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Paní 

Ing. Pavla Bendová 

Ministerstvo kultury 

Odbor církví 

Maltézské náměstí 471/1 

118 11  Praha 1 – Malá Strana 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 

Vážená paní Ing. Bendová, 

 

k Vašim otázkám ohledně žádosti o registraci české části Kněžského bratrstva sv. Pia X. (dále 

„FSSPX“) jako náboženské společnosti podle zákona o církvích a náboženských 

společnostech Vám odpovídám následující: 

 

1) Vztah FSSPX ke katolické Církvi je uveden v čl. 1 odst. 1 a 4 posledního znění námi 

předložených stanov. Vyznáváme veškeré učení katolické Církve. Podle článku 4 uznáváme 

primát papeže. Já jsem jako generální představený podle článku 6 ve výkonu svého úřadu 

vázán těmito dvěma odstavci článku 1, jinak jsem ve svém řídícím úřadu nezávislý. Konkrétní 

realizace podřízení se římským úřadům je předmětem vyjednávání, jímž je pověřena Papežská 

komise Ecclesia Dei. Zvláštností naší společnosti je výlučné používání tradiční římské 

liturgie, která se od dnes užívané nové liturgie podstatně liší. Také právní zvyklosti našeho 

společenství mají své specifické rysy. Všichni naši duchovní a veškerý apoštolát jsou mi jako 

generálnímu představenému podřízeni a nejsou závislí na římskokatolické Církvi 

v jednotlivých státech, to znamená ani v České republice, ve smyslu státem uznané právnické 

osoby. Proto je naše postavení v České republice analogicky srovnatelné s postavením 

řeckokatolické Církve, a nikoliv s postavením řeholních řádů, v univerzální Církvi je lze 

srovnat také s postavením s katolickou Církvi sjednocených anglikánů. 

 

2) Jelikož v každém státě platí jiné církevní zákony, není možný jednotný způsob registrace 

jakožto právnické osoby ze strany státu. Usilujeme ale všude o takové právní postavení, které 

nám zaručuje svobodu jednání. Proto by pro nás podřízení České biskupské konferenci nebylo 

přijatelné a neodpovídalo by ani statusu, o němž se v současné době jedná s Římem. 

 

3) Žádost o registraci v České republice vzhledem ke své povaze vyžaduje podle našich 

stanov moje výslovné schválení, které jsem po předložení stanov v žádosti z 28. 10. 2016 

v německém jazyce příslušnému představenému udělil. Tato skutečnost vyplývá také z článku 

6 žádosti v posledním znění. 

 

S přátelskými pozdravy 

+ Bernard Fellay 



 

Na vědomí: 

- jeden výtisk Dp. Tomáši Stritzkovi FSSPX, zodpovědnému za náš apoštolát v Českých 

zemích, 

- jeden výtisk JUDr. Michaelu Mannovi, advokátovi. 




