
       Číslo 6 Duben 2018

  K L Í Č
        Věstník Kněžského bratrstva svatého Petra

Milí přátelé a dobrodinci, 

dříve  než  se  začtete  do  nového  čísla  Klíče,
přijměte  prosím   od  nás  přání  spojené
s velikonoční  oslavou  Ježíšova  zmrtvýchvstání:
Kéž vám Bůh žehná a obnoví ve vás skrze Ducha
Svatého  sílu  a  odvahu  hlásat  Krista
ukřižovaného a zmrtvýchvstalého! A nechť i váš
život  je  důležitým  svědectvím,  že  skrze  Ježíše
dostane  odpuštění  hříchů  každý,  kdo  v Něho
věří a odevzdá Mu celý svůj život!
To,  co  nyní  slavíme  v  této  době  velikonoční,
shrnuje  evangelium  do  krátké  věty:  „Vstal
z mrtvých,  jak  řekl.“ (Mt  28,6).   Zmrtvýchvstání
Ježíše z Nazareta stojí veprostřed lidských dějin
a  je  to  ústřední  pravda  naší  katolické  víry.  Je
základ naší víry v živého Boha. Ani Pavel o tom
nezanechává  nejmenší  pochybnost,  když  říká:
"Jestliže  Kristus  nevstal,  marné  je  naše  kázání,
marná je naše víra." (1 Kor 15,14). V této větě je
obsaženo  apoštolské  svědectví  o  smrti
a zmrtvýchvstání  Ježíše  Krista,  ve  kterém
spočívá naše víra a naše naděje. 
Po  prvním  překvapení  ženy  spěchají,  aby
přinesli  učedníkům  zprávu.  Ale  ještě  předtím
potkají vzkříšeného Pána. 

Ten, kterého hledaly, jim jde naproti. A opakuje
úkol, který ženám sdělil již jeho posel anděl: mají
donést učedníkům zprávu, že žije.
Je  nápadné,  jak  velikonoční  texty  opakovaně
zdůrazňují  úkol  hlásat  zmrtvýchvstání Ježíšovo
jeho  učedníkům.  Ohlašování  jeho
zmrtvýchvstání  skutečně  stojí  neodlučně
na prvním  místě.  Od  té  doby  nemají  nám
apoštolové říct  nic důležitějšího než:  „Ježíš  žije,
on skutečně vstal z mrtvých!“

Slavit  Velikonoce  znamená  vyznávat
nekonečnou moc Boží: „Moc Boží je větší než moc
smrti.“ Sláva  božského  Vykupitele  se  zrcadlí
v nás, ve věřících. Každý život prožitý v pokoře
a s Bohem je zdrojem nebeských věcí. Konejme
všechno, jak nám stačí životní síly, dané Kristem,
abychom k věčnému životu došli!

Rozdávejme z tohoto pramene světlo i těm, kteří
žijí ve tmě omylů a nenávisti.

Požehnanou dobu velikonoční za celou redakci
vám všem přeje 

P. Štěpán Šrubař FSSP
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Stalo se…
Hovory o víře

Už  po  čtvrté  se  v  břevnovském  klášteře  konaly
Hovory o víře. Tentokrát témata přednášek souvisela
s  desátým  výročím  motu  propria Summorum
Pontificum papeže  Benedikta  XVI.  Nabídka  byla
bohatá.  V  celkem  19  přednáškách  a  3  tématických
exkurzí  do  pražských  chrámů  bylo  pojednáno
především o liturgických tématech. Kromě domácího
P.  Radima Valíka  OSB a  kněží  FSSP přednášeli  už
tradičně  také  P.  Efrém  Jindráček  OP,  R.D.  Josef
Peňáz,  R.D.  Šimon  Polívka,  R.D.  Štěpán  Smolen
a nově též R.D. Stanislav Přibyl a R.D. Radim Tutr. 
Protože  liturgie  je  oficiální  modlitba  Církve,
nechyběly  mše  sv.  v  různých  ritech  (římský,
dominikánský,  byzantský)  a  společná  modlitbě
liturgie posvátného officia. 

Některé z těchto přednášek naleznete také na webu
fssp.cz. 

TradyCamp

Každoročně  se  mladým  katolíkům  nabízí  možnost
sejít  se  na  letních  a  někdy  i  zimních  pobytích
s názvem  TradyCamp.  Jejich  účelem  je  jednak
povzbudit  se  navzájem v katolické  víře  a  současně
i nabízí možnost nabýt vědomí, že nevěříme sami. 

Součástí TradyCampu je každodenní Mše sv. slavená
s  největší  možnou  pečlivostí.  Den  zahajuje
půlhodinové rozjímání  a  modlitba části  posvátného
officia. Během dne vzájemné vztahy většinou upevní
společné  vaření  jídla,  exkurze  či  výlety.  Nechybí
katecheze  během  přestávky  přírodě  a  modlitba
růžence. Den zakončuje tichá adorace eucharistického
Krista. 

Loni v červenci se v Klokotech u Tábora konal už 6.
letní  TradyCamp.   O  tom,  že  živá  katolická  víra
slavená  klasickou  liturgií  dovede  oslovit,  svědčí
pozitivní  reakce  ze  strany  místních  věřících,  kteří
sami od sebe přicházeli do  poutního kostela.
 

Letní tábor pro děti

Radostnou  stránkou  života  dětí  jistě  jsou  nejen
prázdniny, ale i letní tábory, na které se pak dlouhé
léta  vzpomíná.  Letošní  tábor  připravilo  Bratrstvo
svatého  Petra  spolu  s  Farní  kolaturou  Štětí  nad
Labem již po šesté. 
Letos  nám  na  tábor  přijelo  25  dětí.  Po  přivítání
ve Štětí  na  faře  odvezl   děti  a  vedoucí  autobus
do Horní Vysoké, kde už na nás čekaly chatky. Tábor
začal   první  táborovou  mší  v  kostele  Povýšení
sv.  Kříže  na  Levíně,  kterou  sloužil  novokněz
P. Štěpán.  Tento  důležitý  úkol  mu  zůstal  na  celý
tábor.
Protože  se  z  některých  dětí  stali  mládežníci,  měl
letošní  tábor  oproti  těm  předchozím  dvě  skupiny
účastníků, děti od 6 do 12 let a mládež od 13 do 17
let.
Dětem velela vedoucí Maruška s pomocnicí Amálkou
a duchovním rádcem P. Štěpánem. A tak se stalo, že
hned v neděli se z dětí stali první křesťané prožívající
obtíže  prvních  křesťanů v  katakombách.  Katecheze
P. Štěpána,  zaměřené na 7 svátostí,  korespondovaly
s příběhy z katakomb a celek doplňovala tématická
hra.  Ze  zaujetí  starověkem  a  prvními  staletími
křesťanství je vytrhl výlet do nejmladšího skanzenu
v Čechách  do  Zubrnic,  kde  se  na  chvíli  ocitli
na vesnici 19. století. Pak ale přišla neděle a všichni
z katakomb zdárně vyvázli.
Mládež pak měl na starosti P. Anselm. Duchovně pak
o ně pečovala osoba nejpovolanější, P. Štěpán.  A tak
mládež  prožívala  také  týden  katechezí  a  her,  ale
v jiném  levelu,  tj.  pro  pokročilé.  Na  jeden  den  se
dokonce  stali  všichni  součástí  italské  mafie.  Ale
i mládež jela na výlet spolu s mladšími do Zubrnic.
Svoji  pravou  identitu  odhalili,  když  ve  staré  škole
neomylně  zaujali  oslovské  lavice,  načež  vtipně
průvodkyně ze Zubrnic vedoucí upozornila.
Týden  her,  a  ostatních  radostí  však  rychle  skončil,
a přišel  den,  kdy  děti  zase  musí  nastoupit
do autobusu a  hurá do Štětí na mši s rodiči. Těšíme
se opět za rok na viděnou!

Wigratzbad
Do semináře ve Wigratzbadu nastoupil v září 2017 do
francouzské  sekce  nový  seminarista  z  Česka.  Dá-li
Pán, a on vytrvá, v říjnu tohoto roku přijme tonzuru
a oblékne kleriku. Modleme se za něj i za další nová
kněžská povolání.  
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18.  -  22.  května  2018:  Pěší  pouť  z  Paříže  do
Chartres

Okolo 30 tisíc mladých katolíků z celého světa jdou
za  modlitby  růžence,  náboženských  písní
a duchovních  přednášek  přes  100  km.  Pouť
doprovází  stovky  kněží  a  seminaristů  z  řad  FSSP,
Institutu Krista Krále či tradičních benediktinů.
Loni se pouti  poprvé účastnila česká skupinka pod
názvem  chapiter  sv.  Jana  Nepomuckého.  Letos
bychom rádi přišli s českou skupinou ještě větší. Je to
náročné, ale stojí to za to!    fssp.cz/?p=2401

10.  června  2018:  Pontifikální  Mše  svatá  a
biřmování ve Vyšším Brodě

V neděli  10.  června 2018 v 10:00  bude J.  E.  biskup
Athanasius  Schneider,  světící  biskup  z  Astany,
sloužit  v  klášterním  kostele  ve  Vyšším  Brodě
pontifikální Mši svatou, při které bude udílet svátost
biřmování. fssp.cz/?p=2363

14. - 22. července 2018: Letní tábor FSSP pro děti
a mládež

Šestý ročník letního tábora se uskuteční v turistické
a chatové  osadě  Zdravotník,  která  se  nachází
v Českém  Středohoří,  v  romantickém  prostředí
bývalých lázní Jeleč v Horní Vysoké. 
Naší  snahou  je  především  upevnit  jejich  vztah
k Bohu,  modlitbě  a  Mši  svaté,  proto  je  duchovní
život,  především  Mše  svatá,  modlitba  i  výuka
katechismu důležitou součástí dne.
Nechybí  však ani  pohybové hry,  kreativní  činnosti,
soutěže,  či  sport.   Pro  mladší  děti  je  připravena
celotáborová hra. Těšíme se na vás!         tabor.fssp.cz

Chystá se...
29. 7. - 4. 8. 2018: TradyCamp ve Vyšším Brodě

Tento rok bude cyklus katechezí zaměřen na svátost
manželství,  svátost  kněžství  a  duchovní  povolání.
Ani  letos  nebudou  chybět  výpravy  a  exkurze
do okolí,  Mši  svatou,  modlitbu  části  posvátného
officia nebo dostatek času na osobní modlitbu. 

fssp.cz/?p=2286

5.  -  12.  srpna  2018:  Hovory  o  víře  ve  Vyšším
Brodě  „Církevní dějiny - apologetické otázky“

Zveme  všechny,  kteří  chtějí  letní  dny  volna  spojit
se vzděláváním  a  posílením  se  v  katolické  víře
na 5. ročník Hovorů o víře.
Program  začíná  v  neděli  5.  srpna  2018  Mší  svatou
v 17:00  hod.  a  končí  v  sobotu  11.  srpna  2018
odpoledne. fssp.cz/?p=2301

12. - 21. srpna 2018:  Setkání katolických dětí

Letošní Setkání katolických dětí od 7 do 14 let, které
pořádá  rodina  Krutských,  se  uskuteční
na Vyšebrodsku.

Po téměř celou dobu trvání tábora bude stejně jako
loni  přítomen  P.  Jakub  Zentner  FSSP,  který  zajistí
duchovní službu dětem, vedoucím i návštěvám.

Další informace naleznete na stránkách 
Duše a hvězdy.

Pokud byste chtěli finančně podpořit apoštolát
FSSP, můžete tak učinit na účet 

18108888/2010
 Pán Bůh zaplať za vaše dary! 

http://fssp.cz/?p=2401
http://tabor.fssp.cz/
http://www.duseahvezdy.cz/2018/02/17/setkani-katolickych-deti-2018/
http://fssp.cz/?p=2301
http://fssp.cz/?p=2286
http://fssp.cz/?p=2363
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PŘEHLED PRAVIDELNÝCH MŠÍCH SVATÝCH
Od prosince 2016 byl zahájen pravidelný apoštolát FSSP v České republice. První týden v měsíci dojíždí

P. Jakub Zentner FSSP, třetí týden v měsíci P. Štěpán Šrubař FSSP. 

PRAHA

• Praha – Karlov, Kostel Nanebevzetí Panny Marie a Karla Velikého, Horská ulice 
◦ neděle v 17:00, v první a třetí neděli v měsíci od 16:00 hod. výstav NSO 
◦ první pátek v měsíci v 17:00, následuje výstav NSO a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
◦ první sobota v měsíci v 9:00 votivní Mše svatá k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

• Kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty, Jindřišská ulice, Praha 1
◦ úterý po 1. a 3. neděli v měsíci v 18:30. Po Mši následuje přednáška v sále fary.
◦ čtvrtek v 7:00  (slouží R.D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D.)

BRNO

• kaple Zvěstování Páně, katedrála sv. Petra a Pavla na Petrově
◦ první a třetí pondělí v měsíci v 17:30. Možnost sv. zpovědi před Mší svatou. Po Mši následuje 

přednáška v sále Moravskoslezské křesťanské akademie (Smetanova 14).

LITOMĚŘICE
• Kostel sv. Jakuba, Dominikánské náměstí

◦ první neděli v měsíci v 11:00
◦ třetí neděli v měsíci v 15:00  (obvykle slouží R.D. Šimon Polívka)

RUDOLTICE U LANŠKROUNA

• Kostel sv. Petra a Pavla
◦ první pátek v měsíci v 17:30. Po Mši svaté následuje eucharistická adorace s modlitbami za nová 

kněžská a řeholní povolání, poté katecheze na faře.
◦ první sobotu v měsíci v 7:30. Před Mší svatou modlitba sv. růžence.

NIŽBOR U BEROUNA

• Kostel Povýšení sv. Kříže v Nižboru
◦ každou 3. neděli v měsíci v 9:30

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

• Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Goethovo náměstí
◦ Mše svatá je sloužena obvykle jednou za měsíc v 17:00.

Aktuální termíny pravidelných Mší svatých, stejně jako těch nepravidelných a veškerého apoštolátu
Kněžského bratrstva svatého Petra naleznete na stránkách fssp.cz.
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