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Výroční zpráva zahrnuje činnost Kněžského bratrstva sv. Pia X. od ukončení procesu 

registrace 31. května 2018. Tento poměrně komplikovaný proces byl zdárně ukončen díky 

velkému nasazení nejen našich kněží, ale i laických spolupracovníků a věřících, zvláštní dík 

patří JUDr. Michaelu Mannovi. Vyjasnily se i důležité skutečnosti, především to, že Kněžské 

bratrstvo je součástí katolické Církve (Ministerstvem kultury byla konstatována shoda 

Kněžského bratrstva a Římskokatolické církve v ČR v souladu se stanoviskem Svatého 

stolce), i když různá stanoviska přetrvávají v otázce kanonického zařazení. Dále bylo 

v rozhodnutí vyjasněno, že z pohledu zákona o církvích a náboženských společnostech kněží 

a věřící mohou být členy Římskokatolické církve a zároveň přináležet ke Kněžskému 

bratrstvu sv. Pia X. 

 

Majetkové poměry 

 

Do majetku Kněžského bratrstva se převádí 2/3 Dědictví Svatováclavského, spol. s r. o., jehož 

majetkem je i dům v Brně na Faměrově náměstí 11/26, kde je sídlo Kněžského bratrstva. 1/3 

společnosti zůstává majetkem Credidimus Caritati, z. s. Převod byl projednán již v roce 2018, 

ale jeho realizace spadá do roku 2019. 

Některé další prostory či kaple, které užívá Kněžské bratrstvo k bohoslužebným účelům, jsou 

majetkem spolku Credidimus Caritati; jedná se o Boršov a Pstruží. Kněžské bratrstvo je 

využívá v souladu s cíli tohoto spolku. 

Ostatní bohoslužby se konají v pronajatých či bezplatně zapůjčených prostorách. 

Cílem je postupně získávat vlastní objekty či prostory v majetku Kněžského bratrstva, či 

zajistit místo pro bohoslužby a další pastoraci v součinnosti se spolkem Credidimus Caritati. 

 

Pastorace 

 

Kromě pravidelných bohoslužeb, výuky katechismu a katechezí se konala v roce 2018 celá 

řada poutí a slavností, které se staly již tradicí. 

Při slavnosti Božího Těla v Brně stejně jako v minulých letech asistovala Městská policie, 

z naší strany má věc na starosti P. Luděk Čekavý. Na děkanství v Brně se rovněž konala 

obvyklá Růžencová slavnost.  

V sídle Rakouského distriktu v Jaidhofu, do kterého děkanství pro ČR přináleží, jsme 

organizovali dva české exerciční kurzy, jeden pro muže a jeden pro ženy. Zámek Jaidhof 

prodělal v posledních letech značné přestavby a je pro kázání exercicií tak lépe uzpůsoben. 

Rovněž je možno v rámci jednoho kurzu samostatně ubytovat více exercitantů. 

V Jaidhofu proběhly i dva mezinárodní tábory pro děti, které kromě jiného upevňují i 

mezinárodní vazby mezi věřícími tradice. Pro jejich vedení se daří získávat neustále více osob 

s pedagogickým vzděláním a zkušenostmi, což umožňuje profesionálnější přístup. 

Organizovali jsme i pobyt pro starší chlapce na Šumavě a pro starší dívky v Jaidhofu. 

 

Tiskový apoštolát 

 

Dědictví Svatováclavské je nakladatelství, které Kněžské bratrstvo užívá jako prostředek 

tiskového apoštolátu. Snažíme se v duchu barokního Dědictví Svatého Václava spojit šíření 

dobrých knih s knižní kulturou, do níž se promítají jak osvědčené formy staré, tak i kvalitní 

moderní umění a grafika. 



Díky obětavému nasazení našich kněží a některých laických spolupracovníků vychází ročně 

více knižních titulů a již pravidelně i stolní kalendář, každý rok s krátkými zamyšleními či 

vzdělávacími texty, který obsahuje i důležité údaje pro celebraci tradiční mše sv. 

V plánu máme vydáním Biblických dějin dokončit základní katechetickou řadu. Z obrazových 

biblických komentářů jsme vydali Knihu proroka Daniele a připravujeme zatím poslední, 

čtvrtý díl, Zjevení sv. Jana.  

 

Součinnost se zapsaným spolkem Credidimus Caritati 

 

Kněžské bratrstvo působí společně i se spolkem Credidimus Caritati. Cílem tohoto spolku je 

na základě křesťanských hodnot ovlivňovat život společnosti ve smyslu tolerance a jejich 

prezentací odstraňovat komunikační bariéry a předsudky. Proto ve svých objektech dává 

prostor i k bohoslužbám a dalším náboženským aktivitám. Dům sv. Prokopa na Pstruží, 

původně hostinec, je proto adaptován na klubové zařízení s  možností poskytovat pohostinské 

služby a spojen s kaplí sv. Barbory a všech panen mučednic. Dům Msgr. Marcela Lefebvra 

v Boršově nad Vltavou sestává z kaple sv. Marcela, mučedníka a papeže, z prostor 

k setkávání a ze sousedící restaurace, provozované nájemcem. Náboženská činnost a 

prezentace křesťanství je v těchto domech svěřena Kněžskému bratrstvu. 

Jak se již ukázalo, vzhledem k silné náboženské netoleranci a předsudkům především 

některých duchovních a věřících v místních strukturách katolické Církve vůči postojům 

katolické tradice je toto působení na těchto místech důležité a mnohdy pomáhá i navazovat 

slušné mezilidské vztahy k lidem, kteří nemají k víře vyhraněný postoj, nebo mají z minulosti 

z kontaktu s některými katolíky ne příliš dobré zkušenosti. 

 

 

Hospodaření 

 

Kněžské bratrstvo má hlavní příjmy z darů věřících a je finančně podporováno i ze zahraničí 

z Nadace sv. Josefa a Marcela (Privatstiftung St. Josef und Marcellus). 

Celkové příjmy činily 818 000,- Kč. 

Celkové výdaje činily 765 000,- Kč. 

 

 

Závěr 

 

Výroční zpráva byla projednána a odsouhlasena při jednání rady Kněžského bratrstva svatého 

Pia X. na děkanství v Brně-Černovicích, Faměrovo nám. 11/26, dne 31. 5. 2019. 


