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Brno, 24. června – Narození sv. Jana Křtitele 
 

Drazí věřící, 
v tomto letáku naleznete nejen pořad bohoslužeb na měsíc srpen, ale 
i některé korektury pro měsíc červenec, ke kterým bylo nutno 
z personálních důvodů přispoupit. 
28. července k nám zavítá také polský novokněz P. Bartosz Tokarski 
FSSPX, který bude v Brně slavit svojí novokněžskou mši sv. a udělí nám 
novokněžské požehnání. Toto požehnání je spojeno s odpustky a 
mimořádnými milostmi. Je pro nás radostí, že každý rok máme tu čest 
u nás uvítat nějaké novokněze našeho Kněžského bratrstva. P. Tokarski 
bude jako kněz působit v Polsku. 
Co se personálních změn v našem distriktu týče, tak se nedotknou 
českého děkanství. Ale vzhledem k neustále stoupajícímu zájmu věřících 
o naše působení bychom v dohledné době posilu potřebovali, a to jak pro 
navýšení počtu bohoslužeb na stávajících místech, tak i pro založení 
nových center našeho apoštolátu. Proto se neustále modleme za věrnost 
našich kněží a bohoslovců v jejich poslání, za sílu k plnění mnoha 
nelehkých úkolů a za další kněžská povolání. 
Veřejným vyznáním věrnosti Kristu a svrchovanosti Jeho vlády nade 
vším a v tomto duchu i vyznáním věrnosti katolické tradici byla 
i slavnost Božího Těla, které se letos zúčastnilo okolo 300 věřících. 
V účasti věřícím nezabránilo ani téměř neprůjezdné rozkopané Brno, ani 
naše slavná dálnice D1, čímž se prokázalo, že katolická tradice je Bohu 
díky vitálnější než US Army. Tuto oběť námahy, útrap cesty a „desátku“ 
z dovolené (na rozdíl od našich západních sousedů je Boží Tělo u nás 
pracovním dnem) jistě Bůh odmění hojným požehnáním. 

 
S kněžským požehnáním 

 
P. Tomáš Stritzko FSSPX 
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Kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX 
o svátku Božího Těla 

20. června 2019 v Brně 
 
Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
Drazí spolubratři v Kristu, drazí věřící, 
víme, že jako křesťané chceme milovat Boha nade vše, prožívat skrze lásku a 
vděčnost v sepětí s Kristem svůj život, sloužit Církvi, jeho mystickému Tělu, 
skrze něž jdeme po cestě spásy, žít v lásce, oddanosti, vedeni mateřskou rukou 
naší nebeské Matky Panny Marie a pod ochranou svatých andělů a všech 
svatých patronů a ochránců. Ale takový život můžeme vést jen tehdy, pokud 
jsme konkrétně spjati s nebeským královstvím skrze Církev bojující zde na 
zemi. 
Bůh řídí na zemi vše v souladu se svými zákony a ustanoveními, a to nejen 
obecně, ale i zcela konkrétně. Každý křesťan patří na určité místo v hierarchii 
svaté Matky Církve, každý člověk patří do nějaké pozemské vlasti a také do 
konkrétní rodiny. 
A je to boj Satanův a jeho služebníků, lidí oddaných bezbožnosti, který tato tři 
upevnění, zařazení do lidské společnosti, rozvrací, rozvrací tato zřízení, bere 
tím člověku to, co je mu přirozené, a dělá z něj sluhu ideologických, 
mocenských a ekonomických manipulací. Tak chce nakonec člověka důsledně 
odvrátit a oddělit od jeho Stvořitele. 
Nejprve je to boj proti Církvi. To je boj všech herezí a schismat, který nabral 
nové síly aktivitami svobodného zednářství a následně marxismu ve všech jeho 
podobách, tedy komunismu, neomarxismu a všech druhů socialismu. Proti 
němu se pak staví různé druhy novodobého nacionalismu, který buď odmítá 
katolictví vůbec, nebo se Církev snaží stavět do služby nacionální modly. Že se 
nakonec tyto extrémy mohou přitahovat a spolupracovat, nám ukazuje 
i politický vývoj v poslední době u nás. Ovšem zde nelze vyhánět čerta 
ďáblem, jen dobrem lze přemáhat zlé. Jak iluzorní představa je potlačovat zlo 
zlem, tragicky ukázala v nedávné historii snaha potlačovat komunismus 
nacismem. Politika konkordátu s Hitlerem, politika appeasementu, politika 
Mnichova selhala. Nelze vyhánět čerta ďáblem. Jen návrat k Matce Církvi, 
přilnutí k sociálnímu království našeho Pána Ježíše Krista může obnovit 
křesťanskou Evropu a všechny země celého světa. 
Dále je to boj proti vlasti, proti lásce k vlastnímu národu a životu v rámci 
rodiny svého národa, který by žil v pokoji a míru s národy ostatními. Jen 
křesťanské národy jsou pravými a skutečnými nositeli křesťanské kultury. Jsou 
spjaté společným jazykem, dějinami, kulturními a lidovými tradicemi. 
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Mnohokrát v evangeliích čteme o projevech Kristovy lásky vůči svému 
židovskému národu, již starozákonní proroci hovoří o tom, jak všechny národy 
budou chválit Hospodina. Všechny národy, ne beztvará, snadno 
manipulovatelná a hospodářsky využitelná masa. 
Korouhev proti národnímu životu nese neomarxismus, který je autentickým 
interpretem Marxovy nauky o internacionalismu ve světě oproštěném od 
národního života. 
Odpovědí na tuto nauku je láska k vlasti, pěstování pravé vzdělanosti, národní 
kultury a péče o svoji vlast, jak dalece je možno i v této oblasti působit. Ale 
důsledný návrat k národnímu životu, k blahu vlasti, není možný bez obnovy 
víry, bez toho, aby víra byla skutečně pro život člověka na prvním místě. 
Ostatní formy přilnutí k národní myšlence se snadno zvrhávají v nebezpečný 
ideologický paskvil. 
Základním kamenem, kamenem úhelným přirozené lidské společnosti, je pak 
rodina. A rodina obnovená a posvěcená v Kristu je i základem křesťanské 
společnosti, rodina pod vedením duchovního otcovství katolického kněžstva. 
I zde, jako v obou předchozích případech, je nejdůležitějším nástrojem zkázy 
Marxovo učení, které je dnes stejně jako v minulosti základem rozvracení 
rodin, potratové politiky a feministických ideologií. Už po revoluci v Rusku 
byly snahy o kolektivní výchovu dětí odtržených od rodin, vytržení žen 
z rodiny a jejich degradace ze vznešeného poslání matky na výrobní prostředek 
a užívání regulace porodnosti pomocí potratů a antikoncepce dle potřeb 
socialistického, potažmo komunistického státu. Později se z praktických 
důvodů některé projevy komunistické ideologie zmírnily, aby se dnes znovu 
rozbujely, propagovány mnohými sdělovacími prostředky, některými 
neziskovými společnostmi, politiky, od zdravého rozumu a morálky odtrženou 
inteligencí a umělci a rádoby inteligencí s rádoby umělci. 
Nenechme se však mýlit, všichni nepřátelé nebojují současně na všech třech 
frontách. Je zde proto na místě obezřetnost, je důležité uchovat si odstup a 
zdravé principy. A i když je někdy dovoleno a radno podpořit menší zlo, aby 
někdo nekonal zlo větší, nesmí to přinášet pohoršení a nesmí to být podpora 
zarytých nepřátel Církve. Ale vždy je nutno pamatovat, že se jedná o zlo, které 
nesmíme aktivně konat. Katolík ale rozhodně nesmí podpořit někoho, kdo šíří 
nenávist vůči Církvi a toto tažení proti Církvi podporuje, byť se jedná o Církev 
zmítanou církevní krizí a mnohými problémy, neboť je to pořád Nevěsta 
Kristova, naše Matka Církev, mystické Tělo našeho Pána Ježíše Krista, jehož 
dnes slavíme. Tato nenávist marxistů, nacionalistů a liberálů není totiž vedena 
proti zlořádům v Církvi, ale proti Církvi jako takové. Nechceme se podobat 
Husovi, Lutherovi a Kalvínovi, kteří na Církev zmítanou zlořády plivali a 
družili se s jejími nepřáteli. Musíme následovat sv. Ignáce, sv. Terezii, 
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sv. Vavřince z Brindisi a mnohé další světce, kteří i v nejhlubších projevech 
renesanční krize Církve tuto milovali, svoji lásku osvědčovali, příkoří vůči sobě 
od nevěrných hierarchů Bohu obětovali, a přesto nikdy nepřestali svědčit, vhod 
či nevhod, o Pravdě a Lásce, která se vtělila a na kříži vykoupila tento svět. 
Dnes veřejně vyznáváme lásku, úctu a věrnost našemu Pánu Ježíši Kristu, když 
ho provázíme v eucharistickém procesí ulicemi města, když jste přinesli oběť 
námahy, abyste přijeli vzdát Mu tento slavný hold. Naše vyznání ale není a 
nesmí být jen vnější a jednorázové. Naše vyznání musí znamenat, že v tom 
duchu, jak Krista dnes slavíme, jsme odhodláni i každý okamžik svého života 
žít a jednou zemřít, že chceme svůj život i v této víře nepříznivé době celým 
svým životem vyznávat: „On musí nad námi panovat, jen On je láska, která 
přemohla veškeré zlo, která přemohla hříšný svět, aby ho vrátila jeho 
Stvořiteli.“ Amen. 
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! 
 
 
 

Společné prohlášení 
generálního představeného FSSPX 

a biskupa Huondera 
 
Dnešního dne, tj. v pondělí 20. května 2019, papež František uvolnil biskupa 
Vituse Huondera z úřadu biskupa diecéze Chur (Švýcarsko) a ustanovil 
diecézního administrátora pro dobu do zvolení jeho nástupce na churském 
biskupském stolci. 
V souladu se svým přáním, vyjádřeným již před delší dobou, se biskup 
Huonder uchýlí do jednoho z domů Kněžského bratrstva sv. Pia X. Úmysl a 
účel tohoto kroku spočívá jedině v tom, že se hodlá věnovat modlitbě a mlčení, 
sloužit výlučně tradiční mši svatou a pracovat pro tradici, v níž poznává jediný 
prostředek obnovy Církve. 
Kněžské bratrstvo sv. Pia X. si váží odvážného rozhodnutí biskupa Huondera a 
těší se z toho, že mu může nabídnout duchovní a kněžské zázemí, které si tolik 
přeje. Kéž by i jiní následovali tento příklad s cílem „vše obnovit v Kristu“. 
 
20. května 2019 
 
+ Vitus HUONDER    Don Davide PAGLIARANI 
emeritní biskup z Churu   generální představený FSSPX 
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POŘAD BOHOSLUŽEB NA ČERVENEC – SRPEN 
 

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

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

 
14. 7. a 11. 8. – 17.30 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Ostatní neděle – 10.00 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Každé úterý – 18.00 – Mše sv. 
5. 7. –   7.00 – Sv. Cyrila a Metoděje – Mše sv. 
6. 7. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
2. 8. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
3. 8. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
15. 8. – 18.00 – Nanebevzetí Panny Marie – svěcení bylin 
Ostatní dny –   8.00 – Mše sv. 
 

Novokn ěžská mše sv. P. Bartosze Tokarského FSSPX 
Kaple Královny posvátného růžence – 28. července – 10.00 hod. 

 
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 
 

Svatoprokopská pou ť 
Z Chocerad na Sázavu – 24. srpna 

Odchod z Chocerad v cca 9.30 hod. od kostela 
Mše sv. v cca 12.30 hod. 

Společenský dům v Sázavě (v centru, na druhé straně řeky, než je 
klášter; od kláštera po schodech k řece a přes lávku)  

 
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 
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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 
4. 8. – Mše sv. je výjimečně dopoledne v 10.00 
 

Svatoanenská pou ť 
Z Horky u Chrudimi do Přestavlk – 10. srpna 

odchod od kaple sv. Anny v Horce u Chrudimi v 9.30 hod. 

 
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 
 

Cyrilometod ějská pou ť 
Sady u Uherského Hradiště (vykopávky lokalita Špitálky) 

5. července – 10.00 hod. 

 
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 
20. 7. – 16.00 – Svátek sv. Eliáše - Mše sv. chorální 
Sobota před první nedělí – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem 
7. 7., 21. 7. a 4. 8. – Mše sv. je výjimečně večer v 17.30 
Každou středu společný růženec a litanie k sv. Josefu – 17.30 
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JABLONEC NAD NISOU 
Eurocentrum – malý sál, Jiráskova 7 

 
14. 7. – 10.00 – Mše sv. chorální 
Mše sv. 11. 8. odpadá 

 
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 
 
18. 7. a 8. 8. – 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. 


