
barvu pleti, sociální postavení nebo náboženství.“8 „Občanská moc se má postarat, 
aby rovnoprávnost občanů, která je také součástí obecného blaha, nebyla nikdy 
porušována z náboženských důvodů ani otevřeně, ani zastřeně a aby občané nebyli 
vystavováni diskriminaci.“9 Deklarace o náboženské svobodě je postavena na 
principu zákazu diskriminace. Sama tento princip obhajuje předností soukromého 
blaha nad blahem obecným. A ze stejného důvodu Dignitatis humanae 
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upřednostňuje milosrdenství (které si klade za cíl potírání trestů, které představují 
individuální zlo) před spravedlností (která ukládá tresty, aby zachovala obecné 
blaho).   
Mělo by být zřejmé (a tak tomu bylo po dvacet století), že světská moc stejně jako 
moc církevní měly povinnost ukládat omezení těm, jejichž hříchy ohrožovaly 
veřejný pořádek, i kdyby představovaly jen pohoršení, tzn. příležitost k hříchu. 
Omezení musí být ukládána z důvodů sociálních a náboženských vůči těm, kteří se 
dopouštějí nepravostí. Důvody náboženské představuje vykonávání veřejného 
kultu, který je v rozporu s pravým náboženstvím. Sociální důvody představuje 
jednání proti přirozenému Božímu zákonu (nelegitimní manželské svazky, 
homosexuální svazky). Koncil naopak odsuzuje všechny formy diskriminace: 
blaho, jenž je zcela nezbytné pro zachování sociálního řádu, je odstraněno pod 
záminkou, že představuje relativní zlo trestu (tedy utrpení). K tomuto odstranění 
dochází pod hlavičkou „primátu milosrdenství“10. Ve skutečnosti je tato ideologie 
cizí tradiční nauce Církve, neboť preferuje soukromé blaho před blahem obecným, 
které nově definuje ve smyslu personalistickém (individualistickém). 
Mnohem více jde o filantropické nebo humanitární milosrdenství, které postrádá 
jakékoliv odkazy na zlo, jež pramení z trestu nebo hříchu. Je tomu tak proto, že 
trest je zasloužen hříchem, jenž je odklonem od dobra: od obecného blaha obecné 
spravedlnosti pro celou společnost a pro celou Církev. Pokud pochopíme tuto 
souvislost, nebudeme již vidět v diskriminaci zlo: obecné zlo pro obecnou 
spravedlnost pro všechny jednotlivce i celou společnost. Je zřejmé, že katolické 
dogma „mimo Církev není spásy“ v sobě vyjadřuje určitou diskriminaci a vyžaduje 
odsouzení „ostatních náboženských tradic“. Nová koncepce, která vzešla z II. 
vatikánského koncilu, žádá o „platnost milosrdenství za hranicemi Církve“11 a 
logicky vede (i když nepřímo) k tomu, že papež František vidí v nauce svých 
předchůdců spravedlnost jako opak milosrdenství: „Tento Jubilejní rok života 
v milosrdenství podporuje vzájemná setkávání mezi náboženstvími i dalšími 
šlechetnými náboženskými tradicemi. To nás učiní otevřenými k dialogu, abychom 
se lépe poznali a navzájem se pochopili. To z nás vypudí všechny způsoby 
opovrhování a segregace a pomůže odmítnout všechny formy násilí a 
diskriminace.“12 
 
Jaké odpustky? 
Slepota, která postihla před padesáti léty muže Církve, a to až po nejvyššího 
z nich, představuje velikou tragédii. Není však pochyb, že to představuje 
spravedlivý trest za obrovský hřích, který byl spáchán v průběhu koncilu, neboť 
nezapomínejme, že liberalismus je hřích.  A právě hřích liberalismu je základem a 
principem celého koncilu. Zopakujme si, co nám řekl Jan XXIII.: „Nevěsta 
Kristova se domnívá, že spíše než odsuzování je vhodnější odpovědí na potřeby 
naší doby využívání bohatství její nauky.“ To je přesné opakování omylu 
liberalismu, který odsoudil papež Řehoř XVI. ve své encyklice Mirari vos, kde 
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říká: „Jsou ještě lidé tak nestydatí, že neústupně vyvozují, že toto nastávající 
rozšíření bludu (kvůli chybějícímu odsouzení) bývá vrchovatě nahrazeno tou či 
onou knihou, vydanou na obhajobu náboženství a pravdy v této hrozné bouři 
všemožných nepravostí.“13 Františkovo falešné milosrdenství je plodem falešné 
svobody Jana XXIII. a Pavla VI. Koncil zplodil monstrum a toto monstrum je 
trestem za hřích, trestem za ono cizoložství představitelů Církve s revolucí. Dnes je 
pro nás tento trest velkým utrpením. Rok, jenž byl vyhlášen ve znamení 
milosrdenství a je ve skutečnosti ve znamení trestu, by měm být nazván spíše 
rokem žalostným. Nikoliv svatý, nýbrž ubohý. 
Není pochyb, že Svatý otec zůstává jako takový, tj. v řeči i konání, skutečným 
nástupcem svatého Petra, například tím, že uděluje odpustky, a tuto moc si 
zachovává bez ohledu na na to, jak touto mocí vládne. Kněžské bratrstvo sv. Pia X., 
následujíc svého ctěného zakladatele, vždy rozlišovalo mezi mocí papeže a jejím 
výkonem: „Neodmítáme autoritu papeže, ale jen to, co činí.“14 Odpustky 
v Jubilejním roce odpouštějí tresty. To je nezpochybnitelné. Jde o tresty časné, které 
Bůh uložil kajícímu hříšníkovi, aby mohl konat pokání, spolupracovat na svém 
vykoupení, v závislosti na zásluhách Ježíše Krista. Existují časné tresty a existují 
také „omezení“, která z moci svého úřadu ukládá lidská autorita v zájmu ochrany 
společnosti před šířením špatných příkladů. 
A co představuje vlastně „trest“ pro papeže Františka? „Jubilejní rok,“ říká, 
„znamená uvažovat o odpuštění“15. Samolibé a bezduché úvahy vedly od 
posledního koncilu k překroucení přesného výkladu tradiční teologie: na rozdíl od 
předcházejících pohlíží tento Jubilejní rok na pojem odpustků zakaleným 
pohledem, neboť je překrucován pojem milosrdenství, který je jedním ze 
základních principů, na nichž spočívá katolické pojetí odpustků. 
Katolíci vždy vkládali velkou naději v pokání, ale například v bule vyhlašující tento 
Jubilejní rok nenarazíme nikde na zmínku o víře. Přesto chceme zůstávat v naději, a 
to proto, že, ještě jednou opakuji: „Neodmítáme autoritu papeže, ale jen to, co 
činí.“ Odmítáme toto falešné, liberální a modernistické pojetí milosrdenství. 
Odmítáme toto zatemnělé pojetí odpustků. Odmítáme vše, čím letošní 
mimořádný Jubilejní rok milosrdenství může přispět k šíření onoho smrtelného jedu 
liberalismu, který byl do Církve svaté vnesen posledním koncilem před padesáti 
lety. Lneme celým srdcem k pravé tradiční nauce, vyznáváme přesné pojetí 
skutečného milosrdenství, které je základem všech pontifikálních odpustků ve 
spojení se všemi svatými katolické Církve, ve spojení se všemi svatými papeži, 
kteří nám odkázali poklad pravé víry, záruku věčné spásy našich duší. 
 
P. Jean-Michel Gleize je knězem Kněžského bratrstva sv. Pia X. a profesorem 
Kněžského semináře sv. Pia X. v Ecône.  
(Zdroj: La Porte Latine – 11. leden 2016.) 
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Poznámky: 
 
(1) Misericordiae vultus (MV), č. 4. 
(2) MV, č. 23. 
(3) MV, č. 4. 
(4) František: promluva na závěr Mimořádné synody o rodině (sobota 24. října 
2015). 
(5) Sv. Tomáš Akvinský: Summa teologická. II-II, q. 30; Jacques Ramirez: De 
caritate. Sv. II, č. 922-988; Michel-Marie Labourdette: Cours de théologie morale 
[Kurs morální teologie], ad locum. 
(6) Fyzické zlo tělesné, jako smrt, poranění, nemoci, staroba, chudoba; zlo duševní, 
jako samota nebo nedostatek přátel, odloučení od rodiny, ztráta cti, slabost ducha; 
zlo ze žádostivosti a z pokušení, nabádajícího k různým hříchům.  
(7) Gaudium et spes, č. 29. 
(8) Nostra aetate, č. 5. 
(9) Dignitatis humanae, č. 6. 
(10) MV, č. 20. 
(11) MV, č. 23. 
(12) MV, č. 23. 
(13) Řehoř XVI.: encyklika Mirari vos (15. srpna 1832).  
(14) Msgr Lefebvre; in: Fideliter č. 66, str. 28. 
(15) MV, č. 22. 

 
 

Kázání Msgr. Bernarda Tissiera de Mallerais 
FSSPX dne 2. února 2016 v Zaitzkofenu 

u příležitosti obláčky a tonsury seminaristů 
 
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 
Milí věřící, 
dnes máme to potěšení několika seminaristům požehnat kleriku a jiným udělit 
tonsuru o dnešním svátku Hromnic.  
Milí čekatelé na kleriku, vaše vzezření se dnes významně změní. A vaši rodiče 
budou možná, jako moje matka před 46 lety, poněkud rozechvělí. Zůstanete synem 
své matky, ale již to nebude jako dřív. Budete doma nebo na ulici představovat 
muže Božího, jevit se jako nositelé Krista. Děti na ulici si na vás budou ukazovat 
prstem a ptát se matky: „Mami, kdo je tento...“ A maminka řekne: „Pššš...“ Možná 
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o vás dítě řekne, jako se to jednou stalo mně: „Mami, to je Ježíš, že ano?“ A ten 
malý bude mít pravdu: „To je Ježíš.“ Sacerdos – alter Christus; kněz je druhý 
Kristus. A seminarista v klerice už se jeví jako druhý Kristus, jako kněz. 
Milí seminaristé, noste svou kleriku statečně a hrdě. Ona je v dnešní době tak 
důležitá. Dříve nebylo obvyklé, aby kněz nosil kleriku mimo kostel. Spíše nosil 
černý oblek. V prvních dobách Kněžského bratrstva na ulicích a na nádražích nosil 
někdy i sám Msgr. Lefebvre clergyman místo kleriky, když měl cestovat. Ale 
musím upřímně přiznat, že my seminaristé jsme to pociťovali jako malou 
nepříjemnost pokaždé, když se vrátil ze svých cest do Anglie nebo do Spojených 
států v clergymanu. Časem usoudil náš arcibiskup, že by se klerika mohla nosit 
všude. Už jako generální představený Otců Svatého Ducha vyžadoval od svých 
spolubratří, kněží a bratrů, aby svůj řeholní oděv, řeholní hábit nosili stále, a to ze 
tří důvodů: za prvé, kvůli knězi samému; pro kněze je klerika jakoby vyznáním 
víry. Za druhé, pro lidi je kázáním. Za třetí, pro svět je výzvou. 
Za prvé: Klerika je vyznáním víry kněze ve své vlastní kněžství. Avšak kolem roku 
1960 kněží hodili kleriku do kopřiv, jak se říká ve Francii, protože pochybovali o 
svém kněžství. Právě v této době před koncilem se říkalo: „Kněz je člověk jako 
ostatní lidé.“ Tak! Byl to nedostatek ve víře. A brzy poté v civilním oděvu mnoho 
kněží opustilo svůj kněžský úřad. Proto, milí seminaristé, noste svou kleriku jako 
vyznání víry v kněžství Ježíše Krista, jímž je kněz podstatně oděn. 
Za druhé je vaše klerika kázáním. Arcibiskup Lefebvre řekl: „Ona je kázáním o 
přítomnosti kněze na našich ulicích a v našich městech a ve společnosti.“ 
Přítomnost kněze! A to je nutné! Člověk žasne nad tím, že se dříve tak často všude 
na ulicích našich měst lidé setkávali s řeholními oděvy a kněžským šatem a že se 
nyní střetáváme jen se šátky a dlouhými černými sukněmi muslimských žen. 
Ó milí seminaristé, noste statečně, vznešeně a zřetelně svoji kleriku jako kázání o 
kralování našeho Pána Ježíše Krista, jako kázání o jediném Prostředníku mezi 
Bohem a lidmi, mimo jehož Jméno není lidem dána spása. 
A za třetí: Vaše klerika je výzvou světu, duchu tohoto světa, duchu temnoty. Černá 
barva a úzký střih tohoto oděvu mravnosti a pokání je protestem proti tomuto 
dnešnímu světu rozkoše a zkaženosti. S vaší klerikou budete, milí seminaristé, 
spolu s Ježíšem znamením, jemuž budou odpírat, znamením zavržení pro tento svět 
a jeho syny a znamením naděje, božské naděje pro vyvolené. Ať je Vaše klerika, 
milí seminaristé, a vy s touto klerikou ať jste svědky onoho světa a věčnosti v Bohu 
a s Bohem. Dnes je snaha uvěznit lidi v tomto světě, v jejich světě, a mlčet před 
nimi o smrti, rozsudku a věčnosti a tyto věci skrývat. Vaší klerikou protiřečíte 
tomuto mlčení a zvěstujete věčné Slovo Boží, Ježíše Krista. „In mundo pressuram 
habebitis; sed confidite, ego vici mundum – Na světě budete mít soužení, avšak 
důvěřujte, já jsem přemohl svět“ (Jan 16,33). 
A nyní, milí čekatelé na tonsuru, tonsura z vás učiní kleriky, to znamená muže, 
kteří jsou pro Boha odděleni od obyčejných laiků, aby vykonávali různé 
bohoslužebné úřady ve svatyni, tj. na místě duchovenstva, v kostele. V katolické 
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Církvi z Boží vůle a ustanovení je rozdíl mezi laiky a kleriky, a to iure divino 
(z božského práva). Tonsura, nižší svěcení a podjáhenské svěcení jsou 
ustanoveními Církve, katolické Církve, které vznikly rozdělením různých 
působností jáhenství. Tonsura je prvním krokem vstupu do hierarchie Církve. 
Obřad tonsury, to znamená odstřižení pěti pramenů vlasů, které předtím tvořily 
vlasovou korunu nebo vlasovou pokrývku, znamená, že dnes odkládáte potupu 
světského úboru, abyste dosáhli ve svých srdcích věčného dědičného podílu, jak 
říká pontifikál. Ale ještě navíc jste pars Domini a náš Pán Ježíš Kristus je váš pars. 
Jste dědičným podílem Páně a Pán Bůh je váš dědičný podíl. Spolu s biskupem 
budete vyslovovat slova této svátostiny: „Pán je můj dědičný podíl a kalich; tys ten, 
jenž úděl můj zachováváš“ (Žalm 15,5). Od nynějška chcete vykonávat, milí 
seminaristé, všeobecnou ctnost odloučení od světských věcí a pozemských 
potěšení, toto odloučení, a zejména tři řeholní ctnosti – chudoby, čistoty a 
poslušnosti. Úpadek kněžství pochází z pohrdání řeholními ctnostmi a současně ze 
zapomínání na oběť oltáře a kříže. Není snad náš Pán na kříži vzorem chudoby, 
odloučení? Dal snad někdy větší příklad odloučení než odloučeností na kříži? Mohl 
dát větší příklad poslušnosti, než byla jeho poslušnost až k smrti, k smrti na kříži? 
Mohl dát někdy dokonalejší příklad čistoty, než když na sebe vzal to utrpení, že 
jeho panické tělo bylo rozerváno bičováním, aby vykonal smír za hříchy světa proti 
čistotě? To je příklad, vzor, který nám dal náš Pán Ježíš Kristus. Když zde na zemi 
kněží nenapodobují našeho Pána Ježíše Krista, potom se ptám, kdo Jej bude 
napodobovat. Někteří kněží říkali: „Nejsem žádný řeholník. Nejsem povinen 
praktikovat řeholní ctnosti.“ Jaký zásadní omyl! Naopak, kněz musí v zásadě a co 
nejniterněji nábožensky žít s přáním následovat našeho Pána Ježíše Krista, zkrátka 
stát se obětovaným knězem. 
S Ježíšem Kristem, milí spolubratři, milí věřící, jsme ještě i dnes znamením, jemuž 
se v Církvi odpírá. To také náleží ke kněžskému duchu oběti. Není to čest něco 
trpět pro našeho Pána Ježíše Krista? 
Dnes, o dnešním svátku Hromnic, je Neposkvrněné Srdce Mariino probodeno 
mečem Simeonova proroctví. To patří k naší katolické liturgii a děje se to i ve 
skutečnosti nepopsatelné situace Říma. 
Kéž vás toto silné Srdce Panny Marie posilní, milí seminaristé, a to útěchou z toho, 
že smíte mít trochu účasti na utrpení Panny Marie. Kéž také všemocné 
prostřednictví tohoto prosícího Srdce milosrdenství způsobí, abychom byli 
znamením povstání mnoha v pravém Izraeli, tj. v Církvi. Kéž s pomocí Panny 
Marie smíme zachránit všechny duše, které zachránit můžeme. Amen. 
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
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Kázání P. Stefana Freye FSSPX, 
představeného distriktu, 

v neděli 10. ledna 2016 (na svátek Svaté Rodiny) 
při vizitaci v Praze a ve Žďáru nad Sázavou 

 
 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 
V Kristu milovaní věřící! 
Před více než 100 lety zavedl velký papež Lev XIII. dnešní svátek Svaté 
Rodiny. Již tehdy viděl hrozivá nebezpečí, která postihnou křesťanské rodiny. 
Proto chtěl všem lidem postavit před zraky vznešený příklad Svaté Rodiny, tří 
nejsvětějších osob, které kdy žily.  
Již tehdy, v 19. století, existovaly jasné snahy, které směřovaly ke zničení 
rodiny. Pro Lva XIII. to byly alarmující signály, neboť zaútočí-li se na rodinu, 
začnou se ničit přirozené základy lidského života a tím i samotný člověk.  
Je přece pro člověka to nejpřirozenější, aby se do rodiny narodil, v ní žil a 
vyrůstal a také později byl součástí rodiny jako otec nebo matka. Rodina je 
přirozenou základnou a nosným prvkem lidské společnosti, státu a Církve. 
Jestliže je tato základna zničena, vše se zhroutí. A přesně to chtějí svobodní 
zednáři. Mají odedávna plán zničit Církev, Kristovo království, a vybudovat 
společnost podle svých iluzí, a proto musí nejprve rozbít její přirozený základ, 
křesťanskou rodinu. 
A to činí již dlouho. Už více než 200 let pracují na realizaci svého plánu. Dnes 
musíme říci: Úspěšně! Jedním z největších problémů dnešní doby je masový 
rozpad rodin. 
Jak vlastně tyto nepřátelské síly postupovaly? – Uplatňují rafinovanou, 
mnohostupňovou strategii. Své útoky na rodinu rozpoutaly ze všech možných 
stran. 
 
Strategie svobodných zednářů 
 
1) Útok na otce 
První útok byl tento: odtrhnout otce od rodiny. To se dělo zakládáním 
nejrozmanitějších spolků, klubů a podobně, které měly svoje schůze večer a 
koncem týdne, aby tak omezily vliv otce na rodinu – otec pracuje celý den a je 
mimo rodinu; a večer, resp. o víkendu, kdy by mohl být s rodinou, právě tehdy 
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je třeba vypudit ho ven; bylo tedy nutno ho angažovat ve sdruženích 
sportovních, hospodářských, politických, prostě mimo rodinu. 
Přitom je tak důležité, aby si otec pro svou rodinu udělal čas, aby podporoval 
výchovné působení manželky. Kdo se dětem věnuje, tráví s nimi jejich volný 
čas, získává srdce dětí a jejich důvěru. Tím na ně vykonává blahodárný vliv. 
Potom se na něho děti obracejí i v kritickém věku puberty a žádají ho o radu. 
On je hlava rodiny a musí tedy udávat tón, stanovovat směr – samozřejmě bez 
dalšího po dohodě s manželkou. Jeho slovo má zpravidla u dětí větší váhu a tím 
v ideálním případě doplňuje úsilí manželky. 
Když vyřadíme vliv otce, je to jako poprava rodiny. A přesně to je cílem 
nepřátel. Proto se pokusili, a to všemi prostředky – jak ihned ještě uvidíme –, 
otcovskou autoritu rozložit.   
 
2) Útok na matku skrze emancipaci 
Další útok byla emancipace ženy. Bylo vidět, že matka je strážkyní a srdcem 
rodiny, ta, která je stále s dětmi a předává jim tradiční křesťanské hodnoty. 
Když odsuneme matku, vyrveme rodině srdce: je to skutečná amputace srdce! 
Proto začali ženu ovlivňovat. Žena se prý má osvobodit od podřízenosti svému 
muži. Ve jménu rovnosti a rovnoprávnosti. Koneckonců přece žena nemá menší 
hodnotu než muž. 
Taková řeč je však rafinovaným klamem. Jedno je jasné. Muž a žena mají 
naprosto stejnou hodnotu. Ale jsou Bohem různým způsobem stvořeni. A jejich 
úkoly a role ve společnosti jsou celkově rozdílné.  
V každé společnosti je zapotřebí nějaký řád. Ne všichni jsou šéfové, jsou tu 
nadřízení a podřízení. Ne všichni mají stejné funkce a stejná práva. Společnost 
musí být uspořádaná. Jen tak může nějaké společenství fungovat. 
Touto emancipací chtěli zničit přirozený řád stvoření. A když se zničí řád, 
propadne celá společnost chaosu. 
Důsledky byly neodvratné, to se zřetelně ukázalo právě v oblasti rodinného 
života: Pokud v manželství chtějí být oba manželé šéfy, kde se má potom při 
různosti názorů nalézt jednota? Pohádají se a problém nevyřeší. To poskytlo 
nepřátelům příležitost zahájit třetí útok na rodinu: 
 
3) Zavedení rozluky (rozvodu) – útok na děti 
Ve všech zemích byl postupně zakotven rozvod jako občanské právo. Tím se 
ničí rodina. Postiženy jsou především děti. Představte si, drazí věřící, že 
v dnešní Francii více než 50 % dětí nepřichází na svět v rodině, tedy rodí se 
mimo rodinu. Více než polovina! 
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Vidíme, jak děti rozvedených rodičů trpí. Škoda je nesmírná! Každý případ je 
samostatnou tragédií. Dítě trpí nedostatkem lásky a bezpečí, protože nemůže 
vyrůstat právě v lůně rodiny. 
Z toho plyne bezpočet následků: oslabení duševní rovnováhy, oslabení smyslu 
pro zodpovědnost. Lidé, kteří nevyrůstají v rodině, se nedokážou zavazovat, 
brát na sebe odpovědnost, popř. mají s tím mnohem větší těžkosti. 
  
4) Rozbití autority 
Jako další krok nastoupily antiautoritativní systémy. Vycházejíce 
z Frankfurtské školy, tvrdili jejich stoupenci, že každá autorita je škodlivá a 
jako taková zavrženíhodná. Proto bylo postavení rodičů dále oslabeno, byly od 
základů vymazány ctnosti úcty a poslušnosti a zničen pokoj v rodinách. 
 
5) Útok na život 
Ale šlo to ještě dále: Začal se dokonce ničit i život v rodině – skrze rodinu má 
přitom život přicházet. Před několika lety byl i v konzervativních státech 
zaveden umělý potrat: zákon, který dovoluje bezdůvodně zabíjet malé děti 
v mateřském lůně. To pro společnost znamená sebevraždu, doslova sebevraždu! 
 
6) Státní výchovná tyranie 
Ale to ještě nestačilo, podvod postupuje dál. Aby se pokročilo v ničení rodiny, 
vyvolal se hospodářský stav, v němž otec může jen stěží získat plat na 
zabezpečení rodiny, aby se vynutilo to, že i matka začne pracovat – samozřejmě 
ve jménu rovnoprávnosti. Naproti tomu jsou vlády ochotny vydávat miliardy 
eur, aby zřídily desítky tisíc celodenních školek a škol.  
Cíl je jasný: stát chce podle socialistického vzoru na sebe strhnout výchovu. 
Bývalý generální tajemník SPD (Sociálně demokratické strany Německa) Olaf 
Scholz to v Německu přiznal zcela otevřeně: „Vláda chce zřizováním celodenní 
péče dosáhnout kulturní revoluce. SPD chce mít nejvyšší svrchovanost nad 
dětskými postýlkami.“ 
Je zde snaha všemi prostředky vymanit děti z vlivu rodičů, od rodičů je 
odtrhnout. 
 
7) Gender-Mainstreaming 
Vrcholem této ničivé zuřivosti je konečně genderová ideologie. Smazáním 
pohlavní identity chce rozmetat poslední zbytky Bohem ustanoveného řádu 
stvoření.   
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8) Záplava pokušení 
Ale ani to ještě nestačilo. K tomu všemu přistupuje ještě záplava pokušení, 
která útočí na dnešní mládež. Jaký nebezpečím jsou vystaveny nevinné, 
nepřipravené děti! Moderní média s obrazovkou, počítačové hry, liberální 
školy, falešné ideologie atd. – všude, všude číhá nebezpečí. 
 
To byl krátký popis postupu svobodných zednářů a socialistů ke zničení rodiny. 
 
Naše reakce 
 
1) „Obranný systém“ 
Co dělat? Jedno je jasné! Výchovné práci rodičů náleží v dnešní době zcela 
ústřední význam, jaký možná ještě nikdy neměla! Rodiče musí poskytovat 
dětem již od malička atmosféru bezpečí, v níž jsou jako malé rostlinky 
chráněny a mohou růst a sílit, nabývat na síle ve ctnostech, osvojovat si pevné 
přesvědčení, aby později mohly odolávat ničivým vlivům.  
Milí rodiče, musíte dětem vtisknout jistý nadpřirozený instinkt. Když vidíme 
hada, uplatní se reflex, že se lekneme, protože v něm bezprostředně 
rozpoznáme nebezpečí.  
Tak to musí být při výchově: děti se musí naučit odlišovat dobré od zlého, to 
špatné v moderním světě prohlédnout, aby získaly onen instinkt, reflex: „Pozor, 
jed!“ 
To se nedostaví samo od sebe! Neboť normální člověk si o svém bližním 
nemyslí nic zlého. Je téměř nemožné žít jinak, než že tomu druhému také 
důvěřujeme. Nelze žít v neustálé nedůvěře. Přesto však je v této moderní 
společnosti zapotřebí – dalo by se téměř říci – obranný systém. Jsme ve válce! 
A přece chceme v tomto válečném stavu nějakým způsobem normálně žít. To 
není lehké, lidsky viděno téměř nemožné. 
Potřebujeme pomoc! Pomoc a ochranu z nebe! To je právě to, co nám chce 
Církev o dnešním svátku říci: Pohleďte na Svatou Rodinu! Ona je záchranným 
útočištěm v každé potřebě! Od ní čerpejte podporu a pomoc! 
Pomoc je nám přislíbena! Bůh nás nenechá v nouzi! Ale jak to jen máme 
provést? 
 
2) Duchovní kontakt se Svatou Rodinou  
Musíme si vybudovat jistý duchovní kontakt se Svatou Rodinou! Abychom to 
vysvětlili jedním srovnáním: Stejně jako vysavač vysává, když je zástrčka 
v zásuvce – tehdy proudí energie –, tak musíme i my mít kontakt se Svatou 
Rodinou. Tento duchovní kontakt se uskutečňuje tím, že do této Rodiny 
vstupujeme: ona se má stát součástí našeho života. Ve svatém Josefu máme 
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nacházet otce, v Matce Boží matku, v Ježíšovi svého bratra – přirozeně také 
našeho Vykupitele a Pána. 
Náš pohled je stále zaměřen na tyto tři svaté osoby, abychom viděli, jak žijí, co 
dělají. Je to pohled očima víry. Od nás se vyžaduje živá víra! Skrze víru se děje 
to, že se neviditelný nadpřirozený svět v našem životě stane živou skutečností. 
Uvažme: i pro Pannu Marii a sv. Josefa byl život Sv. Rodiny výzvou pro jejich 
víru. Viděli děťátko, které se nelišilo od ostatních. Ježíš nekonal žádné zázraky, 
nic. Byl prostě zde jako jiné děti! A přesto byl Bůh. On je Bůh. Ale neukázal 
to! 
Proto jsme v podobné situaci. Jako P. Maria a sv. Josef jsme i my povinni 
darovat Ježíši živou víru; k tomu veškerou svou důvěru a samozřejmě celou 
svoji lásku. Božské ctnosti víry, naděje a lásky nás nutí zůstávat stále u Něho, 
s Ním žít a stále znovu se s Ním spojovat střelnými modlitbami.   
Tak se bude tento duchovní kontakt stále posilovat: s Ním, s Jeho milostí, Jeho 
ctnostmi, které nám chce darovat. On chce, abychom žili z Jeho života! 
Skutečně! Chce být naším životem! Abychom dospěli tak daleko, že budeme 
moci říci se sv. Pavlem: „Ne, nežiji již já, ale žije ve mně Kristus!“ 
To je nepopsatelně veliké, co se zde odehrává! Naše jednání potom již není 
pouze lidské jednání, nýbrž současně také božské! Protože Ježíš v nás působí! 
Dává sílu, abychom obstáli i v dnešní době.  
Je to natolik cenné, tak útěšné. Potřebujeme si jen pomyslet: „Co by nyní, na 
mém místě udělal Ježíš, P. Maria?“ Anebo jim říci: „Co byste teď dělali vy?“ 
Je to vlastně jednoduché. Často si to komplikujeme. Představujeme si svatost, 
která je málem nedosažitelná. A přitom je to tak prosté: Žít s Ježíšem! On je 
stále tu! Neustále na nás myslí. Již tehdy jako dítě na nás myslel a zasloužil 
nám každou milost, kterou kdy budeme potřebovat. 
Kéž se dne zasvětíme Svaté Rodině. Kéž nám Matka Boží Panna Maria a její 
snoubenec pomohou posilovat tento duchovní kontakt s ní, stále niterněji žít 
s ní ve společenství, s ní, jež se nazývá „záchranným útočištěm v každé 
potřebě“. 
 
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! 
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POŘAD BOHOSLUŽEB NA DUBEN – KVĚTEN 
 

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

BRNO-ČERNOVICE 
Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 26 

 

24. 4. a 22. 5. – 17.30 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Ostatní neděle – 10.00 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Každé úterý – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem (v květnu následuje májová 
   pobožnost) 
4. 4. – 18.00 – Zvěstování Panny Marie – Mše sv. chorální 
5. 4. – 18.00 – Výroční requiem k úmrtí Msgr. Marcela Lefebvra 
25. 4. –   8.00 – Sv. Marka – Prosebné procesí a Mše sv. 
Květnové pátky – 18.00 – Májová pobožnost 
2. 5. – 17.30 – Prosebné procesí a Mše sv 
3. 5. –   8.00 – Prosebné procesí a Mše sv. 
3. 5. – 18.00 – Nalezení sv. Kříže – Mše sv. a uctění ostatků sv. Kříže 
4. 5. – 17.30 – Prosebné procesí a Mše sv. k sv. Floriánovi 
5. 5. – 18.00 – Nanebevstoupení Páně – Mše sv. (chorální) 
6. 5. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
7. 5. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
14. 5. – 10.00 – Vigilie svatodušní 
15. 5. – 10.00 – Boží hod svatodušní 
Ostatní dny –   8.00 – Mše sv. 
 

Slavnost Božího T ěla 
26. května – 10.00 – Mše sv. a slavné procesí 

Po procesí prodej knih a devocionálií, včetně nových titulů z Dědictví 
Svatováclavského 

 
PRAHA 

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

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

FRÝDEK-MÍSTEK 
Zámecké nám. 1251, 1. patro 

 

3. a 17. 4. 
1., 15. a 29. 5. – 10.00 – Mše sv. chorální 
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Pouť k sv. Antonínovi 
30. dubna – 8.00 hod. Mše sv. ve Frýdlantě nad Ostravicí 

po Mši sv. pěší pouť na Prašivou 
 

PARDUBICE 
Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 

 

3. a 17. 4. 
1. a 15. 5. – 10.00 – Mše sv. chorální 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Metropol, Senovážné náměstí 2 

 

10. a 24. 4. 
8. a 22. 5. – 10.00 – Mše sv. chorální 
 

UHERSKÝ BROD 
Hřbitovní kaple, Starý hřbitov 

 

3. a 17. 4. 
1. a 15. 5. – 17.30 – Mše sv. chorální 
 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
Kaple sv. Eliáše, proroka, nám. Republiky 1485/7, 1. patro 

 

10. 4. a 8. 5. – 17.30 – Mše sv. chorální 
24. 4. a 22. 5. – 10.00 – Mše sv. chorální 
2. a 30. 4. – 16.00 – sobota před 1. nedělí - Mše sv. chorální 
 

VELKÉ MEZI ŘÍČÍ 
Kaple Krista Krále 

 

14. 4. a 12. 5. – 17.30 – Mše sv. 

 
Naše internetové stránky: http://fsspx.cz 
Telefon na priorát: 548 210 160 
 

Dárcovské konto: 
Název účtu: CREDIDIMUS CARITATI  
Měna účtu: CZK  
Číslo účtu: 258469826 
Kód banky: 0300 


