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Majetkové poměry 

 

Do majetku Kněžského bratrstva byly převedeny 2/3 Dědictví Svatováclavského spol. s r.o., 

1/3 společnosti zůstává majetkem Credidimus Caritati, z.s. Dům v Brně na Faměrově náměstí 

11/26, kde je sídlo Kněžského bratrstva, byl pak převeden na Kněžské bratrstvo.  

Začátkem roku se podařilo získat nedostavěný a nezkolaudovaný dům v Uherském Brodě. Po 

jeho dokončení počítáme s tím, že poskytne zázemí pro rozvoj další činnosti Kněžského 

bratrstva v regionu. 

Před koncem roku byl zakoupen i dům ve Zlatých Horách – objekt bývalé ubytovny pro 

zahraniční dělníky a později likérky je postupně adaptován a rekonstruován jakožto širší 

pastorační zázemí nejen pro bohoslužby, ale i pro práci s mládeží. 

 

Pastorace 

 

Kromě pravidelných aktivit, které probíhaly obvyklým způsobem, k nám zavítali na návštěvu 

spřátelení otcové kapucíni. Cílem návštěvy byla vizitace Třetího řádu svatého Františka, který 

vede P. Čekavý FSSPX, a seznámení věřících s životem kapucínské komunity. Při setkání 

otců kapucínů s kněžími Kněžského bratrstva bylo domluveno rozvíjení další spolupráce, 

včetně právního rámce, kterým je zaevidování Třetího řádu jakožto právnické osoby děkanem 

Kněžského bratrstva. 

 

Tiskový apoštolát 

 

V tiskovém apoštolátu skrze Dědictví Svatováclavské se podařilo dosáhnout vytčených cílů. 

Na 50. výročí založení Kněžského bratrstva v roce 2020 bude připravena dětská publikace o 

našem patronovi sv. Piu X. a životopis zakladatele Msgr. Marcela Lefebvra od Msgr. Tissiera 

de Mallerais. Nutné bude vydat i kancionál Dědictví otců, jehož první vydání je zcela 

vyprodáno. 

 

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 3 013 154,- Kč. 

Celkové výdaje činily 2 312 092,- Kč. 

 

 

Závěr 

 

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

Pia X. na děkanství v Brně - Černovicích dne 23. 6. 2020. 


