
Informace o registraci FSSPX jako náboženské společnosti 
 

 

Drazí věřící, 

 

po delším vyjednávání s Ministerstvem kultury jsme pokročili po dvojím přepracování stanov 

FSSPX jako náboženské společnosti pro registraci státem k jejich snad již definitivní verzi.  

FSSPX požádalo o registraci jako náboženská společnost, která je organizačně nezávislá na jiném 

státem registrovaném náboženském subjektu. Toto platí i vůči místní hierarchii římskokatolické i 

řeckokatolické Církve ve smyslu státní registrace. Nicméně se to nedotýká vztahu ke katolické 

Církvi jako takové. 

Tato registrace samostatného katolického subjektu je v souladu i s případným statusem našimi 

představenými vyjednávané personální prelatury, která by byla nezávislá na místní hierarchii, což je 

jasně vyřčená podmínka Msgr. Fellayem.  

Pro Vaši informaci níže otištěná část stanov v současném znění obsahuje definici a poslání 

registrované náboženské společnosti. Vynechána je část popisující interní organizační strukturu a 

napojení na mezinárodní FSSPX, v závěru jsou otištěny všechny pasáže, které definují přináležení 

věřících a jejich postavení v rámci registrované společnosti – Kněžského bratrstva sv. Pia X.  

 

S kněžským poženáním 

P. Tomáš Stritzko FSSPX – prior 

 

 

ZÁKLADNÍ DOKUMENT NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI 

KNĚŽSKÉ BRATRSTVO SVATÉHO PIA X. 
(dále jen „společnost“) 

Článek 1. 

Název, sídlo, poslání náboženské společnosti (§ 10 odst. 3, písm. a), b) a c) zákona č. 3/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, dále jen „zákon“) 

Název společnosti: Kněžské bratrstvo svatého Pia X. 

Latinský název: Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X 

Zkratka: FSSPX 

Sídlo: Faměrovo náměstí 11/26, Černovice, 618 00 Brno 

Poslání: 

1. Náboženská společnost je kněžské sdružení s životem ve společenství bez řeholních slibů podle vzoru misijních 

společenství. Je založena v duchu hluboké víry a naprosté poslušnosti v následování Božského Mistra. Základními 

články víry společnosti jsou základní články katolické víry, shrnuté v Konstantinopolsko-nicejském vyznání víry: 

Věřím v jednoho Boha, 

   Otce všemohoucího, 

Stvořitele nebe i země, 

   všeho viditelného i neviditelného. 

Věřím v jednoho Pána 

   Ježíše Krista, 

jednorozeného Syna Božího, 

   který se zrodil z Otce 

   přede všemi věky: 

Bůh z Boha, Světlo ze Světla, 

   Pravý Bůh z Pravého Boha, 

zrozený, nestvořený, 

   jedné podstaty s Otcem, 

   skrze něhož všechno je stvořeno. 

On pro nás lidi 

   a pro naši spásu 

   sestoupil z nebe, 

skrze Ducha svatého 

   přijal tělo z Marie Panny 

   a stal se člověkem. 



Byl za nás ukřižován, 

   za dnů Pontia Piláta, 

   byl umučen a pohřben. 

Třetího dne vstal z mrtvých 

   podle Písma. 

Vstoupil do nebe, 

   sedí po pravici Otce. 

A znovu přijde, ve slávě, 

   soudit živé i mrtvé 

a jeho království bude bez konce. 

Věřím v Ducha svatého, 

   Pána a Dárce života, 

   který z Otce i Syna vychází, 

s Otcem i Synem je zároveň 

   uctíván a oslavován 

   a mluvil ústy proroků. 

Věřím v jednu, svatou, 

   všeobecnou, apoštolskou Církev. 

Vyznávám jeden křest 

   na odpuštění hříchů, 

očekávám vzkříšení mrtvých 

   a život budoucího věku. 

Amen.  

Články víry byly dále závazně definované a objasněné na ekumenických koncilech a v dogmatických 

rozhodnutích římských papežů.  

2. Spiritualita všech členů je specificky zaměřena na oběť mše svaté vysluhované výlučně v tradičním římském ritu, 

v duchu hluboké bohopocty a kajícnosti. Úkolem kněží je duchovně vést ty, kteří se svěřují jejich péči, a udělovat 

jim i ostatní svátosti výlučně v tradiční římské formě.  

3. Společnost se ve stejném duchu věnuje vzdělávání svých kněží. 

4. Společnost uznává římského papeže za hlavu všeho křesťanstva. Společnost organizačně podléhá vedení 

generálního představeného Kněžského bratrstva sv. Pia X., viz článek 6. tohoto základního dokumentu. Společnost 

není organizačně závislá na jiné registrované církvi a náboženské společnosti ve smyslu zákona. 

 

Článek 3. 

Organizační struktura společnosti (§ 10 odst. 3, písm. f) zákona) 

7.     Ke společnosti přináleží rovněž věřící, kteří jsou knězem [společnosti] pokřtěni, kteří pravidelně navštěvují její    

        bohoslužby, a všichni, kteří se ztotožňují s cíli společnosti a tuto podporu vyjádřili alespoň ústně před jedním   

        z kněží [společnosti]. 

 

Článek 8. 

Práva a povinnosti osob hlásících se ke společnosti (§ 10 odst. 3, písm. l) zákona)  

1. Osoby hlásící se ke společnosti mají právo:  

 účastnit se akcí organizovaných společností, 

 přijímat svátosti a jiná duchovní dobra, včetně duchovního vedení, 

 finančně podporovat společnost. 

2. Osoby hlásící se ke společnosti mají povinnost: 

 dbát o majetek společnosti a o to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno společnosti, 

 dodržovat v rámci aktivit společnosti a v jejích domech pokyny děkana. 

 

V Brně dne ……………………………….. 

 

 

Podpisy členů přípravného výboru: 

 

 

………………………………………    ………………………………... 

            P. Tomáš Stritzko       P. Aleš Hakl 

 

 

……………………………………… 

             P. Luděk Čekavý 
 

 


