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Brno, 4. prosince – Sv. Petra Chrysologa a sv. Barbory 
 
Drazí věřící, 
náš Pán Ježíš Kristus přišel na zem, aby naplnil zaslíbení Starého zákona. 
Starý zákon nepřišel zrušit, alebrž lépe vysvětlit, doplnit a završit 
v plnosti zákona lásky, kterou zjevil nám lidem. Ale kromě zákonů a 
přikázání platících pro každého člověka nám dal evangelní rady pro náš 
život na cestu ke křesťanské dokonalosti. K následování evangelních rad 
v plnosti se zavazují řeholníci svými trojími sliby chudoby, čistoty a 
poslušnosti. Proto nazýváme stav řeholní stavem křesťanské dokonalosti. 
V duchu evangelních rad by však měl žít každý kněz, i když světští kněží 
tento závazek nepřijímají. Ostatně i pro všechny křesťany je chvalitebné, 
pokud se alespoň dle možností ve svém životě evangelními radami 
inspirují a formují v jejich duchu svůj život tak, jak jim to stavovské 
povinnosti dovolí. 
Zvláštními instituty pro laiky k životu v duchu evangelních rad dle 
spirituality jednotlivých řádů jsou pak třetí řády. Laičtí členové třetích 
řádů sice neskládají trojí sliby jako řeholníci, ale slibem se zavazují dle 
spirituality daného řádu žít, plnit své, stanovami třetího řádu dané 
povinosti a přijmout duchovní vedení řeholního řádu, k němuž jsou takto 
přivtěleni.  
V Českých zemích v rámci tradice existují dva třetí řády: Třetí řád 
sv. Pia X., jehož spirituálem je P. Aleš Hakl FSSPX, a Třetí řád 
sv. Františka, jehož duchovním vedením byl po vzájemné konzultaci 
s vedením III. řádu v Morgonu pověřen P. Luděk Čekavý FSSPX. 
Třetí řád sv. Pia X. byl založen na prosbu věřících, kteří se chtěli blíže 
přivtělit k našemu Kněžskému bratrstvu, Msgr. Marcelem Lefebvrem 
v roce 1980. Jako třetí řád církevního institutu světských kněží se 
společným životem není zcela klasickým třetím řádem, jako jsou třetí 
řády mnišských a žebravých řádů. Spiritualita je zaměřena na mešní oběť 
a eucharistickou úctu, z níž pak pramení věrnost plnosti katolického 
učení a přilnutí ke křesťanské morálce dle učení katolické Církve 
v osobním a rodinném životě. Důraz je kladen na varování se nebezpečí 
plynoucích z liberální a mravně rozvrácené společnosti, která nás 
obklopuje, a z moderních bludů šířících se v Církvi a všech jejich 
projevů včetně nového mešního obřadu. 
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Třetí řád sv. Františka pod vedením kapucínů v Morgonu je klasický třetí 
řád, inspirující se spiritualitou sv. Františka a duchem evangelních rad, 
vyznačuje se duchem chudoby, skromností v osobním životě, poslušností 
vůči představeným a důsledným zachováváním stavovské čistoty. 
V tomto letáku oba třetí řády včetně jejich působení v Českých zemích 
představí blíže kněží, kteří jsou pověřeni jejich vedením. Je pro nás 
velkou radostí, že se s Boží pomocí podařilo oba tyto třetí řády uvést 
v život. Protože ke spiritualitě obou třetích řádů patří skromnost, není 
o nich tolik slyšet, o to větší požehnání modlitba a pomoc jejich členů 
přináší. 
Koncem listopadu navštívil v rámci pravidelných vizitací brněnské 
děkanství a Dům Msgr. Marcela Lefebvra v Boršově náš superior 
P. Stefan Frey FSSPX. 27. listopadu k nám na brněnské děkanství pak 
poprvé zavítal v doprovodu P. Freye a svého osobního sekretáře nový 
generální představený Kněžského bratrstva P. Davide Pagliarani FSSPX. 
V úterý po večerní mši sv., kterou celebroval, se setkal s věřícími. 
Součástí návštěvy byl rozhovor přestavených o stavu a možném 
budoucím rozvoji českého apoštolátu Kněžského bratrstva a při 
slavnostní večeři posezení se všemi kněžími brněnského děkanství. 
P. Davide Pagliarani hodnotil dosavadní rozvoj českého apoštolátu velmi 
pozitivně a slíbil v rámci rozumných možností další pomoc a podporu 
generalátu. Na všechny, kdo se vizitace účastnili, učinil náš nový 
generální představený velice dobrý dojem a vážíme si toho, že nás tak 
brzy po svém zvolení navštívil. 
V Dědictví Svatováclavském vyšly na sklonku roku dvě nové publikace. 
Život Panny Marie vhodně doplňuje Život sv. Josefa, stejně jako první 
převzatý od Sester Bratrstva sv. Pia X. Další publikací je druhé vydání, 
nově upravené vydání knížky biskupa Podlahy Styky sv. Petra Kanisia 
s naší vlastí. Všechny citáty, původně cizojazyčné, jsou převedeny do 
češtiny a rovněž listy světce, které byly v prvním vydání v latině, jsou 
zčeštěny. 

 
S kněžským požehnáním 

 
P. Tomáš Stritzko FSSPX 
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Promluva P. Davida Pagliaraniho FSSPX, 
generálního představeného 

Kněžského bratrstva sv. Pia X., 
v úterý 27. listopadu 2018 

 

na svátek Přenesení ostatků sv. Ludmily 
při mši svaté v kapli brněnského děkanství 

 
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 
Drazí věřící, 
je mi potěšením, že Boží prozřetelnost, která vše pořádá, to tak zařídila, 
že mohu sloužit zde tuto první mši svatou, a je to první mše svatá v této 
zemi, o tomto krásném svátku. Jak víte, a to mnohem lépe než já, svatá 

Ludmila je spojena 
jakožto babička se 
svatým Václavem, a 
kdykoliv zmiňujeme 
jednoho z nich, vždy si 
vzpomeneme i na 
druhého. Kdykoliv Boží 
prozřetelnost dá 
dohromady dva světce, 
vytvoří zvláštní spojení 
mezi dvěma světci, je to 
pro nás poučné. 
Nacházíme zvláštní 

spojení mezi svatým Petrem a Pavlem, zvláštní spojení mezi 
sv. Augustinem a sv. Monikou. Proč existuje zvláštní spojení mezi 
těmito dvěma světci, sv. Ludmilou a sv. Václavem? Je to proto, že 
kdekoliv je nějaká velká duše, velký světec, je tu vždy někdo, kdo se 
modlí, kdo trpí, kdo přináší oběti. Zajisté, Bůh dává svou milost 
k posvěcování duší, dává tuto příležitost každému, ale za zvláštní milostí 
a zvláštními dobry stojí vždy někdo, kdo se modlí, kdo trpí. 
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Strávil jsem několik let v semináři, nejprve jako seminarista a poté i jako 
rektor semináře, jako kněz. Za každým povoláním je vždy matka, teta, 
otec, babička…, někdo, kdo se modlí, velmi modlí, kdo žije v touze po 
tom, aby se syn či vnuk stal knězem, bude-li to vůle Boží. Velmi často 
tato snaha, tato modlitba není zjevná, nestaví se na odiv, protože ta 
matka nebo babička zasévá – a poté dá Bůh plody v pravý čas. Tak Bůh 
mnohdy někoho žádá, aby přinášel oběti a zůstal skrytý, protože tato 
cesta, tento způsob je skvělejší. A je to oběť, co od vás Bůh často žádá, 
zejména od matky, od babičky. Matka sama sebe posvěcuje velmi často: 
modlitbou, oběťmi, prací, utrpením, a to skrytým způsobem. Jen On to 
ví, ostatní si toho nepovšimnou a z toho důvodu tato práce, tato modlitba 
je mnohem cennější v Božích očích. Bůh nechce nic jiného než 
posvěcení vašich dětí, vašich vnuků, vašich pravnuků. Nechce nic jiného. 
A Bůh není hluchý a není zapomnětlivý. O cokoliv ho požádáte pro vaše 
děti, pro vaše vnuky, cokoliv pro ně obětujete, vše přinese plody v pravý 
čas. Je to otázka víry, je to otázka spolehnutí se na Boha, důvěry vůči 
našemu Pánu, ale Bůh nechce nic jiného. A Bůh chce, aby tohoto cíle 
bylo dosaženo zejména za spolupůsobení matky, babičky. Za tento druh 
věrnosti se modleme ke svaté Ludmile a především k naší Paní zejména 
pro naše Bratrstvo ve prospěch díla vykoupení, díla našeho Pána. Amen. 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
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Třetí řád sv. Pia X. 
P. Aleš Hakl FSSPX – spirituál třetího řádu 

 
Úvod 
Třetí řád sv. Pia X. byl založen zakladatelem Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
(dále též „FSSPX“) Msgr. Marcelem Lefebvrem dne 1. listopadu 1980, to 
znamená u příležitosti 10. výročí existence vlastního FSSPX (to bylo 
založeno 1. 11. 1970 zřizovacím dekretem diecézního biskupa ve 
švýcarském Fribourgu Msgr. Françoise Charrièra, který současně schválil 
jeho stanovy). 
Právě v tento den (1. 11. 1980) napsal arcibiskup Lefebvre v okružním 
dopisu přátelům a dobrodincům mj. toto: 
„Jaké události poznamenaly od tohoto data [tj. od data založení FSSPX – 
pozn. autor] dějiny Církve v boji s opravdovou modernistickou okupací! 
Četné knihy popsaly otřesným způsobem události představující tento průnik 
do Římské kurie a do biskupských ordinariátů. 
Při pohledu na toto smutné divadlo, které se rok od roku zhoršuje, neřku-li 
měsíc od měsíce, zdržujeme se toho, abychom vyjadřovali současně 
rozhořčení i smutek. Rovněž bychom mohli popisovat pronásledování, které 
je namířeno proti nejctihodnějším kněžím… (…) 
Opírajíce se o dvacet století víry a tradice musíme beze strachu vytrvat 
s přesvědčením, že jen pravda může definitivně zvítězit; neboť ona je 
božská. Náš Spasitel nás ujišťuje: ‚Já jsem Pravda.‘ 
Místo nářků a ztráty odvahy chceme děkovat Bohu, jenž všude žehná 
námaze těch, kdo pevně stojí ve víře a v tradici. 
Je pro nás nemožné jednotlivě uvádět bezpočet požehnání, jichž jsme 
svědky nebo o kterých jsme dostali zprávu od těch, kterým se jich dostalo. 
(…)  
Uchovejme si důvěru a odvahu… (…) Podporujte nás svými modlitbami a 
svou štědrostí, abychom pokračovali v díle obnovy Církve prostřednictvím 
pravých a svatých kněží.“1 
A v tomto smyslu byl založen i III. řád sv. Pia X. jako další nástroj podpory 
zmíněného díla obnovy Církve. Je určen pro věřící FSSPX, kteří se chtějí na 
základě plného ztotožnění se s principy a duchem FSSPX k němu pevněji 
připojit a osobním nasazením podporovat apoštolát jeho kněží. 
                                                        
1 Msgr. Marcel Lefebvre: Oběžníky a dopisy. Dědictví Svatováclavské, Brno 2016, 

s. 73–75. 
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Charakteristika a duch III. řádu sv. Pia X. 
Cílem III. řádu sv. Pia X. je, jak uvádí 1. článek jeho stanov, „posvěcování 
života členů III. řádu a také těch, kteří jsou jim svěřeni“. Toto obecné 
konstatování však nepostačuje k jeho specifikaci a podrobnější 
charakteristice, neboť posvěcování života musí být cílem a je povinností 
každého pravověrného křesťana, nejen terciáře. Podrobnější charakteristiku 
III. řádu a jeho členů, která je odlišuje od ostatních třetích řádů řeholních 
řádů a kongregací, představuje specifický způsob dosahování zmíněného 
cíle: je to sepětí se zakladatelskou společností  (FSSPX) a jejím duchem, 
spiritualita (tj. způsob vedení duchovního života) odvíjející se od spirituality 
FSSPX a z toho vyplývající úkoly a povinnosti členů III. řádu. 
Spolu s členy FSSPX (tj. kněžími, seminaristy, bratry a oblátkami) a 
Sestrami Bratrstva sv. Pia X., což je ženská řeholní větev založená 
Kněžským bratrstvem, náleží i terciáři k duchovní rodině FSSPX a mají 
podíl na milostech FSSPX, jež svými modlitbami a zásluhami získávají jeho 
členové. 
Patronem III. řádu, stejně jako zakladatelského Kněžského bratrstva, je 
svatý papež Pius X. Msgr. Lefebvre jej za patrona zvolil proto, že odvážně 
pojmenoval a odsoudil moderní bludy a hereze, souhrnně nazývané 
modernismem, které pronikly do katolického prostředí a které v dnešním 
světě stále více brání posvěcování života, a dal svým životem příklad 
svatosti skrze pevnost v nauce, čistotě mravů a úctě k eucharistické oběti. 
Tento svatý papež je tedy dobrým příkladem a přímluvcem i pro terciáře 
v jejich úsilí o posvěcování v této obtížné době. 
Terciáři se snaží o život v duchu FSSPX, který není ničím jiným než 
duchem Církve. Je to živý duch víry, duch spojení s římskou Církví, duch 
správně chápané poslušnosti vůči církevním autoritám, tj. do té míry, do 
jaké jsou jejich nositelé věrní hlavnímu cíli svého úřadu, jímž je šíření 
katolické víry a Kristova království. K tomu patří ostražitost vůči všemu, co 
může víru poškodit nebo zničit. Spiritualita III. řádu se výrazně orientuje na 
oběť mše svaté, kterou chápe jako smysl a pramen křesťanského života, 
života oběti a spolupráce na vykoupení. To vše je doprovázeno vřelou a 
oddanou úctou k Panně Marii v duchu sv. Ludvíka Grigniona z Montfortu, 
ke sv. Josefu a sv. Piu X. 
V tomto duchu terciáři spolu s FSSPX pomáhají vytvářet a bránit království 
našeho Pána Ježíše Krista ve společnosti a bojují proti liberalismu a 
modernismu, protože jsou to metly moderní doby a vydávají Církev 
napospas jejím nepřátelům.  
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Odznakem terciáře je medailka s reliéfem Panny Marie Bolestné a sv. Pia X. 
a kříž, předávané při vstupu do III. řádu. 
 
Povinnosti členů III. řádu sv. Pia X. 
Osobní povinnosti, které od členů vyžadují stanovy, jsou duchovní činnosti, 
jež jsou nutné či velmi prospěšné pro osobní posvěcování ve snaze 
o dosažení svatosti zejména v dnešní době. Jsou to: 

• náležitá ranní a večerní modlitba, pokud možno církevní modlitby 
primy a kompletáře; 

• denní modlitba růžence; 
• je-li možno, každý den návštěva tradiční mše svaté (v žádném 

případě Novus Ordo nebo mší sv. sloužených v indultním duchu) a 
sv. přijímání, anebo čtvrt hodiny rozjímání; 

• svatá zpověď, pokud možno jednou za 14 dní, nejméně však 
jedenkrát měsíčně; 

• každé dva roky účast na duchovních cvičeních. 
Pro praktický život terciáře se dále vyžaduje: dobrá duchovní četba a 
zřeknutí se veškeré neslušné četby; střídmý život, spojený s dodržováním 
nejen v současnosti Církví předepsaných postů, ale i postů doporučených, 
které se dodržují v domech FSSPX; zřeknutí se televize (a přiměřeně též 
zdrženlivost při používání internetu a sociálních sítí). Rodiny by měly 
zejména dbát na to, aby ze svého domova utvořily svatyni zasvěcenou Srdci 
Ježíšovu a Srdci Panny Marie, kde se rodina alespoň večer společně modlí a 
o nedělích a svátcích žije liturgickým životem. Domov musí být chráněn 
přede vším, co může poskvrnit duši dětí. 
 
Členové III. řádu sv. Pia X. a jejich organizace 
Členy III. řádu se mohou stát všichni katolíci, ať kněží, či laici, jakož 
i mládež od 12 let, kteří přijmou ducha a pravidla III. řádu. 
V dnešním věroučném zmatku je zapotřebí bezpodmínečná věrnost tradiční 
katolické víře a pravé mešní oběti; v té mají terciáři vynikat a dávat tak 
dobrý příklad ostatním věřícím. Rovněž se od nich očekává smysl pro 
společenství, jakož i loajalita a důvěra vůči duchovnímu vedení ze strany 
FSSPX. 
Terciáři jsou organizováni podle distriktů FSSPX. V každém distriktu 
jmenuje jeho představený duchovního správce III. řádu z řad kněží distriktu, 
jehož jmenování potvrzuje generální představený FSSPX. Duchovní správce 
III. řádu přijímá přihlášky, jmenuje spolupracovníky, svolává všeobecná 
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setkání všech členů distriktu, vydává informační leták a plní některé další 
úkoly. Členové III. řádu se v rámci distriktů obvykle dále sdružují do skupin 
kolem priorátů, kde se také pravidelně scházejí ke schůzím. 
Od založení III. řádu sv. Pia X. v roce 1980 počet jeho členů stabilně 
vzrůstá. V roce 2013 čítala členská základna v rakouském distriktu cca 40, 
v Německu 130, ve Švýcarsku 140, ve Francii 600 a v USA přes 700 
terciářů. 
 
III. řád sv. Pia X. v Českých zemích 
První českou členkou III. řádu sv. Pia X. byla paní Dagmar Bílková († 21. 3. 
2000), která do něho byla přijata ve Francii. Právě ona udržovala kontakt 
s Msgr. Marcelem Lefebvrem a po roce 1989 pozvala FSSPX do naší vlasti, 
přičemž první mše svatá jakožto počátek působení FSSPX v Českých 
zemích se konala dne 21. října 1991, na svátek Krista Krále, v Paláci kultury 
v Praze. První členové III. řádu přijímaní u nás konali postulát a skládali 
sliby kolem roku 2000. Aktuálně (ke dni uzávěrky tohoto letáku) má III. řád 
sv. Pia X. v České republice celkem 6 členů a jednoho postulanta; kromě 
toho je tu ještě několik potencionálních zájemců. Třetí řád v České 
republice je organizačně podřízen brněnskému děkanství s vazbou na 
rakouský distrikt, ke kterému brněnské děkanství přináleží. Současným 
duchovním správcem III. řádu v Českých zemích je od roku 2018 autor 
tohoto článku (P. Aleš Hakl FSSPX), jak již výše v úvodníku informoval 
brněnský děkan. Ten je v rámci českého apoštolátu příslušný pro přijímání 
žádostí o vstup do III. řádu, zajišťuje přijímání nových postulantů a členů 
III. řádu, svolává a řídí setkání českých terciářů a postulantů a odpovídá za 
jejich duchovní formaci. 
Do mého ustanovení spirituálem byl třetí řád přímo podřízen vždy knězi 
zodpovědnému za český apoštolát. V souvislosti s ustanovením nového 
spirituála III. řádu u nás se začala pořádat setkání českých členů, postulantů 
a případných zájemců o III. řád. Ještě v průběhu roku 2018 se konala dvě 
setkání, a sice 26. května a 3. listopadu v prostorách divadelního sálu 
Domova Sue Ryder v Praze, kde se obvykle slouží mše svatá. Pro rok 2019 
jsou v plánu celkem tři další setkání. Náplní setkání je duchovní či 
vzdělávací přednáška, aktuální informace o apoštolátu a životě Kněžského 
bratrstva sv. Pia X. u nás i ve světě a neformální rozprava o souvisejících 
otázkách podle zájmu účastníků; setkání je zakončeno společnou 
růžencovou pobožností. Dále budou mít od roku 2019 čeští terciáři, 
postulanti a zájemci k dispozici český překlad okružního listu pro Třetí řád 
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sv. Pia X. v rakouském distriktu, který v němčině vydává třikrát ročně 
duchovní správce distriktu P. Waldemar Schulz FSSPX, doplněný 
o záležitosti týkající se třetího řádu u nás. 
 
Postup přijetí do III. řádu sv. Pia X. 
Zájemci o vstup do III. řádu se obracejí se žádostí na příslušného 
duchovního správce, a to buď přímo, nebo prostřednictvím kněze 
příslušného pro kapli, k níž náleží. Žadateli předá duchovní správce 
k vyplnění formulář přihlášky s dotazníkem. Pokud je žádost po důkladném 
posouzení přijata, obdrží žadatel stejnopis potvrzené přihlášky.  
Žadatel je nejprve přijat do postulátu v trvání nejméně jednoho roku. Během 
této doby se ověřuje věrnost v plnění povinností postulanta a jeho přilnutí 
k duchu III. řádu. Pokud se postulant osvědčí, může být přijat za člena. 
Postulant vstupuje do III. řádu při slavnostní přijímací ceremonii, během níž 
složí před pověřeným knězem svůj slib. 
 
Na závěr bych rád povzbudil všechny naše věřící, kteří se cítí osloveni 
terciářskou myšlenkou, chtějí učinit pokrok na cestě ke křesťanské 
dokonalosti a mají touhu účinněji podpořit apoštolát FSSPX osobním 
nasazením v užším spojení s Kněžským bratrstvem a ve věrnosti jeho 
principům k upevnění katolické tradice, nechť se v případě vážného zájmu 
o  vstup do III. řádu na mě neváhají obrátit. 
Kéž dobrotivý Bůh na přímluvu Panny Marie, sv. Josefa a sv. Pia X. žehná 
terciářskému dílu, aby se v naší vlasti úspěšně rozvíjelo ku prospěchu 
samotného Kněžského bratrstva i celé Církve, k obnově katolické víry a ke 
spáse duší. 

 
 

Třetí řád sv. Františka 
 
Historie třetího řádu 
Bylo to roku 1182, kdy v Assisi v Itálii spatřil světlo světa hoch, který sice 
dostal při křtu jméno Jan, kterého ovšem jeho otec Pietro Bernadone 
nazýval Františkem, čímž chtěl potěšit svou manželku, která pocházela 
z Francie. Jméno František znamená totiž „Francouzek“. Hoch rostl, dostal 
od rodičů dobré vychování, ale přece tu byla jedna věc, která jeho rodiče 
velmi rmoutila, a to byla nezřízená rozhazovačnost. František měl totiž 
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velmi rád společnost a se skupinou vrstevníků trávil často noci v hýření, 
k hněvu slušných spoluobčanů, které budili, když za zpěvu písní, 
doprovázeni hudebními nástroji, táhli ztichlými ulicemi města. Na druhou 
stranu je ale pravdou, že si František vždy zachoval čistotu, takže před ním 
nikdo nesměl dokonce ani slovem poskvrnit tuto andělskou ctnost, a dále 

také, že při vší rozhazovačnosti 
nezapomínal ani na potřebné, jejichž 
dárcem se stále více stával. A co 
Františka šlechtilo především, bylo jeho 
srdce naplněné ideálem rytířství, které se 
bezmezně odevzdává do služby svému 
pánu pouze pro jeho čest a chválu, 
nehledě na vlastní prospěch. A skrze 
tento ideál ho také Pán nejvyšší 
všemožnými způsoby formoval, až ho 
přivedl dokonale do svých služeb. 
Nakonec odevzdal svému pozemskému 
otci veškerý svůj majetek, a to dokonce 
i svůj šat, aby přijal oděv od biskupa 
jakožto zástupce jeho Pána, kterému 
jedinému se rozhodl sloužit celou svou 

bytostí. A tak v poslušnosti k církevní hierarchii, na rozdíl od spousty 
náboženských blouznivců té doby, kteří se domnívali, že je Duch Svatý 
povolal k obnově Církve, se odebral, aby v maximální míře naplňoval 
evangelní rady poslušnosti, čistoty a chudoby. 
Toto radikální odevzdání se Bohu ovšem oslovovalo stále více lidí, kteří 
toužili sloužit Bohu v míře co největší, a tak sv. František založil postupně 
tři řády. Řád první, který se nazýval Řád Menších bratří, je určen pro muže. 
Tento řád má nyní tři větve, františkány, kapucíny a minority. Řád druhý, 
který se nazýval Řád Chudých paní, dnes klarisky, je určen pro ženy. A 
konečně i řád třetí, který se původně jmenoval Řád kajícníků, určený pro 
osoby obojího pohlaví nemohoucí z jakéhokoliv důvodu vstoupit do řádu 
prvního či druhého, ovšem přesto toužící následovat úžeji příklad 
sv. Františka v jeho bezmezném odevzdání se do vůle Boží. Tyto osoby vedl 
sv. František nejprve skrze osobní pokyny a roku 1221 pro ně sepsal vlastní 
řeholi, dle které se mají členové třetího řádu řídit. Tuto řeholi téhož roku 
schválil také papež Honorius III. a ve své podstatě zůstala stejná až do 
změn, které do Církve přinesl II. vatikánský koncil. 
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K františkánskému třetímu řádu patřilo i mnoho významných osobností 
náboženského, společenského a kulturního života. Pro nás není bez 
zajímavosti, že jeho členkou byla i paní Gabriela Lefebvre, která svojí 
zbožností formovala své děti, tedy i našeho zakladatele Msgr. Marcela 
Lefebvra. 
Na místě je rovněž zmínit, že tato původní řehole třetího řádu se stala také 
základem pro různé ženské řeholní komunity buď diecézního, nebo 
papežského práva. 
K vývoji Třetího řádu sv. Františka po II. vatikánském koncilu si dovolím 
citovat z práce otce Dismase Stručná historie Třetího řádu sv. Františka: 
„III. řád sv. Františka se po II. vatikánském koncilu stal pouhou asociací 
věřících s názvem Sekulární františkánský řád (SFŘ). V roce 1973 byla 
vytvořena Mezinárodní rada SFŘ a začaly práce na přípravě nové řehole. Ta 
byla vydána v roce 1978. Podstatně změnila dosavadní III. řád a odklonila 
se výrazně od ducha sv. Františka a vůle Církve ohledně role a života 
terciářů, vyjádřené četnými výroky a právními akty předkoncilních papežů. 
V roce 1990 bylo na světě již jen 508 619 terciářů. Dvacet pět let po 
II. vatikánském koncilu tedy došlo k úbytku jejich počtu o tři čtvrtiny členů 
(před koncilem jich bylo přes 2 miliony). ‚Strom se pozná po ovoci‘ (Mt 
12,33). 
Bůh a sv. František však řád kajícníků neopustili. Nástrojem pro jeho 
uchování v tradiční podobě a katolickém duchu se stal otec Evžen 
z Villeurbanne O.F.M.Cap. (†1990). Tento příkladný řeholník, který se již 
od r. 1941 věnoval pastoraci III. řádu a měl v této oblasti velké zkušenosti, 
obnovil po II. vatikánském koncilu kapucínský život v tradičním duchu 
založením komunity kapucínů ve Verjonu (1972), později přesídlené do 
Morgonu poblíž Lyonu (1983). 
Někteří terciáři toužící uchovat si ducha sv. Františka a odmítající 
pokoncilní novoty rozkládající řeholní život se v sedmdesátých letech 
obrátili na otce Evžena s prosbou o pomoc a duchovní vedení. Jejich počet 
pomalu rostl a navíc k nim přibyly i nové osoby toužící stát se členy 
III.  řádu. V roce 1979 jich bylo celkem okolo 50 a o deset let později se 
jejich počet zdvojnásobil. V současné době je terciářů duchovně vedených 
kapucíny z Morgonu několik set. Ve Francii a některých dalších zemích 
jsou ustanoveny řádné terciářské obce (10 ve Francii, po jedné v Belgii, 
Kanadě a v USA) a v mnoha dalších zemích na celém světě jsou terciáři 
žijící samostatně a podléhající duchovnímu vedení kněží Kněžského 
bratrstva sv. Pia X. nebo jiných kněží s ním spojených.“ 
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Spiritualita a povinnosti terciářů 
„Ó, jak blažení a požehnaní jsou oni, kdož Boha milují a činí to, co řekl sám 
Pán v evangeliu: ‚Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a 
z celé mysli své a bližního svého jako sebe samého.‘ Milujme tedy Boha a 
klaňme se mu čistým srdce a čistou myslí a vzdávejme mu chválu, 
přinášejme mu modlitby dnem i nocí. Nadto konejme hodné ovoce pokání. 
A milujme bližní jako sebe samé.“ Toto jsou slova sv. Františka, která 
napsal ve svém prvním dopisu věřícím a která shrnují spiritualitu třetího 
řádu. Milovaný Bůh, který stojí v životě terciáře vždy na prvním místě a 
kterému se slouží častou modlitbou a různými skutky sebezáporu, a účinná 
láska k bližnímu. Prakticky se tato spiritualita odráží i v povinnostech 
terciářů: nosit škapulíř a provaz, unikat hříchu a příležitosti k němu, denní 
návštěva mše svaté a svaté přijímání (je-li možné), denní modlitba 
mariánských hodinek, nebo 12x Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci, 
modlitba před jídlem a po jídle, denní duchovní četba, rozjímání a zpytování 
svědomí, měsíční sv. zpověď, jeden den soukromé duchovní obnovy, účast 
na měsíčním setkání terciářů a půst 3. října a 7. prosince. 
Co se Arcibratrstva provazu svatého Františka týče, to sdružuje osoby, 
které chtějí mít podíl na životě františkánské rodiny, ale z nějakého důvodu 
pro ně vstup do řádu, a to ani třetího, není možný, nebo si zatím nejsou jisti. 
Proto často slouží právě jako vstupní brána do řádu terciářů. I členové 
arcibratrstva mají ovšem své povinnosti. Těmi je nosit stále pod svými šaty 
provaz svatého Františka, denně se modlit 6x Otče náš, Zdrávas Maria a 
Sláva Otci a poznávat stále lépe život a ctnosti sv. Františka, aby je mohli 
napodobovat. K jejich právům ovšem náleží například možnost účastnit se 
pravidelného měsíčního setkávání třetího řádu a mít prospěch z modliteb, 
mší svatých a ze zásluh členů tří řádů františkánů, jakož i z přímluvy těch, 
kdo jsou v nebi, jak to potvrzuje obřad přijetí: „Mocí, jež mi byla dána, Vás 
činím účastným na všech duchovních dobrech, jimiž z milosti Boží 
disponuje celý řád našeho serafínského otce sv. Františka, a duchovně Vás 
s tímto řádem sjednocuji.“ 
 
Třetí řád tradiční observance v Českých zemích 
Působením Kněžského bratrstva sv. Pia X. v Českých zemích se do 
obecnějšího povědomí dostala otázka katolické tradice a problémy 
novodobé krize v Církvi, která je i krizí řeholního života. Tak se po 
rozmanitých životních peripetiích nakonec obrátil P. Juchelka, tehdy 
františkánský řeholník v Jihlavě, na P. Tomáše Stritzka FSSPX, aby s ním 
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konzultoval možnosti připojit se k nějaké tradiční řeholní komunitě. Po 
cestě do Francie se rozhodl vstoupit k tradičním kapucínům v Morgonu, 
kteří patří ke spřáteleným řeholním komunitám Kněžského bratrstva. 
Odchodem P. Juchelky, dnes řeholním jménem otce Dismase, do Morgonu 
vznikly i hlubší vazby brněnského priorátu na tradiční kapucíny. Nadto 
zůstala ve Žďáru nad Sázavou a okolí skupina věřících, které otec Dismas 
duchovně vedl. Na prosbu těchto věřících a na přání otce Dismase, kterému 
P. Stritzko slíbil, že se o tyto věřící kněží Bratrstva dle možností postarají, 
začal P. Aleš Hakl FSSPX sloužit jednou měsíčně mši sv. ve Žďáru, později 
byla založena kaple sv. Eliáše a v současnosti je ve Žďáru mše sv. každou 
neděli. Ze skupiny věřících vedených otcem Dismasem vzešli i první 
terciáři, paní Marie Doležalová a paní Alena Králíčková, která již zemřela. 
Obě vstoupily do noviciátu v roce 2015 a v roce 2017 složily věčné sliby. 
Formoval je z pověření představených otec Dismas z Morgonu, stejně tak 
i další terciáře. Pravidelný kontakt přitom udržoval otec Dismas 
s P. Stritzkem, který z pověření řádu vykonával většinu obřadů. Od té doby 
se dílo sv. Františka stále rozvíjí, k dnešnímu dni již 5 terciářů složilo věčné 
sliby, 2 jsou v noviciátu a 8 členů má Arcibratrstvo provazu svatého 
Františka, které je jakýmsi předstupněm k noviciátu, i když ne nutným. 
V souvislosti s útěšným rozvojem třetího řádu v České republice došlo také 
9. 11. 2018 ze strany kapucínů z Morgonu po domluvě s brněnským 
děkanem k mému pověření duchovním vedením Třetího řádu sv. Františka 
včetně Arcibratrstva provazu. K tomuto pověření patří mimo jiné 
i organizace terciářských měsíčních setkání a zprostředkovávání přihlášek. 
V případě zájmu o bližší seznámení jak s třetím řádem, tak 
i s arcibratrstvem se tedy obracejte nově na mě. 
 
S prosbou ke svatému Františkovi o ochranu a požehnání jeho řeholní 
rodiny, Vám žehná 
P. Luděk Čekavý FSSPX 



15 
 

 
16 

 

Kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX 
na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie 

8. prosince 2018 v Brně 
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 
Drazí spolubratři v Kristu, drazí věřící, 
když svět úpěl v hříchu pod jhem Satanovým, objevilo se znamení veliké 
s nebes – veliké, a přesto skryté před očima všeho světa –, Bůh pro 
předzvěděné zásluhy Kristova kříže očistil Jeho Matku nejdokonalejším 
způsobem – ochránil ji už od okamžiku početí od dědičného hříchu a naplnil 
ji milostmi tak, že se s jejich pomocí nikdy nedopustila ani nejmenšího 
osobního hříchu. 
Panna Maria je od svého početí znamením spásy, Božího vyvolení a skrze 
mimořádné posvěcení milostí ochránkyní před ďáblem, před těmi, kteří mu 
slouží hříchy a sváděním k hříchům a před útoky našich slabostí.  
Slova Hospodinova z Geneze: „Nepřátelství ustanovuji mezi tebou 
(ďáblem) a ženou“, platí o Matce Boží Panně Marii – ta přemohla ďábla 
svojí naprostou neposkvrněností jakýmkoliv hříchem. 
Dnešní krásný svátek byl vyvolen naším zakladatelem Msgr. Marcelem 
Lefebvrem jako den vstupu členů – bohoslovců a kněží – do našeho 
Kněžského bratrstva a jako den složení věčného závazku vůči němu. I naše 
Kněžské bratrstvo se skrze Boží prozřetelnost objevilo jako znamení s nebes 
ve skrytu, aby pod ochranou a milostí našeho Pána Ježíše Krista, pod 
pláštěm Neposkvrněné a posilováno přímluvami sv. Pia X. vydávalo 
svědectví o plnosti katolické víry, aby bylo prostředkem milostí 
pramenících ze svátostného kněžství ve světě hříchu a ďábelských mámení, 
ve světě odcizeném víře liberalismem a modernismem, které skrze 
II. vatikánský koncil pronikly do Církve. 
Duchovní boj, ke kterému jsme povoláni, je bojem nebezpečným, bojem, 
v němž máme mnoho nepřátel, z nichž první je kníže temnot. Ve svých 
slabostech bychom velmi rychle podlehli. Ale silní jsme v našem Pánu 
Ježíši Kristu, jež je naším Pánem a Králem, jenž nás posiluje a jenž nám 
dává vítězit i v těch našich slabostech. Štítem neprorazitelným je pak plášť 
naší nebeské Matky, která žádné z dítek, jež se k ní utíká, nevydá v plen 
vrahům našich duší. Je pro nás velkou ctí a milostí smět přináležet k těm, 
kteří byli pro tento duchovní boj bez své zásluhy, pro dobrotu Boží, 
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vyvoleni. Važme si toho a prosme hlavně o věrnost. Jak mnoho kněží už 
přes své věčné závazky naše Kněžské bratrstvo zradilo, jak mnoho kněží své 
vyvolení a milosti s ním spojené odvrhlo! Kolik antibratrstev, jejichž 
hlavním cílem je rozvracet náš apoštolát, dílem různých renegátů ke škodě 
svědectví o plnosti tradice katolické víry již vzniklo, kolik našich bývalých 
členů a jejich žáků svádí a mate věřící a přivádí je k liberalismu koncilní 
církve v rouchu beránčím tradiční liturgie, kolik z nich se snížilo i k jidášské 
službě udávání diecézních a řeholních kněží, jež s námi spolupracují, 
u představených koncilní církve! 
Slibujme proto znovu a znovu věrnost, vyprošujme si milost a sílu zůstat 
přes všechny útrapy, námahy a pokušení věrnými. To není žádná 
samozřejmost, to je veliká milost. A Vy, drazí věřící, modlete se za nás, za 
své kněze. Bez kněží, bez věrných kněží by se Vám zavřely prameny 
milostí, které jsou tak potřebné pro život každého člověka. Modlete se, aby 
žádný z našich kněží našeho Kněžského bratrstva nepodlehl svým 
slabostem, aby každý z nás byl jednou ve své smrti přiveden pod pláštěm 
Neposkvrněné před tvář milosrdného Soudce a abychom se všichni jednou 
sešli v radosti věčné.  
Modleme se v tento pro nás velký den: Panno bez poskvrny dědičného 
hříchu počatá, Panno věrná, oroduj za nás! 
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. 
 
 

Žít podle pravdy 
Pastýřský list Msgr. Marcela Lefebvra z 26. března 1961 

 
(převzato a přeloženo z knihy Msgr. Marcel Lefebvre: 

Lettres pastorales et écrits, str. 141–151) 
 
Dopis našeho Svatého otce Jana XXIII., adresovaný světu u příležitosti 
svátků vánočních, se tento rok věnoval tématu „Pravda“. 
 
Touha po pravdě 
Chtěl bych, milí diecézané, dát ozvěnu tomuto tak vhodnému poselství 
Sv. otce a nasměrovat Vaši pozornost k potřebě odvrátit se od omylů a 
zdrojů omylů, abyste se mohli celou duší přivinout k pravdě, tak jak nám 
byla předána Církví. 
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Mnoho podnětů by mělo v našich duších vyvolat žízeň po pravdě. Naše duše 
jsou stvořeny pro pravdu. Naše inteligence, odlesk Božího Ducha, nám byla 
darována, abychom poznali pravdu, aby nám dala světlo, které nám ukáže 
cíl, ke kterému se má zaměřit celý náš život. 
Apoštol, který tyto skutečnosti vyjadřuje hloubkou myšlenek a vybranou 
řečí, je sám svatý Jan. Jeho evangelium i dopisy vtiskují do našich duší 
hořící touhu přiblížit se k tomuto světlu, které „osvěcuje [rozum] každého 
člověka přicházejícího na tento svět“ (Jan 1,9), tak jak to prožil Nikodémus, 
Samaritánka a po nich mnozí další. To on nám také vypráví příběh o slepém 
od narození a podává vysvětlení našeho Pána o slepcích. Náš Pán kárá 
znalce zákona a farizeje, kteří předstírají, že vidí světlo, že znají pravdu, 
zatímco jsou slepí. Chválí ty, kteří k Němu přicházejí jako slepci, tito uvidí 
světlo (Jan 9, 35 a 39). 
Je to obraz těch, kteří přicházejí k Církvi, učitelce pravdy, s domýšlivostí, 
aby jí vnutili své vlastní myšlenky a představy, místo toho, aby k ní 
přistupovali s rozumem vždy žíznícím po pravdě a připraveným ji přijmout 
a nést její plody. 
Šťastni jsou ti, kteří se napájejí z pravých zdrojů světla a vyhýbají se těm, 
které jsou pochybné a nedoporučené Církví. 
Proč mají duše tak hlubokou touhu po pravdě? Protože pravda, jak potvrzuje 
Svatý otec, je realita. Rozum zakotvený v pravdě má podíl na realitě Božího 
bytí nebo stvořeného bytí. 
 
Omyl 
Ten, kdo si vytváří svou vlastní pravdu, žije v iluzi, ve vymyšleném světě. 
Ve svém duchu si vytváří film myšlenek, které vytvářejí zdání reality. Žít 
v nereálnu a hlavně se snažit zrealizovat nereálné nápady sestavené 
tvořivým duchem, to je zdrojem všeho zla lidstva. Zkažené myšlení je horší 
než zkažené mravy. Skandál, který vyvolává zkažená mravnost, je 
omezenější než skandál způsobený myšlenkovými omyly. Omyly se šíří 
mnohm rychleji a kazí celé národy. 
 
Povinnost odhalovat omyly 
A proto je tím nejnaléhavějším úkolem Vašich pastýřů, kteří mají vyučovat 
pravdu, aby Vám diagnostikovali nemoci ducha, kterými omyly jsou. 
Církev nepřestává vyučovat pravdu a tím zároveň i pokazovat na omyly. 
Ale ouha! Musíme konstatovat, že mnoho duší, i věřících, se buď nestará 
o to, aby se poučili o pravdě, nebo zavírají uši před poučením. A jak 
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bychom nenaříkali, jak to činil již sv. Pavel, nad těmi, kteří obdrželi poslání 
kázat pravdu, ale už nemají odvahu ji říkat, anebo ji předkládají tak 
dvojznačným způsobem, že už nevíme, kde se nachází hranice mezi 
pravdou a lží. 
Chtěli bychom Vám, drazí věřící, v dalších odstavcích představit nebezpečí 
určitých tendencí, abyste se jim mohli pečlivě vyhnout. Pokud v nich 
rozpoznáte své vlastní smýšlení, buďte té cti a odvahy, abyste se jich zřekli 
a hledali opravdové světlo pravdy tam, kde je poskytováno v celé své 
čistotě. 
 
Nejednoznačná mluva 
Než odsoudíme určité myšlenkové směry, chtěl bych poukázat na způsob 
vyjadřování těchto myšlenek těmi, kteří je vyznávají. Můžeme říci, že 
v současnosti existuje náboženská literatura a díla, která se tváří, jako by se 
zabývala náboženstvím, jež mají talent používat víceznačná slova a vytvářet 
novotvary takovým způsobem, že už vlastně nevíme, co nám chce autor říci. 
Ti, kteří se tímto způsobem vyjadřují, doufají na jednu stranu v podporu 
Církve a zároveň se zavděčují těm, kteří jsou mimo Církev nebo ji dokonce 
pronásledují. 
A tak výrazy jako svoboda, humanismus, civilizace, socialismus, 
paternalismus, kolektivismus a další nakonec podporují pravý opak toho, co 
je jejich opravdovým významem. Záměrně tyto výrazy nedefinují, aby 
nebyly přesně pochopeny, anebo je definují novými, osobními způsoby, 
které je odvádí daleko od jejich obvyklého ustáleného významu. Tím pádem 
se zavděčí těm, kteří těmto slovům připisují ten správný význam, a zároveň 
se ospravedlní to, že jim vdechnou význam zcela jiný. 
Toto pojetí jazyka je znamením porušeného myšlení a u některých může být 
známkou opravdové zbabělosti. Je také znakem slabých duší, které se bojí 
světla a jasnosti. 
Jak mnoho lidí používá jazyk, kterému nás naučili komunisté, a zároveň 
popírá, že by přijímali komunistické učení. 
 
Nebezpečí dvojznačného postoje 
Tento způsob vyjadřování a myšlení vychází pravděpodobně z dobrého 
důvodu, a to za každou cenu najít porozumění s těmi, kteří jsou vzdáleni od 
Církve. Namísto hledání oněch hlubokých důvodů jejich oddálení od Církve 
a použití prostředků, které chtěl náš Pán, v jejich plné účinnosti snaží se tyto 
duše v dobrém úmyslu, avšak nevzdělané v pravém učení Církve, zmenšit 
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vzdálenosti jak doktrinální, tak morální a sociální mezi Církví a těmi, kteří ji 
neznají či dokonce bojují proti ní. 
Aby se ještě více přiblížili k těm vzdáleným, usuzují, že je třeba potvrdit a 
zveličit spolu s nimi vše, co jim v Církvi právem či neprávem připadá 
staromódní a zasluhující pokárání. V těchto věcech se neváhají spolčovat 
s nepřáteli Církve. 
Toto činíce, zcela se mýlí v očekávaném výsledku svého jednání: jen 
upevňují v omylu ty, kteří Církev neznají nebo se proti ní bouří, a nedávají 
jim pravé světlo pro duše, našeho Pána Ježíše Krista a jeho nade vše 
milované dílo, Církev.  
Neboť ti, kteří nevidí, hluboce touží po světle a sami jsou překvapeni, když 
vidí, že ti, kteří by měli oponovat jejich pojetí, se s nimi ztotožňují. 
 
Jeho klamná účinnost: 
– u pohanů 
Pohané od nás neočekávají, že budeme ospravedlňovat všechny jejich 
zvyklosti. Pár vzácných příkladů těch, jež je možno asimilovat, by se našlo, 
ale sami pohané vidí, že většina jejich zvyklostí v sobě nese nemorální a 
nespravedlivé chování. Od našeho Pána Ježíše Krista očekávají Jeho 
všemohoucí milost, Jeho dílo vykoupení a milosrdenství, které se jim 
zjevuje skrze nás. 
 
– u protestantů 
Protestanti neočekávají od katolíků, že od nich přejmou všechny jejich 
způsoby myšlení a usuzování. Jsou si vědomi svých nesčetných rozdělení 
v nauce i v náboženském životě. Ani oni nečekají, že opustíme svou víru a 
jednotu. V dnešní době jim brání k opětnému vstupu do Církve spíše 
důvody společenského a morálního rázu a staleté světské tradice nežli 
doktrinální důvody či údajné chyby Církve. 
 
– u muslimů 
Stejné je to s muslimy, kteří vděčně pozorují určitou podobnost víry islámu 
a katolicismu, ale nerozumí a právem nedůvěřují těm katolíkům, kteří 
předstírají, že v těchto dvou náboženstvích jsou jen podobnosti. Tyto 
katolíky muslimové vnímají buď jako nebezpečné a neupřímné lidi, anebo 
jako katolíky s malým opravdovým přesvědčením o svém náboženství, kteří 
jsou tudíž pro ně hodni opovržení. Jak nemám dát za pravdu muslimům, 



21 
 

kteří si váží přesvědčených, praktikujících katolíků, kteří pevně věří svému 
náboženství, snaží se žít jeho pravdu a nabízet jeho dobré skutky. 
Důvěra muslimů náleží právě těmto katolíkům, ne těm prvním. 
 
– v odkřesťanštělé společnosti 
K těmto postojům je třeba připojit i postoje již zmíněných katolíků ke 
křesťanům, kteří odpadli od víry, a k vrstvám, které opustily náboženskou 
praxi. 
Nepřitáhneme je zpět tím, že se jim přizpůsobíme v řeči, oblečení nebo 
práci, obzvláště pokud se jedná o kněze. Kněz je muž Boží a musí tak 
i vystupovat. Z tohoto titulu má právo přiblížit se ke svým ovečkám a 
doprovází ho přitom milost Boží. Duše jsou stvořeny s touhou po Bohu a 
našem Pánu, a i když odmítají Jeho posly, vyjadřují tím přesto své 
nejvnitřnější postoje víry. 
 
– u komunistů 
Náš výčet by nebyl ucelený, kdybychom opomenuli tendence těchto 
katolíků otevírat se komunismu. Je velký omyl za každou cenu se nutit najít 
v komunismu něco, co by Církev údajně mohla převzít. Předkládá se nám 
jeho ekonomický, vědecký, technický atd. úspěch. Nechtějí s Církví uznat, 
že komunismus předkládá zcela zásadně protipřirozený a nelidský koncept 
lidství. Je to ideologická konstrukce založená na politických, sociálních a 
ekonomických principech, jež jsou zcela protichůdné principům Církve. 
Někteří říkají, že jako Církev původně odsuzovala Francouzskou revoluci, 
ale nyní s ní souhlasí, tak že i později Církev přijme komunismus, přestože 
jej dnes odmítá. Tento postoj je však podvodný. Neboť je lží tvrdit, že 
Církev přijala chyby revoluce; odsuzovala je dříve a stále je odsuzuje. 
Ti, kteří podlehli těmto tendencím a šíří je, nevědomky zrazují Pána Ježíše 
Krista a Jeho Církev, zrazují také všechny křesťanské mučedníky a 
mučednické místní církve, kteří zemřeli, neboť vyznávali svou víru a 
odmítali omyly. 
I když komunisté zneužívají této otevřenosti některých katolíků, aby zesílili 
svůj globální světový boj proti Církvi, hluboce jimi pohrdají a nebudou mít 
s nimi slitování, až se stanou pány. Mají více úcty k těm, kteří odvážně hájí 
svou víru. 
Považujeme za vhodné, drazí věřící, dát Vám příklady těchto tendencí, 
abychom je vykreslili a pomohli Vám je rozpoznat a konečně Vás vůči nim 
podle potřeby předem zabezpečili. 
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Církev mnohokrát přesně předkládala své pojetí v otázkách sociologie nebo 
politiky ve smyslu základních principů společnosti a společenského soužití. 
 
Nebezpečí nejednoznačnosti v socialismu 
Jeví se nám jako dobré v tomto světle také prozkoumat to, co dnes 
nazýváme socialismem. Zdá se, že i tomuto pojmu můžeme dát novou 
definici, která by byla kompatibilnější s církevními principy. Ale tento 
způsob vyjadřování v sobě nese nebezpečí, že socialistickou doktrínu 
nechtíce v realitě přejmeme, neboť socialistická koncepce společnosti 
vytváří ucelený logický celek, z něhož je těžké oddělit jednotlivé části. 
Říci, že jsme pro věřící socialismus nebo osobní socialismus, je snadné 
tvrdit a má to znamenat, že se snažíme zavrhnout nějaký aspekt socialismu. 
Pokud však chceme logicky aplikovat svou víru ve veřejném a občanském 
životě, musíme uznat Boží práva vůči osobám, rodinám, společnosti; uznat, 
že tyto stvořené skutečnosti mají svůj základ v Něm a z toho důvodu z Něho 
plyne autorita hlav rodin a lidí nesoucích zodpovědnost za společnost. 
Autorita nevychází ve své podstatě z lidu. – Všechny tyto výroky jsou 
v protikladu k socialistické teorii. 
Socialismus není jen „nenáboženský“, ale jeho popření Boha vede k de 
facto přesunutí atributů Božích na stát, i když se mluví o vládě suverénního 
lidu. Rozhodnutí státu se stávají základem práva. Žádný princip práva není 
nadřazený principu státu. A proto stát vydává právní předpisy vztahující se 
na práva jednotlivců, obzvláště na vlastnictví, práva rodin, vzdělávání dětí, 
uzavírání sňatků a rozvody; na společenské, kulturní a náboženské spolky, a 
to zcela dle svého vkusu.  
Vidíme, jak těžké je nepohrdat právy Božími, když vytváříme právní normy 
pro Jeho stvoření svévolným způsobem. 
Je zajisté třeba, abychom měli sociální cítění ve smyslu hledání společného 
dobra pro pokrok a blaho všech občanů. Ale omezení, jemuž jsou občané 
podrobeni prostřednictvím zákonů, jež dávají státu veškerou pravomoc 
v oblasti ekonomických, sociálních a kulturních aktivit, je zcela v rozporu a 
na překážku rozvoje a pokroku těchto občanů. 
Správné uspořádání a jednota státu nemají zapotřebí potlačení osobních 
iniciativ. Stát v tomto případě organizací a harmonizací ze své strany řídí 
konkurenci a aktivity těchto iniciativ tak, aby přispívaly k rychlému a 
spontánnímu rozvoji celé společnosti, a to za podstatně nižších nákladů. 
Socialismus, který vše dává to rukou státu, dusí společnost příkazy a zákazy 
a zatěžuje ji daněmi. Řízení tohoto státu vyžaduje obludný úřednický aparát. 
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Tak jako Bůh vložil netušené bohatství do přírody, vložil také do duší a 
srdcí bohatství rozumu, umění, podnikavého ducha, vynalézavosti, 
milosrdné lásky a zbožnosti. Tato neprozkoumatelná bohatství potřebují 
k tomu, aby se rozvinula a dosáhla nejvyšší účinnosti, zůstat v přirozeném 
prostředí chtěném Bohem. Pokud má stát nějaké právo na užívání tohoto 
bohatství ke společnému dobru, tak ho zničí, bude-li si ho chtít přivlastnit a 
zestátnit. Je to jako bychom chtěli prameny přesunout z jejich původního 
místa nebo přesadit ovocný strom z jeho dobré půdy proto, abychom ho 
vlastnili a využívali jeho plody! Bůh dal ve své moudrosti každému svou 
roli, své pravomoci a svou odpovědnost. Pokud se člověk pokusí nahradit 
Boha, vše zničí. 
Je zajisté povzbudivé, že dobrá část afrických vlád, které se inspirují 
socialismem, zároveň veřejně odmítla jeho ateismus. Doufám, že toto 
uznání Boha se neomezí jen na právo uctívat Boha veřejně, ale také zahrne 
uznání základů a principů přirozeného práva, které bylo Bohem samotným 
vloženo do podstaty osob, rodin a společenství. Tyto principy mohou 
představitelé států přesně vymezit psaným právem, ale nemohou je přehlížet 
– v tom případě totiž ničí Boží dílo a zároveň do společnosti vnášejí 
nespravedlnost, jejímiž obětmi budou hlavně ti, kteří nemají prostředky, aby 
prosadili svá práva. 
Tyto úvahy jsme považovali za důležité předložit k Vašemu posouzení, milí 
diecézané, a to v duchu lásky a zájmu, abychom ukázali správný směr 
Vašemu smýšlení v souladu s poučením od Svatého otce Jana XXIII.: „Je 
vinen nejen ten, kdo z vlastní vůle překrucuje pravdu, ale i ten, kdo ze 
strachu z toho, aby se nejevil jako ne zcela moderní, ji zrazuje dvojakostí 
svého postoje.“ 
 
Pravdivý postoj křesťana k pravdě 
Abychom se vyhnuli vině, o níž hovoří Svatý otec, a jako nutný doplněk 
tomu, co jsme již vyjádřili, chtěli bychom Vám předložit několik vět od 
důstojného otce Daniélou (Cahiers du Cercle Saint-Jean-Baptiste, červen–
červenec 1960), které dokonale vyjadřují postoj pravého křesťana k pravdě. 
Tyto věty nás povzbudí, abychom postupovali po cestě dobře ozářené 
světlem našeho Pána a Jeho Církve: 
„Pokud neříkáme druhým lidem pravdu, možná je to proto, že cítíme, že 
nejsou schopni ji přijmout, ale často je to z lenosti, sobectví, či proto, že 
nemáme odvahu čelit jejich nespokojenosti. Protože se bojíme se jim 
znelíbit, neodvažujeme se je milovat opravdově a až do krajnosti. Protože 
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milovat druhé znamená chtít jejich dobro i proti jejich vůli. Milovat druhé 
znamená pomoci jim, aby v nich zvítězila pro ně určená pravda nad jejich 
každodenní ubohostí. Milovat znamená pomoci každému člověku realizovat 
v sobě Boží záměr. Je jisté, že tato forma blíženské lásky, caritas, brání 
dovolit druhému něco, o čem víme, že není pro jeho dobro. Ten, kdo 
doopravdy miluje, zkouší pomoci druhým věrně, trpělivě, s dávkou 
realismu, v tichosti (neboť láska je věrná, trpělivá, chápavá a plná taktu). 
Tak jim pomáhá vydat ze sebe to nejlepší, co v sobě mají. 
V dnešním světě je miliónům duší odnímán živý chléb pravdy a my 
nemáme právo to snášet. Snášíme to dokonce příliš snadno. Kdo se s tím 
smíří, nemiluje. Zde nejde o boj, jde o záchranu. Všeobecně se míní, že 
mezi konfliktem a spřízněností nezbývá mnoho prostoru. Ale jeden tu je a 
tím prostorem je láska, láska, která odmítá jen se dívat na ty, kteří jsou 
mimo pravý život, který láska zakouší, a snaží se jim pomoci mezi sebou 
nalézt tento pravý život. Tato láska směřuje ke všem, bez slabosti.  
Ale pokud je první povinností blíženecké lásky přinášet pravdu, tato pravda 
musí být předávána láskyplným způsobem. Existuje způsob sdělování 
pravdy, který právě proto, že ji nepodává v lásce, v důsledku pravdě 
ubližuje. 
Velmi dobře cítíme, že v našem způsobu předávání pravdy může být něco 
velmi nečistého: pravda se stává naší záležitostí, její vítězství je naším 
vítězstvím. Od tohoto momentu už nesloužíme pravdě, sloužíme sami sobě. 
A pak jsme spokojeni s tím, že vlastníme pravdu, zatímco ostatní ji 
nevlastní. Obracíme se pak na bližní s vlastnickou pýchou. 
Pravdivý postoj lásky je zcela jiný: Já jsem stejně chudý jako někdo jiný, 
sám od sebe nemám absolutně nic. Pravda není mým vlastnictvím. Byla mi 
darována a musím cítit, jak špatně ji přijímám. Proto pravdě musím jen 
vydat svědectví s pocitem, že toho vůbec nejsem hoden. Jsem dalek toho, 
abych druhým říkal: „Chovejte se stejně jako já“; musím je naopak žádat: 
„Napodobujte Ježíše Krista, On je pravý život. Já jsem jen nedokonalý 
svědek, který se vydal za Ním. To, o čem svědčím, mi bylo dáno, 
nekonečně mě přesahuje, je to společný poklad všech lidí.“ A takto mohu 
sloužit pravdě v pokoře, aniž bych pravdu ponižoval. Toto platí také na 
úrovni společnosti. Pokud Západ obdržel křesťanství jako první, vůbec není 
jeho vlastníkem, ale pouze jeho správcem. 
Další deformací ve způsobu prezentování pravdy by bylo hledat především 
viditelné a rychlé výsledky. „Caritas patiens est [Pravda je trpělivá],“ říká 
sv. Pavel. Být trpělivý neznamená stáhnout se či se přizpůsobit. Trpělivost 
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je velice aktivní postoj: aniž bychom chtěli narušovat Boží záměr, 
přijímáme jeho dlouhodobé časové úseky. Toto je postoj opravdu 
respektující druhé. Je to střední cesta mezi unáhleným proselytismem a 
pseudotolerancí, která by vše stavěla naroveň. 
Vidíme tedy, že spojení lásky s pravdou je něco důvěrného. Ale je třeba jít 
ještě dále. Nejen je darování pravdy formou lásky, ale pravda sama je 
láskou, protože jejím cílem je láska. Pravda, kterou nám zjevuje pouze 
Kristus a která nám odkrývá základ skutečnosti, je to, že Bůh je láska, 
protože v Něm láska trvá od věčnosti v tajemství trojjedinosti. Bůh nás 
miluje a existovat znamená být jím milován. Musíme se navzájem milovat 
tak, jak nás miloval Kristus. A o této pravdě musíme svědčit.“ 
Tento jazyk je jasný a pochopitelný a převádí nás do pravého smýšlení 
Církve, daleko od kompromisů, zmatků a dvojznačností.  
Buďme a zůstaňme vždy věrnými učedníky našeho Pána Ježíše Krista, 
pevně křesťanští, katoličtí, připoutáni k Jeho Církvi, která je naší matkou, 
vždy s hlubokým respektem k druhým, ale horoucně toužíce, aby s námi 
sdíleli naše štěstí. Buďme připraveni vše snášet a trpět pro spásu duší, která 
je v našem Pánu. 
Kéž by Vám tyto stránky, drazí diecézané, pomohly lépe pochopit, že ten 
pravý a nejjistější způsob, jak žít blíženskou lásku a činit dobro kolem vás, 
znamená být křesťany naplno, aby se Kristus projevoval ve Vás a skrze Vás, 
ve Vašich slovech, skutcích, v celém Vašem životě. 
Ať vám Panna Maria pomůže, abyste za všech okolností nosili v sobě Ježíše 
a předávali Ho duším. To je naše nejvroucnější přání. 
 
V Dakaru dne 26. 3. 1961. 

 
 
 

Rekolekce pro dívky 
(od 14 do 22 let) 

Jaidhof 
Začátek 8. 3. – 18.00 hod.  
Konec 10. 3. – 13.00 hod. 

250,- Kč 
přihlášky sl. Martina Šimková – martinka007@googlemail.com 
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POŘAD BOHOSLUŽEB NA ÚNOR – BŘEZEN 
 

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

 
 

BRNO-ČERNOVICE 
Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 11/26 

 
10. 2. a 10. 3. – 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 
 
1. 2. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
2. 2. – 10.00 – Svěcení svící a Mše sv. s lidovým zpěvem 
20. 2. – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem (ráno Mše sv. odpadá) 
1. 3. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
2. 3. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
6. 3. – 18.00 – Popeleční středa – udílení popelce a Mše sv. chorální 
7. 3. – 18.00 – Sv. Tomáše Akvinského, patrona křesťanských 

akademiků – Mše sv. chorální 
19. 3. – 18.00 – Sv. Josefa – Mše sv. chorální 
25. 3. – 18.00 – Zvěstování Panny Marie – Mše sv. chorální 
26. 3. – 18.00 – Výroční requiem k úmrtí Msgr. Marcela Lefebvra 
Ostatní dny – 8.00 – Mše sv. 
19. 2.  Mše sv. není 

 
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 
6. 3. – 17.30 – Popeleční středa – udílení popelce 

a Mše sv. chorální 
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PSTRUŽÍ (u Frýdlantu nad Ostravicí) 
Dům sv. Prokopa, dříve U Žáčků, č. p. 107 

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

 
PARDUBICE 

Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 
 
1. a 3. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
2., 4. a 5. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
6. 3. – 17.30 – Popeleční středa – udílení popelce a Mše sv. chorální 

 
BORŠOV NAD VLTAVOU 

Dům Msgr. Marcela Lefebvra, Farní 50 
 
1. a 3. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
2., 4. a 5. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 

 
UHERSKÝ BROD 

Hřbitovní kaple, Starý hřbitov 
 
1. a 3. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
5. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 

 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

Kaple sv. Eliáše, proroka, nám. Republiky 1485/7, 1. patro 
 
1. a 3. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
2., 4. a 5. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
Sobota před první nedělí – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem 
6. 3. – 17.30 – Popeleční středa – udílení popelce a Mše sv. chorální 
Každou středu společný růženec a litanie k sv. Josefu – 17.30 
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JABLONEC NAD NISOU 
Eurocentrum - malý sál, Jiráskova 7 

 
10. 2. a 10. 3. – 10.00 – Mše sv. chorální 

 
KROM ĚŘÍŽ 

Dům kultury – salonek, Tovačovského 2828 
 
4. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 

 
VELKÉ MEZI ŘÍČÍ 

Kaple Krista Krále 
 
14. 2. a 14. 3. – 17.30 – Mše sv. 
 
 
 
 
Naše internetové stránky: http://fsspx.cz 
Telefon na děkanství: 548 210 160 
 
 
 
Dárcovské konto: 
Název účtu: Kněžské bratrstvo svatého Pia X. 
Měna účtu: CZK 
Číslo účtu: 2801456074 
Kód banky: 2010 
 
 
Na požádání můžeme dodat potvrzení o peněžním daru pro Kněžské 
bratrstvo sv. Pia X. Za všechny příspěvky na naši činnost děkujeme 
a Pán Bůh zaplať. 

 


