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Majetkové poměry 

Do majetku Kněžského bratrstva byly převedeny následující nemovitosti ze zapsaného spolku 

Credidimus Caritati: dům v Praze - Michli, Dům Msgr. Marcela Lefebvra s restaurací Archa 

v Boršově nad Vltavou a Dům sv. Prokopa na Pstruží, včetně pozemků ve Frýdlantě nad 

Ostravicí. 

V Praze plánujeme přestavbu a přístavbu domu pro pastorační využití, v části budou 

zachovány či vzniknou nájemní prostory.  

V Boršově pokračujeme v rekonstrukci prostor pastoračního zázemí při zachování jejich 

průběžného využívání.  

Rovněž pokračujeme v rekonstrukci Domu sv. Prokopa, téměř dokončen je kostel sv. Barbory 

a panen mučednic, který byl konsekrován Msgr. Bernardem Fellayem 12. září. 

Pokračuje i dostavba domu v Uherském Brodě, umožní-li nám to finanční situace, plánujeme 

dokončení v roce 2021. 

Vzhledem k tomu, že není bez velkých obtíží možno pořádat tábory pro děti v Rakousku, 

začali jsme urychleně rekonstruovat k tomuto účelu dům ve Zlatých Horách.  

V roce 2020 jsme také začali ověřovat možnosti stavby kostela Panny Marie Královny na 

pozemku brněnského děkanství. 

 

Pastorace 

Pastorační aktivity v daném roce zkomplikovala nákaza SARS-CoV-2 a s ní související 

opatření příslušných státních orgánů. Přesto se podařilo alespoň část pastoračních aktivit 

zachovat. Proběhly tábory pro mládež, obojí exercicie a většina poutí včetně slavnosti Božího 

Těla. Rovněž konsekrace kostela na Pstruží a druhý den biřmování se mohly uskutečnit.  

Odpadly dětské tábory a rekolekce pro dívky. 

Po růžencové slavnosti v Brně však začaly tvrdé státní restrikce, které už do konce roku 

neskončily. Jak se dle nálezů Nejvyššího správního soudu ukázalo, některé byly i nezákonné. 

Všichni čeští kněží našeho Kněžského bratrstva se účastnili oslavy padesátého výročí jeho 

založení a přenesení ostatků našeho zakladatele Msgr. Lefebvra do krypty nového kostela ve 

švýcarském  Ecône. Rovněž pouti do Lurd konané při příležitosti daného výročí se účastnila 

delegace českých poutníků. 

Pro práci s mládeží a vzdělávací a charitativní aktivity bylo založeno Dílo svaté Hedviky. 

 

Tiskový apoštolát 

Byl vydán kancionál Dědictví Otců, který se stal vedle Tomáškova katechismu 

nejúspěšnějším titulem našeho nakladatelství. Příprava životopisu Msgr. Lefebvra se zpozdila, 

předpokládáme, že životopis vyjde v roce 2021 nebo 2022. 

 

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 3 616 112,- Kč. 

Celkové výdaje činily 1 511 460,- Kč. 

 

Závěr 

Výroční zpráva byla projednána a odsouhlasena při jednání Rady Kněžského bratrstva 

svatého Pia X. na děkanství v Brně - Černovicích dne 31. 5. 2021. 


