získaných ministerstvem v prbhu registraního ízení není zejmé, jaký je skutený stav
vci, pokud jde o vzájemný vztah Církve ímskokatolické a Knžského bratrstva.
Knžské bratrstvo samo se nepovažuje za církev, ale za náboženskou spolenost. Z pohledu
zákona . 3/2002 Sb. však toto rozlišení nehraje roli, jedná se o jeden typ právnické osoby
pod oznaením „církev a náboženská spolenost“. Záleží na konkrétním spoleenství vících,
jak sami sebe vnímají a oznaují; z pohledu zákonodárce jde o totéž.
Z pohledu ministerstva, na základ dosud získaných podklad, se jeví jako možné tyto dv
konstrukce:
A)

Základními lánky víryKnžského bratrstva jsou základní lánky katolické víry, strun
shrnuté v nicejsko-caihradském vyznání víry. Knžské bratrstvo rovnž uznává primát
ímského papeže. Z tohoto pohledu se jeví jen jako protestní hnutí uvnit Církve
ímskokatolické, které nelze registrovat jako samostatnou církev a náboženskou
spolenost (eventuáln jen v pípad zájmu evidovat jako evidovanou právnickou
osobu, organizan spadající pod registrovanou Církev ímskokatolickou).

B)

Souasn se však Knžské bratrstvo vnímá jako organizan nezávislé na Církvi
ímskokatolické. Má svou vlastní organizaní strukturu a v mezinárodním mítku
podléhá vedení generálního pedstaveného Knžského bratrstva se sídlem ve Švýcarsku.
Z tohoto pohledu je od jakékoli jiné církve a náboženské spolenosti organizan
oddlené a bylo by jej možné registrovat jako církev a náboženskou spolenost
(vedle již zaregistrované Církve ímskokatolické).

Zjištní skuteného stavu vci, tedy urení, zda skutenosti odpovídá konstrukce ad A) i ad
B), je zcela zásadní pro rozhodnutí o návrhu na registraci. Skutený stav vci však nevyplývá
jednoznan dokonce ani z podklad a vyjádení poskytnutých samotným pípravným
výborem, který podal návrh na registraci Knžského bratrstva, ani z vyjádení generálního
pedstaveného Knžského bratrstva, Msgr. Bernarda Fellaye.
Z dokument, které jsou souástí spisu, vyplývají tyto možné závry, z nichž nkteré si dle
názoru ministerstva vzájemn odporují:
•
•
•
•
•
•
•

Knžské bratrstvo se hlásí k veškeré nauce katolické církve auznává primát papeže.
Je užívána výlun tradiní ímská liturgie, která se od dnes užívané liturgie liší.
Generální pedstavený Knžského bratrstva je ve výkonu svého úadu nezávislý.
Konkrétní podoba a podmínky podízení ímským úadm a ádné zalenní do
struktur ímskokatolické církve jsou stále diskutovány a jsou pedmtem vyjednávání.
Duchovní Knžského bratrstva jsou podízeni generálnímu pedstavenému a nejsou
závislí na ímskokatolické církvi v jednotlivých státech.
Knžské bratrstvo funguje nezávisle jako samostatná náboženská spolenost, pitom
se ale vždy považovalo za souást ímskokatolické církve.
Existuje pedstava, že Knžské bratrstvo bude jednou ze tí v eské republice
registrovaných katolických církví (vedle Církve ímskokatolické a Církve
eckokatolické), podléhajících ímskému papeži, které se liší svým ritem.
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