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  K l í č
Věstník Kněžského bratrstva sv. Petra

Drazí čtenáři, 
dříve než se seznámíte s celým obsahem tohoto po-

vánočního vydání Klíče, nechte se naplnit radostí, 
protože… 

Roku pětitisícího stého devadesátého a devátého od 
stvoření světa, kdy na počátku stvořil Bůh nebe a zemi; 
roku dvoutisícího devítistého padesátého sedmého od 
potopy světa; roku dvoutisícího patnáctého od naro-
zení Abraháma; roku tisícího pětistého desátého od 
Mojžíše a východu lidu izraelského z Egypta; roku 
tisícího třicátého druhého od pomazání Davida na 
Krále; 65. týdne podle 
proroctví Danielova; za 
194. olympiády; roku 
sedmistého padesátého 
druhého od založení 
města Říma; 42. roku 
panování Octaviana 
Augusta, když byl mír 
na celém světě, v šes-
tém období světových 
dějin, Ježíš Kristus, 
věčný Bůh a Syn věčné-
ho Otce, chtěl posvětit 
svět Svým nejdobroti-
vějším příchodem, byl počat z Ducha Svatého a nyní 
po uplynutí devíti měsíců narodil se v judském Bet-
lémě učiněn člověkem z Marie Panny. Slavíme dnes 
narození Pána našeho Ježíše Krista podle těla. 

Tak zní oficiální ohlášení narození našeho Pána Ježí-
še Krista, jak je uvedeno v římské martyrologiu. Ano, 
náš Pán se narodil dvakrát. Poprvé před věky z Otce, 
jak nás učí Krédo, které při mši svaté zaznívá. Pán Je-
žíš se narodil z Boha Otce, dříve než byl svět, dříve než 
byl stvořen prostor a čas. Na počátku, jak říká  sv. Jan 
v úvodu svého evangelia, na počátku našeho času při 
stvoření už byl Boží Syn zrozený z Otce. On, věčná 
Moudrost Boží, je nazván v evangeliu Slovem, a tímto 

Slovem Bůh utvořil všechno - mě i vás. Ano, jsme stvo-
řeni touto Moudrostí, která vyšla z Božích úst, tímto 
Slovem, a jsme stvořeni podle Něho, k Jeho obrazu. 

On to byl, který se zjevil Mojžíšovi v ohnivém keři, 
který vodil Izraele bezpečně po poušti, On to byl, kte-
rý dal skrze Mojžíše na Sinaji Desatero celému lidstvu.

Když Bůh viděl, jak hluboko jsme klesli, jak hlu-
boko jsme se vzdálili od této pravé moudrosti, byl 
hnut soucitem. Duch Svatý, třetí Božská osoba, který 
je láska a  Boží dobrota, vyžádal na Bohu Otci, aby 
poslal svého Syna na svět. Tak Duch Svatý sestoupil 

na svět a tajemně uči-
nil v Panně Marii něco 
neslýchaného – spojil 
Boha a člověka v  jedné 
osobě. Maria darova-
la při početí Bohu tělo, 
které Bůh dříve neměl. 
Ano, toto omezení, ja-
kým je lidská tělesnost 
Bůh dříve neměl a ne-
scházelo mu. Ale z lás-
ky k nám přijal na sebe 
naše ubohé lidské tělo 
a  narodil se z Marie 

Panny. Po prvé se narodil z Boha Otce před věky a po-
druhé se narodil jako člověk z Panny Marie. Z této 
neposkvrněné Panny přijal nástroj – tj. tělo – který 
měl přinést podle vůle Boží na oltáři kříže jako do-
konalou oběť, která dokonale nahradí Boží spravedl-
nosti všechny hříchy a urážky lidstvem spáchané vůči 
Božímu majestátu. 

Ach, kdo Tebe věčná Moudrosti dokáže pochopit. 
Vstupuješ do tohoto světa jako slavný vojevůdce. Vy-
cházíš s mocí, abys na hlavu porazil prastarého ne-
přítele – svůdce lidí. Nepřijal jsi na sebe přirozenost 
anděla, abys zachránil anděly, ale přijal jsi naše ubohé 
lidské tělo, které od této chvíle je povýšeno až k Bož-
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ství. Ó svaté tělo, jak Tebe miluji. Svaté dítě, tak křehké a přitom tak mocné. I já Ttě chci pochovat v náručí, 
i já tě chci zulíbat. Kéž bych byl tak chudobný jako oni pastýři, kéž bych byl tak prostý jako svatí mudrci od 
Východu, můj Pane dvakrát zrozený.

I já se musím dvakrát narodit, ale v opačném pořadí, jak jsi naznačil Nikodémovi. Nejdříve jsem se zrodil 
tělesně v obyčejného člověka, ale poté při křtu jsem se zrodil už ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale 
z Boha. A Ty jsi mi dal moc stát se Božím synem, podobně synem, jako Ty jsi Synem Otce od věčnosti. Ó šťastná 
hodino! Nedej, Pane, abych se kdy od Tebe odloučil. 

P. Jan Franta FSSP

„Víme, co Církev vždy učila, a musíme 
o tom věrně svědčit.“ – Kardinál Burke

lucie Cekotová 

Raymond leo kardinál Bur-
ke, patron Suverénního řádu 

Maltézských rytířů a bývalý pre-
fekt Apoštolské signatury, na-
vštívil ve dnech 11.-15.10.2016 
českou republiku. Přicestoval na 
pozvání Hnutí pro život, RC Mo-
nitoru a spolku Nejmenší z  nás, 
k nimž se připojila Teologická fa-
kulta Jihočeské univerzity v čes-
kých Budějovicích. Na konferenci 
o právní ochraně osob před naro-
zením Nejmenší z  nás přednášel 
o ochraně života v kontextu nové 
evangelizace, název přednášky na 
Jihočeské univerzitě zněl „Setr-
vat v pravdě Kristově: Manželství, 
přirozený zákon a nauka Církve“. 
Kartuziánské nakladatelství v Brně vloni vydalo stej-
nojmennou knihu, jejímž je kardinál Burke spoluau-
torem.

 Kardinál Burke je také jedním z nejznámějších pre-
látů, kteří podporují a sami celebrují Mši sv. v tradič-
ním ritu. Na území české republiky sloužil dvě slavné 
pontifikální Mše sv. – ve Vyšším Brodě a v  bazilice 
strahovského kláštera v Praze – které byly skutečným 
vrcholem celé návštěvy. Ve Vyšším Brodě asistovali 
čeští (a slovenští) kněží a o hudební doprovod se po-
staralo literátské bratrstvo pod vedením Mgr. Jiřího 
Churáčka. Asistenci na Strahově zajistil Institut Krista 
Krále, jehož členové včetně generálního představené-
ho Mons. Wacha za tím účelem do Prahy přicestovali. 
Mši sv. doprovázela Palestrinova Missa Papae Marcelli 
v  podání souboru Collegium Marianum. Na obou 
místech pana kardinála vítaly kostely zcela zaplněné 
lidmi, kteří přijeli mnohdy z velké dálky a dokonce ze 

zahraničí.
  Součástí návštěvy se rovněž sta-

la prezentace knihy Petera Kwas-
niewského Povstávání z  prachu. 
Tradiční liturgie a obnova Církve 
za účasti pana kardinála a auto-
ra knihy. Také v  tomto případě 
účast předčila očekávání pořada-
telů: v historickém refektáři stra-
hovského kláštera nestačily židle 
a řada účastníků musela stát. 

  Na všech místech, která pan 
kardinál navštívil, ho vítali nadše-
ní lidé, jeho samotného nicméně 
nejvíce dojala Mše sv. v Brně v pá-
tek 14.10. ráno. Pan kardinál cele-
broval samozřejmě každý den své 
návštěvy, brněnská Mše sv. však 

měla být jen soukromá. Když se brněnští věřící dozvě-
děli, že pan kardinál navštíví Brno, žádalo jich tolik, 
aby se jí mohli zúčastnit, že nakonec celebroval veřej-
ně. V sedm hodin ráno všedního dne přišlo na Mši sv. 
do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně 
takové množství lidí, že pan kardinál poté požádal do-
provodný tým, aby jeho jménem brněnským věřícím 
veřejně poděkoval za jejich zbožnost a lásku k tradiční 
Mši sv. 

 Podle ohlasů účastníků byla návštěva kardinála Bur-
kea velkým povzbuzením všem, kdo se některé její 
součásti zúčastnili. Také panu kardinálovi se u nás lí-
bilo a můžeme tedy doufat, že jsme ho u nás nepřiví-
tali naposledy. 

 Ke zdárnému průběhu návštěvy přispělo mnoho lidí 
a poděkovat všem na tomto místě je nemožné. Přes-
to bych ráda zmínila alespoň vyšebrodský klášter, kde 
pan kardinál s doprovodem strávil jednu noc a kde byla 
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Nahoře:
kard. 
Burke při 
Mši sv. na 
Strahově

Biskup 
Schneider 
v Klášterci 
nad Orlicí

atmosféra opravdu rodinná. Jako koordinátorka 
doprovodného týmu pak musím zdůraznit na-
prosto zásadní úlohu obou kněží v doprovodu, 
P. Štěpána Smolena a P. Jakuba Zentnera FSSP. 
Dík také patří mnoha známým i neznámým, 
kteří se za nás modlili a kteří mají bezpochyby 
hlavní zásluhu na tom, že se nám vždy podařilo 
vyřešit všechny velké i malé problémy, jako byla 
pokažená auta či náhlá onemocnění.

 
Knihu Setrvat v  pravdě Kristově: Manželství 

a svaté přijímání v Katolické církvi si lze objednat 
na http://www.kartuzianbrno.cz/, Povstávání 
z prachu na http://hesperion.cz/ .

Návštěva biskupa Athanasia Schneidera
Petr Vlasatý

O třetím zářijovém víkendu naši vlast navští-
vil velký šiřitel úcty k Nejsvětější svátosti 

oltářní biskup Athanasius Schneider z  Astany 
v Kazachstánu.

Biskup Schneider se narodil roku 1961 v Kyr-
gyzstánu (střední Asie) deportovaným němec-
kým rodičům. Roku 1973 celá rodina emigro-
vala do Německa. V roce 1990 byl vysvěcen na 
kněze. Dále pokračoval ve studiu v Římě. Roku 
2006 přijal biskupské svěcení jako pomocný bis-
kup arcidiecéze Astana (Kazachstán). Je předse-
dou liturgické komise a generálním sekretářem 
Biskupské konference Kazachstánu. Mnoha vě-
řícím je tento misionář eucharistické úcty znám 
jako autor knihy Corpus Christi, kde mimo jiné 
píše: „Eucharistický Ježíš je opravdu nejchudší, 
nejslabší a nejbezbrannější Osobou na celém 
světě. Co by mohlo být křehčí a slabší než malá 
svatá Hostie?“

Putování biskupa Schneidera po naší vlasti za-
čalo v pátek 16. září na Velehradě v Olomoucké 
arcidiecézi, kde v  odpoledních hodinách slavil 
pontifikální Mši svatou k poctě sv. ludmily, kte-
rou je v den památky svaté ludmily na Velehra-
dě dovoleno slavit ve staroslověnštině. Mše svaté 
se zde zúčastnilo na 300 účastníků, z nichž asi 
dvě třetiny zůstaly i na následnou přednášku. 

Další zastávkou byl Klášterec, kam přijelo asi 

350 věřících. Klášterecký kostel tak byl zcela 
zaplněn. Mši svaté předcházelo udílení svátosti 
biřmování. Následovala asistovaná Mše svatá ke 
cti Panny Marie, kterou doprovodil provedením 
Missy brevis G dur od W. A. Mozarta klášterec-
ký chrámový sbor a orchestr.

Po skončení se návštěvníci bohoslužby přesu-
nuli do místní sokolovny, kde následovalo spo-
lečné občerstvení a po něm přednáška otce bis-
kupa s  besedou, při níž otec biskup odpovídal 
na zajímavé otázky účastníků. Zmínil také svoji 
roli v  komisi jmenované papežem Františkem 
pro hledání kanonické formy působení kněží 
Bratrstva sv. Pia X. v  církvi. Ve své přednášce 
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biskup Schneider shrnul hlavní body své knihy 
Corpus Christi, které doplňoval příklady.

Největší chyby v pokoncilní „reformě“, která 
se na Koncil odvolávala, ale nerespektovala jeho 
ustanovení, spatřuje v  pěti „ranách“, mezi něž 
patří obrácení kněze čelem k lidu při Mši svaté, 
zavedení podávání sv. Přijímání na ruku, od-
stranění latiny a gregoriánského chorálu z litur-
gie, náhrada některých podstatných modliteb 

tradiční formy liturgie jinými či jejich zrušení 
a  přidělování liturgických funkcí, dříve urče-
ných jen vysvěceným osobám, laikům.

Na závěr jsme se opět sešli v kostele ke svátost-
nému požehnání, kterému předcházel zpěv lita-
nií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a chvalozpěv 
Te Deum. Poté ještě biskup Schneider krátce 
pobesedoval v užším kruhu s kláštereckými far-
níky na faře a odebral se do Hradce Králové, kde 
se ještě sešel s královéhradeckým otcem bisku-
pem Mons. Janem Vokálem.

Poslední zastávkou třídenní návštěvy biskupa 
Schneidera pak byla v neděli18. září čáslav, kde 
pan biskup sloužil Mši sv., zopakoval svoji před-
nášku pronesenou na Velehradě a v Klášterci 
a setkal se s věřícími a kněžími. 

Děkujeme Pánu za bohaté plody Božího slo-
va, které jsme mohli slyšet, krásnou liturgii 
i vzájemná setkání, k nimž během návštěvy do-
šlo. Velký dík patří také panu arcibiskupu Janu 
Graubnerovi a panu biskupu Janu Vokálovi, že 
jeho návštěvu umožnili.

Pouť rodin do Dobré Vody
Postřehy účastnice, která netušila, co jí čeká... (S dovolením autorky převzato z jejího blogu 
na serveru signaly.cz) 

Eva Novotná

Než pouť s FSSP, to raději knihu... Komentář s podobným textem 
jsem (na internetu) četla  pod článkem s letáčkem zvoucím na 

tuto pouť. Kdo nezkusil, nedokáže posoudit… tak jsem se na pouť při-
hlásila.

Tradiční pouť, která nemá tradici, začala opravdu netradičně – vy-
žádáním si vody a soli od naproti kostelu bydlícího pána, abychom 
mohli vykročit skropeni svěcenou vodou, s požehnáním, asi hodino-
vým zpožděním a natřeným nedoschlým křížem, kterého bylo třeba se 
aspoň do večera moc nedotýkat.

Někdy v té době jsem se stala na tři dny jedním z členů velké skvělé 
rodiny, aniž bych si to ještě v tu chvíli uvědomovala. Putovalo nás něco 
mezi patnácti a dvaceti, občas cestou někdo přibyl nebo ubyl, doprová-
zel nás různý počet aut, na kterých se různě dle potřeby střídali řidiči, 
a která vezla naše zavazadla a případné ušlé poutníky. Nejmladšímu 
byl rok a půl a jeho neskutečně úžasná a vytrvalá maminka ho skoro 
celou pouť nosila na břiše v nosítku. Následovala skupinka takových 
normálních správných kluků rošťáků, ze kterých se při Mši svaté stávali 
ministranti a zkrotlí beránci. Starší děti se staraly o ty mladší, mladí 
dospělí pomáhali, kde mohli, tatínkové a maminky organizovali. Du-

Pontifikál-
ní staroslo-
věnská Mše 
na Velehra-

dě
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chovně se o nás staral otec Jakub, který zpovídal, 
sloužil tradiční latinské Mše svaté, vedl zpěvy, 
modlitby růžence a měl super katecheze. Vychá-
zel z  Tomáškova katechismu, uváděl věci tam 
psané do souvislostí, povídal nám o ctnostech, 
modlitbách, správném chápání neomylnosti pa-
peže... Taky si hlídal svoje ovečky, opakovaně se 
po mně ptal, když jsem seděla někde za rohem 
a neviděl mě. V té chvíli jsem si uvědomila, že 
i mě by v tomhle společenství postrádali a hle-
dali.

No, málem jsem zapomněla na poutníka Jac-
ka! Tomu je myslím asi půl roku, štěkající chlu-
páč, který se rád tahá o větve, ale při Mši musel 
vždycky zůstat venku.

Šli jsme nádhernou přírodou pohraničí jižních 
čech, rybníky, bažiny, lesy, krávy a kozy na pas-
tvinách, Mše byly ve starých, někdy i neopra-
vovaných, ale krásných kostelích. Bylo pro mě 
velmi zajímavé sledovat, s jak velkou pečlivostí 
bylo vše ke mši svaté připravováno, opakovaně 
kontrolováno, většina z poutníků se převlékala 
do svátečnějšího oblečení, přípravě bylo věno-
váno hodně času. Jak už jsem psala jinde, první 
den jsem toho na latinské Mši moc nepochy-
távala, asi jediné, co jsem vnímala a výrazněji 
prožívala, bylo proměňování. I když jsem Mši 
nedokázala sledovat, nějak jsem věděla, že se to 
zrovna děje. Kněz, který tam stál před Bohem a 
obětoval i za mě, Tělo Kristovo, Krev Kristova. 
Při druhé jsem už maličko dovedla vnímat prů-
běh Mše, velmi se mi líbilo zpívané čtení a evan-
gelium v obou jazycích, sem tam jsem dovedla 
správně odpovědět „et cum spiritu tuo“. Mše 
byla s doprovodem varhan a lidovým zpěvem, 
tak jsem i chvilku zpívala. Té třetí závěrečné 
jsem myslela, že se nebudu moct zúčastnit, pro-
tože jsem potřebovala stihnout spoj domů, který 
odjížděl před ní, byla jsem z toho hodně smutná. 
Když jsem jednomu z organizátorů řekla, že se 
s nimi budu muset před Mší rozloučit, upravili 
naplánovanou trasu, přejelo se do kostela auty 
a zajistili mi odvoz, abych s nimi mohla zůstat 
do konce pouti. Tahle třetí Mše svatá byla pros-
tě nádherná, slavnostnější … latina, okuřování, 
vůně kadidla … nějak automaticky mi dávalo, 
kdy mám stát, většinou jsem klečela, mnohem 
víc jsem všechno vnímala … přesto, že jsem ne-
rozuměla, cítila jsem se moc dobře, bylo mi to 
nějak blízké. Z mého pohledu jsem zaznamena-
la tři odlišné věci, které na mě působily hodně 
silně. Kněz čelem k oltáři jakoby víc mluvil a 

jednal i mým jménem. Svoboda chování a pro-
žívání Mše – nikomu jsem nebyla divná, ať jsem 
klečela, když většina ostatních třeba seděla, zpí-
vala jsem, když jsem chtěla, nebo se modlila po-
dle sebe nebo četla v mešním řádu. Obětování 
a proměňování pro mě byly nejvýraznějšími 
okamžiky Mše, dříve to bývalo přijímání Těla 
Kristova.

A co tvrdost nebo militantnost tradičních ka-
tolíků? Tady jsem se s ní ani náznakem nese-
tkala. Nikdo mi nepovídal, co bych měla nebo 
neměla, když jsem před večerem zalezla do sta-
nu a vylezla až pozdě ráno, protože jsem prostě 
potřebovala být sama, byla jsem u rozdělaného 
ohně, na kterém se hřála voda, uvítaná pozdra-
vy, úsměvy a buchtou k snídani. Dobrý příklad, 
opravdově žitá víra, pro mě byla silnějším svě-
dectvím než to, co čtu na listech knih.

  Když jsem se jednoho z organizátorů ptala, 
jestli s nimi můžu na pouť, když neumím latin-
sky, nikdy jsem nebyla na tridentské Mši a mám 
různé jiné nedostatky, 
odpověď zněla : bude 
nám ctí. – Bylo mi 
opravdu ctí... Pane, jak 
slabá je moje víra!

Jo, Františku, moc 
díky za to kafe, bez něj 
se prostě moje tělo neo-
bejde. Jestli bude nějaké 
příště, kafe si snad s se-
bou vzít nezapomenu, 
zkusím trochu víc nosit 
sukně, aspoň do koste-
la, a naučit se pár latin-
ských slov a modliteb, je 
to dobré.

Před poutí 
u kostela 
v Horním 
Dvořišti

Mše sv. 
v kostele 
v Cetvi-
nách 
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Tradiční Mše svatá na dálném východě
jáhen Štěpán Šrubař FSSP

Obzvláště působivá je síla víry těch svatých, 
kteří dokázali zůstat věrní pravdě i za cenu 

hrdinských obětí. Jednou zemí, kde tisíce tako-
vých obětí často zůstanou známé jen Bohu, je 
čína. Tamní Církev trpí nejenom omezováním 
ze strany vlády, politikou jednoho dítěte, ale 
i odlukou „Vlasteneckého sdružení čínských ka-
tolíků”. Mnoho katolických biskupů často strá-
vila i  dvacet let ve vězení za bezkompromisní 
věrnost Svatému otci. Věrnost Římu je ze strany 
vlády vnímána jako politické vměšování ze za-
hraničí. Proto pochopitelně také nevítají misio-
náře.

Na území číny se ale nacházejí dva ostrůvky, 
které jsou výjimkou. Jediná dvě města přístupná 
duchovním ze zahraniční jsou, díky zvláštní po-
litické situaci, Hongkong a Macao. 

V přístavním Hong Kongu působí asi tři sta 
kněží, mnozí z Evropy a Ameriky. A právě tam 
jsem se měl minulý srpen možnost, díky pozvá-
ní tamních věřících, věnovat apoštolátu. Už více 
než deset let zde totiž funguje velice aktivní sku-
pina „Tridentine liturgy Community“. 

Každou neděli se v kostele Panny Marie Po-
mocnice křesťanů účastí okolo sedmdesáti vě-
řících Mše svaté v tradičním ritu, kterou slouží 
některý z místních kněží. V roce 2006 zde slou-
žil pontifikální Mši svatou kardinál Zen.

Kromě bohoslužeb a setkání organizují též 
letní kursy katechismu, gregoriánského chorá-
lu nebo latiny, na které často zvou bohoslovce 

Bratrstva. 
Návštěvník Hongkongu zakusí zvláštní směs 

čínské a britské kultury. Průměrný příjem 
v Hongkongu je sice jeden z největších na svě-
tě, ale rozdíl mezi nejbohatšími a nejchudšími 
je zde rovněž jeden z nejvyšších ve vyspělých 
zemích. 

Ceny nemovitostí jsou vzhledem k obrovské 
hustotě obyvatelstva velice vysoké, což v praxi 
znamená, že většina lidí si může dovolit pro-
najmout jen (na naše poměry) maličké byty, 
a z nejchudších se stali bezdomovci.

O ty se zde starají Misionářky lásky, které po-
skytují krátkodobé ubytování potřebným (při 
mojí návštěvě tam bydleli kromě jiných mladí 
manželé z Filipín s malým dítětem). Sestry pro 
ně i pro ostatní organizují katecheze a boho-
služby, o velkých svátcích rozdávají jídlo všem 
okolním bezdomovcům. Samy bydlí a mají kapli 
v pronajatém bytě. 

V Hongkongu na mne zapůsobila (pro Asiaty 
typická) pracovitost. Například běžně potkáte 
důchodkyně, co mají na ulici stánek a prodá-
vají deštníky (které jsou v Hongkongu skutečně 
nutné) nebo jiné předměty, a jak mi bylo řeče-
no, nedělají to z nouze, ale z pracovitosti. Jeden 
kněz, P. Fu, který působil většinu času ve Spo-
jených státech, ve svých osmdesáti letech ještě 
organizuje biblické hodiny ve svém malém bytě. 

Celkově je v tamní Církvi vnímatelný hlad 
po vědomostech a nadšení pro víru. V poměru 
k Evropě bychom mohli říct, že zde je víra veli-
ce mladá. Kostel z roku 1920 mi byl představen 
jako „hodně starý kostel“. Navíc, Hongkong je 
velice vertikální město (například jednu prodej-
nu jsem hledal v devatenáctém patře obchodní-
ho centra). Takže do jednoho kostela se dá do-
stat jedině tak, že se  ve vedlejší budově vyjede 
výtahem do třetího patra, a pak přejde spojovací 
chodbou do vedlejší  budovy, kde se kostel ve 
čtvrtém patře nachází. Kostely (jak katolické, 
tak i protestantské) jsou zpravidla spojeny se zá-
kladní nebo střední školou. Což často vede ke 
sporům s místní vládou. V roce 2011 dokonce 
už zmíněný emeritní biskup Hongkongu, kardi-
nál Zen, držel protestní hladovku (ve svých teh-

při tiché  
mši sv. 

v  Honkon-
gu
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dejších 74 letech) za svobodu katolických škol. 
Věřící, co se účastní bohoslužeb, jsou celkově velmi 

angažovaní, ať už se jedná o zbožnou účast na boho-
službách nebo přispívání na jiné aktivity.

Z Hongkongu vzešlo Kněžskému bratrstvu svatého 
Petra i několik povolání - jeden kněz, který momen-
tálně působí v Austrálii, a dva bohoslovci, kteří se při-
pravují na kněžství v americkém semináři v Dentonu.

Apoštolát FSSP v Českých zemích

Se začátkem nového liturgického roku v adventu 2016 byl zahájen pravidelný apoštolát FSSP v českých ze-
mích. Prozatím jednou za za měsích, první týden v měsíci, dojíždí do českých zemí P. Jakub Zentner FSSP, 

aby ve spolupráci s českými kněžími rozšířil možnost tradiční Mše sv. spojenou s pravidelnými katechezemi. 
Bohoslužby a katecheze jsou průběžně oznamovány na stránkách fssp.cz. Dá-li Pán, můžeme s budoucím svě-
cením dalších českých kněží FSSP doufat v rozšíření možností našeho pravidelného apoštolátu. 

Praha – Karlov, Kostel Nanebevzetí Panny Marie a Karla Velikého, Horská ulice
Zpívaná Mše sv. každou neděli od 17:00, (každou první ne-
děli v měsíci výstav Nejsvětější Svátosti od 16:00)
Mše sv. na první pátek v měsíci od 17:00, (následuje výstav 
Nejsvětější Svátosti a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně)
Mše sv. na první soboty v měsíci od 9:00 votivní Mše svatá 
k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Možnost sv. zpovědi před Mší svatou, o první neděli v měsíci během adorace od 16:00 hod.
Mši svatou slouží J. M. kanovník doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D, první neděli v měsíci 
P. Jakub Zentner FSSP.

Praha – kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty, Jindřišská ulice
Zpívaná Mše sv. úterý po první neděli v měsíci od 18:30. 
(Po Mši následuje přednáška z duchovního života v sále fary 
vedle kostela.)
Tichá Mše sv. ve středu po první neděli v měsíci od 7:00.

Termíny nepravidelných Mších svatých:
čt 2. února  7:00  zpívaná Mše sv. ze svátku Očišťování P. Marie - Hromnice, před Mší svěcení svíček a procesí
út 7. února  18:30 zpvaná Mše sv. ze svátku sv. Romualda
st 8. února   7:00 tichá Mše sv. ze svátku sv. Jana z Mathy
so 11. února  10:00  zpívaná Mše sv. ke cti Panny Marie Lourdské (slouží P. Hubert Bizard FSSP)
út 7. března  18:30 zpívaná Mše sv. ze svátku sv. Tomáše Akvinského (pro FSSP svátek 2. třídy)
st 8. března  7:00 tichá Mše sv. z kvatembrové středy postní

Po asistované Mši sv. v Honkongu
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Litoměřice – kostel sv. Jakuba, Dominikánské náměstí
Zpívaná Mše sv. s lidovým zpěvem na první neděli v mě-
síci v 11:00 (od 10:00 výstav Nejsvětější Svátosti a možnost 
sv. zpovědi) 
Zpívaná Mše sv. s lidovým zpěvem třetí neděli v měsí-
ci v 15:00 (před Mší svatou je možnost sv. zpovědi, slouží 
R.D. Šimon Polívka)

Termíny nepravidelných Mších svatých:
ne 15. ledna  15:00   zpívaná Mše svatá z 2. neděle po Zjevení Páně
ne 5. února  11:00   zpívaná Mše svatá z 5. neděle po Zjevení Páně
ne 19. února  15:00   zpívaná Mše svatá z 2. neděle předpostní (Sexagesima)
st 1. března   12:15   recitovaná Mše sv. z Popelční středy a udílení popelce
čt 2. března  16:30  recitovaná Mše sv., potom první postní rekolekce v sakristii
ne 5. března  11:00   zpívaná Mše svatá z 1. neděle postní (Invocabit)
ne 19. března 15:00   zpívaná Mše svatá z 1. neděle postní (Oculi)
čt 6. dubna  16:30 recitovaná Mše sv., potom druhá postní rekolekce v sakristii
ne 9. dubna 11:00 zpívaná Mše svatá z Květné nedělě se svěcením ratolestí a s procesím

Plzeň-Bory – kostel sv. Jana Nepomuckého, Klatovská třída
Zpívaná Mše sv. s lidovým zpěvem zpravidla první středu 
v měsíci od 18:00. Následuje přednáška v sále u kostela na 
téma výklad mešního ritu. 
Termíny Mší svatých: 1. února, 8. března (výjimečně druhá 
středa!), 5. dubna

Rudoltice u Lanškrouna, kostel sv. Petra a Pavla
Zpívaná Mše sv. s lidovým zpěvem první pátek v měsíci od 
17:30. Po Mši svaté následuje eucharistická adorace s mod-
litbami za nová kněžská a řeholní povolání. Poté občerstvení 
a katecheze na faře.
Termíny Mší svatých: 3. února (se svatoblažejským požehná-
ním), 3. března, 7. dubna

Děkujeme za Vaší podporu - modlitby, šíření dobrého jména i hmotné dary
Pokud byste chtěli podpořit apoštolát FSSP finančně, můžete tak učinit na účet 18108888/2010 
(IBAN: CZ4520100000000018108888). Za všechny dobrodince je sloužena pravidelně Mše svatá 
a je na ně myšleno v modlitbách. Pán Bůh zaplať za vaši podporu!
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