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Věstník Kněžského bratrstva sv. Petra
Vážení čtenáři,

kdyby naše vyznání víry kon-
čilo slovy: „Trpěl pod Pontským 
Pilátem, ukřižován, umřel a byl 
pohřben“, pak by křesťanství ne-
mělo žádný smysl. Je sice pravda, 
že by bylo určitým filosofickým 
systémem a obsahovalo by mnohé 
vznešené mravní principy,  ale kdo 
by dokázal zachovávat i  za cenu 
těžkých obětí přikázání Kristova 
a milovat křesťanskou víru do po-
slední kapky krve, kdyby byl za-
kladatelem pouhý člověk? Dobrý, 
moudrý, ale pouhý člověk, kterému 
se nepřátelé posmívali a kterého 
nakonec zabili. 

Sami vidíte, že taková víra by byla 
celkem k ničemu. Rozhodně by 
nestála za ty miliony mučedníků, 
kteří se raději vydávají na smrt, než 
aby zradili Krista.

Avšak vyznání víry pokračuje 
dál událostí, která je pro mnohé 
neuvěřitelná: „Třetího dne vstal 
z mrtvých.“ Svatý apoštol Pavel, do 
svého obrácení velký pronásledo-
vatel Církve, zcela jasně říká, že je 
zcela zásadní, zda Kristus skutečně 
vstal z mrtvých: „Nevstal-li Kristus 
z  mrtvých, marné je naše namá-
hání, marná je i naše víra“ (1 Tim 
15,14).  

Pokud Kristus nevstal z mrtvých, 
co by mně   – člověku 21. století – 
prospělo, že kdysi dávno žil nějaký 
dokonalý a moudrý člověk? člověk, 

který byl nekonečně dobrý k lidem, 
který uzdravoval,  který odpouštěl 
hříšníkům jejich přečiny... a jehož 
kosti se někde rozpadly na prach? 
Proč bych měl ně koho takového 
následovat? 

Kristus ale z mrtvých vstal! Vstal 
z hrobu vlastní silou a mocí. Tedy 
nezbývá než vyznat spolu s řím-
ským vojákem: „Tento Kristus ne-
mohl být člověk jako já nebo kdo-
koliv jiný, tento Ježíš byl Bůh!“ (Jan 
9,33). Proto má pro nás křesťany 
zásadní význam, pochopíme-li 
tuto základní větu vyznání víry. 

Proč  a le  v last ně  K r istus  za 
nás  ze m řel  na  d řevě  k ř í ž e , 
a  by  poté  vsta l  z  mr t v ých? 

Protože v Ježíši Kristu se zjevila 
láska, která nemá začátek ani ko-
nec, protože nikdo z nás na zemi 
nemá a nikdy nebude mít takovou 
lásku, aby – jsa Bohem – dobrovol-

ně zemřel za člověka. Ježíš Kristus 
totiž podal svému nebeskému Otci 
sebe sama, aby vyvážil všechno to, 
čím lidé Boha od svého prvního 
hříchu urazili. 

Nekonečná byla Jeho láska k Otci, 
která vyvážila náš nedosta tek lásky. 
Nekonečná byla Jeho pos lušnost 
k Otci, aby vyvážila naši neposluš-
nost, kterou jsme se vzepřeli proti 
Bohu. Kristus se svobodně rozho-
dl, že vezme na sebe hříchy a boles-
ti celého světa. 

Zaplatil svou krví, svou posluš-
ností a svým životem za nás, aby 
nás vytrhl z moci ďábla a smířil 
nás s Bohem a zároveň chtěl, aby 
toto zadostiučinění bylo i naše. 
Proto přijal lidskou přirozenost.

Pro nás hříšníky přišel Spasi-
tel. Ne aby nás odsoudil, ale aby 
nás spasil. Spasení a vykoupení je 
oním smyslem příchodu Krista. 
Satan sice zasáhl do věčného plá-
nu Božího na dřevě stromu v rajské 
zahradě, ale je na dřevě Kříže Kris-
tem přemožen. Co jsme v Adamovi 
ztratili, nalezli jsme znovu v Kris-
tu.

U paty Kříže nám vyvěrají nevy-
sychající prameny milosti, z Kříže 
máme vítězství nad zlem, všechnu 
sílu k dobru, všechnu naději v od-
puštění hříchů, všechnu důvěru 
v budoucnost. Jeho otevřené, obě-
tované Srdce je otevřené stále – 
i dnes, a i pro nás. 

Pokračování na straně 3
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místo bylo vybráno proto, že tam bydlel jeden 
spřátelený kněz, který poskytnul zázemí k tomu 
setkání. Tam, na nádraží v Sigmundsherbergu 
vzplálo zakladatelské nadšení Bratrstva sv. Pet-
ra. Zde vznikla také myšlenka pokusit se zalo-
žit nový institut, zde bylo sepsáno první tiskové 
prohlášení, kterým se dalo najevo, že existuje 
skupina, která nechce arcibiskupa lefébvra ná-
sledovat na cestě do schismatu, a zde dala zprá-
va z Radia Vatikán o motu proprio „Ecclesia Dei 
adflicta“ této skupince naději, že jejich plány by 
mohly být něčím víc, než pouze snem. Zde byla 
domluvena schůzka s kardinálem Groërem, kte-
rý zprostředkoval kontakt do Říma a tím se uči-
nil první krok k založení Kněžského bratrstva 
sv. Petra.

Dnes, 25 let po této události, žije v Bratrstvu 
a s Bratrstvem generace těch, pro které je to  his-
torií. Pro ně je normální, že se může slavit – tedy 
aspoň v Rakousku – mimořádný ritus naprosto 
bez problémů, že kněží sv. Petra mohou udělo-
vat svátost křtu, organizovat biřmování, asis-

land der Berge..., Land der Dome... (země 
hor, ... země dómů). Tak se zpívá v rakous-
ké státní hymně. Pro Kněžské bratrstvo 

sv. Petra by to bylo možné vyjádřít slovy „země 
chrámů, země počátků“.

Ve Vídni, linci a Salzburg (česky Solnohrad) 
slaví Bratrstvo sv. Petra Mši svatou v tradič-
ním ritu  v nádherných barokních kostelích. V 
Salzburgu a linci jsou k dispozici kostely, kde 
se slaví mešní Oběť takřka jenom v této formě. 
Rakouská dobrosrdečnost již od počátku nedo-
pustila, aby ti, kteří mají proti tradičnímu ritu 
různé předsudky, proti apoštolátu Bratrstva sv. 
Petra také brojili. Je-li napsáno „již od počátku“, 
pak je to třeba chápat úplně doslovně, neboť po-
čátek Bratrstva byl v Rakousku.

Když po nedovolených biskupských svěceních 
roku 1988 někteří kněží a seminaristé opustili 
Kněžské bratrstvo sv. Pia X., nevěděli, co bude 
dál. Věděli pouze, že se mají setkat 2. července 
na železniční stanici v Sigmundsherberg (v Dol-
ních Rakousích, asi 30 km od Znojma). Toto 

Rakouský 
Solnohrad 

se svými 
chrámy 

a arcibi-
kupským 

hra dem

na druhé 
straně: 

Procesí 
na svátek 

Božího těla 
v Linci 

Kněžské bratrstvo sv. Petra v Rakousku
Počáteční impuls založení Kněžského bratrstva svatého Petra pochází z Rakouska. Zde 
jsou k dispozici nádherné kostely a zvláštní je to, že všechno probíhá úplně normálně.

P. Walthard Zimmer FSSP
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tovat při uzavírání manželství či pohřbívat. Kněžské 
bratrstvo sv. Petra je činné nejenom v kapucínském 
kostele a kostele sv. Petra a Pavla ve Vídni, v minorit-
ském kostele v linci a kostele sv. Šebestiána v Salzbur-
gu, ale z  těchto tří měst jsou také navštěvována jiná 
místa v bližším či vzdálenějším okolí. Ve všech třech 
centrech se konají katecheze pro děti, přípravy ke svá-
tostem, individuální pastorace i pastorace společen-
ství, takže život těchto apoštolátních domů je velice 
podobný životu farnosti. Dnešní generace už neví, že 
to, co dnes je úplně normální, bylo na počátku malým 
zázrakem.

Když P. Klaus Gorges FSSP v solnohradském kostelí-
ku sv. Michaela mohl začít první činnost v Rakousku 
– ještě předtím, než bylo Bratrstvo sv. Petra 18. října 
1988 vůnec kanonicky zřízeno – bylo to naprosto sen-
zační. Aniž by to kdo očekával, začal v těch dnech také 
v jednom farním kostele ve Vídni jeden kněz sloužit 
tradiční Mši svatou. Vznikla skupina věřících, která 
se o několik let později stala jádrem našeho tamějšího 
společenství. Nejprve byly Mše sv. ve Vídni a v lin-
ci obstarávány ze Salzburgu. Samostatné apoštolátní 
domy byly v těchto městech založeny později.

Nad všechny tyto události však bylo důležité, že kně-
ží a seminaristé s ryzím srdcem poznali, že poslušnost 
vůči zřízení Církve nedovoluje jít dále dosavadní ces-
tou a že láska k Bohu nařizuje spolehnout se na Něho. 
Připravenost následovat toto poznání nezávisle na 
tom, zda to přinese výhody či nevýhody, bylo oním 
okamžikem zrození Kněžského bratrstva sv. Petra.   

K výročí 25 let trvání FSSP vykonali věřící ze 
Salzburgu, lince a Vídně děkovnou pouť k Matce Boží 
do Maria Taferl. Převelice ochotný kostelník přinesl 
z depozitáře mešní roucha pro asistovanou Mši sva-
tou, připravil hlavní oltář a  snažil se zajistit vše pro 
tradiční ritus, jakoby sloužení slavné Mše svaté nebylo 
nic neobvyklého.

Pravděpodobně pouze těm, kteří zažili tyto první 
roky, se mohlo zdát nezvyklé, že je všechno normál-
ní. V Salzburgu žijí a pracují nyní tři kněží, ve Vídni 

a linci po dvou. Pater Grafl pracuje ve Vídni na nun-
ciatuře a jeho spolubratr se stará o katecheze. Oba za-
jišťují zpovědní službu v katedrále sv. Štěpána. 

Kněží v Salzburgu jsou zaměstnáni pastorací věří-
cích, správou kostela a hřbitova, a vypomáhají v loret-
ském klášteře se Mší svatou a zpovídáním. 

linečtí kněží vykonávají pastoraci a vedou společen-
ské centrum, které hostům umožňuje také ubytování. 
Ve Vídni, linci a Salzburgu zajišťují kněží Bratrstva 
sv. Petra bez větších problémů službu podobnou běž-
né farní pastoraci. Vlastně všechno naprosto normál-
ně - pouze pro ty, co si pamatují začátkek - neobvykle.

Z „Land des Anfangs, Land der Kirchen“ v Informa-
tionsblatt der Priesterbruderschaft St. Petrus přeložil 

Mgr. Vladimír Zeman

Dokončení ze strany 1
Na nás je, abychom Jeho Oběť vykoupení nepromarnili, ale abychom čerpali stále více života z tohoto vykou-
pení. Tajemství vykoupení je jed no z největších tajemství, nad kterým lidský rozum zůstává stát. Svatý Pavel 
mluví o bláznovství kříže, který je pohanům bláznovstvím a židům pohoršením. lidem, kteří se nedokážou 
obětovat ani pro své nejbližší, bude opravdu bláznovstvím a pohoršením takový názor na Boha, který přichází 
umřít jako člověk za někoho, který ho nejdřív urazil a pak si nevěděl rady se svou urážkou, kterou nedovedl 
nijak napravit. 

Pro nás, kteří jsme spojeni křtem s Ježíšem Kristem, je ta to událost důvodem k radosti. Proto vám všem ze 
srdce přeji já i všichni moji spolubratři po žeh na  né, milostiplné a především ra  dostné svátky velikonoční neboť 
„my víme, komu jsme uvěřili“ (2 Tim 1,12).

Alois Nešpor FSSP

Pozvánka
Dne 4. července 2015 v 10 hod. vysvětí 
v katedrále v Linci Jeho Excelence Ludwig 
Schwarz, biskup linecký, našeho spolubra-
tra Philippa Faschingera FSSP na kněze.

Nabízí se tak možnost i českým věřícím účastnit 
se kněžského svěcení v tradičním římském ritu.
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Když se řekne Silvestr, tak se někomu vybaví 
chlebíčky, obložené mísy a šampaňské; jiným 
se ozvou výčitky svědomí, protože nesplnili 

své novoroční předsevzetí z minula. 
Ale co se dělo v Dlouhé loučce? Zde se odehrálo 

několikadenní setkání mladých. Na faře nás přivítal 
místní duchovní správce P. Pavel Hödl.

V prostorách fary nás zaujala výstava věnovaná lvu 
kardinálovi Skrbenskému z Hříště, který byl 1899–
1916 arcibiskupem pražským a následně, do roku 
1920, arcibiskupem olomouckým, a který na zámku 
řádu Německých rytířů v Dlouhé loučce strávil po-
slední léta svého života. 

Tady jsme věnovali několik dní snaze prohloubit 
duchovní život. Dopoledne byla věnována modlitbě – 
jak teorii, tak i praxi. Konaly se přednášky o různých 
způsobech modlitby i  praktické návody k rozjímá-
ní. Probírali jsme, proč a jak navázat vztah s Bohem 
v  modlitbě. Potom vždy následoval čas vyhrazený 
rozjímání. 

Silvestr v Dlouhé Loučce
Střípky z novoročního „pobytí“ mládeže na úpatí Jeseníků. 

Štěpán Šrubař FSSP

A v kostele nás čekala modlitba liturgická –  breviář 
a Mše svatá. A taky zima. Ale ani drkotání zubů nás 
neodradilo od zpěvu chorálních chval. 

Na svátek sv. Silvestra odpoledne jsme se vydali 
cestou necestou do nedaleké vesničky jménem Ruda. 
Mírně nás zneklidnili kolemjdoucí, kteří o obci to-
hoto jména v okolí nikdy neslyšeli. Ale naštěstí Ruda 
byla tam, kde byla zakreslená na mapě, a v ní i začátek 
barokní křížové cesty z 18. století. 

Tato křížová cesta vede z Rudy, od kostela Panny 
Marie Sněžné, až po vrcholek Křížového vrchu, kam 
nás také modlitba křížové cesty zavedla. Tento vrchol 
údajně umožňuje panoramatické výhledy na Nízký 
a  Hrubý Jeseník, ale vzhledem tomu, že se už stmí-
valo a počasí bylo mlhavé, jsme si tuto vyhlídku moc 
neužili. Místo toho jsme ale mohli prohodit pár slov 
s místními, kteří využívali těchto několik hodin před 
koncem roku k silvestrovskému opékání párků. 

Po návratu (naštěstí se z kopce jde rychleji než do 
kopce) jsme zakončili kalendářní rok půlhodinkou 
strávenou adorací Nejsvětější svátosti. Pak už zbývalo 
jen obdivovat ohňostroj při posezení u chlebíčků. 

Prvního ledna jsme ještě navštívili další pamětihod-
nost – místní zámek. A vrcholem dne byla Mše svatá 
v tradičním dominikánském ritu, kterou sloužil P. Ště-
pán Filip OP.  

Toto setkání bylo pro mě, a doufám, že i pro účast-
níky, dobrou příležitostí k načerpání sil pro duchovní 
život i získání pěkných vzpomínek na Dlouhou louč-
ku. 

Účastníci silvestrovského setkání před kostelem 

Objednávka Klíče
Pokud ještě nedostáváte tento zpravodaj poštou, mů-
žete o jeho zasílání zdarma požádat jak pro sebe, tak 
pro Vaše přátele, o kterých víte, že by měli o věstník 
zájem:
•	 zasláním e-mailu na klic@fssp.cz
•	 nebo zasláním vyplněného formuláře na adresu: 

P. Šimon Polívka
Římskokatolická farnost Vejprty 
Kostelní náměstí 158/4, 431 91 Vejprty.

Časopis je dostupný také elektronicky na www.fssp.


Prosím o bezplatné zasílání věstníku Klíč:

__________________________________________
jméno a příjmení

__________________________________________
ulice, č.p.

__________________________________________
PSČ město/obec
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P. Antony Sumich FSSP v Nigérii

S Matkou Boží v Africe
Nne Enyemaka – Panna Maria ustavičné pomoci. O službě na nigerijském poutním místě.

P. John Berg FSSP, generální představený 

Naše misionářská práce v Nigérii začala roku 
2001, když se náš jediný africký kněz, P. Eva-
ristus Eshiowu FSSP, vrátil do své rodné vlas-

ti, aby v diecézi Orlu, na převážně katolickém jihu 
země, přebral správu jednoho poutního místa zasvě-
ceného Panně Marii ustavičné pomoci. V místní řeči 
zní jméno této svatyně Nne Enyemaka.

V roce 2007, na slavnost Neposkvrněného poče-
tí Panny Marie, povýšil biskup Gregory Ochiagha 
toto poutní místo na farnost pro tradiční ritus ve své 
diecézi. Při rozhovoru s  generálním představeným 
Kněžského bratrstva sv. Petra uvedl, že motu proprio 
„Summorum Pontificum“ bylo bylo darem Matky 
Boží pro diecézi.

V průběhu let se farnost vyvinula ve významné ma-
riánské poutní místo v regionu. Mnoho poutníků 
urazí pěšky velkou vzdálenost, aby se v této farnosti 
svěřili přímluvě Matky Boží.

P. Evaristovi se podařilo s pomocí svých spolubrat-
ří vybudovat kvetoucí apoštolát, který přirostl k srd-
ci mnoha věřícím i kněžím z okolí. Život farnosti je 
díky chorální schóle, vysokému počtu ministrantů 
i velkému nasazení věřících velmi živý. Ve farnosti se 
utvořila řada různých spolků: třídy katechismu, spo-
lek mužů nebo skupina matek, která má k nedělní 
Mši svaté také zvláštní šaty coby spolkový kroj. Věřící 
přicházejí i z velké dálky. Někteří vychází již v sobotu 
večer, aby to stihli do kostela na nedělní Mši svatou 
včas. Obětavost mnoha věřících je neobvykle veliká.

Jednou z nejdůležitějších pastoračních činností na-
šich kněží tam je zpovídání, kterého si věřící vysoce 
cení. Zvláště oblíbené jsou u věřících také procesí ke 
cti Matky Boží, která procházejí s modlitbou a zpě-
vem rušnými ulicemi města.

V neposlední řadě má farnost také důležitou chari-
tativní funkci: Mnoho lidí nevydělává dostatek peněz, 
aby si v případě nemoci mohlo dovolit profesionální 
pomoc. Farnost k tomuto účelu zřídila zvláštní fond, 
aby se zajistilo, že se nikdo nestane z důvodu neoše-
tření zranění práce neschopným – což je v zemi bez 
systému sociálního pojištění životně důležité.

Prosíme, podpořte naše kněze, kteří působí v Nigérii, 
zvláště svou modlitbou! Náročné životní a materiální 
podmínky vystavují naše kněze zvláštním obtížím: 
horké klima, vysoká vlhkost vzduchu, nedostatečná 
infrastruktura nebo elektrický proud denně pouze na 
omezený čas jsou jenom několika málo příklady těž-
kých pracovních podmínek v oněch končinách.

Ale i přesto je práce obou našich kněží díky mnoha 
vděčným a horlivým věřícím velmi naplňující. Nne 
Enyemaka, oroduj za nás!

Z „Mit der Muttergottes in Afrika“ v Information-
sblatt der Priesterbruderschaft St. Petrus, 1/2014, 

přeložil Mgr. Vladimír Zeman

Pontifikální Mše sv. v provizorním kostele
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II. Uplatnění vychovatelovy lásky – laskavosti

Slovu láska bývá mnohdy nesprávně rozuměno, 
nebo tento termín bývá omezován na  určitý 
druh náklonnosti, nejčastěji mezi mužem a  že-

nou. Don Bosco užíval pro svou lásku ke svým svě-
řencům pojmu amorevolezza – přející láska, což česká 
salesiánská literatura překládá spíše jako laskavost. 
Německá literatura tentýž pojem překládá výrazem 
liebe (láska) nebo složeninou Erziehungsliebe (vý-
chovná láska). Tento termín považuji za výstižnější 
s tím, že potřebuje vysvětlení. (V této souvislosti od-
kazuji na encykliku Deus caritas est papeže Benedikta 
XVI. o křesťanské lásce.1)

Osobitost výchovné lásky Dona Bosca
Don Bosco ve svém dopisu z Říma v roce 1884 hovoří 

o lásce ke svým svěřencům takto: „Ať jsem blízko nebo 
daleko, myslím stále na  vás. Přeji si jen jedno, abych 
vás viděl šťastné zde i na věčnosti. Tato myšlenka a toto 
přání mě přiměly, abych vám napsal tento dopis. Cítím, 
1 Benedikt XVI.: Deus Caritas est [papežská encyklika o křesťanské lásce], Praha 
2006.

Vychovávat v duchu sv. Dona Bosca – 2. část
Letošní rok si připomínáme 200. výročí narození italského kněze a vychovatele sv. Gio-

vanni Bosca (1815–1888). Také apoštolát mládeže Kněžského bratrsva sv. Petra, který je 
v německy mluvících zemích veden v rámci činnosti Christ-König-Jugend (Mládež Krista 
Krále), si bere sv. Dona Bosca za vzor.
V minulém díle jsem psal o prvním ze třech základů pedagogiky Dona Bosca - uplatnění 

zdravého rozumu, kde bylo pojednáno respektování svérázu mládeže, nutnosti zdravého 
prostředí, významu povzbuzení a případných trestů ze strany vychovatele. V následujím 
článku se věnuji druhému a třetímu sloupu „preventivního systému“ – uplatnění vychova-
telovy laskavosti a role náboženství. 

Jakub Václav Zentner FSSP

moji drazí, tíhu své odloučenosti od vás. To, že vás ne-
mohu vidět ani slyšet mi působí takovou bolest, že si to 
nedovedete ani představit. Proto jsem vám chtěl napsat 
před týdnem tyto řádky. Ale neustálá zaneprázdněnost 
mi v tom zabránila. Přestože mi zbývá do návratu jen 
několik dní, chci uspíšit svůj příchod mezi vás alespoň 
dopisem, když to nemohu učinit osobně. Jsou to slova 
toho, kdo vás v Kristu Ježíši něžně miluje a musí s vámi 
mluvit otevřeně jako otec.“2

Vychovatelská láska Dona Bosca měla za cíl přede-
vším štěstí svých svěřenců, kterého mohli dosáhnout 
jedině díky náboženskému a  mravnímu zdokonalo-
vání. Jeden z jeho spolupracovníků napsal: „Víte, proč 
vás Don Bosco tolik miluje? Máte totiž nesmrtelnou 
duši a  dělá vše proto, aby tuto duši zachránil.“3 Sám 
Don Bosco pak napsal: „Důvod mé lásky k vám je, že 
vaše srdce ukrývá poklad, kterým je ctnost. Pokud ten-
to poklad objevíte, máte již všechno a pokud byste jej 
ztratili, byli byste nejnešťastnější a nejsmutnější stvoře-
ní na světě“.4

Tato pedagogická láska především předpokládá vel-
kou úctu před každým (mladým) člověkem, přede-
vším kvůli jeho nesmrtelné duši. Už kvůli tomu, že 
před Bohem jsou si lidské duše rovné, i  Don Bosco  
zcela nekompromisně vylučoval jakékoliv upřednost-
ňování některých svěřenců před jinými. Současně 
v  jeho vychovatelské činnosti neměly místo všechny 
projevy lásky, které by byly v prostředí mimo vlastní 
biologickou rodinu zcela nepatřičné jako například 
polibky, objímání, nebo podobné něžnosti. Ve svých 
pokynech pro použití preventivního systému napsal: 
„Učitelé, mistři a asistenti musí být mravně spolehliví. 
Ať se chrání každé citové náklonnosti nebo zvláštního 
2 Stanovy Společnosti svatého Františka Saleského, Praha: československá sale-
siánská provincie, sine dato [cca 1991], příloha: Poznámky Dona Bosca k preven-
tivnímu systému při výchově mládeže.
3 Endres, Nikolaus: Don Bosco. Erzieher und Psychologe, München 1966, s. 75.
4 Tamtéž.

Seminarista Gregor Pal s dětmi z CKJ ve Wigratzbadu
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přátelství k  žákům. Ať pamatují, že poklesek jednoho 
jediného může zostudit celý výchovný ústav.“5

láska vychovatele by měla být sice vždy vřelá 
a upřímná, nikoliv však přehnaně citová. Vychovatel, 
který jako řeholník a většinou také kněz v salesiánské 
kongregaci zasvětil celý svůj život výchově mládeže, 
by měl mít přirozeně jako motivaci svého rozhodnu-
tí lásku k  Bohu i  k  mladým lidem. K  celoživotnímu 
nasazení by pochopitelně nestačilo momentální citové 
vzplanutí pro vychovatelskou činnost. Sebevydávající 
láska (caritas) vychovatele, která je připravena přinést 
celoživotní oběť je tedy nezbytným předpokladem pro 
plodné uplatnění preventivního systému.

Význam láskyplného prostředí
Donu Boscu velice leželo na srdci, aby v  jeho oratoři 

vládla rodinná, přátelská atmosféra, aby se svěřenci 
cítili v oratoři dobře a mohli zde nalézt teplo domova. 
láska ke svěřencům byla základním předpokladem 
pro to, aby chlapci získali důvěru ke svým vychova-
telům, byli schopni s nimi řešit své starosti a  tak sa-
mostatně pracovat na svém sebezdokonalení. Na své 
spolupracovníky z řad salesiánů, vychovatele a kněze, 
kladl vysoké požadavky. Všechen svůj čas, námahu, 
studia a celý svůj život obětovali pro dobro svých cho-
vanců. Mělo jim na srdci ležet jejich materiální i du-
chovní dobro. Don Bosco psal: „Představený má být 
pro všechny vším. Má ochotně vyslechnout každou po-
chybnost nebo stížnost chlapců, bdít otcovsky nad jejich 
chováním a mít na srdci pouze duchovní a hmotné dob-
ro těch, které mu svěřila Boží prozřetelnost.“6

Don Bosco však zdůrazňoval, že nestačí „aby byli 
chlapci milováni, ale aby také sami věděli, že jsou milo-
váni.“ To se má v praxi uskutečňovat tak, že vychovatel 
zařadí do programu zábavy, které mají hoši rádi. Tak 
svěřenci poznají, že jsou od svých přestavených respek-
tování, bráni vážně a to i tehdy, když se od nich vyža-
duje kázeň, studium a odříkání, které se jim přirozeně 
líbí méně. Díky nasazení pedagogické lásky dosáhne 
vychovatel toho, že žák bez jakéhokoliv nucení chce 
sám na sobě pracovat, odstraňovat své špatné návyky 
a žít v mravním slova smyslu pokud možno co nejlépe.7

Důvěra mezi vychovatelem a chovancem
Don Bosco předpokládal, že každý mladý člověk má 

srdce, které nejenže potřebuje mít jistotu, že je někým 
milováno, ale samo je schopno na  lásku odpovídat. 
Don Bosco napsal: „Srdce hochů nezná žádný okam-
5 Stanovy Společnosti svatého Františka Saleského, Praha: československá sale-
siánská provincie, sine dato [cca 1991], příloha: Poznámky Dona Bosca k preven-
tivnímu systému při výchově mládeže.
6 Tamtéž.
7 Tamtéž.

žik, kdy by nemělo milovat. Je proto potřeba jim vždy 
ukazovat na správné skutečnosti, které je třeba milovat, 
aby nikdo z nich nezačal milovat to, co je méně dobré, 
nebo propadl sebelásce.“8

Samozřejmě, že Don Bosco nevyžadoval od svých 
hochů nic víc, než čeho byli vzhledem ke svému věku 
schopni. Šlo mu především o to, aby mezi hochy pěs-
toval vědomí vděčnosti, dobrých kamarádských vzta-
hů, úctu a důvěru k vychovatelům, plnění svých po-
vinností a  dodržování pořádku. Toto všechno však 
mělo vždy vycházet z upřímné lásky, a nikoliv z pou-
hého donucení, drilu nebo tlaku vychovatele či okolí.

Ze strany vychovatele měli svěřenci cítit vždy důvě-
ru, zájem a přátelství. Vychovatel, ačkoli to často byl 
kněz který ani při práci s mládeží neodkládá duchovní 
oděv, se neměl stydět s hochy hrát jejich hry, zúčast-
nit se jejich zábav, mluvit s  nimi takovým jazykem, 
který by byl pro jejich rozum a chápání pochopitelný. 
Chlapci měli mít ve svých vychovatelích dobrotivého 
otce při napomínání a vedení, staršího bratra při práci 
a studiu, a kamaráda v době volna a zábavy.9

Pedagogická účinnost lásky
láska v preventivním systému je kromě jiného také 

vynikající výchovný prostředek, který dodává slovům  
a jednání vychovatele v očích jeho svěřenců na hod-
notě, vážnosti a účinnosti. Pokud vychovatel má své 
svěřence skutečně rád, je schopen u nich dosáhnout 
všeho. „Získá-li si vychovatel srdce svých svěřenců, jeho 
napomínání, rady a  usměrňování budou mít v  očích 
hochů velkou autoritu.“ Je přirozené, že dospívající 
mladý člověk si raději dá říci od někoho, koho pova-
žuje za svého přítele a komu může důvěřovat.10

8 Endres, Nikolaus: Don Bosco. Erzieher und Psychologe, München 1966, s. 79.
9 Tamtéž, s. 78-88.
10 Stanovy Společnosti svatého Františka Saleského, Praha: československá sa-
lesiánská provincie, sine dato [cca 1991], příloha: Poznámky Dona Bosca k pre-
ventivnímu systému při výchově mládeže.

Při „Antiochii“ ve Stráži pod Ralskem v srpnu 2011
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láska má současně velký motivační charakter. Mladý 
člověk se snaží napodobovat toho, koho má rád a kdo 
pro něj může být vzorem. Na mravní bezúhonnost 
a ryzost charakteru vychovatele je proto kladen vždy 
velký důraz. Proto je nezbytné, aby vychovatel, (v po-
jetí Dona Bosca nejčastěji kněz, řeholník nebo laický 
spolupracovník salesiánské kongregace) se na  svoje 
poslání připravoval relativně dlouhou a náročnou ře-
holní formací. Nechybí přirozeně studium teologie, 
filosofie, psychologie a  pedagogiky, ale i  získání ne-
zbytných pedagogických zkušeností praxí a následo-
váním příkladu Dona Bosca i  starších osvědčených 
spolubratrů. 

Role náboženství

Don Bosco postavil náboženství vedle rozumu 
a  lásky jako třetí pilíř svého výchovného systé-

mu. V jistém smyslu náboženství stojí v preventivním 
systému na  prvním místě, neboť v  něm je obsažena 
otázka vůbec smyslu a konečného cíle vychovatelské 
činnosti.

Při pojednání o náboženství a jeho uplatnění v pre-
ventivním systému Dona Bosca máme vždy na  my-
sli katolickou víru. Náboženství zahrnuje svobodný 
a rozumný souhlas vůle ke skutečnostem, které sice 
schopnosti rozumu přesahují, ale které nejsou proti 
rozumu. To, že Bůh je, můžeme totiž poznat na zá-
kladě uvažování nad stvořeným světem; jeho zákon se 
odráží v hlasu svědomí, ale mnohem lépe jej poznává-
me díky křesťanské víře, která je souhlasem k Božímu 
zjevení, tak jak jej podává Písmo svaté a současně tra-
dice Církve. Vnitřní opravdovost víry se pak odráží 
v  rozhodnosti podle této víry jednat jak ve vztahu 
k Bohu, tak i k sobě a k ostatním lidem. Ctnost ná-
boženství (religio) není tedy z naší strany nic jiného 
než spravedlností vůči Bohu. Spočívá v tom, že Bohu 

dáváme, co mu náleží – tedy celý svůj život, tím, že 
s Boží pomocí chceme a konáme to, co se shoduje 
s Jeho vůlí. Proto náboženství není možno oddělovat 
od všedního života.

Právě vnitřní opravdovost víry je velmi důležitá. 
Mladý člověk má totiž vyvinutý kritický smysl a touží 
poznat pravdu. Jakýkoliv rozpor mezi vírou a praktic-
kým životem působí nevěrohodně. V této souvislosti 
je záměrem vychovatelské činnosti nejen nabídnout 
svěřencům solidní základy pro pevnost jejich katolic-
ké víry a uvádět je do pravd Božího zjevení, jak se Bůh 
zjevil jednak ve stvoření a jednak také zcela osobně 
v Ježíši Kristu. Stejně tak by měl vychovatel vlastním 
příkladem praktického zbožného života vést svěřence 
k přátelství s Ježíšem Kristem.

Praktikování náboženství v salesiánských domech
Celá pedagogická činnost Dona Bosca vycházela 

z náboženské motivace a jejím cílem nebylo nic jiné-
ho, než spása duše a  mravní zdokonalení svěřených 
dětí. Přesto Don Bosco nebyl v náboženském ohledu 
žádným extrémistou. Vedl chovance k  hlubokému 
a  intenzivnímu prožívání víry, nikoliv však k  nábo-
ženským výstřednostem. Když jednou jeho třinácti-
letý chovanec, později svatořečený Dominik Savio, po 
vyslechnutí jednoho kázání přišel za Donem Boscem 
s  prosbou o  radu, co dělat aby se stal svatým, Don 
Bosco mu odpověděl: „Tvoje předsevzetí chválím, ale 
radím ti, nebuď neklidný. Když je duše rozrušená ne-
může rozpoznávat Boží hlas. Raději usiluj o to být trva-
le a ve správné míře radostný, věrně plnit svoje nábožen-
ské i školní povinnosti a účastnit se her s kamarády.“11

Pro salesiánskou zbožnost bylo typické, že se nikdy 
neomezovala na určitý čas nebo místo. Víra měla být 
vždy radostná, zasahovat do školních povinností, prá-
ce i  zábavy. Náboženství nemělo zůstávat v  žádném 
případě omezené na vykonávání pouze vnějších nábo-
ženských úkonů. Náboženská praxe a její vnější podo-
ba měla vždy vycházet z hlubokého a upřímného pře-
svědčení, které neznalo rozdělení mezi náboženským 
učením a praktickým životem.

V oratořích a školách Dona Bosca byla přirozeně vý-
uce náboženství věnována velká pozornost. Žáci měli 
nabýt solidního náboženského vzdělání. Dobrá znalost 
katechismu pomáhala a prohlubovala víru a byla dob-
rou prevencí proti náboženským pochybnostem, které 
dochází často z neznalosti věroučných otázek.

Kromě toho byli chovanci vzděláváni v náboženství 
při nedělních kázáních, která neměla nikdy trvat více 

11 Endres, Nikolaus: Don Bosco. Erzieher und Psychologe, München 1966, 
s. 102.

Letní tábor mládeže CKJ u St. Blasien ve Schwarzwaldu
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než 20 minut a  měla být přizpůsobena vní-
mání mladých posluchačů. Každý večer pak 
po společné modlitbě některý z kněží měl tzv. 
„slůvko na dobrou noc“, tedy krátké 2 – 3 mi-
nuty trvající zamyšlení s náboženským nebo 
mravním obsahem.12

Náboženstvím však měla být prodchnuta 
i  výuka ostatních předmětů. Například jed-
na úloha z učebnice matematiky, kterou na-
psal Don Bosco, zní: „Mladík potřebuje týdně 
na  kuřivo dva franky a  pro hru biliardu pak 
pět franků. Kolik by tedy za rok ušetřil, kdyby 
se zřekl těchto potěšení?“

Při svých kázáních, vyučování katechismu 
nebo jiných náboženských promluvách bylo vždy tře-
ba dbát na to, aby řeč byla pro mladé lidi poutavá, aby 
dovedla nadchnout. Kazatel měl raději mluvit o dobru 
a kráse ctnostného života, než o  ohyzdnosti hříchu. 
Měla být raději řeč o Boží lásce a milosrdenství, než 
o náboženských zákazech a příkazech. Chlapci si měli 
zamilovat krásu, vznešenost a svatost katolického ná-
boženství, aby měli touhu být nejen dobrými lidmi, 
ale též dobrými křesťany, a to z vlastního přesvědčení. 
Z  tohoto důvodu nebyli nikdy hoši k  náboženským 
úkonům nuceni jakýmkoliv vnějším tlakem.13

 
Zpověď a svaté přijímání

Velká svoboda, kterou Don Bosco považoval za ne-
zbytnou pro život z víry, se nejvíce projevovala v poža-
davku naprosté nenucenosti při přijímání dvou svátos-
tí, které označil za pilíře svého výchovného systému. 
Šlo o svátost smíření neboli zpověď a svaté přijímání.

Zpověď je svátostí, při které kněz jménem Božím od-
pouští hříchy těm, kteří jich litují a upřímně se z nich 
vyznávají s předsevzetím, že napáchané zlo podle 
možností napraví a budou se snažit již nehřešit.

Zpověď je jedinečný prostředek sebevýchovy. Mla-
dý člověk, který v pravidelných intervalech (většinou 
v období jednoho týdne až měsíce) pravidelně vykoná 
zamyšlení nad svým životem a mravním pokrokem 
a  současně s  lítostí vyzná své poklesky, dostává ne-
jen odpuštění své viny, ale současně i sílu k napravení 
svých selhání. Toto vyznání není nikdy sebedestruk-
tivní, neboť kajícník si může být jistý, že se mu nedo-
stane ze strany kněze odsouzení, ale naopak povzbu-
zení na cestě k neustálému duchovnímu a mravnímu 
růstu. Kajícník se může navíc spolehnout na neporu-

12 Stanovy Společnosti svatého Františka Saleského, Praha: československá sa-
lesiánská provincie, sine dato [cca 1991], příloha: Poznámky Dona Bosca k pre-
ventivnímu systému při výchově mládeže.
13 Ricaldone, Peter: Der Heilige Johannes Bosco ais Erzieher, München 1956, 
s. 315-320.

šitelnost zpovědního tajemství, která jde dokonce tak 
daleko, že kněz nesmí ve vztahu ke svým chovancům 
nikdy jednat základě toho, co se dozvěděl ve zpověd-
nici. Zpověď navrací člověku stav nevinnosti, to je mi-
losti posvěcující. Věřící, který žije ve stavu milosti po-
svěcující žije v přátelství s Bohem a může přijímat Tělo 
Páně, které v něm rozmnožuje nadpřirozený život.

Právě Eucharistie je svátostí, jejíž časté ba dokonce 
každodenní přijímání Don Bosco svých svěřencům 
velmi doporučoval, protože v ní věřící přijímá Tělo Je-
žíše Krista. Svaté přijímání působí hlubší sjednocení 
s Ježíšem Kristem, oslabuje špatné sklony a dává sílu 
k dobrému životu, odpouští lehké hříchy a chrání od 
těžkých hříchů a je pomocí na životní cestě do nebe.

Don Bosco si přál, aby každý nově příchozí do sale-
siánského domu začal svůj život zpovědí, kde se měl 
jednou pro vždy zříci všeho špatného ze svého dosa-
vadního života. Svátostným rozhřešením se nově pří-
chozímu dostalo odpuštění všeho, čeho se dříve do-
pustil. Současně dobrá zpověď motivovala jeho vůli 
k polepšení a častému přijímání, kdy se chlapec setká-
val se samotným Kristem. To dávalo svěřencům sale-
siánských oratoří, internátů a škol nadpřirozenou sílu 
k úsilí k dobrému, ba svatému životu. Don Bosco po-
važoval stav duše, která je v přátelství s Ježíšem, jako 
nezbytný pro to, aby chlapec žil v  pokoji s  druhými 
lidmi i se sebou samým.14

Dobré přijímání obou zmiňovaných svátostí má 
také nedozírný význam psychologický. člověk, který 
ve zpovědi má možnost dosáhnout svobody od hří-
chů, kterých se dopustil, může žít klidněji. Současně 
tím posiluje svoji vůli vyhýbat se hříchu. Samozřejmě 
užitek přijímání svátostí závisí na  vnitřní dispozici 
s  jakou kdo svátosti přijímá. Jakýkoliv nátlak by byl 

14 Ricaldone, Peter: Der Heilige Johannes Bosco ais Erzieher, München 1956, 
s. 327-337.

První sv. přijímání ve Wigratzbadu, květen 2013
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naprosto neúčinný a spíše kontraproduktivní. Na dru-
hou stranu Don Bosco se vždy snažil svou laskavostí, 
vlídností a přesvědčivostí své svěřence zvát k časté ba 
každodenní účasti na Mši svaté, častém svatém přijí-
mání a pravidelné zpovědi.

Don Bosco o  těchto svátostech napsal: „Častá svá-
tost smíření, časté přijímání Nejsvětější svátosti a kaž-
dodenní Mše svatá jsou sloupy, na  kterých musí stát 
budova výchovy, ze které chceme vyloučit hrozby a rá-
kosku. Ale k častému přijímání svátostí nesmíme chlap-
ce nikdy nutit. Pouze je k tomu povzbuzujeme a posky-

Sv. Don Bosco se svými hochy, fotografie z r. 1861

P. Martin Ramm FSSP na letním táboře CKJ v r. 2012

tujeme jim snadnou příležitost. Při duchovním cvičení, 
třídenních a  devítidenních pobožnostech, v  kázáních 
a  při vyučování náboženství ať se zdůrazňuje krása, 
velikost a  svatost náboženství, které nabízí prostředky 
tak snadné a  tak užitečné pro lidskou společnost, pro 
spokojenost srdce a spásu duše, jako jsou právě svátosti. 
Takovým způsobem uvedeme chlapce do těchto nábo-
ženských úkonů bez jakéhokoli nátlaku, takže budou 
přistupovat ke svátostem z  vlastního rozhodnutí, rádi 
a s užitkem.“15

Pedagogické úspěchy Dona Bosca

Jednoznačně pro úspěch preventivního systému 
svědčí ohromné množství mladých lidí, kteří prošli 

desítkami jeho oratoří, škol a internátů. Více jak 2500 
jeho bývalých žáků, se rozhodlo pro kněžské povolá-
ní, jako kněží a  faráři a desetitisíce dalších bývalých 
žáků často pocházejících z problematického sociální-
ho prostředí, našlo své uplatnění jako řemeslníci, ob-
chodníci, učitelé apod.16

Starosta Turína již v roce 1866 činnost Dona Bosca 
ocenil, když pří 25. výročí jeho první oratoře prohlá-
sil: „Tisíce a tisíce z chudé a opuštěné mládeže, kteří byli 
nebezpečím pro společnost, byli díky tomuto výchovné-
mu systému vychováni tak, že se z nich stali pracovití 
občané, schopní řemeslníci, učitelé, duchovní nebo našli 
jiná užitečná povolání a zaměstnání.“ 

Někteří dnes poukazují na  to, že doba, ve které žil 
Don Bosco byla naprosto odlišná od dnešní. Není 
snad anachronismem snažit se uskutečňovat něco, co 
se hodilo pro dobu před sto lety? 

Touha mladého člověka po pochopení, lásce a smys-
lu života je neustále stejná. Preventivní systém přitom 
nabízí řešení velkých pedagogických problémů jako 
např. vztah dítěte k autoritě, nebere dítěti to, co pat-
ří k jeho věku, a snaží se rozvíjet vše, co je v člověku 
dobré. Preventivní systém kombinací rozumu a lásky 
řeší napětí mezi přísným a přespříliš dobrotivým vý-
chovným systémem. Současně vede mladého člověka 
k tomu, aby chtěl pracovat sám na sobě. Preventivní 
systém postavený na  třech pilířích, kterými jsou ro-
zum, laskavost a náboženství je díky své univerzálnosti 
i  dnes schopen pomáhat vychovávat mladé k  tomu, 
aby se stali dobrými lidmi, kteří stojí pevně nohama 
na zemi a svým pohledem směřují k nebi. 

15 Stanovy Společnosti svatého Františka Saleského, Praha: československá sa-
lesiánská provincie, sine dato [cca 1991], příloha: Poznámky Dona Bosca k pre-
ventivnímu systému při výchově mládeže.
16 Endres, Nikolaus: Don Bosco. Erzieher und Psychologe, München 1966, 
s. 28.
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Nově 
vysvěcení 
podjáhni 
14. února 
2015

Ze života v semináři ve Wigratzbadu
Vladimír Zeman a Jakub V. Zentner FSSP

Již několikátým rokem tráví v našem semi-
náři dovolenou Jeho Excelence Mons. Vitus 

Huonder, diecézní biskup Churu (Švýcarsko). 
V náročné službě si zvolil jako místo pro rekrea-
ci právě Wigratzbad nejen pro tichost místa, ale 
i pro jeho liturgické zaměření. Bohoslovci tak 
mohou po dva týdny ministrovat při tiché bis-
kupské Mši svaté s asistencí dvou tzv. kaplanů. 
Ovšem je třeba říci, že pan biskup se účastnil 
rovněž i společných modliteb či jídla. Alespoň 
mně tak stále přicházela na mysl slova sv. Igná-
ce Antiochijského: „Ubi episcopus, ibi ecclesia“ 
(kde je biskup, tam je Církev.) Kromě toho také 
posvětil několik nových mešních kalichů a měl 
k nám promluvu o situaci křesťanské rodiny na 
letošní biskupské synodě.

Na přelomu ledna a února nového roku 
jsme měli před sebou náročné zkouško-

vé období. Znamenalo to pro nás několik týd-
nu intenzivnějšího studia. Odměnou nám po-
tom byly zimní exercicie, které dával P. Martin 
Ramm  FSSP. Tématem duchovních cvičení bylo 
„kněžské povolání“.  Je to téma pro seminaristy 
velice důležité a v souvislosti s nadcházejícími 
svěceními rovněž aktuální. Vstupní branou ke 
svěcením je tonsura, která se též česky nazývá 
postřižiny, neboť při nich se kandidátovi stříhá 
pět pramínků vlasů ve tvaru kříže na znamení 
odevzdanosti Pánu Bohu a kandidát tak vstu-
puje v liturgickém smyslu do duchovního stavu. 

V tradičním římském ritu se udělují čtyři nižší 
svěcení. Prvním svěcením je svěcení na ostiáře, 
který má za úkol pečovat o dům Boží. Druhým 
stupněm svěcení je lektor, který čte Boží slovo 
a zpívá jej též při liturgii. 

Třetím je exorcista. Jeho úkolem je nejen vy-
hánět zlé osoby z místa bohoslužeb, ale také zlé 
duchy z posedlých. Dnes tato druhá pravomoc 
smí být vykonávána jen s biskupským pově-
řením, a  jen těm, kteří podle současného cír-
kevního práva přijali kněžské svěcení. Přesto je 
svěcení exorcisty jakousi pasivní dispozicí k této 
službě Církve. 

čtvrtým je potom akolyta, který připravuje vše, 
co je třeba ke sloužení bohoslužeb. To, že i malí 
ministranti mají v našich končinách ministran-
ský oblek podobný klerice a superpelici je odka-

Biskup 
vitus Hu-
onder při 
soukromé 
Mši svaté
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kvapil nejen jeho bohatým obsahem, ale také 
dobrou znalostí německého jazyka, v němž pro-
mlouval.

V pondělí před Popeleční středou se konal 
průvod s eucharistickým Pánem Ježíšem z míst-
ního kostela do seminární kaple, kde byla zahá-
jena čtyřicetihodinová adorace. V těchto dnech 
bývá na mnohých místech tzv. „fašank“. Tato 
rozpustilá zábava má být jakýmsi rozloučením 
s veselím, zábavou a tancem či známým „po-
chováváním basy“ před svatopostní střídmostí. 
Tomu by nasvědčovalo i slovo „karneval“ slože-
né ze slov „caro“ (maso) a „vale“ (sbohem). Ale 
v hlubším smyslu nejde ani tak o protiklad jed-
notlivých dob křesťanského roku, jako o rozdíl 
mezi světskou marností ztělesněnou bujarým 
průvodem a naplněným životem v Boží pří-
tomnosti představovaným zmíněnou čtyřiceti-
hodinovou pobožností. Úterý před Popeleční 
středou je u  francouzských spolubratrů velmi 
uznávané a nazývá se „mardi gras“ (tučné úte-
rý). A tak nás někteří naši spolubratři v tento 
den příjemně potěšili výbornými francouzský-
mi palačinkami.

Na svátek sv. Tomáše Akvinského, který je 
pro význam Andělského učitele v teolo-

gii slaven v Kněžském bratrstvu sv. Petra jako 
slavnost I. třídy, se koná po vzoru středověkých 
univerzit disputace. Ovšem když disputace, tak 
latinsky. Jedna i druhá strana si připraví argu-
menty, které si vzájemně předkládají a na kte-
ré odpovídají. Otázka, která byla řešena tento 
rok, se nachází v třetím díle Teologické summy 
sv. Tomáše v 1. otázce ve 3. článku (STh III, q. 
1, a. 3) a zní: „Utrum, si homo non peccasset, 
nihilominus Deus incarnatus fuisset“ (Zda by se 
Bůh přesto byl vtělil, kdyby první člověk nebyl bý-
val zhřešil). Je třeba říci, že letos obě disputující 
strany byly v rukou Slovanů. Na straně „contra“ 
disputoval český spolubratr Jakub Zentner a Va-

zem na to, že konají službu, která původně ná-
leží právě zmíněným klerikům – akolytům. Po 
čtyřech nižších svěceních následují čtyři vyšší. 
Nejnižším z nich je subdiakonát, tedy podjáhen-
ské svěcení, které již zavazuje k celibátu a mod-
litbě breviáře. Následuje pak svěcení jáhenské, 
kněžské, a případně biskupské. Nižší stupně při-
pravují na vyšší, ale zároveň již v sobě postupně 
obsahují některé pravomoci, které jsou později 
dány ve větší míře. Každý klerik, který obržel 
vyšší svěcení, je tak zároveň ostiářem a otevírá 
nejen dveře kostela, ale také dveře lidem do Boží 
Církve, ale i lektorem, který nejenže knihu Pís-
ma svatého čte, ale sám se také stává pro druhé 
knihou, ve které mohou oni z jeho činů o Pánu 
Ježíši číst.

Po exerciciích následovalo 14. února 2015 
udílení nižších svěcení a podjáhenství. 

Z  českých bohoslovců byl vysvěcen skrze J. E. 
Czeslawa Kozona, biskupa z Kodaně (Dánsko) 
Jakub Václav Zentner na podjáhna a Alois Neš-
por na exorcistu a akolytu. Při této příležitosti 
přijelo do malebného kostela v Gestratz též ně-
kolik kněží z česka včetně P. Jana Franty, který 
je kandidátem FSSP a  je činný v apoštolátu ve 
Stuttgartu. Otec biskup při svém kázání pře-

vlevo dole: 
Eucha-
ristický 

průvod při 
předpost-

ní 40 hod.  
pobožnosti.
vpravo dole: 

Smažení 
palačinek 

v seminár-
ní kuchyni   
při „mardi 

gras“

P. Radim 
Valík OSB 

přijímá 
popelec
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silij Prusakov z Ruska, na straně „pro“ seděli po-
tom dva Moravané – Štěpán Šrubař a Vladimír 
Zeman. Disputovaná otázka klade do kontrastu 
dva způsoby chápání poslání Božího Syna, tedy 
zda přišel pouze jako Vykupitel z otroctví hříchu 
(sv. Tomáš Akvinský, sv. Anselm z Canterbury,) 
nebo přišel nadto jako Spasitel a Zjevitel dosud 
nezjevených Božích tajemství a jako koruna 
stvoření (bl. Jan Duns Scotus, sv. Albert Veliký, 
sv. František Saleský). Obojí řešení mají podpo-
ru v Písmu svatém i u církevních Otců a celý 
tento problém je také příbuzný s tzv. duálním 
teologickým řešením, zda byl člověk stvořen 
k obrazu Božího Slova věčného nebo Vtěleného. 
Co se týká bohoslužeb ten den, tak probíhaly 
jako o slavnostech, totiž první i druhé nešpory 

byly chorálně zpívané s  pluvialisty a kadidlem 
a Mše svatá byla rovněž slavná s asistencí a kázá-
ním P. leclèra o sv. Tomášovi Akvinském.

Během března jsme se rozloučili s naším  spo-
lubratrem Vladimírem Zemanem, který po 

delším rozvažování poznal, že jeho místo v ná-
sledování Pána Ježíše je jinde, ale vyjádřil ocho-
tu se dále podílet na některých našich aktivitách 
v prostředí naší vlasti. Na jeho cestě v životě mu 
přejeme vše dobré a vyprošujeme mnoho Boží-
ho požehnání.

Na svátek sv. Josefa se konal společný výlet 
celé komunity. Kromě ojedinělé možnosti 

vyspávat až do sedmé hodiny ranní, nás čekal 
také pestrý program. Tentokrát jsme zavítali na 
návštěvu k premonstrátům do Roggenburgu 
poblíž Ulmu. V nádherném, nedávno rekon-
struovaném barokním klášterním kostele byla 
sloužena asistovaná Mše, kterou doprovázely 
místní varhany s pěti manuály, jedny z největ-
ších ve střední Evropě. Následně nás podpřevor 
kláštera P. Johannes OPraem. provedl klášte-
rem, kde jsme také poobědvali to, co nám na 
cestu připravil seminární kuchař. Odpoledne 
jsme vyrazili na menší túru okolo klášterních 
rybníků – ve stopách zde žijících bobrů. 

Autobusem jsme pak pokračovali k někdejší-
mu klášteru benediktinů Ochsenhausen. Roz-
lehlý klášter, který v dobách dávno minulých 
v rámci Svaté říše Římské s okolními vesnicemi 
tvořil samostatné knížetství, byl zrušen během 
napoleonských válek r. 1803. Dostal se do ma-
jetku nám známého knížete Klementa Metter-
nicha, který jej ale brzy vyměnil za Kynžvart. 
Po prohlídce někdejšího kláštera, který dosud 
patří spolkové zemi Bádensko-Würtenbersko, 
jsme zpívali nešpory v chóru někdejšího kostela 
– tentokrát bohužel bez varhan, neboť ty také, 
na rozdíl od kostela, zůstaly ve vlastnictví státu.

vlevo dole: 
Vedení 
semináře 
na cestách.
Zleva: P. 
R. Valík,  - 
zpovědník 
spolu s P. 
du Fuÿ de 
Choisinet, 
současným 
rektorem. 

v pozadí: 
P. Stephan 
Reiner - 
disciplinár-
ní prefekt 
a P. Franz  
Banauch 
- bývalý 
rektor

Mše svatá 
v Roggen-
burgu.

Prosba o modlitbu za budoucí jáhny, které 
pro Kněžské bratrstvo sv. Petra dne 16. května 
2015 v 9.30 hod. v kostele sv. Havla v Gestratz 
vysvětí Mons. Elmar Fischer, emeritní biskup 
z Feldkirchu. (Mezi 4  Francouzi, 2 Němci, 
1 Angličanem a 1 Rakušanem bude také český 
kandidát kněžství Jakub Václav Zentner.)



14 klíč 2/ duben 2015

Druhý ročník hovorů o víře                          
v břevnovském klášteře v Praze

Podobně jako minulý rok nám i letos vyšla ko-
munita břevnovských benediktinů vtříc a po-
kytla prostor pro pořádání „Hovorů o víře“ 

v prostorách nejstaršího českého kláštera. letošní pro-
gram bude oproti loňskému o dva dny delší. Věnovat 
se budeme „Krédu Božího lidu“ papeže bl. Pavla VI. 
Zatímco v  encyklice Humanae vitae papež ve zmat-
cích nastalých svévolným vykládáním závěrů II. va-
tikánského koncilu, podtrhl některé důležité aspekty 
sexuální morálky, ve zmiňovaném vyznání víry shrnul 
základní články katolické víry. Cyklus 24 přednášek, 
bude doplněn tématickými exkurzemi na zajímává 
místa Prahy. Centrem programu bude každodenní 
Mše sv. a modlitba části posvátného officia. 

Je možno se přihlásit na celý program s nabídkou 
jednoduchého bydlení a stravovaní v břevnovském 
klášteře nebo je možno účastnit se jen libovolné 
časti programu. 

Příspěvek na stravování a bydlení pro inter-
ní účatníky za celý pobyt pro výdělečně činné: 
1600,-  Kč / pro studenty, důchodce a osoby s níz-
kým příjmem bude na požádání poskytnuta sleva 
tak, aby finanční náklady nikomu nemohly zabrá-
nit v účasti. 

V  případě zájmu o stravování externích účast-
níků (za dobrovolný příspěvek) prosíme rovněž 
o oznámení alespoň den předem. 

Přihlásit se je možno do 1. července 2015 na 
stránkách www.fssp.cz nebo poštou u P. Šimona 
Polívky, na adrese Kostelní nám. 158/4, 43191 Vej-
prty. 

V  přihláškách uveďte jméno, datum narození, 
adresu nebo jinou možnost kontaktu a rovněž da-
tum příjezdu a odjezdu, pokud se nekryje s pro-
gramem. Případné úpravy programu budou ozná-
meny na stránkách www.fssp.cz.
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NEDĚLE 5. 7. SV. CYRILA A METODĚJE
16.30 Hlaholská Mše sv. v klášteře Emauzy (v tradičním římském 

ritu ve staroslověnském bohoslužebném jazyce)
18.00-19.00 příjezd a ubytování účastníků
19.00 večeře 
20.00 uvítání a úvodní přednáška s diskuzí na téma: „Kréda“ 

Církve od starověku až do současnosti vyjadřující tutéž víru 
(Vladimír Zeman)

21.30 modlitba kompletáře (v kapitulním sále kláštera)

PONDĚLÍ 6. 7. SV. MARIE GORETTI
7.30 modlitba primy (v kapitulním sále kláštera)
8.00 Mše sv. (v kostele sv. Markéty)
9.15 snídaně
10.15-11.15 přednáška s diskuzí: Víra (Štěpán Šrubař FSSP)
11.30-12.30 přednáška s diskuzí: Věříme v Boha, Stvořitele an

dělů, světa a člověka s nesmrtelnou duší. (Peter Sklenár FSSP)
13.15 oběd 
15.00-18.00 exkurze po Praze „Ve stopách Mistra Jana Husa“ 

(Jakub Zentner FSSP)        
18.30 večeře
20.00 přednáška s diskuzí: Věříme v Jediného Boha ve třech 

Osobách (Vladimír Zeman)
21.30 modlitba kompletáře (v kapitulním sále kláštera)

ÚTERÝ 7.7.
7.30 modlitba primy (v kapitulním sále)
8.00 Mše sv. (v kostele sv. Markéty)
9.15 snídaně
10.15-11.15 přednáška s diskuzí: Věříme v Ježíše Krista, Boha 

a člověka (P. Radim Valík OSB)
11.30-12.30 přednáška s diskuzí: Věříme v Ducha Svatého (Ja-

kub Zentner FSSP)
13.15 oběd 
odpoledne volno 
17.00-18.00 přednáška s diskuzí: Věříme v Panenskou Bohoro

dičku Pannu Marii (Jakub Zentner FSSP)
18.30 piknik na zahradě břevnovského kláštera
21.30 modlitba kompletáře (v kapitulním sále kláštera)

STŘEDA 8.7.
7.30 modlitba primy (v kapitulním sále kláštera) 
8.00 Mše sv. (v kostele sv. Markéty)         9.15 snídaně
10.15-11.15 přednáška s diskuzí: Věříme, že na 

všech lidech lpí dědičná vina hříchu Adamova 
(Štěpán Šrubař FSSP)

11.30-12.30 přednáška s diskuzí: Věříme, že Ježíš 
Kristus nás vysvobodil od hříchu a vyznáváme 
křest na odpuštění hříchů (Vladimír Zeman)

13.15 oběd 
15.00-18.00 exkurze po Praze: Pražský hrad a Hrad

čany – ve stopách českých světců (J. Zentner FSSP)
18.30 večeře
20.00 přednáška s diskuzí: Věříme v jednu, svatou, 

katolickou a apoštolskou Církev (Peter Sklenár 
FSSP)

21.30 modlitba kompletáře (v kapitulním sále kláš-
tera)

ČTVRTEK 9.7. 
7.30 modlitba primy (v kapitulním sále kláštera), 
8.00 Mše sv. votivní k cti Krista v Nejsvětější Svátosti oltářní 

(v kostele sv. Markéty)
9.15 snídaně
10.15-11.15 přednáška s diskuzí: Věříme, že Ježíš Kristus je ve 

sv. Eucharistii přítomný a Mši sv. ustanovil jako zpřítomně
ní své Oběti na kříži  (P. Radim Valík OSB)

11.30-12.30 přednáška s diskuzí: Věříme, že Boží království, 
které zde na zemi působí v Církvi, není z tohoto světa (Vla-
dimír Zeman)

13.15 oběd 
15.00-18.00 exkurze po Praze: Vyšehrad (Jakub Zentner FSSP)

Večerní program bude upřesněn později a oznámen na stránkách 
www.fssp.cz.

PÁTEK 10.7.
7.30 modlitba primy (v kapitulním sále kláštera)
8.00 Mše sv. (v kostele sv. Markéty)
9.15 snídaně
10.15-11.15 přednáška s diskuzí: Věříme v život věčný (P. Ra-

dim Valík OSB)
11.30-12.30 přednáška o slově „Amen“ (Jakub Zentner FSSP)
13.15 oběd 
15.00-18.00 exkurze po Praze: Bílá Hora (Jakub Zentner FSSP)        
18.30 večeře
19.30 promítání filmu o Kněžském bratrstvu sv. Petra „Des ho-

mmes à part“ (fr., něm. a angl. s českými titulky)
21.30 modlitba kompletáře (v kapitulním sále kláštera)

SOBOTA 11. SV. BENEDIKTA
7.30 modlitba sv. růžence (v kostele)
8.00 asistovaná Mše sv. v kostele sv. Markéty
9.45 snídaně, zakončení

Změna programu vyhrazena.

Program
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Pozvánky na prázdniny

Letní tábor pro děti ve Štětí

Kdy: 12.7. – 19.7. 2015

Kde: fara ve Štětí n. L.

Pro: děti od 7 do 14 let

Cena: 1100,- Kč

Veškeré informace o táboře včetně možnosti se

přihlásit naleznete na www.tabor.fssp.cz

Pobytí v Drásově u Tišnova
Prázdninový týden pro mladé lidi s duchovní, 

kulturní i sportovní náplní.  

Téma: Křesťanská mystéria – svátosti 
a svátostiny katolické Církve

Kdy: 13.7. – 18.7. 2015

Kde: fara v Drásově

Pro: mladí lidé přibliž
ně od 17–30 let

Cena: 1000, Kč

Na programu bude Mše sv. a modlitba breviáře, také 
dostatek času na  osobní modlitbu, cyklus katechezí 
o  svátostech a svátostinách katolické Církve, výpravy 
do přírody a k zajímavým památkám.

Pořádá FSSP ve spolupráci s Una Voce – čR. 
Doprovází Jakub Zentner FSSP a Peter Sklenár FSSP.

Bližší informace a přihlášky
na jwz@seznam.cz a na stránkách www.fssp.cz

Českorakouský stanový tábor
Kdy: 25.7. – 1.8. 2015

Kde: St. Roman u Schärdingu

Pro: pro kluky od 14 let 

Cena pro                                               
české účastníky: 50,- € (cca 1350,- Kč)

Doprava: Individuálně nebo po 
domluvě s přihlášenými společně 
z Českých Budějovic.

Na programu bude budování tábořiště, učení se do-
vednosti práce ze dřevem, ohněm, vodou. Účastníky 
čeká týden v divoké přírodě bez většiny výdobytků civi-
lizace. Cílem je poznávat uprostřed přírody samotného 
Stvořitele.

Účast se neobejde bez nutnosti dorozumět se alespoň 
v  nejzákladnějších věcech v němčině nebo angličtině, 
což nabízí výbornou příležitost procvičit se v cizím ja-
zyce. 

Vede P. Markus Schmidt FSSP 
a Jakub Zentner FSSP.

Bližší informace a přihlášky
na jwz@seznam.cz a na stránkách www.fssp.cz


