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Brno, 14. února, na úmrtí sv. Cyrila 
 
Drazí věřící, 
začátek letošního roku přinesl několik událostí, které vyvolaly určitou 
pozornost a o kterých se chci krátce zmínit. 
První z nich je zrušení Papežské komise Ecclesia Dei. Tato komise byla 
založena papežem Janem Pavlem II. jako reakce na biskupská svěcení Msgr. 
Marcelem Lefebvrem v Ecône. Jejím úkolem bylo co nejvíce paralyzovat 
činnost Kněžského bratrstva sv. Pia X. a pro ty, kteří naše Bratrstvo opustí, 
vytvořit instituty s dovolením sloužit tradiční římskou liturgii a některými 
dalšími indulty v duchu tradice. Podmínkou bylo akceptování nové liturgie a 
plné přijetí koncilu včetně náboženského liberalismu a indiferentistického 
ekumenismu. Toto úsilí vyvíjela komise Ecclesia Dei po celou dobu svého 
trvání a v tomto duchu usilovala i o regularizaci našeho Kněžského 
bratrstva. Zřejmě vzhledem k tomu, že celá její strategie omezení činnosti 
FSSPX nebyla úspěšná, naopak některé instituty spíše vzbuzovaly zájem 
o tradiční liturgii tam, kam činnost FSSPX nedosahovala, ztratila pro 
koncilní Řím smysl. Rozhodnutí o zrušení Ecclesia Dei mohlo ovlivnit 
i setkání našeho nového generálního představeného P. Davida Pagliaraniho 
FSSPX s prefektem Kongregace pro nauku víry kard. Ladariou, kdy bylo 
jasně řečeno, že pro vztahy mezi FSSPX a Svatým stolcem je rozhodující 
otázka nauky, v níž není FSSPX ochotno ke kompromisu. Zrušení komise 
Ecclesia Dei v daných souvislostech nadto jasně dosvědčuje, že tato nebyla 
založena pro dobro tradice, což byla častá iluze v indultních kruzích, ale 
k potírání FSSPX, což je ostatně jasně napsáno i v příslušném zakládacím 
dokumentu. 
Indultní instituty jsou nyní podřízeny obvyklým způsobem příslušným 
římským dikastériím a netvoří již žádnou výlučnou skupinu s určitými 
privilegii. Platí pro ně obecná pravidla, jako pro všechny ostatní instituty 
koncilní církve, s tím, že smí užívat tradiční liturgii. Vzhledem k tomu, že 
tyto instituty deklarují mimořádnou věrnost římskému papeži ve všech 
věcech, přijetí koncilu a nové liturgie, nemělo by pro ně být problémem 
přijmout v plnosti svrchovanost koncilní hierarchie. V kuloárech se hovoří 
i o revizi Summorum Pontificum, neboť příliš vzbuzuje zájem o tradiční 
liturgii a jako prostředek k regularizaci FSSPX se rovněž neosvědčilo. Pro 
koncilní Řím je Summorum pontificum už nežádoucí přesto, že glorifikuje 
NOM a podmínkou jeho užití je také přijetí koncilu. 
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Jak v souvislostech událostí posledních měsíců hodnotit to, že členové 
Kněžského bratrstva sv. Petra (FSSP) založili v dubnu loňského roku 
zapsaný spolek se sídlem na území pražské arcidiecéze, když ČBK nechtěla 
FSSP zaevidovat jako náboženskou organizaci (ČBK odmítla přijmout 
FSSP do diecézí svým rozhodnutím na zasedání biskupské konference na 
Velehradě loňského roku), to ukáže budoucnost. Jako hostující kněze 
připustil FSSP do své diecéze pouze českobudějovický biskup Kročil jako 
reakci na nárůst našeho apoštolátu, jak to jasně napsal v Aktech kurie 
českobudějovické diecéze. Byl za to ovšem některými svými spolubratry 
v rámci ČBK kritizován. 
Zda znamená zrušení komise Ecclesia Dei ze strany Říma konec politiky 
otráveného cukru, zda přijdou jiné otrávené cukry, či přijde politika biče, to 
ukáže budoucnost, ale pro náš apoštolát to není nijak zásadní, my musíme 
dál nést odkaz našeho zakladatele Msgr. Lefebvra v duchu slov sv. Pavla: 
Tradidi quod et accepi – předávat to, co jsme přijali.  
Další událostí je plánované usídlení biskupa Vituse Huondera z Churu jako 
emeritního biskupa ve škole FSSPX ve švýcarském Wangsu od léta 
letošního roku. Biskup Huonder byl v bližších vztazích k FSSPX již delší 
dobu a o pobyt v naší škole požádal proto, že je mu naše Kněžské bratrstvo 
názorově bližší než indultní instituty. Podmínkou přijetí do našeho domu je, 
že biskup Huonder bude sloužit výlučně tradiční liturgii a nebude podnikat 
nic, co je v rozporu s principy našeho apoštolátu. Svatý stolec vyjádřil 
s místem jeho důchodového pobytu souhlas a dle osobního mluvčího 
biskupa „tento krok stojí v souvislosti s úkolem biskupa Vituse obdrženého 
od Kongregace pro nauku víry udržovat s FSSPX kontakt“. Za tímto 
diplomatickým vysvětlením stojí vůle tohoto nepohodlného biskupa nějak 
kulantně uklidit. Ale biskup Huonder oproti šířeným fámám nebyl pověřen 
žádným vyjednáváním mezi FSSPX a Svatým stolcem, toto je výlučně 
v kompetenci generálního představeného a pověřených dikastérií. 
V naší vlasti jsme zaznamenali značnou akceptanci komunistické 
propagandy proti katolické Církvi v souvislosti se zákonem o zdanění 
církevních restitucí. Poslanec Grebeníček vydal protikatolický pamflet, 
který má očernit katolickou Církev a ospravedlnit komunistické loupení a 
vraždění spáchané na Církvi. Toto proticírkevní tažení podpořili nejen 
poslanci vládní koalice. Pro každého katolíka, ale i slušného člověka je 
jasné, že někoho, kdo se identifikuje s takovými komunistickými aktivitami, 
které jsou urážkou všech obětí komunismu, do budoucna nelze ani volit, ani 
podporovat. Na této skutečnosti nemění naprosto nic ani oprávněná 
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vnitrocírkevní kritika toho, jak je s restituovaným majetkem někdy 
nakládáno. Zloděj, loupežník a terorista nesmí být nikdy soudcem toho, jak 
vlastník se svým majetkem nakládá. 
12. února proběhlo také v našem parlamentu hlasování o „zrovnoprávnění 
manželství homosexuálů“ se skutečným manželstvím. Pouze dvě 
parlamentní strany tento návrh jednoznačně odmítly, mimořádně ostudné 
však bylo hlasování politiků těch stran, které se hlásí ke křesťanským 
kořenům. Poslanci KDU–ČSL se až na jednu výjimku přihlásili ke své 
obvyklé pštrosí politice – zdrželi se hlasování. Ukazuje to, jak iluzorní je 
představa, že „lidovci ještě hájí alespoň morální hodnoty“. Nehájí nic, jen 
svoje koryta a dělají křesťanství ostudu.  
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je pro katolického voliče 
neustále větším problémem rozhodnout, jakou volbu lze považovat za menší 
zlo. Přesto bychom se o to měli pokusit a to velké zlo, které má neustále 
jasnější obrysy, se snažit přibrzdit. 
Druhého a třetího února postoupili všichni tři čeští bohoslovci se svými 
spolubratry v Zaitzkofenu o jeden či dva kroky blíže k oltáři. To je pro nás 
výzva k modlitbě nejen za ně, ale i za další kněžská povolání z naší vlasti. 
K pravé obnově je nám třeba kněží a řeholníků, kteří jsou odhodláni vést 
duchovní boj pro šíření evangelia, k duchovnímu boji o spásu nesmrtelných 
duší. Prosme i za požehnání k založení nejen dalších domů a kaplí našeho 
Kněžského bratrstva, prosme i za řeholní povolání, aby jednou naši vlast 
zdobily i nějaké mužské a ženské kláštery. „Horlete o větší dary,“ vyzývá 
nás sv. Pavel, bude-li naše modlitba trpělivá, nesená upřímnou starostí 
o spásu duší, v duchu pokory a pravé zbožnosti, bude jistě jednou vyslyšena. 
Doby duchovního úpadku naší vlasti bývaly vždy i dobami velkého 
duchovního hrdinství a rozkvětu obnoveného života v Kristu. Když sv. Petr 
Kanisius zakládal jesuitské koleje a sv. Vavřinec z Brindisi kláštery 
kapucínů, museli oba čelit značným protivenstvím, ale jejich setba přinesla 
velké požehnání. Prosme v době pašijové o slavné vzkříšení katolické víry a 
důvěřujme v něj o Velikonocích z milosti Vzkříšeného pro budoucnost 
našeho národa, naší vlasti. 

 
S kněžským požehnáním 

 
P. Tomáš Stritzko FSSPX 
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Žít a obětovat se pro čest Boží a spásu duší 
 

Přepis kázání Msgr. Alfonsa de Galarrety, 
prvního asistenta FSSPX, při udílení nižších svěcení 
v Mezinárodním kněžském semináři Srdce Ježíšova 

v Zaitzkofenu dne 3. února 2019 
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 
Drazí spolubratři, milí svěcenci, drazí věřící! 
Nižší svěcení jsou skutečným podílem na kněžství našeho Pána Ježíše 
Krista. Vy, drazí svěcenci, přijímáte postupně kněžský charakter, účast na 
kněžství Kristově. Kněžský charakter je pravá nadpřirozená pravomoc, jež 
je účinná, jež působí a jež Vás uzpůsobí k posvátným úkonům. Takovým 
posvátným úkonům, které jsou na prvním místě zaměřeny k pravému kultu 
pravého Boha a tak podstatně zaměřeny na oběť mše svaté, která je nejvyšší 
bohopoctou. 
Ovšem tato pravomoc je také zaměřena k duším věřících, kteří Vám budou 
svěřeni, abyste jim zprostředkovávali nadpřirozená dobra. 
Nižšími svěceními se Vám dostává i podílu na zvláštní milosti kněžství. 
A sice oné milosti, jež Vám umožní tyto pravomoci důstojně a svatě 
vykonávat. 
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Čtyři nižší svěcení 
Ostiáři je svěřena starost o svatyni. Má dbát o svatyni se vším, co je v ní 
zahrnuto: oltář, svatostánek, nejsvětější Oběť, Nejsvětější Svátost oltářní. 
Současně máte, budoucí ostiáři, být i strážci svatyně Církve, která je 
Tajemným tělem Kristovým, tedy obránci Církve svaté. 
Lektorovi se svěřuje pravomoc přednášet slovo Boží a vyučovat víře. Tak je 
lektor v Církvi strážcem Písma svatého a katolické víry obsažené 
v katechismu. 
Exorcistovi se předává pravomoc vymítat zlé duchy, též pravomoc bránit 
duše a Církev proti veškerým ďábelským úkladům, proti ďábelským 
pokušením, lstivým svodům, bludům svádějícím duše. Drazí budoucí 
exorcisté, dostane se Vám moci potírat zlé duchy a hájit proti nim Církev a 
víru. 
Akolytovi se dostává již bližší, niternější účasti na přesvaté mešní oběti. On 
je ustanoven světlem, jeho úkolem je nosit světlo ve svatyni, což ale také 
znamená, že v Církvi má být světlem pro duše. To činí důstojným 
vykonáváním svého úřadu, svým osobním životem, svými ctnostmi, svým 
dobrým příkladem. Tak je světlem Církvi a světlem světa. 
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Navzdory apostazi si osvojit ducha mučedníků 
Úřady, jichž se Vám, drazí svěcenci, dostane, budete v plnosti vykonávat 
jako kněží a budete je vykonávat ve zvláště obtížných podmínkách, ve zcela 
konkrétní době, kterou je možno označit za dobu odpadu od víry. Žijeme 
v původně katolických zemích, z nichž se ovšem víra z velké části vytratila 
a dále se vytrácí. V těchto zemích se rozmohla bezbožnost a lidé propadli 
neřestem, jakým kdysi holdovali pohani. 
Současně proniká tato apostaze i do nitra Církve. Pozorujeme, jak se 
i v církevních kruzích víra vytrácí a morálka rozkládá, jak jsou kult a 
svátosti znevažovány a dokonce i profanovány. A jak je napadána i sama 
podstata Církve, autorita a hierarchie i jednota Církve. Vidíme to téměř 
denně. 
Stačí jen uvážit, že velká většina německého episkopátu schvaluje na 
příklad udílení svatého přijímání protestantům a současný Řím k tomu jen 
přitakává. Takovými postoji, které jsou v rozporu s vírou, je znevažována 
sakralita svátostí i sama konstituce Církve.  
Dokonce i nizozemský kardinál van Eijk prohlásil v této souvislosti, že je 
třeba se obávat, že se dostáváme do doby apostaze, jak o ní mluví svatý 
apoštol Pavel. To říká kardinál van Eijk. Dnes už se to opravdu zdá zjevné. 
Svěřené úřady budete tedy, drazí svěcenci, vykonávat právě v této době 
odpadu od víry, apostaze. A proto si potřebujete osvojit ducha mučedníků. 
Tím nemá být řečeno, že musíte zemřít jako mučedníci, ale musíte vést 
život mučedníků, žít jako oni. Když mučedníky uctíváme, musíme je 
i následovat, připodobňovat se jim. To neznamená nutně, že musíme zemřít 
stejným způsobem jako oni, ale musíme podle jejich vzoru žít, mít v sobě 
ducha mučedníků. 
Mučedníci položili svůj život v zápase za víru, obětovali se pro vyznání 
pravé víry, pro pravdu, pro vyznání našeho Pána Ježíše Krista. Jsou svědky 
pravé víry, jak to vyjadřuje i řecké označení mučedníka, které znamená 
právě svědek. Především musíte tedy být svědky víry v Ježíše Krista a 
v pravdu. 
Mučedník vydává svůj život a tím dosahuje vítězství nad světem. A sice 
proto, že opovrhuje veškerými pozemskými dobry pro Krista, pro život 
věčný. Svatý Augustin to vyjadřuje velmi výstižně: Mučedníci jsou vzorem 
nejprve v pohrdání požitky a libůstkami tohoto světa a tak vítězí nad 
žádostivostí po světských dobrech, nad žádostivostí po bohatství a 
rozkoších; dále vítězí nad světem tím, že přemáhají strach, strach z utrpení. 

8 
 

Vyznání víry zahrnuje v sobě obojí (opovržení světem i přemáhání strachu), 
to je ona úzká stezka, kterou má jít každý křesťan, ale na prvním místě kněz. 
Úzká cesta vyžaduje sebezápor, ctnost umírněnosti, aby člověk nebyl 
spoután pozemskými dobry a požitky, ale dokázal jimi opovrhovat pro 
Krista. 
Úzká cesta znamená ovšem i statečnost, trpělivost, vytrvalost 
v protivenstvích, tedy ctnosti, kterými se vyznačovali mučedníci a jimiž 
právě dosáhli vítězství, protože překonali strach z pronásledování. To je 
naprosto zásadní, abychom mohli být pravými svědky katolické víry a 
zachovali ji až do konce. 
A to je též úloha, pro kterou Boží prozřetelnost vyvolila Kněžské bratrstvo 
svatého Pia X. Mučedníci vyznali víru a zvítězili nad světem. I když to 
navenek nebyl okázalý triumf, tak přece zvítězili svojí vírou, svojí láskou 
k našemu Pánu, svým opovržením vůči světu a svou statečností. To je 
smýšlení a duch mučedníků, jímž musíme být prodchnuti v zápase dnešních 
dnů. 
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Pamatujte na zakladatele! 
V tomto lítém boji, který musíme vést, jsme však také dědici dvou věrných 
svědků Ježíše Krista, svědků pravé víry navzdory apostazi, kterou dnes 
zažíváme. Jsme dědici zápasu arcibiskupa Lefebvra a biskupa de Castro 
Mayera. Je tedy třeba, abychom věrně následovali jejich příklad. 
Svatý apoštol Pavel vysvětluje na závěr svého listu Židům, jak to činit, když 
nabádá: „Pamatujte na své představené, kteří k vám mluvili slovo Boží! 
Uvažujte o konci jejich života a následujte jejich víru!“ (Žid 13,7). 
Máme tedy pamatovat na své představené, na své zakladatele, kteří nám 
věrně předali slovo Boží a byli nám vzorem v boji, který máme vést. Oni 
sami vedli tento boj, vydali svědectví pravdě. Musíme též uvažovat o konci 
jejich života, jak byli odsuzováni světem i církevními hodnostáři. 
A konečně musíme následovat jejich víru. Jakou víru? Slovy apoštola: víru 
v Ježíše Krista, který je „týž včera i dnes i na věky“ (Žid 13,8). Tentýž! 
Včera i dnes i navěky týž! 
A svatý apoštol Pavel pak dodává: „Nenechávejte se svádět různými cizími 
naukami! Nýbrž utvrzujte svá srdce milostí… Habemus altare… Máme 
oltář…“ (srov. Žid 13,9n.). Tento oltář je pramenem milostí a síly. To je 
oltář, který nám byl předán naším zakladatelem. 
Dále říká svatý Pavel: Jako byl Ježíš umučen „za branou“ (Žid 13,12) 
města, tak se máme i my být za městem, opustit tento apostatický svět, 
abychom snášeli potupu s Kristem. „Nuže, vyjděme k Němu za tábor a 
nesme s Ním Jeho potupu!“ (Žid 13,13.) 
A pak vyzývá svatý Pavel: Skrze Krista „přinášejme Bohu ustavičnou oběť 
chvály“ (Žid 13,15), to znamená vyznání nejsvětějšího Jména Božího skrze 
Ježíše Krista. Musíme tedy beze strachu nadále přinášet nejsvětější Oběť, 
máme přece oltář – habemus altare, onu ustavičnou oběť chvály, která je též 
veřejné vyznání pravé víry. 
Dnešní evangelium nás musí posílit v důvěře v Krista. Rozjímáme, jak náš 
Pán vstupuje s apoštoly do loďky, která je obrazem Církve, jak povstává 
velká bouře, vlny se vzdouvají, jak apoštolové malomyslní, zmocňuje se 
jich strach, probouzejí spícího Mistra a volají: „Pane, zachraň nás, hyneme“ 
(Mt 8,25). A Spasitel jim vytýká jejich ustrašenost a malověrnost: „Proč se 
bojíte, malověrní“ (Mt 8,26). Pak vstane a přikáže větrům i moři. A nastává 
klid, bouře se hned utiší. 
To je příklad pro náš život. Kristus od nás vyžaduje, abychom bojovali, 
nikoli abychom nutně vítězili. Požaduje od nás, abychom vytrvali v boji. 
A pak, až bude chtít a jak bude chtít, pronese jediné slovo a tato hrozná 
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krize skončí. Mějme tedy víru, pevnou víru v boji, neotřesitelnou víru 
v našeho Pána Ježíše Krista. 
Svatý apoštol Pavel nás povzbuzuje: „Zde nemáme trvalou vlast, ale 
usilujeme o budoucí“ (Žid 13,14). V nebi je naše skutečná vlast a naše 
vítězství. 
Závěrem chceme našeho Pána Ježíše Krista prosit, aby nám daroval 
opravdové služebníky Boží, pravé apoštoly, pravé kněze, pravé řeholníky, 
pravé křesťany, kteří jsou odhodláni vést tento boj za víru bez bázně, 
s odvahou, s důvěrou v Jeho milost, jež je všemocná, s pevnou důvěrou 
v moc nejblahoslavenější Panny Marie, jejíž Neposkvrněné Srdce zvítězí. 
Pokračujme tedy v tomto duchovním zápase a završme jej jako naši 
zakladatelé, kteří věrně žili a obětovali se pro čest Boží a spásu duší. 
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 
 
 

Prohlášení generalátu Kněžského bratrstva 
sv. Pia X. k setkání kardinála Ladarii 

s P. Pagliaranim dne 22. listopadu 2018 
 

(zveřejněno na stránkách FSSPX.Actualités/FSSPX.News) 
 
Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se odebral pater Davide Pagliarani, generální 
představený Kněžského bratrstva sv. Pia X., na pozvání kardinála Luise 
Ladarii Ferrera, prefekta Kongregace pro nauku víry, do Říma. 
P. Pagliaraniho doprovázel P. Emmanuel du Chalard, kardinála Ladariu 
Msgr. Guido Pozzo, sekretář Papežské komise Ecclesia Dei. 
Rozhovor se konal od 16.30 hodin do 18.30 hodin v prostorách Kongregace 
pro nauku víry. Měl umožnit kardinálu Ladariovi a P. Pagliaranimu, aby se 
poprvé setkali a společně prohovořili situaci vztahů mezi Svatým stolcem a 
Kněžským bratrstvem sv. Pia X. od zvolení nového generálního 
představeného v červnu letošního roku. 
V průběhu setkání s římskými úředníky strany potvrdily, že základní 
problém má skutečně naukový charakter a že ani Bratrstvo, ani Řím jej 
nemohou opominout. Právě kvůli těmto nepřekonatelným rozdílům v nauce 
se za posledních sedm let nesetkal s úspěchem žádný pokus o vypracování 
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návrhu naukového prohlášení, který by byl přijatelný pro obě strany. Proto 
zůstává doktrinální otázka naprosto prvořadá. 
Svatý stolec neříká nic jiného, jestliže slavnostně potvrzuje, že vytvoření 
jakéhokoliv právního statusu pro Bratrstvo může nastat teprve po podpisu 
dokumentu naukového charakteru. 
To vše tedy Bratrstvo nutí k tomu, aby opět začalo vést teologické diskuse 
s vědomím, že Pán Bůh od něho nutně nevyžaduje, aby přesvědčilo partnery 
v rozhovoru, ale aby podalo před Církví bezpodmínečné svědectví víry. 
Budoucnost Bratrstva spočívá v rukou Prozřetelnosti a blahoslavené Panny 
Marie, jak ukazují jeho dějiny od založení až dodnes. 
Členové Bratrstva nechtějí nic jiného než sloužit Církvi a účinně přispívat 
k její obnově, v případě nutnosti až k obětování vlastního života pro její 
triumf. Ale nemohou si vybírat ani cestu, ani podmínky či okamžik toho, co 
přísluší pouze Bohu. 
 
Menzingen, 23. listopadu 2018. 
 
 
 

Církev se 2000 let nemýlila 
 

Rozhovor s P. Davidem Pagliaranim FSSPX, 
generálním představeným Kněžského bratrstva sv. Pia X., 

pro list Salzburger Nachrichten, 
otištěný dne 15. prosince 2018 

 

(zdroj: FSSPX.News) 
 
Zakladatel Kněžského bratrstva, arcibiskup Marcel Lefebvre, byl 
v roce 1988 exkomunikován, protože nedovoleně vysvětil čtyři biskupy. 
Roku 2009 papež Benedikt XVI. tyto exkomunikace zrušil. Co to pro 
Vás znamená? 
Pro nás se nic nezměnilo, protože jsme tyto exkomunikace nikdy 
nepovažovali za platné. Nicméně to dodalo odvahu některým lidem, aby 
k nám přišli, protože do té doby se toho neodvážili. Také se usnadnily 
vztahy s jistými biskupy a určitou částí kléru, obzvláště s mladými kněžími. 
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I František Vám vyšel vstříc. Co ještě očekáváte? 
Očekáváme to, co od Církve požaduje každý katolík při křtu: víru. Boží 
zjevení je uzavřeno a je úkolem papeže tento poklad víry předávat dále. 
Papež proto musí ukončit strašnou krizi, která otřásá Církví již 50 let. Tato 
krize byla vyvolána novým pojetím víry, které je určováno subjektivní 
zkušeností jednotlivce. Jedná se o názor, že jednotlivý člověk je sám 
zodpovědný za svou víru a může se svobodně rozhodnout pro jakékoliv 
náboženství, bez rozlišování mezi bludem a pravdou. To je však v rozporu 
s objektivním Božím zákonem. 
 
V čem může být Kněžské bratrstvo vstřícné vůči papeži? 
Kněžské bratrstvo sv. Pia X. je velmi silně spojeno s nástupcem sv. Petra, 
i tehdy, když se staví proti omylům Druhého vatikánského koncilu. Jsme 
hluboce otřeseni jedním ze základních rysů současného pontifikátu: zcela 
nové použití pojmu milosrdenství. To se omezilo na zázračný prostředek pro 
všechny hříchy, aniž by se naléhalo na pravé obrácení, na proměnu duše 
milostí, umrtvováním a modlitbou. Ve svém postsynodálním apoštolském 
listě Amoris laetitia papež otevírá pro křesťany možnost, aby se v otázkách 
manželské morálky rozhodovali případ od případu dle svého osobního 
svědomí. To zcela jednoznačně odporuje nezbytnému a jasnému zaměření 
na Boží zákon. 
Vidíme v tom ozvěnu Lutherovy spirituality: křesťanství bez požadavku 
mravní obnovy, subjektivismus, který již neuznává žádnou obecně platnou 
pravdu. To vyvolalo mezi věřícími a v duchovenstvu dalekosáhlý zmatek. 
Každý člověk hledá pravdu. K tomu ale potřebuje vedení kněze, jako 
potřebuje žák vedení učitele. 
 
Co v tomto ohledu přinesl Lutherův rok 2017? 
Od 16. století katolická Církev přicházela k protestantům proto, aby je 
obrátila a přivedla zpět do pravé Církve. Lutherův rok nesloužil tomuto 
prvořadému cíli, totiž přivést protestanty zpět. Právě naopak, ti byli posíleni 
ve svých bludech. Důvodem je to, že Církev od Druhého vatikánského 
koncilu míní, že každý člověk může ve svém náboženství najít cestu 
k Bohu. To je předpoklad, který redukuje víru na osobní, vnitřní zkušenost 
místo toho, aby se rozum přidržel Božího zjevení. 
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I v jiných náboženství je mnoho lidí, kteří žijí dobře podle svého 
nejlepšího vědomí a svědomí. Uzná Bůh jejich zásluhy? 
Církev je svou povahou misijní. Kristus říká: „Já jsem Cesta, Pravda a 
Život“. Lidé mohou být spaseni jedině skrze něj. On založil jedinou Církev, 
Církev římskou. Tato teologická pravda se musí hlásat, stejně jako jasná 
linie v morálce a síla, kterou vyzařuje tradiční mše svatá v tridentskému ritu. 
Upřímná úsilí o nalezení pravdy v jiných náboženstvích nepostačuje k tomu, 
aby se k ní dospělo. Musíme proto těmto duším pomoci ke spáse. Jestliže 
může být nějaká duše spasena mimo katolickou Církev, děje se tak 
navzdory bludu, v němž se nachází, a nikoliv díky němu. V každém případě 
se to stane jedině skrze Krista. 
 
Váš předchůdce Bernard Fellay viděl v židech, svobodných zednářích a 
modernistech nepřátele Církve. Musí se i židé obrátit ke katolické 
Církvi, jako to říkáte o protestantech? 
Modernismus patří k nejnebezpečnějším bludům. Proto až do Druhého 
vatikánského koncilu požadovala Církev ode všech kněží, aby skládali 
antimodernistickou přísahu, kterou jsem složil i já. 
Co se týká židovstva, bylo by neodpustitelným hříchem vylučovat židovský 
lid z dober a pokladů katolické Církve. Spásné poslání Církve zahrnuje 
všechny a nemůže z něho žádný národ vyčleňovat. 
 
Odmítáte zásadní dokumenty II. vatikánského koncilu, například 
o náboženské svobodě a ekumenismu. Jedná se jen o jinou interpretaci, 
anebo tyto koncilní texty zcela zavrhujete? 
Druhý vatikánský koncil se sám prohlásil za ryze pastorační koncil. Ve 
skutečnosti však byla přijata závažná dogmatická rozhodnutí, jako ta Vámi 
zmíněná. To vedlo k naprostému přetvoření víry. 
Papež Benedikt XVI. se domníval, že rozdíly mezi Římem a Kněžským 
bratrstvem sv. Pia X. jsou problémem interpretace koncilu. Je třeba se prý 
jen zamyslet nad těmito samotnými texty a potom je možná shoda. To však 
není náš postoj. Kněžské bratrstvo sv. Pia X. zavrhuje vše, co u Druhého 
vatikánského koncilu není v souladu s katolickou tradicí. 
Papež by musel prohlásit Dekret o náboženské svobodě za mylný a 
odpovídajícím způsobem jej opravit. Jsme přesvědčeni, že to jednoho dne 
nějaký papež učiní a navrátí se k čisté nauce, která byla před tímto koncilem 
směrodatná. Otázkami ohledně náboženské svobody, ekumenismu a božské 
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ústavy Církve se zabývali papežové před Druhým vatikánským koncilem. 
Stačí se opět vrátit k jejich nauce. 
 
Tíží Vás ve svědomí, že z pohledu Říma žijete ve schismatu s Církví? 
Skutečnost je taková, že Řím nás nepovažuje za schismatiky, ale za 
„neregulérní“. Ať je tomu jakkoliv – Bratrstvo bych okamžitě opustil, 
kdybych neměl jistotu, že pracuji v katolické Církvi a pro ni. 
 
(Roku 1945 založený list Salzburger Nachrichten vychází v nákladu 80 000 
výtisků – údaj z roku 2016. Rozhovor vedl Josef Bruckmoser.) 
 
 
 

Exkluzívní rozhovor s P. Davidem Pagliaranim, 
generálním představeným Kněžského bratrstva 

sv. Pia X. 
 

(pro: La Porte Latine; zdroj: FSSPX.News, 2018) 
 
La Porte Latine: Nyní je tomu pět měsíců, co jste byl na funkční období 
dvanácti let zvolen generálním představeným Kněžského bratrstva 
sv. Pia X. Těchto pět měsíců Vám jistě umožnilo zaměřit poprvé svůj 
pohled na dílo založené arcibiskupem Lefebvrem tak, že to doplnilo 
Vaše dosavadní bohaté zkušenosti. Nabyl jste nějakého prvního 
celkového dojmu, můžete stanovit první priority pro nadcházející 
roky? 
Bratrstvo je dílo Boží, a čím více je odhalujeme, tím více je milujeme. Při 
tomto odhalování mě nejvíce uchvacují dvě věci: Nejprve prozřetelnostní 
charakter Bratrstva. Je to výsledek rozhodnutí a závěrů světce, který byl 
veden pouze nadpřirozenou a „prorockou“ prozíravostí. Jak léta jdou a 
při míře, v níž se prohlubuje krize Církve, si člověk musí jeho moudrosti 
ještě více vážit. Dále jsem mohl opět zjistit, že nemáme výsadu být ušetřeni: 
Pán Bůh posvěcuje všechny naše členy a věřící skrze neúspěchy, zkoušky, 
zklamání, zkrátka skrze kříž, a ne snad nějakými jinými prostředky. 
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La Porte Latine: S 65 novými seminaristy v letošním roce drží Bratrstvo 
svůj rekord za posledních třicet let. Vy sám jste byl šest let rektorem 
semináře v La Reja (Argentina). Jak chcete podpořit vývoj ke stále 
četnějším a pevnějším povoláním? 
Jsem přesvědčen, že skutečným řešením pro zvýšení počtu povoláním a 
jejich stálosti nespočívá v první řadě v lidských, a abych tak řekl, 
„technických“ prostředcích, jako jsou okružní dopisy, apoštolské cesty či 
reklama. Takové povolání potřebuje k rozkvětu v první řadě domov, kde je 
milován náš Pán Ježíš Kristus, jeho kříž a jeho kněžství; domov, kde nemá 
místo zahořklost a kritika vůči kněžím. Povolání se vzbuzuje osmózou, ve 
styku se skutečně křesťanskými rodiči a s kněžími, kteří jsou do hloubky 
naplněni duchem našeho Pána. Na této úrovni musíme ze všech sil 
pokračovat v práci. Povolání není nikdy výsledkem spekulativních úvah 
nebo nějaké přednášky, kterou mladý člověk vyslechl a s níž je intelektuálně 
srozuměn. Takové prvky mohou pomoci odpovědět na Boží volání, ale jen 
za předpokladu toho, co jsem právě řekl. 
 
La Porte Latine: Letošního 14. října svatořečil papež František papeže, 
který podepsal všechny dokumenty Druhého vatikánského koncilu, 
papeže nové mše, papeže, jehož pontifikát byl poznamenán 80 000 
kněžími, kteří opustili kněžství. Jaké myšlenky ve Vás vyvolává toto 
svatořečení? 
Toto svatořečení nás musí podnítit k hlubšímu zamyšlení, stranou 
mediálních emocí, které trvaly několik hodin a nezanechaly hluboké stopy 
ani v jeho podporovatelích, ani v jeho odpůrcích. Právě naopak, po několika 
týdnech se tyto pocity mohou snadno změnit ve lhostejnost. Musíme si 
dávat pozor, abychom nevstoupili do této pasti. 
Nejprve se mi zdá jako zcela zjevné, že blahořečeními, resp. svatořečeními 
všech papežů nejnovější doby od Jana XXIII. byl podniknut pokus o jakési 
„svatořečení“ koncilu a koncilem vytvořeného nového chápání Církve a 
křesťanského života, což všichni tito papežové schvalovali. 
Je to nový fenomén v dějinách Církve. Tak například potridentské Církvi 
nikdy nepřišlo na mysl, aby svatořečila všechny papeže od Pavla III. až po 
Sixta V. bez rozdílu. Svatořečila pouze Pia V., a sice ne snad kvůli jeho 
spojení s Tridentským koncilem nebo jeho uplatňováním, ale z důvodu jeho 
osobní svatosti, která byla považována celou Církví za příkladnou a kterou 
on jakožto papež dal do služeb Církve. 
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Fenomén, který v současnosti zažíváme, nám spíše připomíná změnu názvů 
hlavních náměstí a honosných ulic po revoluci nebo změně režimu. 
Avšak tato svatořečení musíme zkoumat také ve světle současného stavu 
Církve, neboť připravenost svatořečit papeže koncilu je relativně nový jev a 
zjevně se projevila v téměř okamžitém svatořečení Jana Pavla II. 
Tato rozhodnost k „rychlém jednání“ ukazuje však spíše křehkost, v níž se 
církev vzešlá z koncilu nyní nachází. Ať to chceme připustit, nebo ne, celé 
ultraprogresívní a pseudoreformátorské křídlo považuje koncil za 
překonaný. Kupříkladu mám na mysli německý episkopát. A na druhé 
straně se ti nejkonzervativnější na základě faktů cítí nuceni konstatovat, že 
koncil rozpoutal proces, který vede Církev do rostoucí neplodnosti. Tváří 
v tvář tomuto zdánlivě nezvratnému procesu je pochopitelné, že se současná 
hierarchie snaží těmito svatořečeními opět propůjčit koncilu jistou hodnotu, 
aby přibrzdila nezastavitelnou tendenci vyplývající ze skutečnosti. 
Vrátím se ke srovnání s občanskou společností: Pokaždé, když nějaký režim 
nachází v krizi a je si jí vědom, pokouší se nově probudit povědomí o ústavě 
země, o své posvátnosti, o své stálosti, o své transcendentální hodnotě… Ve 
skutečnosti je to však známka toho, že vše, co z této ústavy vychází a na ní 
spočívá, je v nebezpečí smrti a že je o to, aby se všemi možnými prostředky 
zachránila. Dějiny ukazují, že tato opatření zpravidla nepostačují k tomu, 
aby se k životu opět probudilo něco, čeho čas vypršel. 
 
La Porte Latine: Před třemi lety (17. října 2015) pronesl papež 
František důležitou řeč na podporu „synodality“ v Církvi a vyzval 
biskupy, aby „naslouchali Bohu, až spolu s ním budou slyšet volání lidu, 
a poslouchali lidi, dokud nevdechnou vůli, k níž nás Bůh volá“. 
S odvoláním na tuto novou synodalitu vydal podle vlastních slov (projev 
z 25. listopadu 2017) nové zákony ke zjednodušení řízení o zneplatnění 
manželství nebo napsal Amoris laetitia v návaznosti na synodu o rodině. 
Poznáváte v tom hlas Ducha Svatého? Co nám můžete říci o tomto 
novém výrazu, který dnes používají nositelé úřadů v Církvi? 
Periodicky se opakující debata o synodalitě není nic jiného než pokoncilní 
projekce nauky koncilu o kolegialitě a problémů, které v Církvi vyvolala. 
Skutečně se často zmiňuje, rovněž v debatách, v nichž jde o jiný cíl nebo 
téma. Myslím například na poslední synodu o mládeži, na níž bylo toto téma 
nadneseno již po x-té. To ukazuje, že hierarchie dosud nenalezla žádné 
uspokojivé řešení, a je to nevyhnutelné, protože tento problém je 
neřešitelný. 
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Je tomu tak, že kolegialita Církev převádí do trvalého stavu jakéhosi quasi-
koncilu ve spojení s utopií, že všeobecnou Církev lze řídit za účasti všech 
biskupů světa. To vedlo ze strany národních biskupských konferencí 
k požadavku na systematickou a nenasytnou decentralizaci, která nikdy 
neskončí. Máme co do činění s jistým druhem třídního boje biskupů, který 
do některých biskupských konferencí vnesl ducha, který lze definovat jako 
předschismatický. Zde mám opět na mysli německý episkopát, který 
představuje výmluvný příklad všech současných zlořádů. Řím se nachází ve 
slepé uličce. Na jedné straně se musí snažit do jisté míry zachránit svou 
podkopanou autoritu vůči národním episkopátům. Na druhé straně se 
nemůže vzdát koncilní nauky a jejích důsledků, aniž by zpochybnil autoritu 
koncilu a tím i základy současné ekleziologie. Skutečnost je taková, že 
všichni kráčejí stále stejným směrem, byť různou rychlostí. 
Pokračující debaty odkrývají tuto skrytou nepříjemnost a zejména 
skutečnost, že toto revoluční učení je v naprostém rozporu s monarchickou 
povahou Církve. Uspokojivé řešení nebude možno nalézt tak dlouho, dokud 
tato nauka nebude odmítnuta. 
Je to paradoxní, ale Církvi může pomoci jedině Bratrstvo tím, připomíná 
papežům a biskupům, že náš Pán Ježíš Kristus založil monarchickou Církev, 
a ne nějaké chaotické moderní sdružení. Přijde den, kdy toto se toto 
poselství dočká sluchu. V první řadě je naší povinností uchovat si tento 
hluboký smysl pro Církev a její hierarchii, navzdory bitevnímu poli a 
troskám, které leží před námi. 
 
La Porte Latine: Jak by mohla Církev korigovat chyby koncilu? Je po 
padesáti letech ještě realistické takto uvažovat? 
Viděno čistě lidsky není realistické takto uvažovat, neboť před sebou máme 
Církev, která je zcela přetvořená, ve všech aspektech svého života, bez 
výjimky. Jedná se o nové pojetí víry a křesťanského života, které přineslo 
tomu odpovídající nový způsob chápání Církve a každodenního života v ní. 
Lidsky viděno není možné se vrátit zpět. 
Ale my možná až příliš často zapomínáme na to, že Církev je ve své 
podstatě božská, i když je vtělená do lidí a do dějin lidstva. Jednoho dne, 
proti všemu očekávání a proti všem lidským kalkulům, vezme nějaký papež 
situaci do rukou a napraví vše, co musí být napraveno, neboť Církev je 
božská a náš Pán ji nenechá v nouzi. Ve skutečnosti neříká nic jiného, když 
dává slavnostní příslib, že „brány pekelné ji nepřemohou“ (Mt 16,18). 
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Vyzařování božské povahy Církve bude o to silnější, když se situace v dané 
době bude zdát nezvratná. 
 
La Porte Latine: V tomto roce 2018 jsme si připomněli t řicáté výročí 
biskupských svěcení udělených arcibiskupem Lefebvrem v Ecônu, 
pravé „operace k přežití tradice“. Jste toho názoru, že toto opatření 
bylo svou povahou jedinečné a že bylo úspěchem už i proto, že 
biskupové dnes jsou připraveni udělovat svěcení a biřmování 
v tradi čním ritu, anebo jste toho mínění, že po tolika letech by se mělo 
uvažovat o nových biskupských svěceních? 
Budoucnost Bratrstva leží v rukou Prozřetelnosti. Na nás je, abychom 
rozpoznali její znamení, jak to činil náš zakladatel, věrně a bez toho, že by 
kdy chtěl Prozřetelnost předbíhat nebo jí nedbat. To je nejkrásnější lekce, 
kterou nám arcibiskup Lefebvre udělil, a mnozí z těch, kteří ji svého času 
nepochopili, postupně změnili svůj úsudek. 
 
La Porte Latine: Francouzský distrikt je nejstarší a největší, i když mu 
distrikt Spojených států amerických „šlape na paty“. Jaké lidské, 
materiální a apoštolátní priority jste stanovil jeho novému 
představenému, pateru de Jorna, jenž byl 22 let rektorem kněžského 
semináře v Ecônu? 
Všechny stanovené stěžejní body se dají shrnout do několika slov: Nový 
superior distriktu má velmi krásnou úlohu, totiž starat se o to, aby ve všech 
domech a ve všech částech Bratrstva zůstal zachován pravý duch, kterého 
nám odkázal náš zakladatel: duch lásky k víře a k pravdě, k duším, k Církvi 
a především, což z toho vyplývá, duch pravé blíženské lásky mezi členy. 
V té míře, v jaké si uchováme tohoto ducha, budeme mít dobrý vliv na duše 
a Bratrstvo k sobě přitáhne ještě mnoho povolání. 
 
La Porte Latine: To je krásný a nadšení vzbuzující program! Ale je také 
zapotřebí, aby se věřící všemi silami zasadili o jeho plnění. Viděl jste, 
jak jich tisíce přišly na poslední pouť do Lurd, při které jste sloužil 
slavnou mši svatou o neděli Krista Krále. Co od nich požadujete? Co 
jim navrhujete? 
Byl jsem hluboce dojat, když jsem v Lurdech viděl poutníky všech 
věkových kategorií, především mnoho rodin a dětí. Tato pouť je opravdu 
pozoruhodná a rovněž velice důležitá. Připomíná nám, že budoucnost 
Církve a povolání spočívá v rodinách, v nichž rodiče zasadili kříž našeho 
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Pána. Neboť jedině kříž našeho Pána Ježíše Krista a z něho vyplývající 
velkodušnost plodí rodiny s mnoha dětmi. Pro naši sobeckou a od Boha 
odpadlou společnost, která je trestána svou vlastní neplodností, není 
ušlechtilejšího a cennějšího svědectví než svědectví mladé matky, která je 
obklopena houfem dětí. Svět se může rozhodnout, že nebude poslouchat 
naše kázání, ale nemůže se vyhnout tomu, že bude mít před očima tento 
pohled. Také to ztělesňuje Bratrstvo. Koneckonců je to tentýž ideál kříže – 
znovu to opakuji –, který pohne duši k tomu, aby se zasvětila Bohu, a který 
uschopní matku k tomu, aby se velkoryse a neomezeně věnovala výchově a 
posvěcování všech dětí, které jí Prozřetelnost hodlá svěřit. 
Konečně nás tato pouť také upomíná především na to, že každá obnova se 
může podařit jedině pod ochranným pláštěm blahoslavené Panny Marie, 
neboť v pustině současnosti není žádné jiné místo na světě, které neustále 
tak přitahuje duše jako Lurdy. 
Francouzským věřícím říkám zcela jednoduše: Nezapomeňte, že ti, kteří vás 
předešli, byli bojovníci a křižáci, milites Christi [vojáci Kristovi], a že 
současný boj na obranu víry a Církve je bezesporu ten nejdůležitější, který 
kdy dějiny viděly. 
 
Přeji všem bohatě požehnaný rok 2019! 
 
 

Prohlášení generálního představeného 
Kněžského bratrstva sv. Pia X. 

 

Pravé bratrství existuje pouze v Ježíši Kristu 
 
[Oficiální informace:] Dne 4. února 2019 podepsal papež František spolu 
s velkoimámem káhirské mešity „Dokument o bratrství všech lidí pro 
světový mír a soužití“. 
 
Ekumenický Kristus nemůže být pravý Kristus. Již více než padesát let 
nepřestává moderní ekumena a mezináboženský dialog představovat světu 
k nepoznání zredukovaného a znetvořeného Krista. 
Boží Slovo, jediný Syn Otce, nestvořená a věčná Moudrost se stala 
člověkem; tváří v tvář této historické skutečnosti nemůže nikdo zůstat 
lhostejný: „Kdo není se mnou, proti mně jest, a kdo neshromažďuje se 
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mnou, rozptyluje“ (Mt 12,30). Uskutečněním svého Vtělení se stal Kristus 
Veleknězem nové a jediné Smlouvy a Učitelem, jenž nám zvěstuje pravdu; 
stal se Králem srdcí a společností a „prvorozeným mezi mnoha bratry“ (Řím 
8,29). Pravé bratrství existuje tedy pouze v Ježíši Kristu a jedině v něm 
samém: „Neboť není jiného jména pod nebem daného lidem, v němž 
bychom měli spaseni býti“ (Sk 4,12). 
Je pravda víry, že Kristus je Králem všech lidí a že je chce shromáždit ve 
své Církvi, své jediné Snoubence, svém tajemném Těle. Království, které 
zřizuje, je královstvím pravdy a milosti, svatosti, spravedlnosti a lásky, a 
proto je mírumilovné. Nemůže existovat pravý mír bez našeho Pána Ježíše 
Krista. Proto není možné nalézt mír mimo Kristovo panství a jím založené 
náboženství. Zapomínat na tuto pravdu znamená stavět na písku, přičemž 
Kristus sám nás varuje, že takové počínání je odsouzeno k pádu (srov. Mt 
7,26–27). 
Papežem Františkem a velkým imámem z Al-Azhar podepsaný Dokument 
o bratrství všech lidí pro světový mír a soužití je jen dům postavený na 
písku. Navíc se jedná o bezbožnost, která pohrdá prvním Božím přikázáním 
a která Boží Moudrosti, jež se v Ježíši Kristu stala člověkem a pro nás 
zemřela na kříži, vkládá do úst, že „pluralismus a mnohost náboženství“ je 
„moudrá Boží vůle“. 
Takové výroky odporují dogmatu, že katolické náboženství je jediné pravé 
náboženství (srov. Syllabus, teze 21). Jedná-li se o dogma, označuje se to, 
co je vůči němu v protikladu, za herezi. Bůh nemůže sám sobě protiřečit. 
V následování sv. Pavla a našeho ctěného zakladatele, arcibiskupa Marcela 
Lefebvra, jakož i pod ochranou blahoslavené Panny Marie, Královny míru, 
budeme dále předávat katolickou víru, kterou jsme přijali (srov. 1 Kor 
11,23), a zasazovat se všemi silami o vykoupení duší a národů tím, že 
budeme hlásat pravou víru a pravé náboženství. 
„Odejdouce tedy, učte všecky národy, křtíce je ve jménu Otce i Syna 
i Ducha Svatého, učíce je zachovávati všecko, co jsem přikázal vám“ (Mt 
28,19–20). „Kdo uvěří a pokřtěn bude, spasen bude; kdo však neuvěří, bude 
zavržen“ (Mk 16,16). 
 
24. února 2019. 
 
Pater Davide Pagliarani, generální představený 
Msgr. Alfonso de Galarreta, první asistent 
Pater Christian Bouchacourt, druhý asistent 
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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. 11/26 
 
12. 5. – 17.30 – Mše sv. chorální a Májová pobožnost 
Ostatní neděle – 10.00 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání, 

v květnu Májová pobožnost 
Každé úterý – 18.00 – Mše sv. a po ní v květnu Májová pobožnost 
 
5. 4. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
6. 4. – 10.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
14. 4. – 10.00 – Květná neděle – svěcení ratolestí a Mše sv. chorální 
18. 4. – 18.00 – Zelený čtvrtek – Mše sv. a po ní rozjímání 

v Getsemanské zahradě 
19. 4. – 10.00 – Jitřní hodinky 
 – 17.00 – Bohoslužba Velkého pátku, zakončená rozjímáním 

na Božím hrobě do večera Bílé soboty 
20. 4. – 18.00 – Bohoslužba Bílé soboty a slavné Vzkříšení 
21. 4. – 10.00 – Hod Boží velikonoční – Mše sv. chorální a svěcení 

pokrmů 
22. 4. – 10.00 – Velikonoční pondělí – Mše sv. s lidovým zpěvem 
25. 4. –   8.00 – Sv. Marka – Prosebné procesí a Mše sv. 
3. 5. – 18.00 – Nalezení sv. Kříže – Mše sv. a uctění ostatků sv. Kříže 
4. 5. – 10.00 – Sv. Floriána – Mše sv. chorální 
16. 5. – 18.00 – Sv. Jana Nepomuckého – Mše sv. a Svatojánská 

pobožnost 
22. 5. – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem (ráno Mše sv. odpadá) 
27. 5. –   8.00 – Prosebné procesí a Mše sv 
28. 5. – 17.30 – Prosebné procesí a Mše sv. 
29. 5. –   8.00 – Prosebné procesí a Mše sv. 
30. 5. – 18.00 – Nanebevstoupení Páně – Mše sv. (chorální) 
Ostatní dny –   8.00 – Mše sv. 
21. 5. Mše sv. není 
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PRAHA 
Praha-Michle, Michelská 1/7, Domov Sue Ryder 

 
2. a 4. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
1. a 3. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
14. 4. – 10.00 – Květná neděle – svěcení ratolestí a Mše sv. chorální 
18. 4. – 18.00 – Zelený čtvrtek – Mše sv. a po ní rozjímání 

v Getsemanské zahradě 
19. 4. – 17.00 – Bohoslužba Velkého pátku 
20. 4. – 18.00 – Bohoslužba Bílé soboty 
21. 4. – 10.00 – Hod Boží velikonoční – Mše sv. chorální a svěcení 

pokrmů 

 
PSTRUŽÍ (u Frýdlantu nad Ostravicí) 

Dům sv. Prokopa, dříve U Žáčků, č. p. 107 
 
2. a 4. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
1. a 3. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
21. 4. – 17.30 – Hod Boží velikonoční – Mše sv. chorální a svěcení 

pokrmů 
22. 4. –   8.00 – Velikonoční pondělí – Mše sv. s lidovým zpěvem 
 

Pouť k sv. Antonínovi 
11. května – 8.00 hod. Mše sv. na Pstruží 

po Mši sv. pěší pouť na Prašivou 

 
PARDUBICE 

Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 
 
1. a 3. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
2. a 4. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
21. 4. – 10.00 – Hod Boží velikonoční – Mše sv. chorální a svěcení 

pokrmů 
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BORŠOV NAD VLTAVOU 
Dům Msgr. Marcela Lefebvra, Farní 50 

 
1. a 3. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
2. a 4. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
18. 4. – 18.00 – Zelený čtvrtek – Mše sv. 
19. 4. – 11.00 – Křížová cesta 
21. 4. – 17.30 – Hod Boží velikonoční – Mše sv. chorální a svěcení 

pokrmů 
 

Mariánská pou ť do Římova 
4. května – 9.00 hod. Mše sv. v Boršově nad Vltavou 

po Mši sv. pěší pouť do Římova 

 
UHERSKÝ BROD 

Hřbitovní kaple, Starý hřbitov 
 
1. a 3. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
21. 4. – 10.00 – Hod Boží velikonoční – Mše sv. chorální a svěcení 

pokrmů 

 
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. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
Sobota před první nedělí – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem 
21. 4. – 17.30 – Hod Boží velikonoční – Mše sv. chorální a svěcení 

pokrmů 
Každou středu společný růženec a litanie k sv. Josefu – 17.30 
 

Celodenní adorace  
6. května 

Mše sv. – 8.00 hod. 
Závěrečné svátostné požehnání – 17.00 hod. 
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JABLONEC NAD NISOU 
Eurocentrum - malý sál, Jiráskova 7 

 
14. 4. – 17.30 – Mše sv. chorální 
12. 5. – 10.00 – Mše sv. chorální 

 
KROM ĚŘÍŽ 

Kaple sv. Kříže – Hotel Octárna, Tovačovského 318/18 
 
4. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 

 
VELKÉ MEZI ŘÍČÍ 

Kaple Krista Krále 
 
11. 4. a 16. 5. – 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. 


